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   خشایار رُخسانی:پیشگُفتار
وام % 70سُخن میگویند که دربرگیرندۀِ » فارسی « زبانامروز مردم ایران به

 ژهنامه هایِواژگان عربی و بیگانه است؛ و این درهالی است که در وا
 پارسی برای هر وام واژۀِ عربی و بیگانه چند واژۀِ پارسی سره و گوناگونِ

و دیگر اینکه زبان . پالوده در دسترس هست که ریشۀِ آنها را میشناسیم
خوردار است که ما را از پارسی از توانمندی های بیکران برای واژه سازی بر

ه نه ریشه هایِ آنها را میشناسیم و  واژگانِ بیگانه بی نیاز میسازد کبُردنبکار
کشوری پیوندِ  زبانِ هر  .نه آنها را در زبان پارسی دُرُست بکارمیبریم

دارد؛   کشور  نگاری مردم آنه، شناسه و گُذشت)هویت( تنگاتنگی با کیستی
گُذشته  زبان نیاکانشان را از دست بدهند، پیوند آنها با  کشوریمردم اگر 

همانند رودخانه ای میمانند که از  ین مردمیچنشان بُریده خواهد شد؛ 
د، سپس به گندآبی نسرچشمه های خود در کوهستان بریده شُده باش

زبان برای پاسداری از ) اهمیت(مَهَندی  . دند و بمیرند، خُشک شونواگرد
مردم یک کشور ) استقالل(، آزادی و خودساالریِ )هویت(کیستی و کَتامی 

در جنگ از بیگانگان شکست ) ملتی( پاتَرمی اگر«تا این اندازه است که 
بخورد و گرفتار آید، تا زمانیکه زبان خودش را از دست نداده باشد، بَختی 

 ».برای رهایی و پیروزی دارد
خوش  زبان گُسترشکوشِشی برایِ ) کتاب(هدفِ من از برگردانِ این نسک 

  ایران جوانِ)نسل( آشناسازیِ زایَک  همچنینو بودپارسی سره  شیرین آوا و
، گُذشتۀِ شکوهمندی که در ۀِ سرفراز ولی فراموش شُدۀِ کشورشانبا گُذشت

ش بُزُرگ بهتر از همه بازتاب پیدا  کورو،رفتار و سرگذشتِ بُنیانگُزار ایران
 زندگینامۀِ کوروش بزرگ تنها بازگوکُنندۀِ رویدادهایِ جنگ هایِ . استکرده
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المنشانۀِ او ارفتار ورهبریِ او در جنگ و نمایشگر هُنر ) بلکه(او نیست، ونکه 
  .زندگی استدر 

را در  شان نام خودفراوانی بودند که با کارکَردِدر درازای تاریخ نام آوران 
 که تاریخ از بودندتنها اندک کسانی  آنها درمیانِتاریخ برجای گذاشتند ولی 

کشور ایران یکی از  بُنیانگُزار  وکوروش بُزُرگ پدر. یاد میکُند آنها به نیکنامی
، آزادگی یِ مردمگراییاست که به پاس ویژگی هاجهان  این اندک نام آوران

تدارانِ ایرانزمین گرفته تا دوساز   گُذشتهنگارانش، همگیِ هایو نیکوکاری
 . با ارج و آزَرمِش از او یاد میکُنند،دوشمنان این کشور

 )کتاب های(نَسک های  ویژگی هایِ آزادمَنشی و مردمگرایی کوروش ۀِدر بار
، زیر پرداخته شده است نوشته شده است، ولی آنچه که کمتر به آن فراوانی

و زمینه هایِ فرهنگی ) اجتمایی(بین بُردن و واکاوی آن بَستر هَنجُمَنی  رهذ
که نه تنها کوروش یک اَبَرمَرد و یک آدم نیکوکار ساختند، کسی است که از

در ) بلکه( هم میهنانش کرد ونکه سایشبهروزی و آ ۀِش را هزینازندگی 
 مرگ چنین او درهنگامِ. میاندیشید  آنهابَستر مرگ نیز به خوشبختیِ

  من، هنگامیکه من مُردَم، دوست ندارم که بدنم رادر پیوند با پیکرِ «:میگوید
 چیزی  یا) ابوتت(کُنید یا در گاهوک ) نقره کاری(تالکاری یا نُکره کاری 

چه چیزی . بیدرنگ آنرا به خاک بسپارید) بلکه(رید، ونکه بِگُذا آنهمانند 
 زمین باشد، مادر از جای گرفتن در آغوشِ) با برکت تر( میتواند فَرخُُنده تر

دورانِ دَهندۀِ هَمِۀِ چیزهایِ خوب؟ من در هَمِۀِ  هَمِۀِ چیزهایِ زیبا و پروَرِش
وباره بخشی از آن خواهم شُد که د  آدم ها بوده ام و شادم دوستدارِ ازندگی
 ».آورد  ببار فراوانشوم که برایِ آدم ها خوبیِچیزی ب

زدیسنا یا دین اشو زرتشت پرورش یافت و کوروش در فرهنگ و آیین دین مَ
زمان، هُنر جنگ آوری، هایِ  کودکی در دبستان به همراه دانش دورانِ در
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دیسنا آزادگی و آدمگرایی را هماهنگ با دین مَز  دادگری،ویژگی هایِ
 مردم با آنکه کوروش یک زرتشتی بود، ولی او به دین و آیینِ. آموخت

 دیگر، نخست از  بازدید از کشورهایِارج میگذاشت و هنگامِ  دیگرکشورهایِ
 کشور مهمان را گرامی و در آنجا او خدایِ  آنها دیدن میکردپرستشگاه هایِ

دم را از آیین مزدیسنا باور مر گذاشتن به میداشت، زیرا او آزادیِ دین و ارج
 .فراگرفته بود

 جنگ کوروش با کشور آشور که به گُشایش بابل و رهایی بردگان یهودی
برای دستیافتن بر پروه های ) حریصانه(سرانجامید یک جنگ آزمندانه 

 یک جنگِ) بلکه(سرزمین های تازه نبود، ونکه  جنگی و) غنیمت های(
کشور ستیزه جویِ آشور بود که  یِپدافندگرانه در برابر زیادی خواهی ها

و  ماد کشورِمیان کشور پارس و ) ائتالف(برای درهم شکستن همایه 
 جهانِ آن دوران را دستیافتن بر این دو کشور، بیشتر از نیمی از کشورهایِ

 . کرده بودشرزمی خود همپیمان
  کوروش پاسداری از جان مردم کشورهایۀِاز دیگر ویژگی های آدمگرایان

در جنگ با کرُزوس یکی از همپیمانان کشور . هنگام جنگ بودبه ن مدُش
 درهنگامِ. خورد و به کشور خودش لیدیه گُریخت آشور، کرُزوس شکست

 دستور  خودکوروش به ارتشِ ، لیدیه کشورِ ساردیس پایتختِ شهرِفروگرفتنِ
ه  هنگامیککُنند، و  مردم خودداری و داراییِداد تا از دست اندازی به جانِ

سرپیچی از  شنید که سربازان کلدانی که بخشی از ارتش او را میساختند با
 سربازان  سرزنشِ بازخواست وپس ازده اند، او زبه غارت شهر دست  او فرمانِ
  و کلدانیانپوزشخواهی ولی پس از .از ارتش بیرون کرد را آنها ،کلدانی

 آنها  گناهِرِ از سَاو سرانجام، کوروشدلجویی آنها از  بخشش خواهی و
کوروش در دست یافتن به هدف هایش این ) موفقیت(رمز کامگاری  .گذشت
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دوستانش را به همپیمانان پیوسته دُشمنانش را به دوستانش و  بود که او
  ویژۀِهایِرفتارِیک نمونه از  این  از تنها با پیروی.ش وامیگرداندارزمی 
میتواند  اسالمی  حکومتۀِ شکستاُپوزیسیون سرگشته و درهم ،کوروش
 .هدد سر و سامانبه تُندی را خودش 

مهرپو  و دیگر اینکه کوروش بر این باور بود که باید دوستانش را با مهربانی،  
. ترسزور و   ابزارِ بکاربردنِ و نه از راهِ،و همپیمان با خود نگهدارد) وفادار(

  هایی را کههمیشه و تا آنجا که میتوانست مهربانیِ کوروش«:سِنُفون میگوید
 همانگونه که بر این باور بود،زیرا او  ، نشان میداد؛برمیخاستنداز ته دل 

ادمانی برایِ ند، یا شبیزار  کسانی را دوست داشته باشیم که از ماآسان نیست
، آنها که  به همانگونه  که بدخواه و دُشمن ما هَستند،کُنیمکسانی فراهم 

هَدفِ کین و  غان میĤورند، نمیتوانندمهر و شادمانی برایِ دیگران به ارم
ها   آنها این خوشیرَمیدگیِ کسانی شوند که به آنها مهر ورَرزیده اند و برایِ

در بستر مرگ به پسرانش کوروش در سفارشی که  ».را فراهم آورده اند
اگر شُما با «:گفتچنین ،  کرد )نتن خارا، رویین ت(امبیز و بردیا ک

  ».نیز توانا خواهید بود  در کیفر دادن به دُشمنانتاندوستانتان مهربان باشید،
این شگفت انگیز نیست که کوروش که توانمندترین آدم  «:سِنُفون میگوید

در میانِ همۀِ مردم جهان بود، میبایست در بَخششِ پیشکش ها و اَرمغان 
هایش سرآمدِ دیگران باشد؛ ولی چیزیکه بیشتر درخورِ نگرش است، گرایش 

به دوستانش و رسیدگی گوش فرادادن پیشی گرفتن از همه درکوروش در 
به رنج و گرفتاری هایِ آنها است؛ و گُفته میشود که این راز پنهانی نبوده 
است که هیچ چیز کوروش را بیشتر از این شرمنده نمیکرد که در رسیدگی 

 ». بگیردایِ دوستانش کسی از او پیشیبه گرفتاری ه
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  که او هیچگاه هدفِ فرجامین، کوروش این بودۀِدیاز دیگر ویژگی های پسند
 و خوشی های زودگُذر) لذت ها(هُونبارکی ها ) قربانی(خودش را کُرپانی 

از آنجا که دُشمنان کوروش از آزادگی و مهربانی او آگاهی داشتند،  .نمیکرد
 نمیکردند که یک  آنچنانی ایستادگیِ در برابر ارتش او،هیچگاه در جنگ آنها

 تنها به ایستادگیش بستگی  سربازانشهنگامی نشان میدهد که جانِ ارتش
 .داشته باشد

گُذشتهنگاران کوروش بزرگ را در گروه اندک نام آورانی جای میدهند که 
 دستیافتن به  خردمندانه برایِدر هُنر جنگاوری و بکارگیری شگردهایِ

نگ نیست،  چیزی بجز ج نیزاز آنجا که زندگی. پیروزی سرآمد جهان بودند
زندگینامۀِ کوروش ) کتابِ(بایسته است که هر ایرانی میهندوست نَسکِ 

 از این )اخالقی( های فرخویی در کنار یادگیریِ آموزش بزرگ را بخواند تا
بُزرگترین نابغۀِ شگاهِ این نیز در آموزرا در زندگی  هُنر مُبارزه رادمرد بُزرگ،

ه و گیری شگردهایِ هوشمنداناز راه بکارچگونه که بیاموزد  جهانرزمی 
 ریبر گرفتابا کمترین هزینه و بجا  خَرَدمندانه) تصمیم هایِ(وَدایش های 

 .های زندگی روزمره اش چیره گردد
ستایش انگیزی که کوروش داشت، او ) اخالقی ( فرخوییِ ویژگی هایِۀِباهم
 ست پروردۀِه و داز مردم ایران نبود، او بازد) استثنایی(  جُدابافته ۀِپدید یک

حقوق (ایِ آدمی ، هاگ همردم بود که به جان سازآدم یک آیین و فرهنگِ
میگُذاشت، همان آیینی که امروز   ارجی شان آزاد)حق (و هاگِ) بشر

یرانی میهندوست ا  هردرونِدر .  فراموشی سپرده شده استشوربختانه به
 از درون اومیتواند   نهفته است که آزادگیش ونیکی ها ۀِیک کوروش با هم

کوروش  برخیزد و نمایان شود اگر که او همان ارزش هایی را گرامیدارد که
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روَرِش را پاسدارد که کوروش در آن پَارج میگُذاشت و همان آیین و فرهنگی 
  .یافته بود

  خشایار رُخسانی
  آریایی میترایی7032رماه سال آذ12 ،شیدناهیدآدینه، 

  )Larry Headrick(الری هِدریک : شگُفتارپی
آتنی یک گُذشتهنگار و یک دالور راستینِ یونانِ ) Xenophon(سِنُفونِ 

  پیش از زایش مسیح چشم به جهان گُشود، 431او که در سال . باستان بود
) قدرت(چَمَک ) اوج(هنگامیکه رزمنامۀِ کوروشِ بُزرگ را مینوشت، در اُوگ 

هویدا ) کتاب( نَسک دانستنی هایی که دربارۀِ رهبری در این. و توانش بود
مَردان بُزرگی بوده اند؛ از جولیوس سزار ) الهام بخش(شُده اند، وَخش بُردار 

)Julius Caesar ( گرفته تا بنیامین فرانکلین)Benjami Franklin ( ِو لُرِنس
  ).Lawrence of Arabia(عربستان 

هکارِ بیشتر از هَمِۀِ نَسک ها که در پیوند با رهبری نگارش شُده اند، شا
و روانی ) اخالقی(سِنُفون دربرگیرندۀِ اَرزش هایِ ژَرف و کارشناسانۀِ فَرخویی 

است؛ اینرا تنها از کسی میتوان چَشمداشت که در پایِ آموزش هایِ سُغرات 
)Socrates (کمترین اَندیدی . نشسته باشد)نیست که سِنُفون در ) شکی

و فَرزانگی ای را بیاد میĤورده هنگامِ نوشتن زندگینامۀِ کوروشِ بُزُرگ، دانش 
  .است که او در پایِ آموزش هایِ سُغرات، یادگُرفته بوده است

، ]1[است » زندگینامۀِ کوروش بُزُرگ«برآیندِ یکی از نوشتارهایِ سِنُفون، که 
آن شیوه هایِ رهبری را به نمایش درمیĤورد که از سویِ فرمانروایِ کشور 

ی که در جایگاهِ شکوهمندترین پادشاهِ پارس بکارگرفته میشُده اند، کس
پیشرفتِ ) مدارج(همانگونه که پایَک هایِ . جهانِ باستان بیاد آورده میشود

کوروش سراسر پیروزمندانه بودند، اگر بخواهیم که به زبان ساده بگوییم، این 
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نَسک نیز، یکی از بُزرگترین دَستاوردهایِ داستان نویسی است که هرگز 
  . نوشته شُده است
 در سَدۀِ ) پیش از زایش مسیح529 تا 580: دورانِ زندگی(کوروش بُزرگ 

شِشُم پیش از زایش مسیح با یکپارچه کردنِ پارس ها و مادها، دو تیرۀِ 
شاهنشاهی کوروش از . بُنیادین ایرانی، شاهنشاهی پارس را پایه گُذاری کَرد

نِ فروپاشی این هندوستان تا دریایِ مدیترانه گُسترش پیدا کرد و تا زما
دو سَده پس از بُنیاد گُذاری آن، ) Alexander(شاهنشاهی بدست الکساندر 

با آنکه شکوفایی کوروش به یک سَده . نیرومندترین کشور در جهان بود
پیش از دوران سِنُفون بازمیگردد، او یک گُزینش شایسته برایِ نمایاندنِ یک 

 و رَزمی این پارسی  شِگفت اَنگیزکامیابی هایِ. رهبر پَسندیده و آرمانی بود
  که با یک فرمانروایی نرم و آرام همراه بود، تنها آن مادۀِ --کوروش– بُزرگ

بتواند یک فَرتور خام را که سِنُفون نیاز داشت، در فَرادَستِ او گُذاشت، تا او 
  .د بنمایانرا) کامل(آدم رسا  نمونه از یک) تصویر(

 شاگردانِ اَرجُمَندِ سُغرات، کوروش را در یکی دیگر از ،)Plato(افالتون 
آن . جایگاهِ یک اُلگویِ راستینِ یک پادِشاهِ روشنبین، ستایش میکند

. جایگاهی را که موسی برای اسراییلی ها داشت، کوروش برای پارس ها دارد
هنگامیکه کوروش شهر بابل را گُشود، یهودیانِ بابل از بهر آزادی شان از 

روش این پروانه را به آنها داد تا پیش از چهل هزار تن از بردگی و اینکه کو
آنها بابل را فروگُذارند و به کشور خودشان باز گردند، با شادی از او پیشوازی 

از بهر نیکخواهی و جوانمردیش و آرزوی درونی او که کاری کُند تا . کَردند
ه هایِ در آشتی زندگی کُند، کوروش بُزُرگ در سُرود) انسانیت(هومَنی 
  .جاودانه شُده است) Isaiah 45(تورات 
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هتا مردمیکه به زیر فرمان کوروش درآمده بودند او را یک آدم بی اندازه 
 Shpour Suren(شاپور سورن پَهلَو . دادگر و نیک مَنش میدانستند

Pahlav ( پدر«از دانشگاهِ لندن، این یادآوری را میکُند که پارسیان او را «
دات «میگُفتند، یونانیان او را » رها کُننده« بابل به او مینامیدند، مردم

برگُزیدۀِ خُداوند «مینامیدند و یهودیان او را » قانون گذار(آراستار 
  .»میشناسند

در هنگامِ خاک برداری از یک تکه ) سند( ترسایی یک پاشَن 1878در سال 
آن .  یافته شُدزمین در بابُل کُهن بگونۀِ یک اُستوانۀِ سَنگی با دبیرۀِ میخی

خود را با ) انسانی(باستانی که در آن کوروش رفتار مَردُمیک ) سند (دَستَکِ
، در )تشریح میکند(شهروندانِ بابل پس از فروگرفتن شهر، بازکاوی میکُند 

. پذیرفته شُده است) حقوق بشر(جایگاهِ نُخستین منشورِ هاگ هایِ آدمی 
ردُمیک، سازمان ملل یک برگردان از برایِ سپاسگُزاری از این دَستاوردِ مَ

کوروش را به زبان هایِ رسمیِ ) حقوق بشر(منشورِ هوده هایِ مَردُمیِ 
  ).انتشار داد(هرکُدام از هموندانِ این سازمان، پراکَنید 

نشان میدهد که کوروشِ ) Will Durant(گُذشتهنگارِ نامور ویل دورانت 
بود، و شاهَنشاهیش را بر بَخشندگی یکی از مهربانترینِ کشورگُشایان «بُزُرگ 

دُشمنان او میدانستند که کوروش . و جوانمردی پایه گُذاری کرده بوده است
آدم باگُذشتی است، و آنها با او با آن دالوری نمیجَنگیدند که ریشه در 
ناچاری دارد، آن دالوری ایکه زمانی آدم ها نشان میدهند که گُزینشی بجُز 

  ».دارندکُشتن و کُشته شدن ن
 را نمیتوان با گُسترۀِ  یک از رهبرانِ جهاندر سرتاسرِ دوران باستان هیچ
، )Alexander[(با آنکه گاهگاهی از الکساندر . دستاوردهایِ کوروش برابر کَرد

به نام کسی یاد میشود ]  پیش از زایش مسیح323 تا 356از : دوران زندگی
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رَزمیِ بُزرگی بوده است، ولی او و برنامه ریزِ ) tactician(که فوت و فندگر 
خودش را با گزافکاری هایی آلوده کرده بود که تنها میتوانست بیزاری 

 .کوروش را به همراه داشته باشد
درهالیکه کوروش با مردمی که در جنگ بر آنها چیره میشُد، با اَرج و 
آزَرمِشِ ژَرف رفتار میکرد، الکساندر گاهگاهی با پافشاری از سربازانش 

هنگامیکه سرزمین هایِ زیرِ . میخواست که شهروندان را از دم تیغ بُگذرانند
فرمان الکساندر گُسترده شُدند، او بگونۀِ رو به افزونی به شیوه هایِ 

اگر یکی از افسرانِ کوروش . خودکامگی و خودستایی ترسناک روی آورد
از انجام همانندِ افسرانِ الکساندر با سنگدلی رفتار میکرد، او بیدرنگ 

  .برکنار میشُد) وظیفه اش(خویشکاریش 
خُدادادیِ سِنٌفون ) استعداد(ژرفی که آتاویِ ) انسانیتِ(از بهر یک هومَنیِ 

میپنداشت، که خودش را با بُنیانگُذار کشور ) عادی(بود، او این را روامند 
امکان (هردویِ آنها از شایش هایِ . بانگارد) معنوی(پارس خویشاوند مینویی 

هُنرِ : فراوانی برخوردار بودند که برتری و سُتودگی رَزمی بدست آورند) های
رَزمی در جایگاه یک فرماندۀِ ) خدمت(رهبریِ خودِ سِنٌفون در هنگام زاوَری 

شکست و ) معنی( به چَم  شُد، در جاییکه دو دلی و شکمیدانِ نبرد آبدیده
  .مَرگ بود

ی و همچنین نام آوری او در مَنِشِ با بکارگیریِ آوازه اش در هُنر سُخنوَر
) peacemaker(بُزرگواریش، سِنُفون در جایگاه یک کشورمدار و آشتی گر 

میدانست که ) عادی(او همکاریِ نزدیک با پارس ها را روامند . سرآمد بود
شهرهایِ یونان را در بَخش باختری آن زیرِ فرمان خود داشتند که امروز 

  .تُرکیه نامیده میشود
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ردآوریِ زندگینامۀِ کوروش بُزرگ، سِنُفون بیشتر با یک نوآفرینی پَهناور در گ
به کوروش نزدیک میشود تا اینکه بخواهد خودش را تنها در یک چهارچوب 

او کمتر دلبسته به نگاشتن  ). محدود کُند(گُذشتهنگاری مَرزین کُند 
اهد رویدادهایِ ساده و راستین در زندگی کوروش است، ولی بیشتر میخو

نشان دهد که چگونه یک رهبر آرمان گرا میتواند برایِ افسرانش یک زندگی 
پُرشور و با ارزش و همچنین برایِ مردم زیر فرمانش یک زندگیِ اَرمَند 

  .و آسوده فراهم آورد) ایمن(
از راه به نمایش درآوردنِ روش هایِ پیروزمندانۀِ کوروش، سِنُفون به شُما 

 نِشست را برگُزار کُنید، در گُفتگو کردن نشان میدهد که چگونه یک
رفتار کُنید، با هواداران ) موثر(کارشناس شوید، با همبستگان بگونۀِ کارومَند 

که آنها از این ) شخصی ای(به سودِ خودویژه ای ) توجه(از راه رویکرد 
و دلگرمی به ) تشویق(پیوندِ خوب برپا سازید، با ایزانش  همبستگی میبرند،

که سازمان شما از ) تضمین دهید( ترازِ کارایی دستیابید؛ بِپایندانید باالترین
هَستیِ کارشناسان بهره میبرد، و نشان دهید که گفته های شُما با کِردارتان 

هتا بازرگانان نیز میتوانند از بُنپایه هایی که کوروش . پُشتیبانی میشوند
  .بُزُرگ برنهاده است، سود ببرند

کوروش در هر بخش از شاهنشاهی او همراستا ) م هایاقدا(فَرنامش هایِ 
بودند، که سرپرستانِ باهمان هایِ ) وضعیت هایی(با نِهِشت هایی ) موازی(
همانگونه که از سویِ . بازرگانی روزانه با آن درگیر میشوند) شرکتهای(

است ) strategist(سِنُفون نگارش شُده است، کوروش هم یک آدم راهبُردگر 
مدیرعامل (؛ او همانندِ یک فَرنِشینِ باهمانِ )tactician(رنامه ریز و هم یک ب

بازرگانی برنامه میریزد، ولی کارکردها را همانند یک سرپرست ) شرکت
از اینرو، شُما میتوانید آموزش هایِ او را در گُسترۀِ . میانمایه وارسی میکند
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وزنده خواهد بود و بکار بِبَندید، و این هم آم) تجارتی(یک زندگی سوداگرانه 
هم سرگرم کُننده که شُما همانندی هایی را میانِ دَستاوردهایِ کوروش و 

  .پیشرفت هایی که شما دَر پیشۀِ خودتان کرده اید، پیدا کُنید
 The Crisis in(» چالش در ادارۀِ شرکت های سهامی«سردبیر هفته نامۀِ 

Corporate Governance(زرگانیِ و هفتگی، به ، یک گُزارشِ کارشناسانۀِ با
) شرکت های(اگر چالش برای سرپرستانِ باهَمان های "تازگی نوشت، 

بُزُرگ به ) شرکت های( فَرارویاندن باهمان های 1990بازرگانی در سال 
داشته باشند، چالش در ) رقابت(باهمان هایِ چاالکی بود که توانایی هَمالش 
ی است که هم به انجام کار رسا سال هایِ آینده، آفرینشِ یک فرهنگِ بازرگان

و کارآفرینی ) خالقیت(و بدونِ کاستی پاداش دهد و هم آفرینَندِگی ) کامل(
  "). تشویق کُند(را بِه ایزاند 

در ادامه نشان میدهد که چرا دلبَستگیِ دوباره به ) مُشاهده(این بَرنگری 
رُستکاریِ کوروش، همانگونه که دُ. و بِهِنگام است) مُهم(کوروشِ بُزُرگ، مَهَند 

بسیار خوب و توانایی در ) strategic(، برنامه ریزیِ راهبُردیِ )کمال(رسایی 
، خوانندگان )تضمین کردند(واکُنشِ تُند، کامروایی او را پایندانیدند 

کوروش در پیشرفت ) فضیلت هایِ(همچنین میتوانند به هُنراوَندی هایِ 
  .دخودشان چهره ببخشن) شُغلی(هایِ پیشَکی 

از آنجا که کوروش نیز یک آدم بود، او گاهگاهی لغزش پذیری خودش را 
نشان میداد، ولی همانگونه که سِنُفون در داستانش آشکار میکُند، ما آگاه 

. بازمیگشت و از آنها پرهیزمیکرد) خطاها(میشویم که چگونه او از رَمژَک ها 
گُم میکرد، با سُهِشی و خَرَد را ) فضیلت(هنگامیکه کوروش راهِ هُنراوَندی 

کوروش با بیدادگری . از پَشیمانی به تُندی از راهش بازمیگَشت) احساسی(
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برخورد میکرد، و میگُذاشت تا هریک از هَموندانِ گروه ) مصمم(ها، هَنگُمَند 
  .او، از پایین تا باال، با نگرانی هایشان به نَزدش بیایند

ی باستانی واپَسین جای) ابکت(شاید که اینگونه گمان شود که یک نَسکِ 
 پذیرفتنِ فَن آوریِ نو برایرا در آنجا ) مُهم( اندرزهایِ مَهَند باشد که بشود

جُستُجو کَرد، ولی هتا در این زمینه نیز سِنُفون نشان میدهد که چگونه 
  .میتوان با برخورداری از چنین راهنمایی هایی در لبۀِ تیز فَن آوری نو ماند

  یِ باستانی که در این پیوند نگاشته شُده اندنگاهی بر نوشته ها
سِنُفون به اندازه ای فراوان است که تنها میتوان او را در ) اهمیت(مَهَندی 

سنجید، مردانی مانند سون ) مدیریت(پیوند با اندیشمندانِ هُنر کارفرمایی 
در این سَنجش، . »هُنرِ جنگ«) کتابِ(نویسندۀِ نَسکِ ) Sun Tzu(تسو 

او در پُرآوازگی با این راهبُردگرِ : هیچ چیز را از دست نمیدهدسِنُفون 
)strategist ( چینی همتراز است، ولی شاهکار او در بسیاری از نمونه ها از

  .سون تسو بَرتری دارد
، سون تسو روش هایِ فرماندهیِ فریبکارانه را در بازگویی »هُنرِجَنگ«در 

نویسندگانِ پَسین چینی از ). یکندثبت م(هایِ کوتاه و خام دفترینه میکُند 
این روش ها که در نوشتارهای پراکنده نگاشته شُده بودند، وَخش بُرداری 

ولی، با هَمۀِ داده . کردند و دیدگاه های خود را به آن افزودند) الهام یابی(
افزوده شُده، راهنمایی هایِ سون تسو توانِ بستنِ بازۀِ ) اطالعات(هایِ 

کوروش بُزُرگ توانست به . و کُنش را ندراند) تئوری(یدمان میانِ د) فاصلۀِ(
را با نمونه هایِ ویژه و کُنشیک ) فاصله(سون تسو، بازه ) برخالف(باژگونۀِ 

  .برای آموزشِ رهبری پُرکُند) عملی(
از اینرو، هرچند سون تسو و سِنُفون هر دو نیاز به فریبِ دُشمن را بیان 

 که همانا --ت که در این راه از یک رهبرِ ویژه میکُنند، ولی تنها سِنُفون اس
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اهمیت (  نمونه آوری میکند؛ هر دو به مَهَندیِ وَندسارشِ --کوروش است
ساز و بَرگ های جَنگی و تُندیِ آذَرَخش گونه، سفارش میکُنند، ولی ) تمرکزِ

. با ارزش را در کُنش نشان میدهد) قانون(تنها سِنُفون است که این داتِ 
رفته، سِنُفون در چارچوبِ یک داستانِ ماجراجویانه و ستایش انگیز، رویهم 

  .خَرَدِ کوروش را به نمایش میگُذارد
) کتاب(دیگر که بیشتر همراه با نَسکِ ) کالسیک(یک نوشتۀِ باستانی 

» شاهزاده«کوروش بُزرگِ سِنُفون یک دم از آن نام بُرده میشود، نَسکِ 
شاید شگفت زده . است) Niccolo Machiavelli(نوشتۀِ نیکولو ماکیاولی 
تا اندازه ای از نوشته هایِ سِنُفون وَخش » شاهزاده«شوید اگر که دریابید که 

کرده است، نوشته هایی که ماکیاولی خوانده و ستایش ) الهام یابی(بُرداری 
لئو ) فیلسوف سیاسی(برپایۀِ گُفتۀِ فرزنانۀِ کشورمداریک . کرده بوده است

یا کشورمداریک ) اخالقی(هیچ رویدادِ فَرخویی «) Leo Strauss(اشتراوس 
نبود که ماکیاولی میدانسته یا برایِ یافتنِ آن پُرآوازه شُده بوده که ) سیاسی(

ماکیاولی هرچیزی را ... پیشتر، از سویِ سِنُفون پیش کشیده نَشُده بوده است
نگاه او به دوردست در پرتویی تازه نمایان میکُند، ولی این از بهرِ گُسترشِ 

  ».تنگ شُدن آن بود) بعلت(بشوندِ ) بلکه(نبود، ونکه 
ماکیاولی نه اینکه زیاد از سِنُفون آموخته باشد، : اشتراوس درست میگوید

در سنجش با کوروش بُزرگ، . بسیار کم از او درس گرفت) بلکه(ونکه 
ۀِ یک رهبر در بار) واقعگرایی(نشانگرِ ازدستدادنِ راستینگرایی » شاهزاده«

ماکیاولی به روشنی کاربُردِ فریب را سفارش میکُند، درهالیکه . راستین است
) مصیبت(سِنُفون میدانست که در درازایِ زمان، جایگاهِ فریبکاران به آزَرَنگ 

شما میتوانید به آسانی دیدگاهِ سِنُفون را در زندگیِ کنونی ما . میفرجامد
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) به علت(بُزرگ بِشَوند ) شرکت های (تماشا کُنید، هنگامیکه باهمان های
  .سیاست هایِ فریبکارانۀِ کارفرماهای شان نابود میشوند

با زمین گذاشتنِ ماکیاولی و برگرفتن کوروش، شما میتوانید تنها روشِ 
اندرزهایِ سِنُفون همیشه خَرَدمندانه . راستین به سویِ رهبری را کشف کُنید

از اینرو، ما این . ند، نه هتا در پیوند با جنگاند و هرگز پَلید و بدنهاد نبوده ا
پیرو سُغرات را به نام یک مَردِ بُزُرگ به یاد میاوریم، و ما کوروشِ آرام و 

 به نام رهبرِ دلخواه –جنون آمیزِ ماکیاولی را » شاهزادۀِ« نه –اُستوارِ او را 
  .باال میبریم

  الری هدریک
  

  :یاداشت
  . کوروش نگاشته استسِنُفون چند نوشته دربارۀِ] 1[
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  یادآوری
برای برگردانِ نَسک زندگینامۀِ کوروش بُزُرگ از دو نوشتۀِ گوناگونِ انگلیسی 

این دو ) جُمله بندی های(اگر چه فرازبندی های . کُهَن و نو بهره گرفتم
نوشته گوناگون هَستند، ولی درونمایۀِ آنها در رساندن پیام داستان یکی 

آنجا که میدیدم که برگردان واژه به واژۀِ فرازهایِ انگلیسی به در . هَستند
پارسی نمیتوانند پیام داستان را به روشنی بازگویند، برای پیشگیری از 

فرازها به پارسی بَسَنده ) معنی(سرگشتگی خواننده، تنها به بیان گوهر و چَم 
 برگردانِ ، تنها)ترجُمه کُننده(میکردم، زیرا خویشکاری تَرگُمه کُننده 

) بلکه(موشکافانۀِ واژه به واژۀِ یک نوشته از زبانی به زبانِ دیگر نیست، ونکه 
در برگردانِ این نسک از  .رساندنِ پیام روشن آن نوشته به خواننده است

  : واژهنامه هایِ زیر یاری گرفتم
فرهنگ پهلوی، واژهنامه دهخدا، لغت فرس، صحاخ افرس، سرمه سلیمانی، 

  .گیری، برهان قاطع و شاهنامه فردوسیفرهنگ جهان 

  سپاسگزاری
، کدبان  زادهش احمدین، کدبان کوردر اینجا میخواهم از بانو ژاله دفتریا

کورش زعیم، کدبان اُستاد امیرحُسین خُنجی و کدبان الری هدریک از بهر 
که در گردآوری این تَرگُمه ) صمیمانه(راهنمایی ها و کُمک هایِ خواتیکی 

 . سپاسگُزاری کُنمهه من کرده اند، بی اندازب) ترجمه(
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  نَسکِ نُخُست، بخش یکُم
  هُنرِ رهبری

این اندیشه پیش از این بر ما نمایان شُد که چه شُماری از سامانه  ]1.1.1[
 بدستِ مردم سرنگون شده اند، مردمیکه بَرتَر) جمهوری(هایِ مردمساالری 
 بجُز زندگی کُنند،  ساختارِ دیگری از کشورداریمیدانستند که در

 و دوباره، چه شُماری از سامانه هایِ پادشاهی و جَرگِه ساالری .مردمساالری
)oligarchy ( در گُذشته بدستِ مردم برانداخته شُده اند؟ افزون برآن، ما

آشکار کردیم، که چه شُماری از آن کسان که گرایش به خودکامگی و آرزوی 
داشتند، یکبار برای همیشه، به هُوده ) لققدرتِ مط(دستیافتن به چَمَکِ یله 

و فوری برکنار گَشتند؛ و اگر برخی از آن مردان توانستند با این ) به حق(
کُنند، بدون رویکرد ) ریاست(شیوه از کشورداری، اندک زمانی فَرنشینی 

به اینکه این زمان چه اندازه کوتاه بوده است، این مردان را باید ) توجه(
اب و شگِِفت آوری بشُمار آورد، همانگونه که آنها اُستوانده اند نمونه هایِ کمی

سپس، همچنین، . که مردانِ خَرَدمَند و خوشبختی بوده اند) اثبات کرده اند(
و همچنین در بارۀِ آن اندیشیده ایم، ) مشاهده کرده ایم(ما درنگریسته ایم 

) شانخصوصی (که اندک مردمی هستند که در خانه هایِ خودویژه شان 
هستند، که شُمار آنها کَمابیش بیشتر ) خدمتکار( پیشکار  فراوانیدارای شُمارِ

است، و برخی از مردمِ دیگر دارای ) عُرف اجتمایی(از هَنجار هایِ هنجُمَنی 
هستند؛ با آنکه این مردم آشکارا سَروَرِ ) خدمتکار(شُمار بسیار کمی پایزن 

و توانِ ) اقتدار(وانند دَستواری پایزن هایِ خود هَستند، ولی آنها نمیت
  .را بر شُمار کَمی از پیشکارانِ شان بِپذیرانند) authority(فرماندهی شان 
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 و افزون بر این، ما نشان دادیم که برخی لِگام اسبان خویش را در ]1.1.2[
دست دارند، و آنها که چوپان نامیده میشوند، بگونۀِ شایسته چیره بر 

اکنون . نگهداری از آنها را دارند) وظیفۀِ( خویشکاریِ جانورانی هَستند که
درمیابیم، که هَمِۀِ این گله ها آسانتر، از  هنگامیکه ما در بارۀِ آن میاندیشیم،

چونکه این گله . چوپان هایِ خود پیروی میکُنند تا مردم از فرمانروایان خود
آنجا چرا میکُنند ها به آنجا میروند که چوپان، آنها را رَهنَمون میشود و در 

که چوپان آنها را راه میبَرَد و از چراگاهی دوری میکُنند که چوپان آنها را 
اَفزون بر آن،  آنها به نگهبان خود این پروانه را میدهند، که از آنها  .بازمیدارد
از سوی دیگر، ما در هیچ کُجا از زَد و بَندِهایِ پُشتِ پَردۀِ هیچ گَله . سود ببرد

با چوپانِ خود، نه شنیده و نه آگاه شُده ایم، که ) مخالفت(ازی ای، در ناس
گله ای فرمانبُرداری از چوپانی را رد کرده باشد و یا اینکه چارپایان بخواهند 

در همان . سود بُردن از گله را از چوپان ِخود، دریغ کُنند) امتیاز(فَرداتِ 
 سر هستند و از آنها زمان، گله ها بیشتر در برابر کسانیکه نمیشناسند خیره

مردم . سرپیچی میکُنند تا در برابر نگهبانشان و یا آنها که از گله سود میبرند
نیز، گرایش دارند که زودتر در برابر بیگانگان دست به سرپیچی و ساخت و 
پاخت هایِ پُشت پَرده بزَنَند تا در برابر کسانیکه مردم آنها را میشناسند ولی 

  .ردم چیره شوندتالش میکُنند که بر م
 کردیم، به آوریژَرف اندیشی ای که ما در این نمونه   بدینسان، با]1.1.3[ 

 از آن ساخته شده است، چیره یهری که آدم بر گواین بازده رسیدیم، که بنا
خیلی ساده تر از چیره  ،دیگر) مخلوق های( شدن بر هر کُدام از آفریدگانِ

شُمار  ردارکردنِش را به فرمانبُولی اگر ما این سنج. ست هاشدن بر آدم
 شترش بدهیم، ناگُزیر به دِگَرِ شهر ها و کشورها گُس، مردمِزیادی از آدم ها
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 و خواهیم گفت که چیره شُدن بر مردم میتواند کاری رای خود خواهیم شُد،
آن  دُشوار، اگر که آدم در انجامِ) حتی(باشد که نه نشدنی و نه هتا 

، ما میدانیم که مردم، خواهان ِپیروی از ه هر هالب. دمندانه پیش رودرَخَ
 کوروش بودند، با آنکه برخی از آنها به اندازۀِ روزها و دیگران به اَندازۀِ ماه

ایِ بیشماری از او دور بودند؛ وکسانیکه هرگز  او را ندیده بودند یا کسانیکه ه
ر برابر او سر به هر روی، همۀِ آنها د. میدانستند که او را هرگز نخواهند دید

  .فرود آورده بودند
 دیگر ولی هَمِۀِ اینها شِگِفت اَنگیز نیستند، اگر بدانید که او همانندِ ]1.1.4[

 آنها که تاج و تخت خود را از پدرانشان به مُرده ریگ شاهان نبود؛ نه همانندِ
و نه آنها که دستیافتن به تاج و تخت شان بازدۀِ ) به ارث برده اند(بُرده اند 

 the Scythian (زور و بازو و کوشش هایِ خودشان بوده است؛ شاه سکاها
king] (1[ ِبرای نمونه هیچگاه این توانایی را نخواهد داشت که دامنۀ ،

. فَرمانراوایی خود را به بیرون از مرز هایش، به کشورهایِ دیگر گُسترش دَهَد
باشد اگر که او هرچند سِکاها بیشُمار هَستند، شاه سکاها باید که خشنود 

 تنها تاج و تخت و فرمانروایی خود را بر مردمش نگه بدارد؛ به ،بتواند
با مردم تراس و شاه ] the Thracian king] (2(همینگونه شاه تراس ها 

 شاهان ِ هَمِۀِ کشورهایِ دیگر  با مردمش، و] the Illyrian king] (3(ایلیریا 
برایِ اینکه کشورهایِ آسیایی را کوروش، . که در بارۀِ آنها خواهیم گُفت

آغازید و با همدمی و خشنودیِ  کوچکی از پارس ها یکپارچه کُند با گروهِ
وروش سپس، ک.  آنها شُد رهبرِ، گُرگان سرزمینِمادها و مردمِ) کامل (رسایِ

، ]Cappadocia(] 4(آشور، کاپادوکیه  بر سوریه، سرزمین، عربستان،
، ]Caria] (7(، کاریا ]6) [Lydia(یه ، لید]5) [Phrygias(فریگیاس 
. دستیافت) Babylonia(و سرزمین بابل ] 8) [Phoenicia(فنیقیان 
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، هندوستان، کیلیکیه ]Bactria] (9) (بلخ(همچنین کوروش بر باختر 
)Cilicia] (10 [ِسکاها دستیازید؛ و او همچنین پادشاه ]پافالگونیانس ]1  ،
)Paphlagonians] (11 [ز کشورهایِ دیگری شُد که به دُشواری و بسیاری ا

 آسیایی یونان را به زیر سپس او بخشِ. کسی میتوانست نام آنها را بزبان آورد
و مصر دست ) Cyprus(رس بک خود درآورد، و از راه دریا بر چتر فرمانروایی

  .یافت و آنها را به گُسترۀِ فَرمانروایی خود افزود
نروایی میکرد، با اینکه آنها به زبان او  کوروش بر این کشورها فرما]1.1.5[

 دیگری نبود؛ با این  کشورِ هیچ کشوری همانند زبانِگُفتگو نمیکردند، و زبانِ
گُسترش ترس در میان مردمِ زیر همه، کوروش این توانایی را داشت که با 

فرمانش فرمانروایی کُند تا آنها در پیشگاه او به زانو بیافتند، ولی از سویی 
 سرزمینهایِ پهناوری  نیز برخوردار بود تاکاردانی و خَرَدورزیاو از این دیگر 

 ،داری ویژه ای از کشوررا که زیر چتر فرمانروایی خود داشت، با چنان روشِ
 این سرزمینها، این سُهِش بر مردمِ) تاثیر گذاشتن(اداره کُند تا با هَناییدن 

 کوروش و  خشنود کردنِرا در آنها بیدار سازد که آنها آرزویِ) احساس(
با این همه، تیره هایی را که . رَهنِمون شُدن از سوی  او را داشته باشند

کوروش به زیر چتر فرمانروایی خود آورد به اندازه ای زیاد بودند که بسیار 
به هَمِۀِ آنها سَرکشید، به هر سویی که آدم ) حتی(دُشوار است که هتا 

آیا بسوی خاور باشد یا بسوی باختر، بسوی خود را بیĤغازد، ) سفر(فرانافت 
  ).جنوب(باشد و یا نیمروز ) شمال(اَپاختر 

، برایِ پی ر خُورِ هَمِۀِ این ستایش هاست با باور به اینکه کوروش د]1.1.6[
 هَستی و ریشه و سرچَشمۀِ او ما پَژوهِشی را آغازیدیم، تا بُردن به گوهرِ

برخوردار بود؟ و ) استعدادی(ادی ای  خُدادبدانیم که کوروش از چه کاراییِ
چه آموزش ها و کاردانی هایی را فراگرفته بود، که او را در ادارۀِ مردم و 
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  که آنچه همساز با تا این اندازه سرآمد و فَرینۀِ دیگران کرده بود؟،کشورداری
 میدانیم، تالش خواهیم کرد که  دربارۀِ او کهما فرایافته ایم و یا میپنداریم

  ).ارایه دهیم(را نیکِژ کُنیم آنها 
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  م، بخش دومنَسک یکُ
  سازمانِ آموزش و پرورش در ایران باستان

بوده است، ) Cambyses(گُفته میشود که پدر کوروش کامبیز  ]1.2.1[
بود، و ) Persidae ("پرسیدا") قبیله(کامبیز وابسته به دودمان : پادشاه پارس

. گرفته اند] Perseus] (12( نام خود را از پرسئوس   ریشۀِ"پرسیدا"دودمان 
است که همه با آن همداستان میباشند؛ و ) Mandane(مادر کوروش ماندانا 

) Medes(پادشاه کشور ماد ] 13) [Astyages (اَشَه تِه آگاین ماندانا دُختَر ِ 
هتا در این روزها در سُرودها و داستان هایی که مردمِ کشورهایِ . میباشد

. روش میگویندکو) سخاوت(همسایه میسرایند، از زیبارویی و گُشادهِ دلی 
 او به فراگرفتن و بُلند پروازی است، بگونه ای که او فراوانِسُخن از گرایشِ 

آماده بود که رَنجِ  هرکارِ سختی را بِخَرَد و یا خود را با هرگونه پَژمَرگی 
  .و ستایش شود) تمجید(رو در روی سازد، تا واالییده ) خطری(
خُدادادیِ روانی و ) استعدادهایِ(هایِ آتاوی این ویژگیها، ریشه در   ]1.2.2[

بدنی دارند، که کوروش گویا از آنها برخوردار بوده است؛ ولی او در همنوایی 
 فَرهیخته شُده و آموزش دیده بود؛ با کشور پارس،) قانون های (با دات هایِ

 همگانی نوشته شُده  آسایشِ فراهم آوردنِ آشکارا برایِ،آنکه این دات ها
بودند، همانگونه که در بسیاری از کشورها رایج و رَواگ هستند، در سرزمین 

  از دات هایِمیتوانستند )دولت ها(ها  کوروش، رایه  فرمانرواییِ چترِ زیرِهایِ
کشورهایِ زیر ) دولت های(چونکه بسیاری از رایه هایِ . خود پیروی کُنند

 خود میدادند تا  این پروانه را به شهروندانِرمانروایی کشورِ پارس فچترِ
آموزش بدهند همانگونه که دلپَسَندِ آنها  شانخود  بدلخواهِ خود رافرزندانِ

را داده بودند که همانگونه که دوست ) امکان(، و به کُهنساالن این شایش بود
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دند که دُزدی نکُنند و موزیکُنند؛ و آنها به فرزندان خود می آداشتند زندگی ب
  تاراج نکُنند، کسی را اگر سزاوار نباشد،آنرابه خانه ای دست بُرد نزنند و 

 کارگُزاران نکُنند، از دستورِ) خیانت ( زناشویی دغایش در پیوندِکُتک نزنند،
سرپیچی نکُنند؛ و اینکه اگر کسی یکی از این دات ها را زیر پا ) دولت(رایه 

  .ددهنا کیفر آنها او ربگُذارد، 
، به هر روی، با این پیش درآمد کشورِ پارس) قانون های(دات هایِ  ]1.2.3[
 غاز به این است که شهروندانِ از آ،دات ها) توجه(رویکردِ : میĤغازند) مقدمه(

آرزوی چیزهایِ بخواهند گیهایی نیستند که  اینچنین ویژ دارایِپارس
؛ ناسازگار باشند ،)اخالق(خویی با فَرو ناشایستی را بِکُنند که ناهنجار 

 گر دارند، اینگونهنَ دَر)قانون ها(که دات ها ) اقدام هایی(فراپیشی هایی 
 گفته میشود، »میدانِ آزاد« بخشی از شهر را که  شهروندانهستند؛

 برپا) دولتی(یِ رایه ای  پادشاهی و ساختمان هامیشناسند، جاییکه کاخِ
گردها با کاالهایشان، فریادهایشان، و دوره ) وارد شدن ( از درآمدنِشُده اند؛

  و آنها را به بخشِارشان به این میدان جُلوگیری میشودرفتارهایِ ناهنج
زندگی را ) نظم (دیگری از شهر میفرستند تا هیاهویِ آنها آرامش و سامانِ

  . فَرهیخته اش، برهم نزننددر این بخش از شهر با مردمِ
بر میگیرد، به را در) دولتی(مان هایِ رایه ای ت این میدان، که ساخ]1.2.4[

 ازآن ِ پسربچه ها میباشد، بخش ،چهار پاره، بخش شُده است؛ بخش ِنُخست
 ،، و بخش ِ واپسین)بالغ( جوانان است، بخش دیگر ازآنِ مردان بُرنا دوم ازآنِ

.  رسیده اند آموزشِ رَزمیو سالِ فراگیریِ) سن(ازآن ِ کسانی است که به زاد 
 آنها هر روز در آن بخشی از جوانان درخواست میکُنند که) اقانون ه(ات ها د

 پسر بچه ها و جوانان بُرنا در بامداد—که باید آموزش ببینند، آماده باشند
 هر هستند، این پروانه را دارند که) مسن تر(تر ؛ ولی آنها که زادخورمیĤیند
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که ناگُزیر هستند که در روز یند، سوایِ آنهایی زمانی که پَسند آنها است، بیا
ولی جوانان شب را در . آموزش آماده باشند) محل( در جایباش هایِ ویژه

) دولتی( ساختمان هایِ رایه ای زمی در نزدیکیِ رَکِبُ سِپوشاک هایِ
 هستند؛ کسانی که همسر  زناشویی آنها که در پیوندِسوایِ—میگُذرانند

 از آنها درخواست شُده باشد که تر،ش نمیشوند، مگر اینکه پیدارند بازپُرسی
دار   همسرولی این شایستۀِ مردانِ. شندآموزش آماده با) محل (در جایباشِ

در آموزش ها خودداری ) شرکت کردن(نیست که همیشه از هُماسیدن 
  .زندرو
میباشد، ) دولت(رایه  دوازده کارگُزار ِ هرگروه بدستِ سرپرستیِ]1.2.5[

 پسر بچه  آموزشِبرایِ. زده دودمان بخش میشود به دواچونکه کشور پارس
باشند، که ) افراد مسن(ها، کسانی برگُزیده میشوند که از ردۀِ  زادخوردگان 

 جوانان،  آموزشِمیتوانند از پسر بچه ها بهترین مردان را بسازند؛ برایِ
انند  بتو که به نگر میĤیند کهبرگُزیده میشوند) بالغ( بُرنا کسانی از رَدۀِ مردانِ

.  جوانان کُمک بکُنند، فَراپویش و پیشرفتِ)رشد(ه به رُست به بهترین شیو
، کسانی برگُزیده میشوند که بنگر )بالغ( گُوالیده  مردانِ سرپرستیِبرایِ
) اِعمال ( ورزانشِ بتوانند این مردان را با بهترین روش برایِ، کهدنمیĤی

) دولت( رایه  ردۀِ باالیِانِ درخواست هایِ کارگُزارو انجامِ) نظم(آراستگی 
 ؛ و از میان سالخوردگان کسانی برگُزیده میشوند که بَر]*[آماده سازند 

  آموزش و پرورش در کالس ها و خویشکاریِانجام یافتنِ رَوَندِ چگونگیِ
 شود برای اینکه دانسته). کُنندنظارت ( کُنند سرپرستان، بازبینی) وظیفه(

 زاد و را برایِ هرکس در هر) وظیفه ای( چه خویشکاری ایکه پارسیان، 
 تا به انجام ،)مشخص کرده  اند( نشاخت کرده اند )سن و سالی (سالی
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در آنها خود را  میپذیرند تا شهروندانِپارسیان  چه رنجی را رسانده شود، و
  .ادامه میدهیمرشتۀِ سُخن را ند، جایگاهِ بهترین ها به آزمایش گُذار

  .مهتران با فرنشینی پادشاه ) شورای(گاه برای نمونه کُنگاش ]*[

 دارند رسدست پسر بچه ها به دبستان میروند و زمانی را که در ]1.2.6[
 آنها نه که در کشور ما رَسم است، همانگوهَزینۀِ فراگیری دادوری میکُنند؛ و

سر بچه ها همچنین میگویند  پ.ن هدف به آنجا میروندمیگویند که برای ای
 آنها و سرپرستانِ.  خواندن و نوشتن به دبستان میروندفراگیریِ که آنها برایِ

 که بیشتر در  بُزرگی از روز را هُزینۀِ آموزش به پسر بچه ها میکُنندبخشِ
در پیوند با داوش هایِ اَنگارِشی ) تصمیم گرفتن( دادوری و وداییدن بارۀِ هُنرِ

 )عادی(نجار سپس، همانگونه که به.  میباشد) فرضیادعاها و دعواهایِ(
پسر بچه ها نیز یکدیگر ] خود) درس های(در چهار چوب آموزه های [است، 

، چَفته  بُرنامیزنند، همانگونه که مردانِ) اتهام(را به گُناه میبندند و  اِرَنگ 
مانند دُزدی، کُتک زدن، نیرنگ و گول زدن، توهین و ) اتهام هایی(هایی 

ببرند و زمانیکه دانش آموزان پی زنند، به هم میدیگر، ) جُرم های (گُرم هایِ
بگونۀِ نمادین [وده شُده است، او را  گُناهان آلکه کسی به نمونه ای از این

  .کیفر میدهند)] ظاهری(
آنها  دیگری را به ناروا، به گُناهی بسته باشد، سِ کَو اگر کَسی نیز ]1.2.7 [

قانون (دات شکنی به ) اماته (آنها همدیگر را با سِپَزِگیو . کیفر میدهنداو را 
نمونه هایی ، و یا )نندمحکوم میک(به دادگاه میکشند و می ایرازند ) شکنی

کمتر برای آنها  میشوند ولی ردیگر بیزاآن از هم) به علت (ندِوَ شَبهکه مردم 
باشد؛ و اینکه، زمانی که آدم نمک نشناس ) ییعن(میروند، به چم به دادگاه 

 کسی را با  خوبِ کارِتوانایی داشته است که جُبرانِاگر آنها بدانند که کسی 
ر باززده است، آنها او را به  آن سَ انجامِ خوب بدهد ولی از یک کارِنجامِا
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 ناسپاس با شایمندیِ چونکه آنها باور دارند که آدمِ. سختی کیفر میدهند
 برِ، در براوندخود در برابر خدا) وظیفه ( خویشکاریِزیاد از انجامِ) احتمال(

 کشور، و دوستانش کوتاهی میکُند، زیرا که بنگر میĤید پدر و مادر، در برابرِ
که بیشرمی و ناسپاسی دست در دست یکدیگر دارند؛ و همانگونه که ما 

 فَرخویی و لغزش هایِ) سقوط(میدانیم، این چیزی است که به فروافتادگی 
  .ره میبَرَد) اخالقی(
 روان و جان آموزش  چیرگی برها روشِ آنها همچنین به پسر بچه ]1.2.8[

) متعادل ( خود را ترازمند آموزگارِ هر روزآموزان  دانشمیدهند؛ هنگامیکه
) سرمشق( خود را سرپَلمِۀِ آموزگارِ) متعادل( ترازمندِ میبینند،  آنها نیز رفتارِ

آموزگاران به دانش آموزان .  خود میکُنندفراگیریِ چیره شدن بر روان و جانِ
پیروی کُنند؛ پیرویِ بدون چون و ) دولت(میدهند که از کارگُزاران رایه یاد 

 اینکار ، دانش آموزان را در انجامِ)دولت( رایه  بُرنا از کارگُزارانِچرایِ مردانِ
و افزون بر آن، آنها به پسر بچه ها یاد میدهند که ). تشویق میکُند(میایزاند 
  را از دست ندهند؛ زمانیکه چیرگی برخود، خوردن و آشامیدندر زمانِ

 گُرُسنگی شان  زُدودنِ خود را برایِ میبینند که سربازان، پُستِدانش آموزان 
، آنها گُمارند دیگری در جایِ آنها بِ کسانِ،فرو نمی گُذارند، تا اینکه افسران
 ؛ با این خواست و آهنگ)تشویق میشوند(در انجامِ اینکار، ایزانیده میشوند 

آموزگاران، هر از گاهی، پسر بچه ها بجایِ ) صالح دید(دید  هیناست که با بَ
. اینکه با مادرانشان خوراک بخورند این زمان را با آموزگارانشان میگُذَرانند

از خانه نان میĤورند و تره برایِ  خوراکشان افزون بر آن، دانش آموزان برایِ
سوای . نه بشود اگر کسی تش، آب خوراکُ، و نوشیدنی و جامِخوشمزه کردنِ

این کاری است که پسر .  نیزه فرامیگیرند تیراندازی و پرتابِاین، آنها آموزشِ
شانزده سالگی برسند، پس از آن ) سن(بچه ها انجام میدهند تا اینکه به زادِ 
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 جوانان ِبُرنا پسر بچه ها به ردۀِ باالتر فرستاده میشوند و میتوانند در کالسِ
  .نام نویسی کُنند

خود، به ) مرحلۀِ تحول (نون این مردانِ جوان در گامۀِ دگردیسی اک]1.2.9[
 ده سال برایِ: پایین میĤید زندگی میکُنند آن در) شرح(اینگونه که بازکاوی 

 جوان، ، این مردانِ پسر بچه ها را پُشت سر گُذاشتندپس از اینکه آنها کالسِ
 رایه  ساختمان هایِهمانگونه که پیش از این گُفتیم، شب ها را در نزدیکیِ

 نگهبانی از شهر و باال بُردن اینکار را آنها برایِ. بسر میکُنند) دولتی(ای 
از ) مرحله(توانشان در چیرگی برخود انجام میدهند؛ چونکه این گامه 

. کُندمی هوشیارانه را درخواست زندگی، بنگر میĤید، که بیشترین دوراندیشیِ
آنها همچنین، نیاز باشد آنها خود را در ، اگر که به کُمک  روزو در میانِ
هرگاه که نیاز باشد، آنها در . ارند کارگُزاران رایه میگُذ)اختیار(فَرادَستِ 
 شکار ولی زمانیکه پادشاه برایِ.  ساختمان هایِ همگانی میمانندنزدیکیِ

 بسیار ،بیرون میرود، او نیمی از نگهبان ها را با خود میبرد، چیزیکه در ماه
نند به تیر و کمان آنهایی که پادشاه را همراهی میکُ.  پیش میĤیدنفراوا

یر بلند یا یک شمشیر کوتاه و ، و افزون بر تیرکش، یک شمشآراسته هَستند
 سبک و دو نیزه  در نیامش به همراه میبرند؛ نگهبانان همچنین یک سپرِپهن

 درگیری برایِ  پرتاب کردن، و دیگری، اگر نیاز باشد، برایِیبهمراه دارند، یک
  .تن به تن

 همگانی هزینۀِ اینچنین شکارهایی از گَنج ها و درآمدهایِ ]1.2.10[
ه تنها او ز است، ن جَنگی آنها نیپرداخت میشود؛ و همانگونه که پادشاه رهبرِ

یخواهد که او م) بلکه(، ونکه )شرکت میکُند(هُماسد خودش در شکار می
هزینۀِ شکار را ) دولت(رایه ). ت بکُنندشرک(هُماسند همراهان نیز در شکار بِ
 شکار کردن بهترین  و روشِ شیوهکه فراگیریِ) دلیل(میپذیرد، با این فَرنود 
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را  یخواین  به مردان ،چونکه شکار.  آماده شُدن برایِ جَنگ استراه برایِ
که پگاه خیز و شکیبا در برابر سرما و گرما باشند، ) عادت میدهد(میدهد 

 انجام گَشت هایِ دراز و دویدن میدهد، و آنها ناگُزیر هستند که آموزش برایِ
د، آنرا با تیر یا نیزه از پا نها سبز شُ درنده ای جلویِ پای آهرگاه که جانورِ

نزدیک ) خطرناک ( درنده بگونۀِ پُژمَرگ آمیزو زمانیکه یک جانورِ. درآورند
ند، چونکه، آنها راَنگیزانخود را ب) جرأت(  آنها باید که دلیری و گُرمکِ،شَوَد

 اردوگاه آنها نزدیکِ) خطرناک( آن جانوری را که سیجمند ناگُزیر هستند،
 جانوری که آنها را پَتِست میکُند شُده است، بکُشَندُ، و آنها باید که در برابرِ

در یک فراز .  هوشیار باشند،و میخواهد که به آنها بتازد) میکُند تهدید(
پیداکرد که در را آوری   که بتوان یک شِگردِ رزمر استبسیار دُشوا): جمله(

  .باشد ولی در شکار کاربُردی نداشته باشد) ضروری(جنگ نیاز بایسته 
، ]* [ زمانیکه آنها رَهسپارِ شکار میشوند، خوراک نیز بهمراه میبرند]1.2.11[

ر گرفته میشود، ولی نگه ای است که برایِ پسر بچه ها درکه بیشتر از انداز
؛ ولی ندارد) عادی( روامند  خوراکِبا) تفاوتی(سوایِ این هیچ ناسانی 

اگر، . هنگامیکه آنها سرگرم شکار هَستند، هیچگاه به خوردن نمی اندیشند
 از رَفتَن نیاز باشد که زمانِ بسیاری) ه علتیب(به هر روی، به شَوَندی 

ار را برایِ زمان دیگری آرزو کُنند که شک) به دلیل(بازبایستند یا به فَرنود 
آنها خوراکِ شان را میخورند و در ) وضع(درازتری ادامه بدهند، در این نِهِش 

فردایِ آنروز شکار را تا ناهار از سر میگیرند؛ و این دو روز را بجایِ یک روز به 
آنها . یک روز را هَزینه کرده اند) آذوقه(شُمار میĤورند، چونکه آنها تنها آزوغۀِ 

 انجام میدهند تا خود را در برابرِ رَنجِ گُرُسنگی در زمان  اینروازاینکار را 
  برایِ خوراکِآنرا، کسانیکه جانوری را کُشته اند. ِجَنگ، سَخت و پایدار کُنند

نباشد، باید که با نان ) موفق(شان آماده میکُنند؛ اگر کسی در شکار کامگار 
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، اگر کسی با خود اکنون. دشنود سازو تره ای که آورده است خود را خُ
 خشنودی تره و یا اینکه تنها، نوشیدنِ آبنان و بیاَندیشد که تنها، خوردنِ 

که تا چه اندازه، نان ِگَندُم و آب ) تصور بکُند(نمی آورد، بُگذارید که باَنگارد 
  .میتوانند شیرین و بامَزه باشند، زمانیکه آدم گُرسنه و تشنه باشد

گربار هنگامِ  دبار نُخُست در هنگام نیمروز. رند روز خوراک میخو درریونانیان تنها دوبا]: *[
  .پایین رفتن خورشید

از ) مرحلۀِ تحول(گُروهایی از جوانان که در گامۀِ دگردیسی  ]1.2.12[
را با تیراندازی با ) وقتِ خود(زندگی خود هستند، در خانه میمانند، گاهِ خود 

را که در دورانِ ) فن هایی( هُنرهایی کمان و پرتابِ نیزه بسر میبرند، و هُمِۀِ
 میکُنند، و آنها همیشه در اینگونه )تمرین(بَرزِش پسر بچگی فراگرفته اند، 

این نمونه ). شرکت میکُنند(با یکدیگر، میهُماسند ) مسابقه ها(همتازی ها 
نیز برگُزار میشوند، که به ) عمومی(بگونۀِ هَمگانی ) مسابقه ها(همتازی ها 

 ارزانی داشته میشود؛ اگر گروهی باالترین شُمار ِکاردان داش و جایزهده پابرن
  )disciplined (یدهها، جوانمردترین ها، بهترین جوانمردانِ آراسته و بسامان

می واالیند و جایزه  شاد داد  گروه را باتنها افسرِه را داشته باشد، شهروندان ن
 که این جوانان را در دورانِآن سرپرستی را ) بلکه(و ارج می نَهَند، ونکه 

جوانانی را که از آموزش و ) دولت(رایه . بچگی پَروَریده است، نیز میستایند
بجایِ یا پرورش باز مانده باشند، در زمانیکه به آنها نیاز باشد، بکار میگیرد، 

که دژبان و یا برایِ دَستگیریِ تبهکاران و دزدان، و برایِ انجام کارهایِ دیگر 
انجام این کارها پیشۀِ جوانان در این . کُند و کوشایی درخواست توانمندی

پس از اینکه جوانان برُنا این ده سال را به پایان . است) مرحله(گامه 
بَرمیکشند ) بالغ(رساندند، آنها را برایِ نام نویسی در کالس مردان گُوالیده 

  ).ترفیع درجه میدهند(
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 سال پس از نام نویسی، به گونه ای  این مردان، برای بیست و پنج]1.2.13[ 
 جوانان، آنها خود را در نُخُست، همانندِ. که در پی میĤید سرگرم کار میشوند

، تا اگر به آنها نیاز باشد، بسودِ آسایش  میگُذارند کشور)اختیار(فَرادستِ 
که مردان هوشیار و با بدن های کارهایی انجام دهند،  همگانی کار هایی را

 یک گروه، بجایی ولی اگر که نیاز به فرستادنِ. ننداست میکُورزیده درخو
  کسانی که آموزش دیده هستند، به باشد،رَزمی) مامویت(برای یک پَروانِکی 

ن، جُشَبا ) بلکه(میشوند، نه با تیر و کمان، و نه با نیزه، ونکه اندر میدان 
 –یشود  گفته م» اَبزار برایِ درگیری هایِ نزدیکجَنگ« که به آن چیزی

 چپ آنها پر گرد در دستِیک زره ای که سینه را در بر میگیرد، یک سِ
 ، و در دستِ) در تندیس هایِ خود بنمایش میگُذارندهمانگونه که پارسیان(

 این از میانِ. راست آنها یک شمشیر بُلند و یا یک شمشیر کوتاه ولی پهن
 دادگُستری و ارانِکارگُزهمۀِ  پسر بچه ها،  آموزگاران برایِگروه، سوایِ
پس از اینکه آنها آن بیست و پنج . برگُزیده میشوند) قاضی ها (کادیک ها

، )انتظار میرود(د سال را به پایان رساندند، همانگونه که پیوس میشو
پس از پُشتِ سر  ؛بیشتر از مردان پنجاه ساله خواهد بود آنها کارآزمودگی

 کسانی برمیگُزینند د را در میانِ جایگاه خوآنها) مرحله(گُذاشتن این گامه 
  . میگویند"سالخوردگان"که به آنها 

 در بیرون از رَزمی) خدمت(اوَریِ  اکنون این سالخوردگان، دیگر ز]1.2.14[
ولی آنها در کشور میمانند و تالش میکُنند که . کشورشان انجام نمی دهند

همگانی و ) یمشکل ها ( از فراپُرسش هایِ)هامورد (هابه هَمِه گونه نهاد
 همچنین، این سالخوردگان. رسیدگی و داوری بکُنند) خصوصی(خودویژه 

زده میشود، دادرسی ) اتهام مالی(کسانی را که به آنها سِپَزگی داراکی 
و اگر کسی در میان جوانان و یا در . میکُنند، و هَمِۀِ افسران را برمیگُزینند
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 هایِ کشور آنرا نشاخت کرده  خویشکاریِ خود که داتمیان مردان، از انجامِ
به )  اجتمایی اش(کوتاهی بکُند، از جایگاهِ هَنجُمَنیش ) ه اندتعیین کرد(اند 

شهروندی ) حق(زیرافکنده میشود و بازماندۀِ زندگیش را باید بدون هودۀِ 
رده هستند که میتوانند در این مردان سالخو) وضع(در این نِهِش . بگُذراند
 یکی از ، پس از شنیدن کیفرخواست که از سویِ)قاضی ( دادرسجایگاه

و بیرون کردن گُناهکار ) تنزل(کارگُزاران خوانده میشود، رای به فروافکندن 
  .یش بدهنداز جایگاهِ هَنجُمَن

کاری و بُنیادینِ   که شاید همگیِ راه و روش هایِ اکنون،]1.2.15[
، من ه اندشد) تشریح(بیشتر روشن و واکاوی پارس کشورداری در کشور 

 میخواهم که اندکی به گُذشته باز گردم؛ نُخست اینکه، نگر به آنچه که هم
 هکوتا) جمله(کنون گُفته شد، میتوان چکیدۀِ این دات ها را در چند فراز ا

به سد و بیست هزار زدیک  دارای چیزی نگُفته میشود که کشورِ پارس. کرد
 را این شهروندانکدام از  هیچ؛ و دات هایِ کشور پارس]* [تن شهروند است

  دستیافتن بر جایگاه هایِاز) محروم(و بی بهره ) مستثنی(جُزخواست 
اگر چه هَمِۀِ ایرانیان میتوانند و این .  نکرده اندکشوری) افتخار آمیز (فرازمندِ

اییکه پروانه را دارند که فرزندانشان را به دبستان هایِ هَمگانی بفرستند، ج
 آشنا میشوند، ولی تنها کسانیو رَزمی  ایِ دانش دادرسیآنها با ساز و کار ه

بکار گُماشتنِ   نیازی بهستند، کهخود را به این آموزشگاه ها میفرفَرزندانِ 
 برخوردار نیستند، )امکانی(؛ و آنها که از اینچنین شایشی نداشته باشند، آنها

تنها به جوانانی و . چشم پوشی کُنند) امتیاز(و باید از این فَردات  نمی توانند
زیر سرپرستی و آموزش ِآموزگاران ِهمگانی، خود را پروریده اند این در که 

 جوانان بُگذرانند، که دوران ِآموزشی را در کالسِ ویژۀِپروانه را میدهند 
) یت آمیزموفق (انهجوانانی که دورۀِ آموزش و پرورش را کامگاربه درهالیکه 
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نان که و تنها به آن جوا. ه داده نمی شودپُشت سر نگُذاشته اند، این پروان
، )تعیین کرده اند( کشور نشاخت کرده اند ت هایِدورۀِ آموزشی ای را که دا

) بالغ( مردان گُوالیده به پایان رسانده باشند، پروانه میدهند که به کالسِ
 واال برسند، در هالیکه آنها گردند و به جایگاهِ) دولت(روند تا کارگزار رایه ب

) بالغ( مردان گُوالیده السِبه کنمی توانند  دورۀِ خود را به پایان نمیبرند،  که
 مردان و دوباره، آنها که دورۀِ خود را در میانِ). گیرندترفیع درجه ب(بَرکشند 
 موندِهَمیتوانند بدون هیچگونه سرزنشی به پایان میبرند، ) بالغ(گُوالیده 

نه که ما میبینیم، مهتران و همانگو. گردند سالخوردگان کالسِ) عضو(
، ارج و آوازۀِ خوب کشور از هَمِۀِ سنایش، گرامیداشتکهنساالن در این 

  می پندارندداری است که پارسیاناین، شیوه ای از کشور. بهرهمند هستند
به آن میتوانند از بهترین شهروندان ) احترام (که با واالییدن و سَنایش 

  .برخوردار شوند
بُلندپایگان و  نیست، و تنها بازتاب دهندۀِ شُمار شهروندان پارسی هَمِۀِ انِاین شُمارگ ]*[

  .و انجمن هایی است که فرنشین آنها پادشاه بوده است) مجلس ها(در مَهِستان ها آزادمَردها 
ت هست که نشان از پیرویِ در دس) سند( امروز گواه و دَستَک ]1.2.16[

 خوراک تا آنچه را که ز شیوۀِ فراهم آوردن از آیینِ میانه روی دارد، اپارسیان
ناشایست میدانند که بی ادبی و  امروز آنها این را چونکه هتا: آنها میخورند

در پیش کسی آب دهان خود را بیرون بیاَندازند، بینی خود را تُهی کُنند و 
اشایست  نرنج از بادِ شکم در پیش کسی باد دردهند؛ ایرانیان این رایا با 

 آهنگِ رفتن برایِ شاشیدن ،پیشاب کردن و یا  که کسی آنها را بامیدانند
 پذیرفتنی نیست که در  پارسیانبرایِ. چیزهایِ دیگری از این نمونه، ببیند

م بدن  سخت، نَکارِانجامِ  نگامِزندگی از میانه روی دوری گُزینند و در هِ
این چیزهایی . آنها برزمین افتد ولی اینکار را از راه دیگری میکُنند) عرق(
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اکنون، برای .  بگوییمما میتوانیم در پیوند با پارسیانبود که رویهم رفته 
را از گُفتاری که آغازیدیم، بجا آورده باشیم، ما ) نیت خود( خود اینکه آهنگِ

 زندگی کوروش از دوران بچگی او داستانِ) حکایت(باید که به بازگُفتار 
  .بپردازیم
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  خُست، بخش سومنَسک نُ
  

 
  نُخستین دیدارِ کوروش با پدربُزُرگش اَشَه تِه آگ
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    )Astyages( اَشَه تِه آگ ستین دیدارِ کوروش با پدربُزُرگشنُخُ
 اینچنین بود آن آموزش و پرورشی که کوروش دریافت کرد تا اینکه ]1.3.1[

انجام با   کوروشو سال دوازده رسید و یا اندکی بیشتر؛) سن(او به زاد 
فوری، پایه ای، موشکافانه، جوانمردانه و رسایِ هرکاری که به او واگُذار 

 )سنش(ش را در برابر همۀِ دیگر پسر بچه های هم زادمیشُد، برتری خودش 
گُروهی از ] Astyages] (13 (اَشَه تِه آگدر این دوران بود که . نشان میداد
نها وروش و مادرش فرستاد تا آدربار را به دُنبال ک) خدمتکاران(پایزَن هایِ 

داشت، زیرا  کوروش  دلبستگی فراوانی به دیدنِاَشَه تِه آگ. را نزدِ او آورند
که نید که کوروش یک پسر بچۀِ خوشگلی است که او گاه به گاه می ش

 این درخواست، ماندانا به پیش پدرش برپایۀِ. زیبارویی او کمیاب میباشد
  .بُرد کوروش را بهمراه ،رفت و پسرش

 رسیدند، کوروش پدربُزُرگش را اَشَه تِه آگ  همینکه آنها به پیشگاهِ]1.3.2[
 خونگرم و مهربانی بود، بی درنگ او را از آنجا که کوروش پسرِ. شِناخت

زندگی کرده باشد و دیگر  که برایِ زمان ِزیادی با کسی  کَسیبوسید، همانندِ
 که پدربُزُرگش سُرمه به زیر سپس او پی بُرد. دوست داشته باشداو را نیز 

 است، و  گَردِ سپیدآب به چهره اش مالیدهِچشمانش کشیده است، و
همانگونه که .  مادها بوده است که آیین هَمگانی-- بر سر داردکُالهگیس

آیین مادها است، روپوشِ ) زینت ها(گُفته شُد، آرایش کردن با این پیرایه ها 
  آنها، اَلنگوها و دستبندهایِ گَردنِندهایِ دورِاَرغوانی، رِداهایِ آنها، گردن ب

 پارسیان در خانه شان هتا در این ه مُچ ِدست هایِ آنها، درهالیکدورِزرین بِ
پس از .  ساده ای دارندروزها جامه هایِ بی پیرایه بَرمیکُنند و بیشتر زندگیِ

شِگِفت  او بِاینکه کوروش پیرایه هایِ پدربُزُرگش را تماشا کرد و از دیدنِ
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چهره که چه اندازه پدربُزُرگِ من زیبابین مادر، بِ": آمد، به مادرش گُفت
  این کَسانکُدام یک ازنگر او ید که از  و زمانیکه مادرش از او پُرس"!است

مادر، در ": زیباتر هَستند، پدرش و یا پدربُزُرگش؟ کوروش بیدرنگ پاسُخ داد
ت؛ ولی در میان مادها، تا آنجا  پارسیان، پدرم از همه خوش رو تر اسمیانِ

 اینجا از همه ربار دیده ام، پدربُزُرگم درکه من آنها را در خیابان و یا در د
  ".زیباتر است

 سپس پدبُزُرگِ کوروش او را در پاسُخ بوسید و به او یک جامۀِ زیبا ]1.3.3[
 کوروش گاَشَه تِه آپوشد، و همانگونه که نشانِ بَخشِش ِهُمایونی بود، داد تا بِ

  برایِ سوارکاریاَشَه تِه آگاست؛ و اگر ررا با گردنبند و دستبندِ زرین بیا
 اسبی که با لگام زرین بجایی میرفت، کوروش را با خود میبُرد، او را بر رویِ

.  خویِ او بودی سوارکاره بود سوار میکرد، همانگونه که هنگامآراسته شُد
ت و دلبستۀِ چیزهایی  زیبا داشکوروش در دورانِ بچگی گرایش به چیزهایِ

، او شان برجسته میکردند برتری بااز چیزهایِ دیگر بود که ناسانی شان را 
بسیار خشنود از پوششِ نویِ خود و بسیار شاد از فراگیریِ سوارکاری بود؛ از 

کوهستانی بودن، دُشوار است که ) علتبه (آنجا که در کشورِ پارس، به شَوَندِ 
، برایِ کوروش یک )تمرین کرد( و هُنر سوارکاری را بَرزید اسب پرورش داد،

  .یندبِرویداد بسیار نایاب بود که یک اسب بِ
دُخترش و کوروش خوراک میخورد،  با اَشَه تِه آگو سپس، هرگاه ] 1.3.4[

اَشَه  او میگُذاشت، زیرا که  خوشمزه ترین خوراک ها را در پیشِاَشَه تِه آگ
 خوشمزه و ش هایِورِا پذیرایی از کوروش با خُ آرزو داشت که بتِه آگ

روزی کوروش از . کُند دوری از خانه دلتنگی بِدلپذیر، او کمتر از بَهرِ
پدربُزُرگ، چرا شما این اندازه خودتان را در فراهم ": پدربُزُرگش پُرسید

ش رنج میدهید، آیا مگر شما ناگُزیر هَستید که با کشیدن ورِآوردن خُ
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 هَمِۀ این دوری ها و پیشدستی ها با خوراک هایِ گوناگون  به،ستِتانِدَ
اَشَه تِه  "پس چرا؟" "!شیدچِ جورواجو را بِش هایِورِ و هَمِۀِ این خُ،برسید

ش ورِاز خُ دلپذیر تر ،براستی، شما باور ندارید که این خوراک".  پُرسیدآگ
ولی "د؛  کوروش پاسُخ دا"نه، پدربُزُرگ،"" ؟ استهایِ شما در کشور پارس

؛  در کشور شماآنراه  ساده تر است از ور ما بسیار سیر شُدن در کشراهِ
هستند؛  با آنکه شما ) کافی(نده سَگوشت، بَ سیر شُدن نان و چونکه برایِ

همان هَدفی را که ما داریم دُنبال میکُنید، ولی برای رسیدن به آن، شما از 
یین میروید، تا سرانجام به جایی  بسیاری از پلکان هایِ مارپیچ باال و پامیانِ

  ".ی، پیش از این به آن رسیده بودیمبرسید که ما زمان زیاد
 ما دوره گردی نیست؛  و هَدفِ آماژ": گفتاَشَه تِه آگولی، پسرم، " ]1.3.5[

 که این خوراک گر شما مزه بکُنید، پی خواهید بُرد ا"  او افزود،"و همچنین،
من " : کوروش پاسُخ داد"، پدربُزُرگ،ولی" ".ها بسیار دلپذیر هستند

ز از این خوراک ها دلزده که هتا شما نی) متوجه شده ام(ام درنگریسته 
بگو پسرم که این چه داوری ای است که شُما برایِ خُدا، "".هستید
من میبینم " کوروش پاسُخ داد، "برای اینکه،".  پُرسیداَشَه تِه آگ "؟میکُنید

دست میزنید، دستِتان را با چیزی پاک نمیکُنید؛ که هرگاه که شما به نان 
 میکُنید، دستِتان را با ورش ها نوشِ جان هرگاه که شما از این خُولی

دستمال پاک میکُنید، همانند اینکه شما بی اَندازه از آلوده شُدن دستِتان 
  ".ناخشنود باشید

شماست، پس  اگر این داوریِ" پاسُخ داد، اَشَه تِه آگ "پس، پسرم،" ]1.3.6[
 گُوشت از خودتان پَذیرایی کُنید، تا اگر که به خانه دستکم با خوردنِ

فت، او  این را گُاَشَه تِه آگ پس از اینکه ".د جوان نیرومندی شوی،دبازگَشتی
  گوشتِ دَد و گوشت جانور خانگی را در پیش رویِاندازۀِ زیادی از هر دویِ
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 را پیش روی  ها از گوشتفراوانی زمانیکه کوروش اندازۀِ و. کوروش گُذاشت
، آیا براستی میخواهید برای خشنودی من هَمِۀِ پدربُزُرگ": خود دید، گُفت

 پاسُخ اَشَه تِه آگ " رها شَوید؟ت ها را به من بدهید، تا از دَستِ آناین گوش
  ". سوگند، که میخواهم، به خُداوندآری": داد

ا را برداشت و رفت تا آنها را  بی دَرَنگ کوروش اَندَکی از گوشت ه]1.3.7[
 به آنها گش پخش بکُند، درهالیکهپدربُزُر) خدمتکاران(در میان ِپایزَن هایِ 

من این خوردنی ها را بشما میدهم، برای اینکه شما رَنج ِبسیار ":میگُفت
برمیگیرید تا به من سوارکاری بیĤموزید؛ این خوردنی ها گوارایِ شما باشد، 

به پدربُزُرگم میکُنید و ) خدمت (زاوَری نیزه دادید، زیرا که شما بمن یک
 است که من میتوانم به شما کنون این هُمِۀِ چیزی امادرم را ارج مینَهید؛ هم

هالیکه او خوردنی در داد،ته هایِ خود ادامه بدینسان کوروش به گُف ".بدهم
  .ن پیشکاران پدربُزُرگش پخش کردهایی را که در دست داشت، میا

 اندکی از آن دآیا نمیخواهیکوروش، " پُرسید، اَشَه تِه آگ "ولی،" ]1.3.8[
 که به کسی، د، پیاله گردان من بدهی) Sacas( نیز به ساکاس  راخوردنی ها

 ساکس مرد خوشرویی بود که "؟ دوست میدارماو را بیشتر از همهمن 
  با کسانی بود که آهنگِاَشَه تِه آگآشناسازیِ ) وظیفه اش(خویشکاریش 

 ین پیشگیری از کسانی که او با او را داشتند، و همچنبازدید و رفت و آمد
وش با شیرین زبانی کور. نمی دانست) مصلحت (دید  بَهینبازدید آنها را
: مرو نباشد، پُرسش کرد یک پسربچه ای که کَهمانندِ ،ِگُستاخانه ای

 با شَه تِه آگاَ و "پدربُزُرگ، چرا شما این مرد را این اندازه دوست دارید؟"
 پیالۀِ ،آیا نمیبینی، که او با چه زیبایی و برازندگی": یک شوخی پاسُخ داد

 پیاله گردن هایِ پادشاهان جایگاهِ کار خود را خُوشبو نگه "ی را پُر میکُند؟مِ
 ویژه ای پُر میکَردند و سپس ا کاردانی و زیباییی را ب مِمیداشتند؛ آنها جامِ
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ی را با سه انگُشت میتَرابُردند  مِ به اینگونه که جامِجام را پیشکش میکردند،
  . به دست مهمانان میرساندند با بیشترین برازندگیآنرا، و )یکردندحمل م(
 آن جام را ،سا کورروش گُفت، بُگذارید که ساک"خوب، پدربُزُرگ،" ]1.3.9[

 با چیره  نشان بدهم که من نیز شاید دوست داشته باشمبه من بدهد، تا
 شما را بدست آورم، اگر که ی را برای شما لبریز کُنم و دلِ مِی، جامِدست

.  را به کوروش بدهد مِیس خواست تا جامِا از ساکاَشَه تِه آگ و ".بتوانم
س ا آب کِشید، به همانگونه که او بارها ساکآنرا را برداشت و  مِیکوروش جام
ی را به پدربُزُرگش  مِ و سپس او جامِ آن تماشا کرده بود؛ انجامِرا در هالِ

 بگونه ای با اَشَه تِه آگو  کوروش بر مادر رفتارِ) تأثیر(هَنایش . پیشکش کرد
 کوروش نیز.  را از ته دل به خَنده آورد و ژرف بود، که آنها)اهمیت با (وَهاک

خودش را با یک خَنده از جا برکَند و به آغوش پدربُزُرگش پرید و درهالیکه 
س، شما کارتان را دیگر از دست دادید؛ ا آهای، ساک":تاو را میبوسید گُف

 برکنار بکُنم، چونکه از یک سوی من کارتان گاهِمن باید که شما را از جای
پیاله گردان را بهتر از شما بازی میکُنم، وانگهی و افزون برآن ) نقش(نغش 

 اکنون، این یک ".ی برایِ آزمایش آن ندارم مِمن نیازی به چشیدنِ
ی، ساغران  مِ پیشکش کردنِآشکاری است که در هنگامِ) واقعیت(گی راستین

ی را برمیکشیدند، آنرا در پَنجۀِ دست چپ اندکی از مِ) قاشق(ِدربار با کَمچه 
بدخواهان  تا اینکه اگر زهری در آن باشد، –خود میرختند و میچشیدند 

 .خود نبرند) دسیسۀِ(دِ نسودی از تَرفَپادشاه، 
  کوروش، شما رفتارِ": به شوخی گُفتاَشَه تِه آگرنگ  بی د]1.3.10 [

 او ولی چرا همانندِ) کُپی کردید(چیز برگردان کَردید اس را در هر ساک
 سوگند، به اهورامزدا":  کوروش پاسُخ داد"ی را نچَشیدید؟مِآن اندکی از 

 یو من فَرنود. برای اینکه من میترسیدم که آن پیاله با زهر آمیخته باشد
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انتان در جشن  ترسم داشتم؛ چونکه زمانیکه شما از دوستبرایِ) یلدلی(
پی بُردم که او بایستیکه ) شک( پذیرایی میکردید، من بدون اَندید زادروزتان

 و چگونه ":  پُرسیداَشَه تِه آگ ".زهر در نوشیدنی مهمانان شما ریخته باشد
 سوگند، من زدا به اهورام":  کوروش پاسُخ داد" دریافتید، پسرم؟آنراشما 

.  از نگر بدنی هم از نگر روانی و هم، را لرزان و نا اُستوار دیدمهارفتار شما
 آن کارها  خودتان کارهایی را میکردید که هیچگاه انجامِنُخُست اینکه شماها

  پی در پی فریاد میزدید، روا نمیدارید؛ برای نمونه، شماهار ما پسربچه هارا بِ
ها چیزی را که  همزمان، و هیچکُدام از شمام وآن هُمِه مهمان همه باه

خواندن را ) شعر( نمیشنید؛ و شماها چامه ، گُفتن بودهالدیگری در
شماها به خواننده  خُنده آوری بود، زیرا با آنکه  که به شیوۀِ بسیارآغازیدید،

 سوگَند میخوردید که او بسیار شِگِرف و شگفت انگیز گوش نمیدادید،
نکه هر کُدام از شماها پی در پی داستان هایی را در بارۀِ میخواند؛ و با ای

و دست  )رقص( وَشت نیرومندیِ خودش بازگو میکرد، ولی هنگامیکه برایِ
 شما خاموش در بارۀِ دَست افشانی خاستید، برایِ اینکه از داوریمیافشانی بر

نان، و هَمِۀِ مهما. مانده باشم، نمی توانستید هتا سرراست و ستونی بایستید
 که شما پادشاه و شهریار آنها --فراموش کرده بودند ) کامال(شما را سراسر 

ن پی بُردم که آنچه را که شما درهال این چیزی بود که من به آ. هَستید
 به ها که شُمابرابری در آزادیِ سُخن باشد شاید شیوه ای از انجام آن بودید،

   ". خاموش نبودها از شماهیچ زمان هیچکُدامدر هال، آن میبالید؛ به هر 
 "یا پدر شما مَست نمیکُند؟ولی پسرم، آ":  گُفتاَشَه تِه آگ ]1.3.11[

براستی، ":  پُرسیداَشَه تِه آگ ".مزدا سوگَندنه، به اهورا": کوروش پاسُخ داد
 او تنها ":کوروش پاسُخ داد " مِی بخورد ولی مَست نشود؟او میتواندچگونه 
و از اینرو، زیان یا گَزَندِ دیگری به خود نمیرساند،  خود را میزُداید تشنگیِ
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 او مِی س ندارد تا برایِاچونکه، تا آنجا که من میدانم کسی همانند ساک
اس ولی، پس چرا پسرم، تو این اندازه با ساک":  ماندانا پُرسید.بیاَفشاند

به اهورا مزدا سوگند، برای اینکه، ": کوروش پاسُخ داد"ناسازگاری میکُنی؟
 فراوان دوان من او را دوست ندارم؛ چونکه هرگاه که من با شور و دلبستگیِ

 مرا از دیدن او ، التِ تیره بختدوان به دیدن پدربُزُرگم میĤیم، این آدمِ
من از شما، پدربُزُرگم خواهش میکُنم، که بگُذارید " او افزود، "ولی. بازمیدارد

و ":  پُرسیداَشَه تِه آگ ".انمربِس فرمان ا سه روز بر ساکتا من تنها برایِ
 در من پیشِ":  کوروش پاسُخ داد"چگونه میخواهی بر او فرمان برانی؟

س میایستد، و سپس هنگامیکه او آهنگِ اخواهم ایستاد، همانگونه که ساک
شما ٓ  که،ز داشت، من اگر باشم به او خواهم گُفت خوراک نیمروآمدن برایِ

 خوراک درآیید؛ چونکه تاالرِ خوردن بِ خوراککنون نمیتوانید برایِ اهم
اید، اگر که من باشم به و زمانیکه او برای شام بی. خوری پُر از مهمان میباشد

 او خیلی و هنگامیکه. زُرگم به گرمابه رفته استپدربُٓ، که او خواهم گُفت
 که ردن بکُند، اگر که من باشم خواهم گُفتخوخوراک  پافشاری برایِ

 تا او را ن اینکار را همینگونه ادامه خواهم داد و مٓ.میباشندبانوانش پیش او ٓ
  ".آزار دهم، همانگونه که او مرا با بازداشتن از دیدن شما آزار میدهد

خوراکِ نیمروز ) صرف(گُسارشِ  بدینسان کوروش آنها را هنگام ِ]1.3.12[
اگر   کهکوروش ساده نبود) عموی( و اَپدر اَشَه تِه آگسرگرم میکرد؛ برایِ 

پیش از اینکه کوروش به  آورند، بجا آنراشان خودداشتند، نیاز آنها به چیزی 
 روز، اگر کوروش میدید که  زیرا در هنگامِ،)متوجه آن شود(آن نگرورزد 

به چیزی نیاز دارند، پیش از آنکه آنها در ) عمویش(پدربُزُرگش و یا اَپدرش 
آن خواسته را بجا میĤورد؛ چونکه ، کوروش  آن نیاز بوده باشند بجا آوردنِنجِرَ
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) عمویش(کوروش بسیار خشنود میشُد که فرمانبریِ پدربُزُرگش و یا اَپدرش 
  .را بکُند

 خود برایِ بازگَشت به  آماده کردنِهالِ ولی هنگامیکه ماندانا در]1.3.13[
 از او خواهش کرد تا کوروش را اندک زمانی اَشَه تِه آگبسویِ همسرش بود، 

 خشنودی نا پاسُخ داد که او آرزوی برآورده کردنِماندا. گذاردپیش او بُ
خت است که پسرش را در  او  سپدرش را در هر زمینه ای دارد، ولی برایِ

ش  از کورواَشَه تِه آگسپس . ی گُذاردجابا خواست او ) علیهبر(ناسازی 
  :پُرسید

س از ا من بمانید، نُخُست اینکه ساکپسرم، اگر شما پیشِ"  ]1.3.14 [
برایِ دیدن من جلوگیری نخواهد کرد، ولی بسته به به کاخ اَندرشُدن شما 

 بیایید و مرا ببیند، و ، شما خواهد بود که هرگاه دوست داشتیدخواستِ
دوم .  من بیایید، من بیشتر خُشنود خواهم شدهرچه شما بیشتر به دیدنِ

ست داشته  دیگری که دو من و هر چیزِاینکه شما خواهید توانست اسبِ
واستید که به خانه باز ؛ و زمانیکه شما خ)استفاده کُنید(باشید، بکاربگیرید 

و افزون بر آن، در . ، با خود ببریدگردید، میتوانید هرچه را که آرزو داشتید
 شما راه میانه روی  نیمروز شما میتوانید به هر گونه که از دیدِ ِخوراکِهنگامِ

 و سپس، من جانورانی را که هم. فتار کُنید ر،است و شما را خشنود میسازد
 شما میکُنم، و جانورانی از گونه )تقدیم (کنون در شکارگاه هستند پیشکشِا

 کاری را یادگرفتید،هایِ دیگر را گردآوری خواهم کرد، و همینکه شما سوار
میتوانید آنها را با تیر و کمان و نیزه شکار بکُنید، همانگونه که مردان بُرنا 

 شما بشوند نیز پیدا خواهم همچنین، من چند بچه که همبازیِ. نندمیکُ
 بمن بگویید، از برآوردن آنراکرد؛ و اگر شما آرزویِ چیز ِدیگری دارید، تنها 

  . بدست میĤوریدآنراآن کوتاهی نخواهد شد و شما 
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خود را به پایان بُرد، ) وعده های( نوید هایِ اَشَه تِه آگ هنگامیکه ]1.3.15[
انا از کوروش پُرسید آیا او آرزو دارد که بماند و یا به همراه او بیاید؟ ماند

و . کوروش دَرنگی نکرد، و بی درنگ پاسُخ داد که او آرزویِ ماندن را دارد
زمانیکه ماندانا دوباره از او پُرسید که چرا میخواهد بماند، گُفته میشود که 

ازه نکه در خانه، من پُرآو، برایِ ایمادر":کوروش بدینسان پاسُخ داده است
و ) سن( نیزه و تیراندازی با کمان بهتر از هَمِۀِ هم زاد هستم که در پَرتابِ

سال هایِ خودم میباشم؛ ولی من میدانم که اینجا در سوارکاری در برابر 
 او گفت، "و بُگذار که به شما بگویم، مادر،. همبازی هایم در ردۀِ پایین هستم

ولی اگر شما مرا این جا بگُذارید و من . میرنجانداین مرا بی اندازه "
 دسورکاری بیاموزم، از دید من، زمانیکه به پارس بازگردم، شما خواهی

پسربچه هایِ دیگر پیشی وَرزش ها از انجام دریافت که من به آسانی در 
 مادها باز گردم، تالش خواهم کرد که از گرفته ام، و زمانیکه دوباره به کشورِ

 ماندانا از او ".دن به بهترین رَدۀِ سوارکاری، پُشتیبان ِپدربُزُرگم باشمراه رسی
   :پُرسید

، د بیĤموزی دادرسی در اینجا آموزشِدپسرم، چگونه میخواهی"] 1.3.16[
 کوروش پاسُخ داد، "چرا، مادر،" "هنگامیکه آموزگار ِشما در آنجا است؟

 ماندانا ". آموخته ام)کامل( رسا و سراسر آنرااین یک چیزی است که من "
کنون در  ا که من همزیرا،  از این ور": کوروش پاسُخ داد"چگونه؟": پُرسید

بارۀِ ستم، آموزگارم مرا برگُزید تا در بسیار زبَردست هَپیشۀِ دادرسی
و . دیگران داوری کُنم) شکایت های قضایی(کِشمکش ها و پَشیماری هایِ 

) لتعبه (من یکبار به شَوَندِ "فت،  او گُ"همچنین، در یک نمونه از داوری،
  ".داوریِ نادُرُست، کیفر شُدم
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پسر ِبُزُرگی که ردایِ یک : به این گونه بود) موضوع(آن نهاده " ]1.3.17[
آن پسر .  کوچکی با ردایی بُلند میرسدپسرِیک  به کوتاهی پوشیده بود،

بر تن او  خود را  کوچک را از تنش در میĤورد و ردایِ پسرِبُزُرگ ردایِ
هنگامیکه من . د میپوشدمیکُند، در هالیکه ردایِ دیگر را که بُزُرگ بود،  خو

 کردم، من رای بر این افکندم که ه داوَری دادرس در بارۀِ این نهاددر جایگاهِ
 بهتر آن است که هرکس آن ردایی را بپوشد که اندازۀِ یِ آنها هر دوبرایِ

، و )مجازات کرد( داد هرنگ مرا پادفر آموزگار بید،پس از این پاسُخ. اوست
 را میبودم همان رایدادرس خوبی و ) قاضی(کادیک گُفت اگر که من 

؛ ولی اگر خویشکاریِ )تصمیم گرفتید(میدادم که شما برای آن وداییدید 
آن ردا باشد، ) حقیقی( راستین )مالک(من پیدا کردن دارناک ) وظیفۀِ(

 داتیکچه کسی ) ادعای(ه داوش بایستکه به این پُرسش پاسخ بدهم ک
 آن ردا شده است و یا )مالک (خویشنیتارِکسیکه به زور است؛ آن ) انونیق(

 و از آنجایی که  خودش فراهم کرده و یا خریده است؟ برایِآنرا آنکس که
کشور است، درست میباشد و )  هایقانون (آنچه که هماهنگ با دات هایِ

هنگی ندارد، نادرست است، او از شاگردان هر آنچه که با دات هایِ کشور هما
 خود را در هماهنگی و  رایِ داوری،ِخود میخواهد که همیشه در هنگامِ

 مادر، ":در ادامه کوروش گُفت ".پُشتیبانی از دات هایِ کشور بیافکنند
آن ) اهمیت ( دانش ِدادوری و مَهَندیهمانگونه که میبینید، من با سراسرِ

ه دانستنی های بیشتری نیاز باشد، پدر بُزُرگم مرا در آشنایی دارم؛ و اگر ب
  ".اینجا آموزش خواهد داد

ولی دادگاه ِپدربُزُرگ شما، " ماندانا پاسُخ داد؛ "آری، پسرم،" ]1.3.18[
 خود را دارند و از بُنپایه هایِ و دات هایِ ویژۀِ دادرسیِ) اصول(بُنپایه ها 

، چونکه او خودش را در کشور دادرسی در کشور پارس ها پیروی نمی کُنند
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 او باالی دات مادها به رَدِۀِ سروری در هَمِۀِ زمینه ها رسانده است و جایگاهِ
 برابرِ) حقوق(هوده هایِ ، پاسداشت از  کشور است ، ولی در کشور پارسهایِ

 شما نُخُستین پادشاهی و پدرِ. دادگری میدانند) عین(همان شهروندان را 
) تعیین کرده اند(دات هایِ کشور نشاخت کرده اند است که هر آنچه که 

او نه خواسته هایِ خودویژه ) معیار(میپذیرد و انجام میدهد زیرا که زرسنج 
به این از اینرو، . دادت هایِ کشور میباشند) بلکه(ونکه ) شخصی اش(اش 

شما با دانستنی هایی که در اینجا از پدربُزُرگ تان بیاندیش، که اگر 
هم   یک تارِ مونمیتوانید آنها را به اندازۀِد، به خانه باز گردید، فرامیگیری
نکه بر پایۀِ  بر پایۀِ مَنِش ِپادشاهی و زیرا که این دانستنی ها نه،بفروشید

 استوار شده اند، که یکی از بُنپایه هایِ آن این است که یک کس خودکامگی
 ".یگران داشته باشدرا برایِ خود نگه بدارد که بیشتر از د) حق(این هوده 

هستند که به مردم   شُما دستکم زرنگولی مادر، پدرِ":کوروش گُفت
.  اینکه بیشتر، سرمایه اندوزی کُنندĤموزند که کمتر داشته باشند، بجایِمی

که او به هَمِۀِ مادها آموخته است که " او ادامه داد، "چرا شما نمی بینید،
 هیچگاه دلواپس نباش که پدر  این پایهکمتر از او داشته باشند؟ برتنها آنها 
موزش دیده  او آ زیردستِدیگری را که  من یا کس بخواهد، به هر روی،شُما
   ". بسیار زیاد کُندکارشناس در هُنر گردآوری چیزهایِ ،ایم
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   چهارمخشِبَ نُخُست، نَسکِ
  
  
  

  
  نُخُستین آموزه هایِ دالوری در شگارگاه و میدانِ نَبَرد
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  ن آموزه هایِ دالوری در شکارگاه و میدانِ نَبَردنُخُستی
سرانجام، به هر روی، .  بدینسان کوروش سُخَن گُفتکمابیش ]1.4.1[ 

مادرش به خانه بازگشت، ولی کوروش در سرزمین مادها ماند و در آنجا 
  و خودمانی)صمیمی(خواتیک   بزُودی او بگونه ).رشد کرد(رُستید و گوالید 
ب کنار  با آنها خول او بودند وکه هم زاد و ساپیوست دیگر به پسربچه هایِ 

 پدرانِ همبازی هایِ خود را نیز بدست آورد به و بزودی کوروش دلِ. میĤمد
هر نها ممیزد و نشان میداد که به فرزندانِ آاین گونه که او به آنها سر 

ز مبازی هایِ او درخواستِ شایسته ای امیورزد؛ تا جاییکه، اگر پدرانِ ه
دند که  خود از کوروش خواهش میکر فرزندانِپادشاه میداشتند، آنها از سویِ

 مهربانیش و آرزویِ) علتبه (و کوروش، به شَوَندِ . آن آرزوها را برآورده سازد
خود را برایِ بجا آوردن ِهر درخواستی که آنها و در پُرآوزه شُدن، هَمِۀِ تالشِ ا

  .میکردند، بکار میبست
 نمی توانست درخواست هایِ شایسته ای را که شَه تِه آگاَ و ]1.4.2 [

بود؛ چونکه، هنگامیکه ) معمولی(و این بهنجار . کوروش از او میکرد، رَد کُند
 گریه کردن پدَربُزُرگش بیمار شُد، کوروش نه از کنار او دور شُد و نه دست از

شاید ه  بسیار نگران است کو ساده به هَمِه نشان میداد که رُک کشید؛ او
 چیزی را میخواست، اَشَه تِه آگو هتا شبانگاهان، اگر .  بمیردپدربُزُرگش

  با خشنودی و آمادگیِ؛ کوروش میافتآنراکوروش نُخُستین کسی بود که 
 بود، از جایِ خود به باال میپرید تا هر ی دیگرفراوان که بیشتر از هرکسِ

 بجا آورد، به گونه ای  آگاَشَه تِه خشنودی  بود برایِ که)خدمتی(زاوَری ای 
  . بدست آوردبه رسایی را اَشَه تِه آگکه دل ِ 
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 بود، تا اندازه ای به فَرنودِ ی کوروش آدم پُرسُخن و سُخندان براستی]1.4.3[
رش از آموزش و پَرورشی که دیده بود، چونکه همیشه از سویِ آموزگا) دلیل(

رش در بارۀِ یک گُزاد، هرگاه که او دادرَس بو که ه استاو درخواست میشُد
؛ و فراهم آورد  چیز هایِ دیگر است و یک گُزارش در بارۀِآنچه که انجام داده

کُنجکاوی هایِ بهنجارش ) سبببه ( دیگر تا اندازه ای به شَوۀِ از سویِ
ویژه ای در پُرسش کردن داشت، که ) عادت(، زیرا که او خویِ )معمولیش(

) علتبه  ( آنگونه هستند؛ و به شَوَندِ چرا روندِ کارها به اینگونه و یا
 میتوانست به پُرسش هایی که دیگران از او میکردند، به آسانی ،هوشیاریش

 سُخنوریِ او را  هُنرِ،)امکان ها(پاسُخ دهد؛ بگونه ای که هَمِۀِ این شایش ها 
 نبود؛ چونکه، با نگرورزی به ناخوشایندیولی این چیز . میپروراندند

میرُستَد ) بالغ (وانها به اندازۀِ یک آدم بُرنا برخی ج بدنِساختمان بدنی،
بی  (نکه آنها هنوز جوان هستند؛ ولی، این ناآزمودگی، با آ)رشد میکُند(

در .  میداردآنها پرده برکم  و سالِ) سن( زاد  از است کهاین جوانها) تجربگی
میکرد، ولی  را آشکار نگُستاخیشناآزمودگی یا پیوند با کوروش، پُرگویی او 

 او را نشان میداد، بگونه ای که )صمیمی بودن(خواتی بودن دلگرمی و بیشتر 
شنود میشُد که بیشتر از لب های او چیزی بشنود تا اینکه آدم بهتر خُ

  .نزدیک او بشیند ولی او را از سُخن گفتن بازدارد
 که او  ای کوروش با سال هایِ زندگی)ظاهری ( ریختِ نمادینِ ]1.4.4[
 که هالت یک جوان را بخود گرفت؛شت سر میگُذاشت، پیش میرفت تا اینپُ

او  او کمتر سُخَن میگُفت، آوایِ  کهشُد) مرحله ای( گامه ای سپس واردِ
بود، و او چنان شُده  همانند بیشتر به آوایِ کسانی که خوشبخت نبودند،

؛ و  میگَشتگترها برخورد میکرد، پریشانکمرو شُده بود که هرگاه که با بُزُر
 هرکسی  سُخنِ او بخود پروانه میداد که در،آنآن رفتار خُنکی که بر پایۀِ 
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به . رد، دیگر با آنچنان گُستاخی نشان داده نمیشد بِبُآنراشود و یا اَندَر 
ود، ولی در رفت و آمد هایِ هَنجُمَنی  او بیشتر آرام شُده ب کهاینگونه

همچنین، . دِلرُبایی داشت) تأثیر(ش  این شیوه از مَنِش او هَنای)اجتمایی(
ازی پسربچه هایِ همبازیش او را دوست میداشتند؛ چونکه در هَمِۀِ آن هَمت

و سال ها با ) هم سن(زاد ها آیین بود که هم که در آن) مسابقه هایی(هایی 
کُنند، کوروش هیچگاه همبازی هایِ خود را در ) رقابت(یکدیگر هماوردی 

، ولی تر است، به چالش فرانمیخواندرانست از همه سَآن بازی ای که او مید
 میکرد که میدانست اگر چه با او بگونِۀِ موشکافانه ای بازی هایی را پیشنهاد

؛ و با آنکه او آنها است برابری نمی کُند، ولی اندکی بهتر از همبازی هایش
الش پریدن بر پُشتِ اسب و همهنوز سوارکار خوبی نبود، میتوانست با 

 بازی را  نیزه، بیدرنگ رهبریِ تیر و کمان و یا پرتابِیا با شلیکِ) ابترق(
  .بدست بگیرد؛ و هرگاه که او شکست میخورد، از ته دل بخودش میخَندید

 تالش لی ود رویگردان نمیشُ، شکست خوردن در بازیاز کوروش  ]1.4.5[
 اینکار و  کُند،یمیکرد که از آن کاری که باخت او را فراهم آورده است، دور

 او شتابان در سوارکاری . بهتر باشدهایِ آیندهرا نیک میداشت که در بازی 
 دلبستگی ای که به ورزش داشت، از همترازِ همیارانش شُد و بزودی به پاسِ

 در  شکاری جانورانِشکار، تیراندازی و کُشتنِآنها پیشی گرفت؛ و بزودی با 
 از جانوران تهی کرد، بگونه ای که  پدربُزُرگش، آنجا را)شکارگاه(نَخچیرگاه 
.  برایِ او نداشتدر شکارگاه  را جانورانِ تازه دیگر توانایی گردآریِاَشَه تِه آگ

واند بیشتر از این برای او نمی تدیگر پادشاه کوروش دید که که یهنگام
 تازه در پارک  جانورانِبا آنکه گردآوریِ فراهم آورد، شکاری سرزنده جانورانِ
پدر بُزُرگ، چرا نگران از پیدا ":  کوروش به او گفت،پدربُزُرگش بود آرزویِ

) عمویم(کردن جانوران شکاری برای من هستید؟ اگر شُما تنها مرا با اَپدرم 
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همۀِ آن جانوران دشتی انگار  که ، من اینگونه درمینگرمبه شکار بفرستید
  ". من پرورش داده شُده اندتنها برایِ

فتن به شکار بود، او ه کوروش بی اندازه خواستارِ ربا آنک ولی ]1.4.6[ 
 خواست هایِ درونیش پافشاری بکُند همان نمیتوانست بیشتر از این بر رویِ

 بیشتر دستخوش  بچگی اش بود؛ رفتار کوروش او در دورانِگونه که خویِ
س ادر پیوند با ناسازگاری ای که او پیش از این با ساک. بودشُده دگرگونی 
س او را پیش پدربُزُرگش راه نمی داد ااینکه ساک) به معنی(ه آرِش داشت، ب

س شُده بود؛ چونکه او هیچگاه به ا کوروش دیگر برایِ خودش یک ساک–
 درخور فرارسیده  پدربُزُرگش نمی رفت مگر اینکه میدید که زمانِبازدیدِ
 پروانۀِ هش کرده بود که تنها زمانی به اوخوااس  و کوروش از ساک.است

بدینسان .  باشدبخش و شایسته آسود از پدربُزُرگش را بدهد که زمانبازدید
  .س کم کم به او دلبستگی پیدا کرداساک

 پی بُرد که کوروش بیتاب، اَشَه تِه آگ به هر روی، هنگامیکه ]1.4.7[
، او گُذاشت تا کوروش به همراه اَپدرش  رفتن به شکار استخواهانِ

 فرستاد، تا ار برای نگهبانی از او به همراهشکبرود و چندین سوار) عمویش(
 میخواست پدید آید، کوروش را از نها، چنانچه هر پیشĤمدِ ناگهانی کهآ

کوروش، .  درنده دور نگه بدارندو جانورانِ) پرخطر(جایگاه هایِ پُرسیج 
آزمندانه از همراهانش میپُرسید که آدم از نزدیک شُدن به چه جانورانی باید 

و آنها به او .  ترس شکار کُندند و چه جانورانی را میتواند بدونِخودداری کُ
کسانی را که  خرس ها، گُرازها، شیرها و پلنگ ها خیلی از هپاسُخ میدادند ک

و ها و گوسپند ها ، غزال هااند کُشته اند، ولی آهوبه آنها نزدیک شُده 
تند که آدم و آنها همچنین به او میگُف.  نارام بی گُزند هستندگورخرهایِ

 با  در رویی روکمتر از زمانِ) پر خطر(نباید که در جایگاه هایِ پُرسیج 
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جانوران درنده هوشیار باشد، زیرا که خیلی از سوارکاران از روی اسبان خود 
  .به ته پرتگاه پرتاب شُده اند

یکبار ولی .  هَمِۀِ این آموزش ها را کوروش آرزومندانه فراگرفت]1.4.8[
، او ه استگاهش به بیرون جُستاهروش دید که یک آهو از پِنهنگامیکه کو

هَمِۀِ دوراَندیشی هایی را که در بارۀِ شکار شنیده بود، فراموش کرد و شکار را 
سویی که آن نکشید، بجز  دم هیچ چیز نگر او را بخود اندرآغازید، در این

رش پَ  اسب او که دورخیزی برایِدر این میان،. شکار در هال گُریز بود
 سرش  زانویش اُفتاد و نزدیک بود که کوروش را از رویِبرداشته بود، بر رویِ

با این همه، کوروش توانست با اندکی دُشورای خودش را بر رویِ . پرتاب کُند
زین نگه بدارد، و اسبش توانست برخیزد، و هنگامیکه کوروش به زمین 

یک شکارِ — از پا درآوردِهموار رسید، او نیزه اش را پرتاب کرد و آن آهو را
 او و کوروش، البته بسیار خُشنود بود؛ ولی نگهبانانِ. بسیار خوب و گُنده بود

 به او گُفتند که کوروش با اینکار، بسوی او تاختند و او را سرزنش کردند و
باره  که پیش از این در در روی کرده استرو) ریسکی(یجی  چه سخود را با

 از اسبش پیاده ون کوروش ایستاده بود آنجا،اکن. اش گفتگو کرده بودند
ولی . رزنش کرده بودندشُده، و خشمگین بود که به این شیوه او را س

که هُشداری برای نزدیک شدن یک جانور  ( بانگی را شنیدهنگامیکه کوروش
بر روی اسبش پرید و او همچون آدمی که از خود بیخود شده باشد، ، )بود

بسویِ او میتازد، کوروش نیز ) مستقیم(ی راسته زمانیکه دید که یک گُراز
دوچشم  نیزۀِ خود را در میان ، آن جانوربسوی گُراز تاخت و با نشانه کردنِ

  . درآوردآن نشاند و گُراز را از پا
) Cyaxares (کیاخشتره ،کوروش) عموی( اینبار، به هر روی، اَپدر ]1.4.9[

. کوروش شُده بودبیجایِ  واییِنیز او را نکوهش کرد، چونکه او گواهِ بی پر
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به او کرد، کوروش از ) عمویش(ولی جُدا از هَمِۀِ ناسزاگویی هایی که اَپدرش 
او خواهش کرد که هَمِۀِ شکارهایی را که او زده بود به خانه ببرد و نشان 

اگر پدربُزُرگ پی ببرد که شما بدُنبال ":و اَپدرش پاسُخ داد. پدربُزُرگش بدهد
مرا نیز سرزنش خواهد کرد، ) بلکه(تنها شما را ونکه ه ید، او نشکاری بوده ا

اگر که ":  کوروش گُفت". اینکه گُذاشته ام که شما بدُنبال شکار برویدبرایِ
، بُگذارید که  او مرا سزا  دهد کیفرکه مرا) تصمیم بگیرد(پدر بُزُرگ بِوَدایید 

 ه من بتوانم شکارها رارا فراهم آورید تا ک) امکان(دهد، ولی تنها این شایش 
ن، میتوانید به شیوه ای که خودتان دُرُست و شما اَپدرِ م. به او نشان بدهم

 و ".را بمن بکُنید) لطف ( این مهرورزی تنها--میدانید مرا سزا دهید 
اری را آن ک":، گُفت بیزاری اَپدر ِکوروش ، با آنکه از رویِ،کیاخشترهسرانجام 

  ".نگر میĤید که شُما از امروز پادشاه ما باشیدبکُنید که آرزو دارید؛ بِ
 کوروش شکارها را به خانه بُرد و آنها را به پدربُزُرگش ،ینگونه بِد]1.4.10[

نیزه هایی را که کوروش .  او آورده استداد، و گُفت که آن شکارها را برایِ
 و به خون آغشته بودند، نشان پدربُزُرگش نداد و از در شکار بکاربسته بود
بسیار خوب، پسرم، من ": گُفتاَشَه تِه آگو سپس . چشم او بدور نگهداشت

ی، خشنود از پذیرفتن ره آوردی هستم که شُما بمن بَخشیده اید؛ به هر رو
 فراهم آوردن  نیاز ندارم که شما بخواهید برایِمن آن اندازه به این ارمغان ها

بسیار ":  کوروش پاسُخ داد").به خطر بیاَندازید(جانتان را به پَژمرگید  آنها
خوب، پدربُزُرگ، اگر شما نیازی به شکارها ندارید، مهروزانه آنها را بمن 

 پاسُخ اَشَه تِه آگ ".بدهید، تا من آنها را در میان دوستانم پخش کُنم
بسیار خوب، پسرم، هر اندازه از این شکارها را که آرزو دارید، بردارید و ":داد

  ".یخواهید بدهیدآنها را به کسانی که م
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 کوروش شکارها را بَرشُمُرد و آنها را بهمراه بُرد تا در  بدینسان]1.4.11[
چه ":میان دوستانش بِپَخشاند، و در هنگامیکه سرگرم اینکار بود گُفت

  که)عادت کرده بودیم ( بودیمآمُختهنابخردی ای بود، دوستان، هنگامیکه ما 
 شکار  من این شیوۀِاز دیدگاهِ. کار کُنیم ش)پارک(جانوران را در باغِ جانوران 

زیرا، نُخُست اینکه، این .  جانوری است که در بند باشدشتنِ کُ همانندِ،کردن
و ) الغر( بسته ای بسر میبرند، افزون بر آن، آنها نزار جانوران در یک پیرامونِ

، و دارند؛ و یکی زمینگیر است) تهوع آور (چِنجش آور) ظاهری(نمادی 
ولی جانورانی که در بیرون، در . اندام بدنش از کار افتاده استگری دی

چه اندازه آنها زیبا، بُزُرگ و  تروتمیز —کوهستان ها و دشت ها بسر میبرند
 انگار که بال داشته باشند، و گُرازها ناگهان ،آهوها به هوا میجَستند! میباشند

  دالور در میدانِنِ مرداتازش کُنان از کمینگاهشان سر برمیĤوردند، همانندِ
تنومندی آنها، میشُد آنها را بسادگی در تیررس ) به علت(و بشَوَندِ . کارزار
 شکار میشوند بسیار ای که در دشت،درنده  جانورانِ ،ازدیدگاهِ من. گرفت
 ".هستند که در باغِ جانوران، زنده در هم میلولندتر از آن آفریده هایی زیبا

  شُما پروانۀِ بگویید، آیا پدرانِ دوستان،ولی": کوروش از دوستانش پُرسید
اَشَه ، بیدرنگ، اگر که آری": آنها پاسُخ دادند"شکار رفتن را بشُما نمیدهند؟

  ". روا بداندتِه آگ
 "؟ گُفتگو کُنداَشَه تِه آگه با کمیتوانیم بیابیم پس، چه کسی را " ]1.4.12[

ند بهتر از شما چه کسی میتوا": آنها پُرسیدند"چرا،".کوروش پُرسید
، نه دانه، سوگند به خُ": کوروش گُفت" را بدست آورد؟اَشَه تِه آگ خُشنودیِ

 نمی  دیگر شما شُده ام؛ چونکه منمن؛ من نمیدانم که چگونه همیاری برایِ
، همانگونه که پیش از این خوی و مَنش من بود، با پدر بُزُرگم گُفتگو توانم

و اگر که من . ه چشمانش سر بلند کُنمبکنم و یا هتا برایِ نگاه کردن ب
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 یک آدم سَبُک را از سر بگیرم، میترسم که مانندِگُذشته بخواهم همان روش 
ک پسربچۀِ کوچکی بودم، ولی زمانیکه من ی). جلوه کُنم( به پَرویزم سر

بَسَنده   گُفتگو با پدربُزُرگم از آمادگیِبرایِدیگران میپنداشتند که من 
 بدی است که این گُزارشِ": کوروش پاسُخ دادند دوستانِ".برخوردارم) کافی(

 نیاز برایِ ما کاری بکُنید، ما شما دارید بما میدهید، اگر شُما نتوانید در زمانِ
ناگُزیر خواهیم شد که از کسی دیگر خواهش کُنیم تا کار شما را انجام 

  ".دهد
ون اینکه  این سُخنان خشمگین شُد و رفت بد شنیدنِ کوروش از]1.4.13[

 انجام یک چیزی بگویید؛ و هنگامیکه کوروش هَمِۀِ دالوریِ خود را برایِ
گردآورد، و پس از اینکه او برنامه ای را دراَفکند که چگونه با ) ریسک(سیج 

 تا ،را با پدربُزُرگش درمیان گُذارد) مشکل(کمترین آزار و رنج، آن فراپُرسش 
 دوستانش آرزو دارند بدست آنچه را که خودش میخواهد و آنچه را که

بگو ":سپس، کوروش بدینسان آغازید.   پدربُزُرگش اَندر شُدبیĤورد، او به دربارِ
بمن پدربُزُرگ، اگر یکی از پیشکارهایِ شُما فرار کُند و شُما او را دوباره 

 چکارِ ": پاسُخ داداَشَه تِه آگ "دستگیر کُنید، شما با او چکار خواهید کرد؟
 "م با او بکُنم، بجز اینکه او را در زنجیر کُنم و بکارش گُمارم؟دیگر میتوان

ولی اگر که او بدلخواهِ خود دوباره برگردد، شُما با او ":کوروش دوباره پُرسید
با تازیانه کیفر میگُذارم او را ": پاسُخ داداَشَه تِه آگ "چکار خواهید کرد؟
ند، سپس با او همانند کردار خودش دوری گُزی) تکرار (دهند تا از بازکردِ

د که هنگام آن شای": کوروش گُفت".یداد رفتار خواهم کرداز اینروپیش 
 خود را آماده سازید، ، من با تازیانه برایِ کیفر دادنِرسیده باشد که شما

 شُما هَستم و همچنین ستِ فرار از دَهال برنامه ریزی برایِچونکه من در
 پاسخ اَشَه تِه آگ ".ردن به بیرون ببرم شکار کمیخواهم که دوستانم را برایِ
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 خود آگاه ساخته اید کار نیکویی از اینکه شُما مرا پیش از این، از آهنگِ":داد
چونکه . کرده اید، ولی از این پس من شُما را از برون شُدن از کاخ بازمیدارم

 که برایِ یک تکه گوشتی که شُما سراَنجام خوبی را نخواهد داشُت،کار این
و ولنگار را ) بی دقت(شیار  ناهُ یک نگهبانِغشِاهید فراهم آورید، من نَمیخو

  ".بازی کُنم و نوهِ خودم را از دست بدهم
پدربُزُرگش را شَنید، از آن ) تصمیم( هنگامیکه کوروش وَدَایش ِ]1.4.14[

به هر . پیروی کرد و در خانه ماند؛ او چیزی نَگُفت، ولی افسُرده و دلگیر شُد
 دید که کوروش بسیار زیاد سرخورده شُده است، اَشَه تِه آگامیکه روی، هنگ

همراه بُرد؛ کوروش ه آرزویِ خشنودی او را کرد، و کوروش را برای شکار بِ
  پیاده و سواره، و کوروش یک شکارِ بُزُرگی از مردانِیارانش را گردآورد؛ شُمارِ

را بسوی ) وحشی(رام  به اینگونه که جانوران ِنا،بُزُرگی را سازماندهی کرد
رسید، به شیوۀِ پادشاهان  در شکارگاه سر اَشَه تِه آگنگاه که و آ. دشت راند

فرمان داد که هیچکس نباید پیش از اینکه کوروش شکارش را به پایان بُرده 
این میدید برتری را در فَردات و ولی کوروش . باشد، نیزه اش را پرتاب کُند
اَشَه تِه ، از اینرو به )دخالت نکند( نکُند میانیکه پدربُزُرگش در شکار پادَر

 شماست که من از شکار شادمان گردم، پدربُزُرگ،  آرزویِاگر این": گفتآگ
 گویِ ،شکارهنگامِ بُگذارید که یارانم نیز شکار کُنند و تالش کُنند که در 

  ". و هرکس هرچه که در چَنته دارد، نشان دهدز یکدیگر بِرُبایند ابرتری را
 آنها  پروانه داد و از جایگاهش به تماشایِاَشَه تِه آگ بیدرنگ، ]1.4.15[

جانواران (دایتیک ها با یکدیگر به ) رقابت (نشست که چگونه آنها در هَمالش
 نیزه با یکدیگر برتری  میتاختند و آرزومندانه در شکار و در پرتابِ)وحشی

از نه تنها  کوروش کهو او خشنود از این بود که میدید . جویی میکردند
  خوب و کارآزموده یک شکارچیِ همانندِ)بلکه(، ونکه خوشهالی آرام نمیگیرد
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 همراهانش )صدا کردن (، با سدا کردنِهر زمان که به جانوری نزدیک میشود
و پادشاه خُشنود از دیدن . ، به آنها فرمان هایِ درخور میدهدشانبا نام

ندید و دیگری را بدون هرگونه کوروش بود که به یکی از همراهانش میخ
 با انبوهی زیاد از اَشَه تِه آگسرانجام، .   می ستایید،)حسادت(رَشکمندی 

 امکان ( پذیرشکار به خانه بازگشت، از آن زمان به پس هرگاه که شایش
 کوروش  با کوروش به شکار میرفتند، و برایِ خشنودیِاَشَه تِه آگ ، بود)پذیر

بدینسان . همراه میبُرده  ِکوروش را نیز با ، ونکه یارانِ خود رتنها نگبانانِه ن
خشنودیِ ها رخی کارهایِ دوستداشتنی که با آنکوروش با برنامه ریزی برایِ ب

  .هَمِه را فراهم میĤورد، بیشترِ زمانِ خود را میگُذَراند
 پادشاهِ آشور در  زمانیکه کوروش پانزده و یا شانزده ساله بود، پسرِ]1.4.16[

، آن روزِ فَرخُنده) سبببه ( که به شَوَۀِ  پیش از زناشوییش، آرزو کَردشبِ
 ماد و  کشورِ میانِاکنون، از آنجا که او شِنیده بود که در مرزِ. بشکار برود

به  (ندِوَ فراوانی یافت میشوند، که به شَ) وحشیجانورانِ(دایتیک هایِ آشور 
ند، آرزو به رفتن به آن ، شکار نشده بود)ناحیه(جنگ در آن کرانه ) علت

ر گونه پَژمَرگی از آنجا که میخواست که شکار بدون ه. کرانه را داشت
همراه بُرد، تا ه  خود را ب زیادی از سوراکارانِ، او شُمارِهمراه باشد) خطری(

  دشت  انبوه به بیرون به سویِ بیشه هایِ را از میانِ) وحشیجانورانِ(دَدان 
هنگامیکه او به دژ .  سوارکاری بودی باز و درخور برایِجاییکه میدانه برانند، ب

 روزِ) اوایل ( در نُخُستگانِ، شکارِمرزی رسید، در آنجا خوراک خورد و برایِ
  . برنامه ریزی کرد،پسین

  هنگامیکه شب فرارسید، نیروهایِ سواره و پیاده که برایِ]1.4.17[
 پادشاه آشور پسرِ. رسیدندپُشتیبانی از دژهایِ مرزی گردآمده بودند، از شهر 

 بُزُرگی را در دست دارد؛ چونکه از یک با خود اندیشید که همکنون ارتشِ
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رسیده بودند و از سویِ دیگر او نیز با یک  همسوی دو هَنگ از مرزبانان بِ
 از اینرو، او با خود اندیشید. نیرویِ بُزُرگی از سواره و پیاده به آنجا رسیده بود

کشور ماد فرارسیده ) قلمرو(زش به گُستَرۀِ وبی برایِ تاخ) فرصت(که ژایش 
بهرۀِ شکار میتواند تابناکتر باشد و ) وضع( در این نِهش است و دیگر اینکه

بدینسان، بامدادان، او . اندازه بُزُرگ خواهد بود شکاری نیز بی جانوارانِ شُمار
او در سر مرز را ) پیاده نظام(گان  خود را به بیرون رهنمایید؛ پیادِارتشِ

دیده بانی ) هایبرج ( بُرگ هایِ نگهداشت، درهالیکه خودش با اسب بسویِ
 الوری که دور و برشرین مردانِ ددر آنجا با بیشتاو  مادها روانه گَشت؛

 جلوگیری از پرسه زدن که برایِرا  مرزبانان مادتواند بودند، جای گرفت، تا ب
  همچنین؛ و، بازدارد آمده بودندانسربان آشوری در پَهنۀِ کشور شو ولگردیِ 
گون، گُسیل داشت  هایِ گونادر سویِو  ورزیده ای را در گروهان ها او مردانِ

 با این فرمان که به هر چه که آنها تا در کشور ماد به جستجو بپردازند؛
 آشور در بدینگونه سربازانِ.  او بیاورندبرخورد کردند به دام اندخته و برایِ

  .بکارگرفته شُدند) عملیات(ردگان کَانجام ِ این 
 گُزارش رساندند که دُشمن در کشور اَشَه تِه آگولی هنگامیکه به ] 1.4.18[

 به داد تادرهالیکه فرمان هایِ شایسته ای را به یگان هایِ دیگر میباشد، او 
به همراهِ با گاردِ وِیژه، ، کُنندپُشتیبانی از خودش و به پیوندند یگانِ خودش 

ولی .  مرز شُدهسپارِارانی که در نزدیکی او بودند، رَو شهسوپسرش 
که در جایگاه هایِ را دیدند  زیادی از سپاهیان آشوری هنگامیکه آنها شُمارِ

 نیز ایستاده اند، ارتش مادهمانجا   نیز آنهاو سوارکارانِ اند خود جای گرفته
از یرون رفتن  شتابان در هال ب مادهنگامیکه کوروش دید که ارتشِ. ایستاد
رد و همچنین به وشن خود را برایِ نُخستین بار برکَاست، او زره و جشهر 

 که بار دیگر پیش  بود که کوروش میپنداشتاین یک بَختی؛ بیرون روان شُد
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  زره و جوشنی جنگ ابزارها،در بستنِ) مشتاق( او آرزومند بدینسان—نیاید
. ددن او بوخیلی زیبا و برازندۀِکه د، گش به او بَخشیده بو که پدربُزُُربود،

اَشَه تِه که نبا آ.  راندآنرااسبش سوار شُد و  کوروش بر ،آراسته به جنگ ابزار
آمده است، با این  چه کسی فرمانِه  ب کوروش که شگفت زده از این بودآگ

  .گفت که بیاید و در کنارش بایستد به کوروش نَهمه او
 را در پیرامون و روبرویِ فراوانیرکاران ا هنگامیکه کوروش سو]1.4.19[

بگوید، پدربُزُرگ، آیا آن مردان که در آنجا ": دید، پُرسیداَشَه تِه آگ ارتشِ
، براستی که آنها آری" "آرام بر اَسبانشان سوار هستند، دُشمن میباشند؟

آیا آنها نیز ":کوروش دوباره پُرسید.  پاسُخ داداَشَه تِه آگ "دُشمن هستند،
 اَشَه تِه آگ " سوارکاری به باال و پایین هستند؟هالِد که دردُشمن هَستن

 براستی، به خُدا": کوروش گُفت".، آنها نیز دُشمن میباشند آری":پاسُخ داد
 فرتوت و  سالخورده شان سوگند، پدربُزُرگ، به هر روی، آنها با آن اسب هایِ

ار غم ، نمادی بسیما را کرده اند) اموال(به داراک هایِ  تاخت و تاز که آهَنگِ
 پاسُخ اَشَه تِه آگ ". آنها بتازندکه برخی از ما بربایستی. انگیزی دارند

ده ایستاده  آنها به رَولی  نمی بینید، پسرم، که چه انبوهی از سوارکارانِ":داد
ند  آنها در آنجا یورش ببریم، آنها در برابر، راه را بر ما خواهاند؟ اگر که ما به

 ".پیوسته اندما نَه ما هنوز ب) اصلی (روهایِ بُنیادینبست؛ درهالیکه نی
یروهایِ پُشتیبانی را  نولی اگر شما در اینجا بمانید، و آمدنِ":کوروش گُفت

 نیروهایِ ما را ،که بیایند و به ما به پیوندند، ترس) انتظار بکشید(بیوسید بِه 
 آن  اگریشان تکان نخواهند خورد، ولیخواهد گرفت و آنها از جا ربَدَر

پَروه بینند که برخی از ما درهالِ تاختن به آنها میباشند، آنها بِچپاولگران 
  ".خود را خواهند انداخت) ایغنیمت ه(هایِ 
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 دریافت که  پیشنهادِ کوروش را شَنید،اَشَه تِه آگ هنگامیکه ]1.4.20[
 این پسربچه چه  در شِگِفت ماند که برخوردار است وپیشنهادِ او از خَرَد

 فرمان داد که کیاخشترهپس او به پسرش . باشدتیزهوش و زیرک  بایدندازه ا
 هالِ به آن بخش از دُشمن بتازد که دریک گُروهان از سوارکاران را بردارد و

 دیگر از دُشمنان و اگر آن بَخشِ":د، و افزودبودن) غنیمت ها(چپاول پَروه ها 
واهم تاخت، بگونه ای که آنها در اندیشۀِ تازش به شما بیاُفتند، من به آنها خ

 کیاخشتره بدینگونه بود که سپس، ".گُزیر از رویگرداندن به ما شوندنا
امیکه و هنگ. شُماری از سوارکاران را با اسبانی تنومند برداشت و پیشرفت

هال آغازیدن ِتازش هستند، شتابان خود را کوروش سوارکاران را دید که در
 کیاخشتره آنها را بدست گرفت، درهالیکه به آنها رساند و بزودی رهبریِ

تاراج هنگامیکه .  نیز جا نماندندۀِ سوارکارانبازمانددُنبال او میĤمد، و بِ
ماد نزدیک میشوند، آنها بیدرنگ پَروه هایِ کُنندگان دیدند که سپاهیانِ 

  . خود را رها کردند و فرار را بر ماندن سزاوار دیدند) غنیمت های(
 و هالتی که کوروش، رهبری را بدست داشت، اورد ، ولی]1.4.21[

ندند، و هر که را گیر بَ دُشمن بِپاهِهمراهانش تالش کردند که راه را بر سِ
 کسانی از دُشمن را که ؛ کوروش و همراهانشمیĤوردند، بیدرنگ میکُشتند
 باز ، آنها سخت پیگَرد کردند، و از دُنبال کردن،کامیار به فرار شُده بودند

 کارآزموده که  یک شکارچیِهمانندِ. گرفتار کردند را دند تا شُمارینایستا
میشتابید،  دُشمنان بیباکانه به گلۀِ گُرازان یورش میبرد، کوروش در پیگردِ

 که  رای هر کسز کُشتنِ، بجُبدونِ اینکه به چیزِ دیگری رویکَردی نشان دَهَد
، هنگامیکه دُشمنان به هر روی. بچنگ میĤورد، و بی پروا به هر چیز ِدیگری

تون هایِ  پیشروی به سُدیدند که یارانشان سخت زیر فشار هَستند، فرمانِ
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به پیش   شِتافتنهالِدرخود دادند، با این اُمید که با دیدن ِسپاهیان آنها که 
  . از پیگردِ یارانشان بازبمانندیان ماد،، سپاهِهَستند

روش را از آهنگش بازدارند،  ولی هیچ کُدام از اینها نتوانستند کو]1.4.22[
 کیاخشترهود خ) عموی(جَنگ با دُشمن، کوروش اَپدرِ جانِ ولی در شور و هَی

 داد؛ با اَفزایشِ کرد و به پیگَردِ دُشمن ادامه) صدا(سدا برایِ همراهی، را 
. دوَررَش را بر کولش بگیرد و دَبَوروش دُشمن را ناگُزیر کرد تا دُمفشار، ک

وروش کوتاهی نکرد، تا اندازه ای شاید به این ال کردنِ ک از دُنبکیاخشتره
 نیز از  پدرش شرم زده نشود؛ و بازماندۀِ سپاهکه در پیشگاهِ) علت(شَوَند 

 در هتا آنها که در رو) وضع(پیشایند د، چونکه در این کوروش پیروی کردن
در پیگردِ ) حریص(رویی با دُشمن خیلی شیردل نبودند، بیشتر آزمند 

که بی پروا   خودی را دید سپاهیانِاَشَه تِه آگ هنگامیکه ،یلو. ن شُدنددُشم
سپاه بَخشِ دیگری از  و ،دُشمن میباشنداز یگان هایِ بخشی  پیگردِ هالِدر

ست،  با آنها دَرگیرشُدنهال پیشروی برایِی خوبی در با سازماندهدُشمن
گیری با دُشمن  گرفت که اگر سپاهیان خودی هنگامِ درربَنگرانی او را دَر

Ĥمدِ ناگواری برایِ پسرش و سازمانِ خود را از دست بدهند، شاید پیش
  .یدرنگ بسویِ سپاه دُشمن شِتافت او باز اینروکوروش روی بدهد،  

امیکه آشوریان  دُشمن بیاَندازیم، هنگ اکنون نگاهی به اُردوگاهِ]1.4.23[
  خودۀِ پویش، آنها از ادامهَستند پیشروی هالِدیدند که مادها در

 آشور با نیزه آماده بودند، و دیگران با ستادند، درهالیکه برخی از سپاهبازای
 ماد نیز که سپاهِ) انتظار داشتند(اشتند کمان هایِ کَشیده شُده، پیوس د

پس از جایگیر شُدن در دوربُردِ کمان هایِ آنها، از ادامۀِ پیشروی بازایستند، 
 یر در کارزار بود؛ چونکه شیوۀِ پیکار کردنِگ فرا آیینِ این یکهمانگونه که

خود ) حریف( هماوردِ تا آن اندازه که به اُردوگاهِآنها  که آنها بدینسان بود
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 باشند، پیشروی میکردند، تا بتوانند با جَنگ ابزارهایِ  شُدهبسیار نزدیک
ولی هنگامیکه سپاهِ آشور . خورد کُننددوربُردِ خود تا آغاز شب بایکدیگر زدو

، و کوروش و  هَستند خودی گُریز بسویِ سپاهیارانشان در هالِ که دید
 اَشَه تِه آگ نزدیک شُدن به آنها میباشند، و همچنین یارانش شتابان در هالِ

مِۀِ با هَآنها  اند،  آنها نَزدیک شُدهبا سوارانش همکنون به تیربُرد کمان هایِ
، پا  میشتافتند بسویِ شانت که سخاَشَه تِه آگ توانشان از پیش پایِ سپاهِ

 آشور رساند؛ و  فراوانی از سپاهِ ماد خود را به شُمارِرتشِاَ. به گُریز گُذاشتند
میان برمیداشتند، سوارکار من را که به چنگ میĤوردند، ازهرکس از سپاه دُش

ارتش ماد از ادامۀِ .  میکُشتند،با اسبش؛ و آنهایی را که به زمین اُفتاده بودند
 در روی سپاهِ آشور رو) پیاده نظام(  با پیادِگاند بازنایستاد تا اینکهاین رون
سپس، به هر روی، از ترس اینکه نکُند شُمار بیشتری از نیروهایِ .  شُدند

  . ماد از دامۀِ تازش بازایستاددُشمن در کمینگاه پناه گرفته باشند، ارتشِ
اَشَه  با آنکه. زگشت داد فرمان به پَسنِشینی و بااَشَه تِه آگ ، سپس]1.4.24[

 ولی نمیدانست که در بارۀِ ، سوارانش بود بسیار خشنود از پیروزیِتِه آگ
 مَهینی بُرده بود که نوه اش نغشِآنکه او پی وش چه بگوید؛ زیرا با کور

 او همچنین میدانست ،در پیروزی در آن کارزار  داشت، با این همه) مهمی(
 کوروش  رفتارِ نِگرانیش ازو برایِ. ار نداردکه کوروش بی باکی خود را در مَه

 آهنگِ رفتن  ماددیگری نیز بود؛ چونکه، هنگامیکه سپاهیان) دلیل (فرنودِ 
 میدانِ با اسب در پیرامونِ کهبجز ایننکرد  ه خانه کردند، کوروش هیچکاریب

، و شمن بخود ببالد کُشته هایِ دُ از دیدنِد و پیروزمندانهنزبکارزار گشت 
زار  کوروش را از میدان ِکار توانستند پادشاهیِبا دُشواری، گُماشته ها تنها

یکه کوروش به بارگاهِ  ببرند؛ و هنگاماَشَه تِه آگدور کرده و به پیش 
نگه و پَدربُزرگش   خودش کوروش همراهانش را میانِ،پدربُزُرگش اندرشُد
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 هایِ نگاه) علتبه (به شَوَندِ  که چهرۀِ پدربُزُرگش کوروش دیدزیرا . داشت
خَشمگین شمن،  کُشته هایِ دُ از دیدنِ و خشنودی پنهانی اوپیروزمندانه

  .است
ه تنها  کوروش ن ماد؛ و نامِ بدینسان بود زندگی کوروش در کشورِ]1.4.25[

امه ها  و هم در چهم در گُفتِمان هابر سَرِ زبان ها میگشت، هَمِه جا، 
کنون بسیار خُشنود از کوروش  اهم، یز ناَشَه تِه آگ) بلکه( ونکه ،)شعرها(

 این  شنیدنِو. زیابی کرده بودر پیش از این خوب اهمانگونه که او رابود، 
نگامیکه ولی ه. کامبیز، پدر کوروش را بسیار شادکام میکرد ،گُزارش ها

 بُرنا و جااُفتاده شُده است، او کوروش را هم اکنونکامبیز شنید که کوروش 
 زش و پرورشی را که در کشور پارسنه بازگَردد تا دورۀِ آمو که به خافراخواند

گُزارش ه ما و کوروش همچنین، همانگونه که ب. بهنجار بود، بپایان ببرد
 رفتن به خانه دارد، تا نه پدرش گفت که آرزویِبه پدر بُزُرگش ، رسیده است

نکوهیده شود؛ ) حکومت(سررشته داری کشور او از سوی رنجیده گردد و نه 
کوروش به خانه را اندیشه ای بهینشگرانه  نیز، فرستادنِ اَشَه تِه آگو 
 ، گُذاشت که کوروش بروداَشَه تِه آگ ،بدینسان. پنداشت) مصلحت اندیشانه(

، ونکه او خیلی از چیز  او آن اسبی را که آرزو داشت، بخشیدتنها بهه و ن
کوروش داشت، برای ه به دلبستگی ای ک) سبببه (هایِ دیگر را نیز به شَوۀِ 

 را سرپا نگه  فَرازمندمیخواست که این اُمیدِ اَشَه تِه آگ چونکه. او بارکرد
بدارد، که نوۀِ او روزی مردی خواهد شُد که هم توانایی پُشتیبانی از 

  دُرُست کردن برایِ دردسرناییدوستانش را خواهد داشت و هم توا
هال رفتن بود، هَمه کس، رته بر اسب دسهنگامیکه کوروش نش. دُشمنانش را

 خودش، او اَشَه تِه آگاز پسران گرفته تا مردان، از جوانان تا کهن ساالن، و 
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 گریان  چشمانِرا همراهی کردند، و آنها میگویند که کسی نبود که بدونِ
  .بازگردد

.  خانه شُد گفته میشود که کوروش نیز با چشمانی گریان رهسپارِ  ]1.4.26[
اَشَه تِه میشود که کوروش بسیاری از ارمغان هایی را که و همچنین گُفته 

جوانش پخش کرد؛ و سرانجام  دوستانِ  به او پیشکش کرده بود، در میانِآگ
د از تنش درآورد و  بو ویژۀِ کشور ِمادکوروش ردایش را که پوشیدن آن آیینِ

 به هر روی، گُفته میشود، که. اشت که او بسیار گرامی میدکسی بَخشیده ب
کسانی که اَرمغان هایِ کوروش را دریافت کرده و پذیرفته بودند، آنها را به 

 آنها را پس گرفت و بسویِ کوروش اَشَه تِه آگ برُدند، و اَشَه تِه آگپیشگاهِ 
 دوباره با این پیام به کشور مادبازگردانید؛ ولی کوروش آن ارمغان ها را 

واره به بسویِ شُما بازگردم، اگر شما آرزو دارید که من هم":بازپس فرستاد
تا آن باشم، بُگذارید ) حیا(رمی  آزَپدربُزُرگ، بدون اینکه ناگُزیر از داشتنِ

را برایِ خود آنها  آورد ها را پیشکش کرده ام، رَهاین به آنها  که من کسان
 این پیام را شَنید، او همان کاری را کرد اَشَه تِه آگ و هنگامیکه ".نگه بدارند
  .ش در نامه اش از او خواهش کرده بودکه کورو

با احساس، (یک داستان سُهش انگیزی  اکنون، شاید که ما بتوانیم ]1.4.27[
sentimental (ارش شُده است، هنگامیکه را برای، شُما بازگو کُنیم، گُز

هال جُدا شُدن از یکدیگر در رفتن بود و او با خویشاوندانش هالِکوروش در
 او ، با بوسه ای بر لب هایِ کوروش به پارسیانبا آیینِبودند، آنها هماهنگ 

خُدا نگهدار میگُفتند، و آن آیین هنوز زنده است، چونکه پارسیان همواره در 
اکنون یک مردِ آراسته ای از کشور .  این روزها نیز این آیین را پاس میدارند

ۀِ زیبایی زمانی شیفتاندک  همبودگاه بود، برایِ ماد که از ردۀِ توانمندانِ
هال  دران خویشاوندو هنگامیکه او دید که پسربچه ها و، ه بودکوروش شُد
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ولی هنگامیکه همه رفته . بوسیدن کوروش هستند، او خود را بکنار کشید
 شما آیا من تنها کسی از خویشاوندانِ": کوروش آمد و گُفتبودند، او بسویِ

یدِ د فَرآیا" :سید کوروش پُر"؟ چی"" که شُما او را نمیشناسید؟ستمنی
 آن " بیگمان""شما این است که شُما همچنین فامیل من هستید؟) منظور(

  شایدوباشد، ) دلیلی(این میتواند یک فرنودی ":کوروش گُفت. مرد پاسخُ داد
من ه پس چرا شُما ب" : ادامه پُرسش کرد در کوروش" این اینگونه است،که

) توجه ای( با نگرورزی ای ه نروم، من به کَژرا چونکه اگر؟خیره شُده بودید
 آن مرد "،آری"".هال خیره شُدن بمن بودید در، شما پیوستهکه من داشتم

خدا سُوگَند باآنکه من همیشه آرزویِ آمدن پیش شُما را ه ب "پاسُخ داد، 
خوب، اگر که شُما خویشاوندِ من "". هستم،داشته ام، آدم بسیار کَم رویی

 کوروش گُفت؛ و همزمان "ری رفتار میکردید،هستید، نمی باید که اینجو
  . بسویِ آن مرد رفت و او را بوسیدکوروش

، آن بوسیدوروش آن مرد را که از کشور ماد بود،  کو پس از آنکه ]1.4.28[
 ،ست که خویشاوندان این آیینِ شُما در کشورِ پارس هابراستی،": پُرسیدمرد

میکه دستکم، هنگا" داد؛  کوروش پاسُخ"بیگمان،" "همدیگر را میبوسند؟
هنگامیکه آنها دوباره میبینند، یا اینکه همدیگر را  ،جُداییآنها پس از دورانِ 

پس زمان، برایِ اینکه شما مرا دوباره ببوسید " ".از هم جُدا میشوند
، من همکنون دچونکه، همانگونه که میبینی" گُفت؛  آن مرد" است،فَرارسیده

 و بدینگونه کوروش آن مرد را دوباره برایِ ".اشمهال جُدا شُدن از شما میبدر
ولی آنها هنوز زیاد از هم دور . خدانگهدار گُفتن بوسید و راهش را ادامه داد

.  بود بازگشت)عرق( که آن مرد با اسبش که خیس در آب زر نَشُده بودند
 ؟!!، چه پیش آمده است!چیه":هنگامیکه کوروش آن مرد را دوباره دید، گُفت

نه، به " " گُفتنش را دارید؟ما چیزی را فراموش کرده اید که آهنگِآیا شُ
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 جُدایی، دوباره ولی من پس از یک دوره" آن مرد گُفت، " سوگند،خَدا
ولی " کوروش گُفت، ")پسر عمو(در ِ ، پسرِ اَپِخُداسوگند به " ".بازگشته ام

آیا "پُرسید؛   آن مرد"ست؟ی  کوتاهآیا این زمانِ" "، بسیار کوتاهی بودزمانِ
 بهم زدن یک پلک که هتا آن زمانی که برایِ" او گُفت، "نمی دانی، کوروش،

، چونکه در این هنگام نمی  بیکرانی استنیاز است، برایِ من همانندِ زمانِ
 سپس کوروش " هستید؟ببینم، شُمایی که این اندازه خوشروتوانم شما را 

خواهش کرد که با شادکامی  از آن مرد میخَندید،در میان اَشک هایش که 
، آن مرد دوباره  او را برآورده سازدبرود، چونکه اگر کوروش میخواست آرزویِ

و اگر که توانایی —بازمیگشت تا دوباره نگاهی به چهرۀِ کوروش بیاَندازد
 . داشت، اینبار شاید بدون اینکه پلکش را بهم بزندگُزینش
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  نجُم پَخشِم، بَ یکُنَسکِ
 برابر برایِ ایستادگی در  کشور پارسازکشور ماد خواستِ کُمکِ در

  تازش آشوریان
گَشت، همانگونه که پیش از به کشور پارس باز پس از اینکه کوروش ]1.5.1[

د برای یک سالِ بیشتر از  به او گُفته شُد که بایاین در گُزارش آمده است،
 هایِ او گرایش یمکالسنُخُست ه. ویژۀِ پسران دیدن کُند یک دورۀِ آموزشی

میگُفتند که او پس از خوی به این داشتند که او را به ریشخند بگیرند، 
در میان مادها بازگشته ) luxurious( آسوده و پُرزیور ک زندگیِگرفتن با ی

را با ولی هنگامیکه آنها دیدند که کوروش خوراک و نوشیدنی خود . است
ینکه بود، میخورد و مینوشد و ا نشور و لذتی که کمتر از همکالسی هایش

 خوراکِ بیشتری اگر جَشنی برگُزار میشُد، کوروش بجایِ اینکه درخواستِ
خش میکرد؛ آنها پی بُردند که  دیگران پَخود را در میانِ) سهم(دانگِ بکُند، 

 از اینرو از آنها پیشی گرفته است،  نیز از چیزهایِ دیگر در بسیاریکوروش
و . رمیدند و گرامیداشتنددوباره بگونۀِ شایسته آزَ کوروش او را دوستانِ

آموزشی را پُشت سر گُذاشت و وارد ) مرحله( این گامۀِ هنگامیکه کوروش
 را یافت که  هایش این آوازهیان شُد، او در میان همکالسدورۀِ کالس جوان

 ارج گُذاشتن به سالخوردگان و فرمانبری از ،شکیباییخویشکاری، در انجام 
  .سرآمد است) دولت(ران رایه گُزاکار

، کیاخشتره در ماد درگُذشت، و اَشَه تِه آگزمان،  با سِپری شُدنِ ]1.5.2[
در . و در کشور ماد شُد که برادرِ مادرِ کوروش بود، جانشینِ ااَشَه تِه آگپسر 

، که ه بودهَمِۀِ سوریه را به زیر یوغِ خود در آورد آشور، آن زمان پادشاهِ کشورِ
؛ ه بود عربستان را دست نشاندۀِ خود کردسیار بُزُرگ بود، و پادشاهِکشوری ب
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و همچنین پَهنۀِ مازندران، گیالن و گُلستان را به زیر گُسترۀِ کشور خود در 
 پَهنۀِ بلخ به آن دستدرازی) محاصره (پَروَستِش و نزدیک بود که با هآورد
 کشور ماد را اگر توانِپادشاهِ آشور با خودش اینگونه اندیشیده بود که . کُند

 که  آشور را به هَمِۀِ کشورهاییدرهم بشکند، میتواند بسادگی دامنۀِ کشورِ
چونکه او دودمانی را که ، گُسترش دهد؛ در کرانۀِ کشور ماد جای داشتند

 خاندان هایِ همسایۀِ  نیرومندترین دودمان در میان بود، ماد بر کشورِچیره
  .خود میپنداشت

گ با این اندیشه بود که او نمایندگانی را روانۀِ کشورهایِ زیر  هماهن ]1.5.3[
 کروسوس یوغ خود کرد و همچنین به سویِ دیگر کشورها فرستاد؛ به سویِ

)Croesus( پادشاه لیدیه ،)(، به سوی پادشاه کاپادوکیه )6Cappadocia (
و بسوی پافالگونیانس ) Phrygias) (5(فریگیاس ی ، بسو)4(
)Paphlagonia() 11( بسوی هندوستان ، بسوی کاریا ،)Caria) (7( و ،

 دُرُستی از  همچنین او برداشتِ،کمابیش). Cilicia) (10(بسوی کیلیکیه 
 بُزُرگ از اینرواین کشورها " :مادها و پارس ها نداشت، چونکه او میگُفت که

 آنها در میان خودشان با هم پیوندِ زناشویی و توانمند هستند که مردمِ
با ) مشترک( آنها تا زمانی بر پایۀِ بهره هایِ دوسویه و هنباز  و.دندمیبن

 آنها را درهم یکدیگر همبسته میمانند، که کسی به آنها یورش نبرد و نیرویِ
) احتمال(به شایندگی ) وضعی( نِهِشی در آن زمان و در اینچنیننشکَنَد، 
 تا همدیگر را زیر  همسایه با آنها درگیر خواهند شُد کشورهایِ کوچکِفراوان

ری را در این خواهند دید که برتفَردات و برخی از این کشورها . یوغ بکشند
 همبسته شوند، چونکه گُفته هایِ او را باور میکُنند؛ و از آنجا با پادشاه آشور

د تا آنها از رَخَ دیگر کشورها را بِکه او سرمایه بُزُرگی دارد، میتواند رهبرانِ
  ".وازی کُنندهمبستگی با او پیش
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 همبسته  در بارۀِ ساخت و پاختِ چند کشورِکیاخشتره هنگامیکه ]1.5.4[
،  و ستیزه جویانه در برابر او هَستند آماده سازی هایِ رزمییِپِشَنید که در 

 واکُنشی و آماده سازی هایِ) اقدام ها(دون دَرنگ او دست به فراپیشی ها ب
داد و پیامی به سویِ شوهر زد و همچنین فرمان به فراخوان همگانی 

 و همچنین پیامی برایِ.  پارس بود فرستادخواهرش، کامبیز، که پادشاهِ
 پارس ارتش  خواهش کرد که چنانچه کشورِکوروش فرستاد، و از کوروش

 فرمانده به کُند، او در جایگاهِخود را برایِ پُشتیبانی از مادها بسیج 
کوروش دورۀِ آموزش هایِ ده ساله در این زمان بود که .  بپیونددکیاخشتره

، و همکنون به کالس مردان بُرنا به هخود را در میان جوانان به پایان رساند
  .رَدۀِ باالتری رفته بود

  کوروش آن فراخوان را پذیرُفت، و مِهتران در سِکالشگاه، بدینسان]1.5.5[
س به کشور  فرماندۀِ نیروهایِ گُسیلی از کشور پار او را در جایگاهِ،)مجلس(

ند که دویست و پنجاه تن و افزون بر آن به او این پروانه را داد. ِماد برگُزیدند
برایِ همراهی  او بودند  خود را که همتراز ]*[ )peers( بُلَندپایگاناز 

 جاه تن در جایِ خود این آزادکامیبرگُزیند، و به هر کُدام از این دویست و پن
ِدیگر از همتراز هایِ خود را برگُزینند، که  که چهار تن را دادند) اختیار(

کُدام از این هزار و همچنین گُذاشتند که هر . ریهم رفته هِزار تن میشُدند
راسته به شمشیر سربازِ آ) معنی(ش به آرِ) پیاده نظام(گان تن ده تن از پیادِ

ر را از میان ، و ده تن کمانگی)قالب سنگ انداز(و سپر، ده تن فَالخَن انداز 
د ده رویهمرفته شُمار ِآنها میشُو. پارس برگُزینند) عادی (هَمِۀِ مردمِ روامَند

گان آراسته به شمشیر و سِپر، و ده هزار فَالخَن هزار کمانگیر، ده هزار پیادِ
  .اَرتشی که به زیر فرمان کوروش درآمد، به این اندازه بُزُرگ بود. انداز
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و آموزش و ) سیاسی(، کشورمداریک ) اجتماییحقوق (کسانی که از هودۀِ هَنجُمَنی ]*[ 
  .برابری برخوردار بودند) امتیازهای(پرورش و فَردات های 

 اَرتش پارس برگُزیده  اکنون، همینکه کوروش در جایگاهِ فرماندهیِ]1.5.6[
با خُدای یکتا بود؛ و ) مشورت کردن(شُد، نُخستین کار او کُنکاش کردن 

  پرداختخُداپنجاه مرد را برگُزیند، به ستایشِ دویست و پیش از اینکه او آن 
و پس از اینکه هر کُدام از . نشانه هایِ آسمانی نشست) انتظار(و در پیوس 

از همترازان خود را برگُزیدند، دیگر  نِ چهار تَ،این دویست و پنجاه مرد
 آنها داد و برایِ بار ِنُخُست همانگونه که در پی کوروش فرمان به گردآمدنِ

Ĥید برایِ آنها سُخنرانی کردمی:  
 برگُزیده ام که برایِ نُخستین بار به از اینرودوستان ِمن، شُما را نه " ]1.5.7[

  شما را از دوران بچگیمن مَنشِ) بلکه( شُما پی بُرده باشم، ونکه ارزشِ
که شُما با پُرشوری از هَمِۀِ آن ) با دقت زیر نظر گرفته ام(دَرنگریسته ام 
دُرُست ) حکومت( سررشته داری کشور وی کرده اید که سامانِچیزهایی پیر

شناخته است و از چیزهایی که نادُرُست شُمُرده است، همه با هم دوری 
 این من آرزو دارم که برایِ شُما آشکار کُنم که چرا من در پذیرفتنِ. کرده اید

ن مه  شُما را فراخواسته ام که ب، دَرَنگی نکرده ام و چرا منخویشکاری
  ".بپیوندید

 ما هتا به اندازۀِ رسیده ام که نیاکانِ) درک(من به این بازیافت " ]1.5.8[
خود را با ) وقت(به هر روی، آنها نیز هنگامِ .  اندخیلی کم  بدتر از ما نبوده

کارهایِ  ها در جایگاهِ آن)جامعه( بسرمیکردند که همبودگاهِ  کارهاییانجامِ
، من به هیچگونه نمیتوانم افزون بر آن.  استههژیر و پسندیده، شناخته بود

 آسایش و برایِ هایِ شانانجام کاربودنشان یا از راه که آنها آنچه را 
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 بدست میĤوردند، بازیابی  و یا برایِ خودشانارس هاخوشبختی همگانی پ
  ".کُنم

 آدم ها انجام نمیگیرد، پَسندیده ای از سویِ  هیچ کارِبه پندارِ من،" ]1.5.9[
 با این هدف که خوبی آن کار بیشتر از بدیش باشد؛ و من بر این باور مگر

هستم که آنها که از خوشی هایِ کُنونی خودداری میکُنند، نه از اینروست 
که آنها هرگز دوست نداشته باشند که از خوشی برخوردار باشند، ونکه 

خُرسندی ، آنها خود را برایِ شان درونیاز راه چیرگی بر خواست هایِ) بلکه(
و آنها که با آرزومندی در . هایِ بسیار بُزُرگتر در آینده، آماده میسازند

ین هُنر میپردازند، نه از بهرِ ا سُخنوری، به آموختنِ برخوردار شُدن از هُنرِ
با ) بلکه(، ونکه  بگویندبه شیوایی سُخن  همیشهمیخواهنداین است که آنها 

 رانجام رساندنِنی شان، آدم ها را به سَاین اُمید است که بتوانند با خوش بیا
، این پیشه را ها که برایِ فراگیریِ دانشِ رَزمیو آن.  واداراند،کارهایِ بُزُرگ

برمیگُزینند، نه از اینروست که آنها هیچگاه دوست ندارند که از جنگیدن 
 زبردستی در  از اینروست که آنها با بدست آوردنِ) بلکه(دست بردارند، ونکه 

 میتوانند توانمندی، خُشنودی و بُلندآوازگی را هم برای خود ، جَنگاوریهُنرِ
  ".و هم برای کشورشان فراهم آورند

 آدم هایی که کارهایِ سختی را انجام میدهند و پیش ،از دیدِ من" ]1.5.10[
آنها توان میگردند،  خود را برداشت کُنند، پیر و نااز اینکه میوه ای از کارِ

آدمی میمانند که میخواسته است که کشاورز خوبی باشد، به  دستکم همانندِ
 برداشت اینگونه که دانه افشانده و گیاه کاشته است ولی، هنگامیکه زمانِ

و .  زمین گُذاشته باشدرمن ها را دست نخورده بر رویِ، خَفرارسیده است
هزینۀِ ورزش و آماده او  که  فراوانیدوباره، اگر یک ورزشکار پس از زمانِ

کرده ) مسابقه(همتازی  یک پیروزی در یک  خود برایِ بدستĤوردنِسازیِ
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در همتازی، پافشاری کُند، از دید من ) شرکت نکردن(هُماسیدن است، بر نَ
  ".ک سر و بی خردی باشدبُ سِباید که آدمِ

، نَگُذارید که ما همین لغزش را انجام  من سربازِولی، همیارانِ" ]1.5.11[
 پسندیده و  بچگی، ما آنچه را کهاهی از اینکه از دورانِدهیم؛ ولی، با آگ

  بوده است انجام داده ایم، بُگذارید که در برابرِ)افتخارآمیز (سراَفرازکُننده
  که از کارآموزیِ شایسته کسی که من بیگمان هَستمایستم، در برابرِدُشمن ب

 جنگجویانِچونکه آن مردان، .   در رویی با ما برخوردار نیست رو برایِای
ِدالوری نیستند، که در بکارگیری از تیر و کمان، نیزه و در سوارکاری 

 و ناتوانی تیزمانی که نیاز به برتابیدن سختی باشد، آنها کاس. زبردست باشند
؛ هنگامیکه زمان سختی فرارسد، این مردان  را نشان خواهند دادشانخود

  این مردان جَنگجویانِهیچکُدام از. هستندداد که تازهکار نشان خواهند 
ِدالوری نیستند، زیرا هنگامیکه نیاز به هوشیاریِ آنها است، کاستی آنها 

 یدن در زمانِخواب دشواریِهمچنین این مردان در برخورد با . نمایان میشود
 بیباکی نیستند  جنگاورانِ،هیچکُدام از این مردان. کار هستند نیز تازهنبرد
از برخوردار باشند، و همچنین به آنها آموخته  از شایستگی هایِ مورد نیکه

نَشُده است که چگونه باید با یارانشان و یا با دُشمنانشان برخورد کُنند، ولی 
 نشانه هایِ آشکاری هستند که میگویند که آنها هیچگونه آشنایی با مَهین

 شاخه هایِ آموزش هایِ) ضروری ترین(و نیازین ترین ) ترین مهم (ترین
  ".رندرزمی ندا

 همکنون شُما میتوانید از شب به همانگونه بهره به پندارِ من،" ]1.5.12[
برای  یهرا خت در جایگاهِ؛ و شُما به کارِ سَببرید که دیگران از روز میبرند

 از گُرسنگی بجایِ ی خوشایند مینگرید؛ شُما پیوستهرسیدن به یک زندگ
ب را فوری تر و آسانتر از آ  برتابید کهچاشنی بهره میبرید، و شما میتوانید
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، درهالیکه شُما در روانتان بهترین سرمایه هایِ  بنوشید)lions (شیرها
 کسانی هستید که بهترین  را بایگانی کرده اید و در ترازِ)معنوی(مینویی 

من این است که شُما از اینکه ) منظور(یدِ دفَر:  جنگ دارندشایستگی را برایِ
یز دیگری خشنود خواهید شُد؛ و کسانی که به ستایش شوید، بیشتر از هر چ

با ) دلیل(دلبسته هَستند، ناگُزیرند که به این فرنود ) تمجید(واالیش 
 ".بروند) خطری(هر گونه سختی و هر گونه پَژمرگی یِ خُشنودی به پیشواز

شُما یِ  نیکوو ویژگی هایِ) صفات(من از فروزه ها  اگر ،اکنون" ]1.5.13[
آن باور داشته باشم، پس باید که خودم ) عکس( به باژگونۀِ بگویم، درهالیکه

چونکه اگر هرکُدام از این ویژه گی هایی که . را بی اندازه فریب داده باشم
، بار )تحقق نیابند( در نیایند رشِمُردم، دُرُست از آبمن در بارۀِ شُما ب

) مطمئن(د که من اَگُمان یبین ولی شُما می. ِشِکست بر دوش من خواهد بود
به (خودم و هم از بهر ) تجربه(روین آزمون و اَ) به علت(هستم، هم به شَوَندِ 

و ناتوانی  نادانی )دلیلبه ( شُما با من و همچنین به فَرنودِ همراهیِ) علت
 بُگذارید که  پایه،این بر. شبینانه مرا نخواهند فریفتدُشمن، این امیدهایِ خو

 ونکه ما آزاد از بدگمانی هستیم و بدونِکارزار شویم، چ با دلیری رهسپارِ
. ته باشیم دیگران داش چشمداشتِ بیدادگرانه ای به سرزمینِ هرگونهاینکه
هال پیشروی است، دُشمنان نگونه که رُخداده است،  دُشمن در، همازیرا

پس، .  میĤیند، و دوستانمان درخواستِ پُشتیبانی از ما کرده انددارند به ناروا
مَنِش تر از کُمک ، و چه چیز واالرتر از پِدافندی از خود استاواچه چیز سِز

  " میباشد؟به دوستانمان
 شُما کنون برایِ ا آنچه را که هماین، به پندارِ من افزون بر" ]1.5.14[

محکم  (شُما را خواهد اُستوانید ) اعتماد(، اَپَستام )نقل میکنم(میگویم باز
دیم، من خُداوند را یایِ خود را آغاز نیروههنگامیکه ما گُسیلِ): خواهد کرد
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با من بوده اید که بدانید که من ) کافی( اَندازۀِ بَسنده شُما به. فراموش نکردم
 کارهایِ کوچک نیز در انجامِ) بلکه( کارهایِ بُزُرگ، ونکه تنها در انجامِه ن

یشتری را باید چه چیزِ ب.  خُداوند را بدست آوَرَمتالش میکُنم که خُشنودیِ
دانی را که میخواهید، مر":  او در پایان گُفت" به گُفته هایم بیاَفزایم؟نم

 مورد نیاز را انجام  گِردِهم آورید، و هنگامیکه شُما آماده سازیِبرگُزینید،
من بستگی دارد، من نُخُست ه آنچه که ب.  ماد بیاییددادید، به کشورِ

ر ِکشور ماد شوم، میخواهم که بسویِ پدرم بازگردم و پیش از شُما رهسپا
برایِ اینکه بتوانم هرچه زودتر از برنامه هایِ جَنگی دُشمن، آگاه گردم تا آن 

و با این اُمید . آماده سازی هایی را که شاید به آنها نیاز پیداکُنم، فراهم آورم
داریم، نبردِ خوبی را ) امکان(که با پُشتیبانی خداوند، ما تا آنجایی که شایش 

 پس از آن یاران کوروش بدنبال کارهایی رفتند که او از آنها ".به پیش ببریم
  .درخواست کرده بود
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   شِشُمخشِ یکُم، بَسکِنَ
  

  
  به سوی کشور ماد) expedition(درهال گُسیلش کوروش بزرگ 
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 اندرزهایِ کامبیز به کوروش
ش کرد، او  پس از اینکه کوروش به خانه رفت و بدرگاهِ خُداوند نیای]1.6.1[

او در این راه اد شُد؛ و پدرش نیز برایِ همراهیِ با سپاهیانش رهسپار کشور م
هنگامیکه آنها از خانه بیرون میرفتند، گُفته میشود که تُندَر و . به او پیوست

فال (آذرخشی در آسمان پدیدار گَشتند که کوروش آنها را به شِگون نیک 
نشانۀِ آسمانی، آنها راه خود را ادامه گرفت؛ و پس از پدیدار گشتن این ) نیک

ان بودند اَگُمآنها  دیگر آشکار گردد، و) فال(ینکه شِگون  ادادند، بدونِ
زُرگ را پوچ و  آسمانی ِخدای بُکه هیچ کس نشانه هایِ) مطمئن بودند(

  .بیهوده نمی اِنگارد
روش دادن ِراهشان بودند، پدرِ کوهال ادامه  سپس، هنگامیکه آنها در]1.6.2[

پسرم، این به رسایی آشکار است که هم، ": کردبه اینگونه با او سُخن آغاز
 خُداوند میکُنید و هم، نَگر  به از خودگُشتگی هایی که شُما برایِ)نظر (نَگر

  گُسیل کردنِهالِآسمان پدیدار گَشتند، خُداوند دربه آن نشانه ها که در 
؛ و شُما خودتان باید که این شُما در پَرتو ِبخشایش و مهرورزی خود میباشد

را هَدَفمند ) دبیرت(نشانه ها را بشناسید، چونکه من به شُما این دوراندیشی 
فرنگ گرها  نباید از راه میانجیگران همچون خوابگُزارها و یا سَآموختم که

باید ) بلکه(، ونکه )مشورت کُنید(با خُداوند کُنکاش کُنید ) تفسیر کُننده ها(
بینید از رای خُداوند آگاه شوید، هم اینکه بِ) مستقیم( راسته که شما خودتان

آنچه را که باید دیده شود و هم اینکه بشنوید آنچه را که باید شنیده شود، 
شاید که خودتان به آن پی ببرید؛ چونکه من نمیخواهم در آن نَهِشی 

ا شُما وابسته به آنه ،که پیشگویان بخواهند شُما را فریب بدهند) وضعی(
آشکار گشته است،  آنها چیز دیگری را از آنچه که از سوی خداوند باشید، و
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؛ و افزون بر آن، اگر چه شُما باید همواره بدون پیشگو باشید، به شُما بگویند
ندارم که شُما نشانه هایِ خُدایی را درخواهید یافت، ) شکی(ولی من اندیدی 

وردارید با خُداوند کُنکاش  از آن برخ خودتانیشگویی کهدانشِ پهمان و با 
  ".و از اندرز او پیروی خواهید کرد) مشورت(
همانگونه که شُما به من آموخته اید، " کوروش گُفت، "آری، پدر" ]1.6.3[

من همیشه تالش کرده ام، تا آنجا که میتوانم، در این زمینه هوشیار باشم 
اندرز دهد؛ چونکه من  ما را ،که پَروردگار با ما مهربان باشد و او با خُشنودی

 یکبار از شُما شنیدم که میگُفتید که آن کسی " کوروش گُفت،"بیاد میĤورم،
ر، از کُند، شاید که بیشتبا خُدایِ خودش کُنکاش ) مستقیم(که بگونۀِ راسته 

 ، آن کسی که در روز هایِ سختیگردد، همانندِبَخشایشِ خُداوند برخوردار 
 خُداوند ، همیشه بیادِولی در هنگامِ خوشبَختیند را نمیکُند، چاپلوسی ِخداو

تید که آدم باید که همیشه ارجِ و در بارۀِ دوستانی که آدم دارد، نیز گُف. است
  ".وستانش را موشکافانه از همان راهی که به  او میشود، نشان دهدد

 ه که این نهاد فراوانیاز بهر اَرجِ آیا" کامبیز گُفت، "خوب، پسرم" ]1.6.4[
، و آیا ا با دلی روشنتر برایِ نیایش بسویِ خُداوند نمیĤیید شُمدارد،) وعموض(

که آنچه را که برایِ آن به درگاهِ پَروردِگار ) انتظار ندارید(بیوسید  شُما نمی
 شُما آگاه هستید که بیاورید، برای اینکه بدست  بیگمان،نیدنیایش میکُ

، بدُرُستی که  آری" "؟یکتا کوتاهی نکرده اید  ایزدِهیچگاه در برابرِ
 اینچنین سُهِشی خُدامن در برابر " کوروش گُفت؛ "همینگونه است، پدر،

  ".دارم که او دوست من است) اسیاحس(
 برآیندِ شما آیا " کامبیز گُفت؛ "باشم) مطمئن(مان  اینکه اَگُبرایِ"] 1.6.5[ 

میکه ردُ مَ—با هم داشتیم، بیاد میĤورید؟ را که پیش از این آن گُفتگویی
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میدانند که چه چیزی را خُداوند به آنها ارزانی داشته است، بهتر از آنها که 
نمیدانند، در زندگی پیش میروند؛ مردمی که کار میکُنند، بیشتر از کسانیکه 

میکه هُشیار هَستند بی پروا ردُتن پَرور هستند، در زندگی بدست میĤورند؛ مَ
زندگی میکُنند؛ در این پیوند شند، و بی هراس تر از کسانیکه ولنگار میبا

 خودشان کارهایِ بجایی را انجام داده  برایِبِنگر میĤید که تنها آن کسان که
از ) تبرک (فَرخُندِگیرا داشته باشند که آرزویِ ) حق(اند، این هوده 

  ".پَروردِگار بکُنند، که همخوان با کارکردِ آنها باشد
یاد ، من ب)البته (هر آینه"ش گُفت؛  کورو" سوگند،خُدا، به آری" ]1.6.6[

من با هَمِۀِ این چیزهایی  از شُما شَنیده ام، و میĤورم که اینچنین گُفته ها را
من میدانم که شُما همیشه .  همداستان و هم رای هستمدکه میگویی

را ندارند که از ) حق ( سوارکاری یاد نگرفته اند، این هاگمیگُفتید آنها که
دُشمن را ) سواره نظام(گان ستِ پیروزی در نبرد با سوارِدرخواپَروردِگار 

را ندارند ) حق(ند، این هوده بکُنَند؛ و آنها که نمیدانند چگونه تیراندازی کُنَ
که از کسانی که در این هُنر کاردان نیستند، بخواهند که آنها را در  

تی را شک کَدانند که چگونه ی؛ و آنها که نمیندردست کُنَبَتیراندازی، زِ
را ندارند که درخواستِ بدست گرفتنِ فرمانِ ) حق( ناخودایی کُنند، این هوده

را ) حق(، این هاگ دانه ای نیاَفشانده باشدکه  و نه آن کَسکشتی را بِکُنند؛ 
 در ، خوبی بشیند، و نه آنها که در جنگفرآوردۀِ) انتظار(رد که در پیوس دا

روزی داشته یدند، میتوانند اُمید به پ کارهایِ پیشگیرانه، هوشیار نبوانجامِ
) نظم (با سامانمندیِ) تناقض(باشند؛ چونکه هَمِۀِ این چیزها در پارادُخش 

، شایمند )کامال(شُما میگوید که این یکسر  افزون بر آن،. پَروردِگار هَستند
است که کسانیکه خواستار ِچیزِ نادُرُستی شُده اند، از بخشایشِ ) محتمل(

 آنها را از دستِ خود نااُمید ،ر به دور بمانند، همانندِ کسانی که مردمپَروَردِگا
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با ) تناقض( چیزی را بِکُنند که در پارادُخش میکُنند، اگر که درخواستِ
  ".آدمی باشد) عرف و قانون های(هنجار و دات هایِ 

 با هم داشتیم، ولی، پسرم، آیا شُما آن گُفتگویی را که پیش از این"] 1.6.7[
 برایِ یک مَرد بُزُرگ و گرانمایه) وظیفۀِ(  که این خویشکاریِ– اد میĤوریدبی

این است که نه تنها نشان است، که بهترین کاری را که میتواند، انجام دهد، 
یک زندگی خوب هم ) بلکه(دهد که یک آدم  بُزُرگوار و خوبی است، ونکه 

ما ر اینکه این برایِ و دیگ؟ دش و هم برای خانواده اش فراهم بیاوردبرای خو
 میشود مَردُم ه اندریابیم که چگونه کبُزُرگی است) تکلیف (یک گُماشتاین 

به  آنها هَمِۀِ چیزهایی را که در زندگی نیاز دارند دیگر را سرپَرَستی کَرد که
چنین  بایستی میشُدند؟می بشوند که  کسانیو همچنینفُزونی بدست آورند، 

  ". استدرخور ستایشو  از دید ما ارزشمند یچیز
من این گُفتارِ شُما را " کوروش گُفت، " سوگند، پدر،خُدا، به آری" ]1.6.8[

هَستم، که براستی ) فقموا(نیز بیاد میĤورم؛ من همچنین با شُما همداستان 
و " او گُفت،"؛اَندازه سختی هَستند  و فرمانروایی، کارهایِ بیسازمان دادن

هنگامی درمییابم  را  ها من آن دُشواری،یژه بر این باور هستم، بو همهنوز
به هر . میاَندیشم) حکومت(سررشته داری کشور ) اصول( به بُنپایه هایِ که

بدقت ( دیگر کشورها نگاه میکُنم، و درمینگرم روی، هنگامیکه من به مردمِ
، بر این )یشخصیت( چه مَنشِ ویژه ای  باکه چه مردانی و) منظاره میکن

را ) رقیب هایی( ما چگونه هَماوردهایی  اینکهی میکُنند، ومردم فرمانروای
داریم، بِنَگَرَم میĤید که این بی اَندازه نَنگ باشد که من برایِ این آدم ها 

وی مِبارزه با آنها را نشان بدهم، بجای اینکه آرز) احترامی(هرگونه آزَرمِشی 
 " او ادامه داد،"،مغازبیاستانِ خودمان در اینجا برایِ اینکه از دو. داشته باشم

که برایِ مادها این یک نیاز بایسته ) مشاهده کرده ام(من درنگریسته ام 
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ر آنها فرمانروایی خورد و خوراکِ کسیکه بزندگی و است که هَزینۀِ ) ضروری(
؛  که فرمانبُردار هستند، فراتر رودخوراک آنهازندگی و  از هزینۀِ میکُند، باید

پولی باشد، و  فراوانِ دارایِ سرمایۀِدر کاخش باید مانروا فر ،در این کشور
د، رَبیشتر از دیگران بخوابد، و در یک زندگیِ پُر از زیور و پُر از پیرایه بسر بَ

  او افزود،"ولی به باور من،.  فرمانبُردارهابیشتر ازو در هَمِۀِ زمینه ها، 
داران خود پیشی فرمانروایان نباید که در هوس رانی و خودکامگی از فرمانبُر"

 سخت، در دوراندیشی و آماده بودن برایِ انجامِ کارهایِ) بلکه(بگیرند، ونکه 
  ").از روی میل(خواسته  ولی خود

ایی نمونه ه" کامبیز گُفت، "ولی بُگذارید که به شُما بگویم، پسرم،" ]1.6.9[
تینگی ها با راس ،دن با آدم ها شُگِالویزبجایِ  ما ناگُزیریمدر آنجا هَستند که 

. بر آنها چیره شویم، ست که بدون رنج ساده نی وجار رویم،لنَ، کَ)واقعیت ها(
برایِ نمونه، شُما بیگَمان میدانید که اگر اَرتش شُما آذوغۀِ خود را بدَست 

، آری ". فرماندهی شُما بزودی ازمیان خواهد رفت)اقتدار(د، توانِشِ رَنیاوَ
را که میگوید که او آذوغۀِ هَمِۀِ کسانی  کیاخشترهولی " کوروش گُفت؛ "پدر،

دون سویِ  او میشتابند، فراهم خواهد آورد، به  باز کشور پارس برایِ کُمک
 کامبیز "، پسرم،ولی" ". چند تن باشندبه اینکه شُمار آنها) توجه(رویکرد 
هال رهسپار شُدن به کشور ماد بگویید که شُما درمیخواهید که "گُفت، 

به  سرمایه هایی که در دست و شایش هایی ) اعتماد(اَپَستام هستید، تنها با 
 "، استگونه همینآری،""؟ هَستندکیاخشترهکه زیر فرمانِ ) ان هاییامک(

او چه  که دآیا میدانی" پدرش گُفت، " ببینم،ییدولی بگو". کوروش گُفت
من هیچ چیز " کوروش پاسُخ داد، "، نهخُداسوگند به "" دارد؟اندازه سرمایه

و ) شک ها( به این اَندید ها ، این هَمِهو آیا شُما با"".ر بارۀِ آن نمیدانمد
 از چیز ؟ و آیا نمیدانید که شُما به بسیاریدارید) اعتماد(دودلی ها اَپَستام 
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 از هزینه هایِ دیگر را نیز  خواهید کرد و اینکه او باید بسیاریها نیاز پیدا
 کامبیز "براستی، پس،"".است رهمینجو" کوروش گُفت، "آری،""؟بپذیرد
اگر آذوغه هایِ او کم بیایند یا اگر که او بخواهد شُما را هَدفمند "گُفت،

آشکار ""د؟میخواهد آذوغۀِ خودش را فراهم آورشُما اَرتش بفریبد، چگونه 
اگر شُما از هر گونه " کوروش گُفت، " خوب؛ ولی پدر،است که نه بسیار

 آذوغۀِ رید که من بتوانم برایِ فراهم آوردنآگاهی دا) منبع ای(بُنمایه ای 
 ما هنوز در یک کشورِ ، اکنون که، مرا از آن آگاه کُنید بدست آورمآنرااَرتش، 

  ".دُوست هستیم
که در " کامبیز گُفت،"،پُرسش شُما از من این استپسرم، آیا " ]1.6.10[

ن پیدا کُنید؟ خودتاسپاهِ  میتوانید ساز و برگ هایِ جَنگی و آذوغه برایِ کُجا
و بَرگِ جَنگی و آذوغه به کُجا بهتر از جایی میشود  برایِ پیدا کردنِ ساز

هالِ رفتن نگریست، که در آنجا کسی اَرتشی را داشته باشد؟ اکنون شُما در
خود هَستید که من ) پیاده نظام(گانِ  از پیادِاز اینجا با یک نیرویِ وَرزیده

؛ ا هیچ نیرویِ دیگری تاخت نخواهید زد بآنرا ، شُما)یقین دارم (اَگُمان هَستم
از اسب هایِ ، شُما )سوارنظام(برایِ بهرهمند شُدن از پُشتیبانیِ سَوارِگان 

یگان هایِ انید با آنها بهترین ، که میتوکشورِ ماد برخوردار خواهید شُد
، آیا )با داشتن بهترین سوارگان(پس از آن .  برپا سازید رادر جهان سوارِگان

کشورهایِ پیرامون،  که کُدامین کشور از )تصور میکُنید (ما میاَنگاریدشُ
که خوشایشی  از اینروبه شُما را رد بِکُند، هم ) خدمت (بخواهد زاوَری

، و هم از ترس از اینکه بخواهد آسیبی را از دَستِ به شُما کرده باشد) لطفی(
 باید هَمیشه هوشیار  شُما،کیاخشتره، در پیوند با از اینروشُما برتابد؟ و 

باشید که هیچگاه بدونِ چیزی که به آن نیاز دارید، نباشید، و هَمانگونه که 
 پولی نیز، باید ایِ بدست آوردنِ لَختی سرمایه هایِاست، بر) عادی(هنجار بِ
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و افزون بر آن، من با فروتنی از شُما خواهش میکُنم . که چاره جویی کُنید
وردن ساز و بَرگ و توشِۀِ هیچگاه فَراهم آ: نَکُنیدکه این اندرزِ مرا فراموش 

 شُما را ناچار به اینکار ، را به پس نیاَندازید، مگر اینکه نیاز و کمبوداَرتش
 و این .کُند؛ ولی هنگامیکه شُما از فراوانی برخوردارید، کمبود را بِزُدایید

د کمبود باشسپاه شُما بدونِ نیاز و ؛ اگر است) صالح دید(بهترین بهین دید 
باشید، خواهید  سربازانتان بدور از نکوهش و افزون بر آن شُما در دیدِ

 دارید، بیشتر به خواسته هایتان  را، هنگامیکه از آنها درخواستیتوانست
بِرَسید؛ از این راه، افزون بر آن، شُما میتوانید همچنین، بیشتر آزَرمِشِ 

رزو داشتید که با نیروهایتان به دیگران را بدست آورید؛ و اگر که آ) احترام(
بازانِ شُما بهتر به  او دردِسری فراهم آورید، سرکسی کُمک کُنید و یا برایِ

خواهند کرد، آنهم تا زمانیکه آنها هر چه را که ) خدمت (شُما پَرَستَک
که ) ن کُنممطمئ( کُنم  و بُگذارید که شُما را اَگُمان.بخواهند، داشته باشند

 که شُما تواناییِ کُمک کردن و یا فراهم آوردنِ  نشان دَهیدیداگر شُما بتوان
از توانمندیِ ) به عالوه(به فُزُون دَردِسر برایِ کسی را دارید، گُفته هایِ شُما 

  ".بیشتری برایِ پَذیرُفته شُدن، برخوردار خواهند گشت

ی ر میĤید که هَمِۀِ آن چیزهایبِنگ" کوروش گُفت، "براستی، پدر،" ]1.6.11[
، دُرُست ) علت هاییبه  (، به شَوَندهایی)بیان کرده اید (را که بازنموده اید

آن   باید برپایۀِآن چیزیکهباشند، چونکه هیچیک از سربازانِ من برایِ 
ایۀِ پبرکه خواهد بود؛ زیرا آنها میدانند  دریافت کُند، سپاسگُزارِ من نپیماننامه

ولی اَفزون بر .  است را پذیرفته کُمکِ آنهاکیاخشتره) شرطی(چه سامه ای 
بدست هرچیزی را که کسی که انجام گرفته است، ) توافقی(آن اُنُویی ایکه 

 در جایگاه یک پاداش درخواهد نگریست، و او با شایمندی آنراآورد، او 
 اگر مردی .خواهد بود) اهدا کُننده(سپاسگُزار نیوتِش کُننده ) احتمال(
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 او ،د با آن به دوستانش یاری رساند و به تاوانِ آناَرتشی داشته باشد که بتوان
 و کیفر دهد، و سپس هنیز کُمک بگیرد و تالش کُند که دُشمنانش را پادفَر

دوستانش در پیشبینی هایشان برایِ فراهم آوردنِ نیازهایِ بایسته و آذوغۀِ 
 کوروش گُفت، "هی کُنند، آیا شُما نمیاَندیشید،اَرتشِ اینچنین مردی کوتا

باشد که زمین ها و نکه این کار به هر روی کمتر از کار آن مرد شرم آور "
کشاورزانی داشته باشد که بر رویِ آنها کار کُنند ولی پس از آن، زمین 

من، به " افزود،  او"ولی،" " هرگونه سودی رها کُند؟هایش را بیهوده و بدونِ
کوتاهی نخواهم کرد،  ساز و برگ ها برایِ مردانم، هر روی، در فراهم آوردنِ

 شُما –بدون نِگَرورزی به اینکه در یک کشور دوست و یا کشور دُشمن باشم 
  ".داشته باشید) یقین(میتوانید به آن اَگُمان 

 همن، آیا شُما نهاده  بییدبگو" پدرش گُفت، "براستی پس، پسرم،" ]1.6.12[
 باهم همداستان نها مادیگر را  بیاد میĤورید، که بر سر آ) موضوع های(هایِ 

 کوروش "، آری""نه؟—نجام آنها نیز باید که کوتاهی نشودشُدیم، در اَ
 گرفتنِ پول پیش شُما  بخوبی بیاد میĤورم هنگامیکه من برایِمن"گُفت، 

داشت که به من ) ادعا ( را پرداخت کُنم که داوش آن آموزگاریآمدم تا مُزدِ
لشکر بشوم؛ و شُما، درهالیکه  رزمی آموخته است تا من یک فرماندۀِ آموزشِ
شُما . رسشی همانند این کردید بِه مَن میدادید، از من یک پُ راآن پول
او هَستید، به  پَرداختِ کارمُزدهال  آن مردی که شُما درآیا مان،بیگ «:گُفتید

 ده است که یادگیری آندا) اقتصادِ(ۀِ ترازداریکِ به شُما آموزش در زمین
؟ به هر روی، سربازان نیاز به  فرماندۀِ اَرتش استبخشی از خویشکاریِ یک

در خانۀِ ) خدمتکاران(آذوغه دارند آنهم نه اندکی کمتر از نیازِ پیشکاران 
را به شُما گُفتم و بازگو کردم که آن ) حقیقت( و آنگاه که من فرهود ».شُما

مرد در این زمینه هیچگونه آموزشی به من نداده است، شُما در ادامه باز 
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 بدنی من چیزی را در زمینۀِ تندُرُستی و یا توانمندیِه پُرسیدید که آیا او ب
 یک فرماندۀِ اَرتش هَستند آموخته است؟ زیرا که اینها نیاز بایسته ای برایِ

  ". به این چیز ها نیز بیاَندیشد خودشکارزارِ رهبریِ که او باید همانندِ
گُفتم، شُما دوباره از من » نه«و زمانیکه من به این پُرسش نیز "  ]1.6.13[

پُرسیدید که آیا او هُنری را به من آموخته است که بتواند در جَنگ بهترین 
گُفتم، شُما پُرسش ها را » نه« و هنگامیکه من به این پُرسش نیز .کُمک باشد

کارورزی ای را یاد داده است هیچگونه به اینگونه ادامه دادید که آیا او به من 
 با آن سربازانم را به شور و هیجان آورم، و افزودید که در بتوانممن که 

جهان، شورانگیزی و هیجان یا افسردگی در انجامِ هر برنامه ای، هَنایشِ 
 من سرم را در جایِو آنگاه که . بسزایی در هَمِۀِ برآیندِ آن برنامه دَارَد) تأثیر(

ره از من پُرسیدید که همچنین تکان دادم، شُما دوبا) منفی(پاسُخِ اَنگَره مَن 
من یاد داده است که چگونه میتوان ه را ب)  درسی(آیا او هیچ آموزه ای 

  ").تظمین کرد( کرد یبهترین فرمانبُرداری در اَرتش را پایندان
و پس از آنکه آشکار شُد که در بارۀِ این آموزه نیز گُفتگویی نَشُده " ]1.6.14[

ه براستی او چه چیزی را به من یاد است، شُما سراَنجام از من پُرسیدید ک
. که چاالکیِ رزمی را به من آموخته است) ادعا میکُند(داده است که میداود 

به  آنرا و شُما خندیدید و  .»)تاکتیک(رایی ارزم« و بیدرنگ من پاسُخ دادم،
، )یددتشریح کر(بررسی و جز به جز آنرا ژرفکاوی کردید ) کامل (ییرسا

قابل (رپذیری دید که آیا من میدانم که چه کاربُردِ پِنداهمچنین از من پُرسی
رایی بدون آذوغه و تندرستی، برایِ یک اَرتش داشته میتواند رزما) تصوری

 بدونِ آگاهی از هُنرهایی که برایِ باشد، و چه کاربُردی میتواند رزمارایی،
و آنگاه  بدونِ فرمانبُرداری، داشته باشد؟  همچنینجَنگاوری آفریده میشوند و

از رایی یک بخشِ کوچکی  برایِ من روشن کَردید که رزماآنراکه شُما 
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، من از شُما پُرسش کردم که آیا شُما میتوانید زَبَردستی هایِ جَنگی است
چیزی از آن ها را به من بیاموزید، و شُما از من خواهش کردید که بروم و با 

ه دست در این دانشِ رَزمی رمردانی در این باره گُفتگو کُنم که نامĤور و چی
 ها فراپُرسشبا هَر کُدام از این باید  و همچنین پی ببرم که چگونه هَستند

  ". در روی شُدم رو)مشکل ها(
بیدرنگ من به کسانی پیوستم که شنیده بودم که در این رشته " ]1.6.15[

من پاسُخ هایِ پذیرفتنی —و در پیوند با آذوغه. چیره دست ترین ها هستند
هال فراهم آوردن  درکیاخشتره اینگونه که آنچه را که ی دریافت کردم، بها

اگر که آنها در دسترس باشند؛ ) کافی میباشد(برایِ ما است، بسنده میباشد 
من هَمیشه همانگونه که — سربازانتندرستیِ) موضوع (هدر پیوند با نهادِ

ان خود را  مردم تندرستیِ، کشورهایی که آرزویِشنیده و درنگریسته ام
را برایِ اینکار برمیگُزیند، و ) دولتی( از کارگُزارانِ رایه دارند، اَنجُمَنی

من .  را به همراهشان میبرندهمچنین فرماندهان برایِ سربازانشان پِزشکانی
) موضوع (ه در این جایگاه گُماشته شُدم، بیدرنگ به این نهادنیز هنگامیکه

شُما خواهید دید که من که  "،داو افزو "،اندیشیدم؛ و من میپندارم
پاسُخ به   پدرش در".کارشناسان پِزِشکیِ سرشناسی را به همراهم آورده ام

  :گُفت) موضوع (هاین نهاد
، پسرم، همانگونه که برایِ بازسازیِ پوشاک هایِ ژنده آری" ]1.6.16[

هستند، همچنین این پِزِشکانی را نیز که شُما ) تعمیرکارهایی(بازسازگرهایی 
ولی . ما را درمان میکُنندآنها بیمار میشویم، ما نامیدید، هنگامیکه 

شُما : خویشکاریِ شُما برایِ تَندُرُستیِ سربازان، بُزُرگتر از این خواهد بود
پدر، خواهش "".، بیمار نشودرتشِ شُما هرگزنُخست باید که درنِگِرید که اَ

در ) موفق(ینکه کامگارِ میکُنم به من بگویید که باید چه راهی را بروم تا ا
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نُخُست اینکه، اگر شُما آهنگِ ماندن برایِ چَندگاهی ""اَنجام این کار باشم؟
در یک چنین کشور همسایه ای را دارید، نباید که در پیدا کردنِ یک جایگاهِ 

شایسته، ) دقت(نِزومانِش  خود کوتاهی کُنید؛ و با یک بهداشتی برایِ اردوگاهِ
هال  پیوسته در،چونکه مردم. ن ناکام نخواهید ماندشُما در پیداکردن آ

بهداشتی پاک و  هایِ  جایگاهآلوده، نابهداشتی یاگُفتگو در بارۀِ جایگاه هایِ 
میباشند؛ و شُما میتوانید به روشنی نشانه هایی در پیکر و رُخسارۀِ مردمِ 

نیست که تنها ) کافی(بومی آنجا پیدا کُنید؛ و دُوم اینکه، بسنده 
 درنِگِریسته شوند، ولی به من بگویید که شُما چه )محل ها(ودآمَدَنگاه ها فُر
  " تَندُرُستیِ خودتان، کرده اید؟اره اندیشی هایی را برایِ پاسداشتِچ
من هیچگاه پیش "کوروش گُفت، " سوگند،خُدانُخُست اینکه، به " ]1.6.17[

سا است؛ و دوم از اندازه خوراک نمیخورم، چونکه اینکار رنج آور و توانفر
اینکه، با ورزش، نیرویِ آنچه را که خورده ام، بکار میگیرم، چونکه با این 

پس، ".روش، تندُرُستی بیشتر دوام میĤورد و بر توانِ آدم افزوده میشود
 ناگُزیر هَستید که این همان روشی است که شُما" کامبیز گُفت، "پسرم،

کوروش  "، پدر،آری"".رببندید، بکا نیزبرایِ نِگهداری از تندُرستیِ ارتش
 ورزش هایِ بدنی پیدا  زمانِ آزاد برایِ انجامِ،ولی آیا سربازان"گُفت؛ 
ه ولی اگر که بخواهند ن" پدرش پاسُخ داد، " سوگَند، نه،خُدابه ""میکُنند؟

آنها را باید که ناگُزیر کرد تا برایِ هُماسیدن ) بلکه(تنها میتوانند، ونکه 
چونکه . کُنندپیدا ) وقت(جام ورزش هایِ بدنی، هنگام در ان) شرکت کَردن(

را انجام دهد، این بسیار نیازین ) ماموریتش (پَروانِکیشاگر اَرتشی بخواهد 
ردسر دُرُست کردن برایِ دُشمن است، که اَرتش هیچگاه دست از دَ) ضروری(

ن  تَکُمک کردن به یک آدمِ.  کارهایِ سودمند برایِ خودش، برنداردو انجامِ
این بیشتر کمرشکن است که ! پَرور نمی تواند هزینه ای در برداشته باشد
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را بسر آدم بخواهد به خانواری کُمک کُند که در بیهودگی زندگی خود 
 پُشتیبانی از ارتشی است که به تن پروری ،کمرشکنمیبَرَد؛ ولی بدترین بارِ 

اَرتش بی اندازه تنها دهان ها در یک ه چونکه ن. و بیهودگی خوی گرفته باشد
 اندوخته و ساز و برگ نیز بیاَندازه کرانمند )بلکه ( ونکهبُیشُمار هَستند،

 زیاده ، و سربازان هر چیزی که بدستشان بیاُفتد، باو مرزین هَستند) محدود(
  ".، هیچگاه نباید یک اَرتش را بیکار رها کرداز اینروروی بکارمیگیرند، 

ن شُما ای) منظور(یدِ د فَر"کوروش گُفت،  "پدر، به پندارِ من،" ]1.6.18[
ن پَرور بی ارج است، یک فرماندۀِ ارتش است، که همانگونه که یک کشاورزِ ت
ولی به هر "".برخوردار نمیشوَد) احترام(نیز که تن پرور باشد از آزَرمِش 

 کُنم یمن میتوانم پایندان" پدرش گُفت، "در پیوند با فَرماندۀِ پُرکار، روی،
ه ، که اگر سرنوشت چیزِ دیگری را نخواهد، او سربازانش را ب) کُنمتضمین(

راید و همزمان بدن هایِ آنها را در بهترین  بیا،ِفَراوانی با آذوغه و ساز و بَرگ
نگرم میĤید، به هر روی، بِ"  کوروش گُفت؛"،آری"".هالتِ ورزیدگی نگه بدارد

ون، در هر کُدام از همتازی پدر، که در هِنگامِ برگُزاریِ رَزمایش هایِ گوناگ
 دهی میشوند، و با آن شاددادها و جایزه هایی که سازمان) مسابقه هایِ(هایی 

را در آنها ) تمرین ها(که پیشکش میشوند، شُما انجامِ بهترین برزش ها 
، و با اینکار شُما همه چیز را برایِ ما، و )تضمین میکُنید( میکُنید یپایندان

براستی که دُرُست میگویید، "". نیاز باشد، آماده میکُنیدبرایِ زمانیکه به آن
ید چونکه اگر شُما اینکار را بکُنید، میتوانید آگُمان باش" او گُفت؛ "پسرم،

خود را بگونۀِ ) وظیفه( شُما خویشکاریِ که ارتش) یقین داشته باشید(
، )تمرین کرده( برزیده آزموده وکار انندِ گروهی از رامشگرانِشایسته، هم

   ".دانجام بده
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برایِ بَرانگیزاندن شور " کوروش گُفت، "،)بعدی(سین پَ سِدر گامِ" ]1.6.19[
دنِ اُمید به کالبُد آنها و هَیجانِ سربازان هیچ چیز، کاری تر از نیرویِ دَمی

ولی گُفتۀِ شُما همانندِ این است که " کامبیز گُفت؛ "، پسرم،آری"".نیست
 سگ ، و بداند که آیا)مطمئن شود(شود مان شکارچی ای برایِ اینکه  اَگُ

در هِنگامِ شکار، آرزومندانه از او پیروی میکُنند، پیوسته سگانش را با  هایش
آنها را ) طعمه(همان آوایی سدا کُند که او میبایستی در زمانِ دیدنِ چَشته 

فرابخواند؛ ولی اگر او هموارهِ آن سگها را فریب دَهَد، در پایان، با آنکه 
، سگها دیگر از او  شکاری را هم دیده استارچی براستی یک جانورِشک

) اره ایاش(نمونۀِ باال نماری . پیروی نخواهند کرد، اگرچه او آنها را آوا دهد
اگر کسی همواره به بَراَنگیختنِ اُمیدهایِ نادُرُست در . به آن اُمیدها نیز هَست

اَپَستامی هیچ ایانِ کار، او رسیدن به چیزهایِ پَسندیده، دامن بِزَنَد، در پ
سُخنرانی درازدامن یک د، هتا اگر او را بِدَست نخواهد آور) اعتمادی(
ولی، پسرم، شُما باید . در بارۀِ آن اُمیدها، بکُندرا  و خَرَدمندانه ای )طوالنی(

، )مطمئن نیستید( آنچیزی که از آن بدُرُستی اَگُمان نیستید که از گُفتنِ
، که )مطمئن بِکُنید(گر شُما بتوانید دیگران را اَگُمان بِکُنید خودداری کُنید؛ ا

 آنچه را که آرزویش را  شاید که در پایان،شُما سود آنها را نمایندگی میکُنید،
داشته اید، برآورده شود؛ ولی شُما ناگُزیر هَستید که باور به گُفته هایِ 

، بی اندازه ارج زان به سرباو دلگرمی دادن) تشویق(ا در ایزانِش خودتان ر
 نگه بدارید تا در دوران آشُفتگی و گرفتاری هایِ) مقدس(داشته و ورجاوند 

 "، پدر،خُدا، سوگند به  آری"). دنخدمت کُن(د نما زاوری کُن به شُ، آنهابُزُرگ
به پندار من هرچه که شُما میگویید دُرُست است، و من "کوروش گُفت؛ 

  ".رماندیشۀِ شُما را بهتر دوست میدا
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، به باور من، پدر، من نگهداشتنِ سربازان وند با فرمانُبردارو در پی" ]1.6.20[
) درس (چونکه از دورانِ بچگی، شُما آموزۀِناآزموده در این زمینه نیستم؛ 

فرمانبُرداری را به من یاد میدادید و مرا وادار میکردید که از شُما پیروی 
به آموزگاران واگُذار نمودید، و وند در این پی مرا پس شُما سرپرستیس. کُنم

کردند؛ و هنگامیکه میآنها نیز در آموزش هایِ خود، شیوۀِ همانندی را دُنبال 
ان بودم، آن آموزگاری که من در دُورۀِ آموزشیِ ویژه برایِ مردانِ جو

نَگرورزی ویژه ای ) موضوع (ه این دورۀِ آموزشی بود، به همین نهادسرپرستِ
کشوری برایِ آموزشِ ) قوانین(گاهِ من بیشترین دات هایِ میکرد؛ و از دید

و اکنون، . این دو چیز نوشته شُده اند، فرمانروایی کردن و فرمانبُرداری کردن
 نگرم میĤید که در هَمِۀِ زمینه ها مَهینهنگامیکه من به آن میاَندیشم، بِ

: ر این استبرایِ فرمانبُرداری د) مشوق(ایزانش و انگیزان ) ترین مهم(ترین 
و رُسوایی برایِ ) مجازات(برایِ فرمانبُردار، پادفره ) تمجید(ستایش و واالیش 

  ".سَرکِش
  و دستوریست که با آن فرمانبُرداری را بایستهپسرم، این راهی ا" ]1.6.21[

هال، ولی راه دیگری نیز هست، یک راه کوتاه، که خیلی بهتر میکُنند، با این
چونکه مردم . فرمانبُرداری از رویِ خُرسندی) نیمع(ش به آرِ—نیز میباشد

مردی پیروی کُنند که باور داشته آن تنها بسیار خوشهال میشوند که از 
و شُما .  سود و سرمایه شان خَرَدمندانه تر میاندیشدباشند که او برایِ

 زیادی بازشناسید، بویژه را در نمونه هایِ) قاعده(بایستیکه بتوانید این بُنپایه 
که چگونه بیماران کسی را که میتواند به : آدم هایِ بیمار) موردِ ( نهادۀِدر

 خود سدا میکُنند، تا  پزشکی بدهد بیدرنگ به پیشِآنها رهنمود و سفارشِ
به آنها راه و چاره را نشان بدهد؛ و در دریا، چگونه سرنشین هایِ کشتی از 

ردها آرزو وَلگرمی ای رهنَفرمانِ ناخُدا پیروی میکُنند؛ و در بیابان، با چه د
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ولی . دورنمانندمیکُنند که از ساربان هایی که راه را بهتر میشناسند، 
 برایِ آنها گرفتاری) سبب(بُرداریِ آنها شَوۀِ پندارند که فرمانهنگامیکه مردم بِ

 ترسی خواهند داشت و نه پاداش میتواند ،خواهد شُد، دیگر نه از کیفر
شود؛ زیرا هیچکس  آنها بِبرای دُنباله روی کردنِ) مشوقی(ایزانش و انگیزانی 

زندگیش، ) بخطر انداختن (هیچ پاداشی را به بهایِ پُژمرگاندنِ ،بدلخواه
  ".نمیپذیرد

د بگویید که برایِ فرمانبُردار نگه داشتن پدر، آیا شُما میخواهی" ]1.6.22[
ندتر از ، هیچ چیز کاری تر از این نیست که آدم خودش را خَرَدمزیردستان

دیدِ این همان چیزی است که فَر" کامبیز گُفت، "،آری""آنها نشان بدهد؟
و خواهش میکُنم پدر بگویید که چگونه کسی میتواند "".من است) منظور(

هیچ راهی کوتاه تر از ""فوری چنین آوازه ای را برایِ خودش بدست بیاورد؟
) ادعای(ه داوشِ  که آدم در هر زمینه ای ک" او گُفت،" پسرم،این نیست،

 و اگر شُما نمونه هایِخَرَدمند بودن را دارد، براستی خَرَدمند نیز باشد؛ 
 را که من میگویم، را بَرَسی بِکُنید، پی خواهید بُرد که آنچه) واقعی(راستین 

برایِ نمونه، اگر شُما با آنکه کشاورزِ خوبی نیستید، آرزو . دُرُست هَستند
 یک کشاورزِ خوبی بشناسند، یا یک  را در جایگاهِباشید که مردم شُماداشته 

، و یا هر چیزِ دیگَری که شُما در آن )flute (پِزِشک خوب، نوازندۀِ فلوت
 بایستیکه شُما سرهم ،کاردان نباشید، تنها بیاَندیشید که چه اندازه تَرفَند

 شُما بتوانند کارگر اُفتند) ظاهر سازی هایِ (بیاورید تا وانمودسازی هایِ
آور شوید، ناگُزیر از واداشتن   اینکه نام؟ هتا اگر شُما، برایِ)تأثیر بگذارند(
 و یا هتا اگر که ز مردم در ستایش از خودتان باشید؛بَرخی ا) متقاعد کردن(

برایِ هَرکُدام از ) شیکی(آوردنِ جامه هایِ فَرمَندی شُما ناگُزیر از فراهم 
د، بزودی مردم پی خواهند بُرد که خودتان باشی) فرضی (پیشه هایِ انگاریِ
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هال  پس از آن، هنگامیکه شُما درگ بازی میکُنید؛ و در زمانی کوتاهشُما نیرن
ا را  لو خواهند  هُنرها و زبردَستی هایِ خودتان هستید، آنها شُمانجام نمایشِ

 گُناهکار خواهند شناخت و خواهند ایراخت ، یک آدم دَغلکارداد و در جایگاهِ
  ").خواهند کَردمحکوم (
ولی براستی، چگونه آدم میتواند در پیشبینیِ آن چیزی هایی که " ]1.6.23[

به آشکار، پسرم، از راه فراگرفتن هَمِۀِ آن ""شیار بشود؟سودمند اُفتند، هُ
همانگونه که شُما هُنرِ چیزهایی که بشود آنها را از راه آموختن بدست آورد، 

ولی هرآنچه را که یادگیری آن برایِ آدم . یدرا فراگرفت) tactic ( راییرَزما
نباشد، یا اینکه خَرَد آدم از پیشبینی آن دَربماند، ) امکان پذیر(شایش پذیر 

) ثابت کُنید(اُستوانید  بِاز اینرو.  آنرا از خداوند بگیریدشاید که بتوانید پاسُخِ
باشید که که شُما خَرَدمندتر از دیگران هَستید؛ و اگر شُما آگاه از چیزی 

اَنجام آن بهترین کار باشد و شما در انجام آن پیشگام شوید، با اینکار شُما 
 فرزانگی و خودتان را فَرزانه تر از دیگران نشان داده اید؛ چونکه این نشانی از

، نیازمندی ها) تضمین( کردن ی پایندانبرایِاو  که بُزُرگمنشی آدم است
  ". کوتاهی بِکُندهاکوشا باشد تا اینکه از برآوَردنِ آن

 و این، دستکم از -- دلبستگی زیردَستان  بدست آوردنِ؛ راهِآری" ]1.6.24[
ست که ی اهمانند همان راه --دیدِ من، یکی از مَهین ترین پُرسش هاست 

من، شُما باید گُزینید، به پندار ی مِهرِ دوستانتان برم بدست آوردنِشُما برایِ
 کامبیز گُفت؛ "، پسرم،آری"".آنها نشان بدهید نیکوخواهِ خود را در جایگاهِ

پیوسته در شُما دُشواری است، به هر روی، که ) موضوع (ۀِاین یک نهادِ"
؛ ولی د خوبی کُنید به هرکسی که میخواهید که بتوانیدباشی) وضعی(نِهِشی 

برایِ اینکه نشان بدهید که شُما با هر پیشĤمدِ خوشی که برایِ آنها روی 
که پیش بیاید، با ایاینکه شُما برایِ هر بیماری و انی میکُنید، میدهد، شادم
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 کُمک  خواهانِ، گرفتاری، شُما کوشا اینکه در دورانِ وآنها همدَردی میکُنید،
به آنها پیشگیری میکُنید؛ در این ) خیانت(از دَغایش  اینکه  وبه آنها هستید،

  ". پیش روید، شُما بایستیکه دست در دستِ آنها)موردها(نهاده ها 
و هَمچنین، اگر کارزارها در موسم تابستان پیش بیایند، فرمانده " ]1.6.25[

باید نشان دهد که او میتواند بهتر از سربازانش گرما و داغی خورشید را 
 او میتواند بهتر از اگر که کارزار در زمستان باشد، ،برتابد و هَمچنین
 برگُزیده اند، ی کهاگر در راه؛ و  سردی پایداری کُندسربازانش در برابرِ

دُشواری هایی پیش بیایند، فرمانده باید نشان دهد که بهتر میتواند سختی 
 مردانش را  دلبستگیِ،هَمِۀِ اینکارها کُمک میکُنند تا فرمانده. ها را برتابد
که در " کوروش گُفت، "شُما این است، پدر،) منظور(یدِ دفَر"".بدَست آورد

فرمانده باید پایداری بیشتری از مردانش، نشان ) وضعی(هِشی هر نِ
؛ به دیدِ من استاین همان چیزی است که فَر""، کامبیز گُفت،آری""بدهد؟

، پسرم؛ چونکه همیشه بیاد یدهر روی، هیچگاه هراسی از آن نداشته باش
 رَزمی و یا بر آدمی کارهایِ سَخت بر یک فرماندۀِ) أثیرت (بیاورید که هنایشِ

و  ا آنکه آنها از بدن هایِ اینهَمان نباشد، همانند، نیستند، بکه اَرتشی
 جایگاهِ یک فرمانده و هوشیاریش ، او را همانندی برخوردارند؛ ولی سرافرازیِ

  ". رها میسازند، سختی هااز بارِ
 شُما ساز و برگ هایِ خود را فراهم  اگر روزی سربازانِ ولی، پدر،" ]1.6.26[

 باشند که بتوانند کارهایِ سخت یخوب) وضع(نِهِش کُنند و آن اندازه در 
جَنگ آوری ورزیده شُده باشند، و فرازجو ) فن(بکُنند، و زمانیکه آنها در فَندِ 

، و آن هنگام که )ثابت کُنند (اُستوانند خود را بِ اینکه دلیریِبرایِ) جاه طلب(
ی یا شُما نمآنها بیشتر گرایش به فرمانبُرداری داشته باشند تا نافرمانی، آ

یِ درگیر آرزوشُما  خَرَدمندانه باشد که پندارید که با این پیش زمینه ها،
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 خُدا سوگند به""؟بکُنید) فرصت(در نُخُستین ژایش  شُدن با دُشمن را
داشته باشم که از این ) انتظار(بیگُمان، اگر من پیوس " کامبیز گُفت؛ "،آری

، به باور من، هرچه که دیگر اندکی بهرهمند شوم؛ درهالت ،)فرصت(ژایش 
من و یارانم بهتر بشویم، ناگُزیریم که هوشیارتر رفتار کُنیم، به همانگونه که 

همانند گنج ها را، یم، ما تالش میکُنیم که چیزهایی را که با ارزش میدان
  ". پاس بداریمبیشتر در گوشه ای از خانه که آسوده تر است،

ن راه برایِ برتَری یافتن بر دُشمن  بهترییپدر، چه راهولی، " ]1.6.27[
 ساده یا آسانی نیست این پُرسشِ" کامبیز گُفت، " سوگند،خُدابه ""است؟

 که شُما میکُنید، پسرم؛ ولی، بگُذارید که به شُما بگویم، آن مردی که آهنگِ
این کار را دارد، ناگُزیر است که دوز و کلک باز، فریبکار، رند و دغلکار، دُزد و 

کوروش با "آخ، پدر،". اشد، تا بتواند دُشمن را در هر زمینه ای بفریبدراهزن ب
اینچنین ""!!!؟چه مردی باید از من بشودشُما میگویید که "یک خنده گُفت،
دیک مزمان نیز دُرُستکارترین و داا هکه شُم" او گُفت، "مردی، پسرم،

  ".مرد در جهان باشید) قانونمندترین (گراترین
این ) برعکس (ا هنگامیکه ما بچه بودیم شُما باژگونۀِ، آیپس چرا" ]1.6.28[

کامبیز گُفت؛ و همچنین "، سوگند، آریخُدابه ""را به ما آموزش نمیدادید؟
ما هنوز میخواهیم که شُما با دوستان و شهروندانتان دادگرانه برخورد کُنید؛ 

ید که شُما یدانولی، برایِ اینکه بتوانید به دُشمن خود آسیب برسانید، آیا نم
 "نه، به راستی، پدر،"" بسیاری را یاد گرفته اید؟تا کنون نیرنگ هایِ

 کامبیز گُفت، "چرا،"".من که این چیزها را یاد نگرفته ام"کوروش گُفت؛ 
آیا یاد نگرفته اید که تیراندازی کُنید، پس چرا باید که نیزه پرتاب کُنید؟ "

ا تور و تله بدام بیاندازید؟ و چرا شُما چرا یادگرفته اید که گُرازها و آهوها را ب
رو و خوی نَکرده اید که با شیرها، خرس ها و پلنگ ها در یک نبردِ دادگرانه، 
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 اینکه همیشه تالش کُنید که با بدست آوردن  درگیر شوید، بجایِدر روی
اندکی برتری به سودِ خود با آنها زورآزمایی کُنید؟ چرا، آیا نمیدانید که هَمِۀِ 

 برای بدست آوردنِ  هایی است که ما چیزها فریبکاری، و نیرنگبازیاین
 "، از آنها بهره میبریم؟)امتیاز(فَردات 

ال در پیوند با هبه هر " کوروش گُفت، " سوگند،آری، به خُدا" ]1.6.29[
  فریب دادنِ ولی من میدانم که اگر هتا نشان دهم که آرزویِ.جانورانِ دَرَنده

 "آری،"". سخت کیفر خواهم شُد آهنگ، آن، از بَهرِکسی را داشته باشم
چونکه، از دیدِ من، ما به شُما پروانۀِ تیراندازی به مردم یا "کامبیز گُفت؛

پرتابِ نیزه به آنها را، نداده ایم؛ ولی ما به شُما آموخته ایم که شُما به هَدَفی 
نتان وستاآسیبی به د) تمرین(شلیک کُنید، تا دستکم در زمانِ بَرزش 

که جَنگی پیشĤید، شُما توانا باشید که دُشمن ) وضعی( در نِهِشی نرسانید، و
 و ما به شُما بدینسان آموختیم که در هنگامِ. خودتان را در تیررس بگیرید

از راه نیرنگ زدن برایِ خودتان برتری بدست آورید، ولی نه ) تمرین(ش رزِبَ
ا جانوران دَرَنده، برای اینکه شُما در در پیوند ب) بلکه(در پیوند با آدم ها ونکه 

به دوستان خودتان زیان ) تمرین هایی( چنین بَرزش هایی  انجامِهنگامِ
 جَنگاوری نرسانید، و همچنین، اگر که جنگی پیشĤید، شُما در هُنرِ

  ".باشیدکارآزموده 
به هر روی، اگر که این  " کوروش گُفت، "براستی پس، پدر،" ]1.6.30[

د که ما هر دو رفتار را دریابیم که چگونه به مردم خوبی و بدی سودمند باش
  ". آموزش ببینیمآدم ها، ما باید که در هر دو بخش،کُنیم، پس در برخورد با 

ورانِ نیاکانِ ما گُفته میشود که در د" کامبیز گُفت؛"، پسرم،آری" ]1.6.31[
شُما ) منظور(ید د توانمندان، به همان گونه که فر)طبقه(مَردی از پَشکِ 
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است، به جوانان آموزش دادگری میداده است؛ برای اینکه دروغ بگویند، و 
نگویند، نیرنگ بزنند، و نزنند، بدگویی بکُنند، و نَکُنند، و از برتری هایی که 

و او میان آنچه که آدم با دوستانش . بدور از داد هَستند بهره ببرند و یا نبرند
 و ).مشخص کرده بود(رزی را نشاخت کرده بود م و یا با دوشمنانش میکُنَد،

که این هتا کارِ دُرُستی است اگر که : افزون بر آن او این را نیز آموزش میداد
 دارایی دوستی به یک هَدَف خوب، فریب دَهَد، وآدم دوستی را برایِ رسیدن 
  ".را برایِ آماژ خوبی به رُباید

تمرین (گُزیر از بَرزش دادن  نا این آموزگار،وزش آم هنگامِدر" ]1.6.32[
ی با یکدیگر بود، همان رو در رویپسران در بکارگیریِ آن ترفندها در ) دادن

 به یونانی ها میگویند که آنها. بُرد دارد یونانی ها در کُشتی کارگونه که برایِ
پسر بچه هایشان فریب دادن را میĤموزند و پسر بچه ها آموزه هایِ خود را 

 تا بتوانند این ترفند ها را بر روی )تمرین میکُنند(رزَند میبَ هم بر رویِ
 در هر دو ، هنگامیکه برخی از آنها زبردستبنابر این. همدیگر بکارببندند

رتری جُستن هایِ و ب) موفقیت آمیز(ترفندِ نیرنگ زدن هایِ کامگارانه 
 نها هتا از این تالشمیشوند و شاید هم  کاردان در آزمندی، آنادادگرانه 

) امتیاز(ندی، از دوستانشان فَردات ورزند که بدور از دادمَخودداری نمی
  ".بگیرند

داتی بود که تا ) تصویب(پیامدهایِ این آموزش ها برنهاده شدن " ]1.6.33[
) حقیقت(امروز هم پابرجاست تا به پسرانمان یاد بدهیم که همیشه فَرهود 

ندی ی هایی که بدور  از دادمَرا بازگویند و نیرنگ نزنند و از بکاربستن برتر
 خود در فتارشان با ، همانگونه که ما به پیشکارانِهستند خودداری ورزَند

ها با آن دات ) مخالفتدر (خودمان میĤموزیم؛ و اگر پسران ما در همیستاری 
مجازات (رفتا کُنند، دات هایِ کشور درخواست پادفره کردن ) قانون ها(
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اینکه با خوی گرفتن با این منش، پسران ما هموندِ آنها را میکُنند، تا ) کردن
  ".همبودگاه گردند) منزه(پیراستۀِ ) عضو(
ون شُما هَستید، بُزُرگ کن اولی هنگامیکه آنها به اندازه ای که هم" ]1.6.34[

نگر میĤید که بشود بدون هر گونه نگرانی ای به آنها آموزش هایی را ، بشُدند
نگر نمی  باشد؛ چونکه بِ)عادی ( دُشمن بهنجارابرِداد که بکارگیری آنها در بر

ارج گُذاشتن و آید که آنها پس از آنکه با آموزش هایِ درخور برایِ 
 یکدیگر پروَریده شُده اند، دات هایِ کشور را زیر پا بگُذارند و از یداشتِگرام

ز ه ما ابه همینگون. به پرتگاه دَدمنشی فَرواُفتند) اخالقی(نگرگاهِ فَرخویی 
اشندگی در ب با زنان  و رازهایِ آمیزش)موضوع ها(گو در بارۀِ نهاده ها گُفت

سهل (خوارکاری زیرا اگر  کوچک خوددراری میکُنیم، پسربچه هایِ خیلی
 میتواند و هَوَس آنها) هوتش(، وَرَنِ درهم آمیزند آرزوهایِ دُرونی با) انگاری

  ".ببردآنها را به آن سویِ مَرزها 
 به ولی با نگر" او گُفت؛ "ه خُداوند سُوگَند که دُرُست میگویید،ب"  ]1.6.35[

ن، یک اندازه ای  در برابرِ دیگرااگرفتنِ هُنرِ بِرتَری جوییاینکه من برایِ فر
 پدر، و به من، دیر کرده ام، پس اگر میتوانید در آموزشِ من کوتاهی نَکُنید 

پس "". بدست آورم و فَردات دُشمن بَرتَریبگویید که چگونه میتوانم در برابرِ
همینکه ببینید که در توان شُما " کامبیز گُفت، "باید که برنامه ریزی کُنید،

 خودتان که در سازماندهی خوبی هَستند، سازماندهی دُشمن است، با مردانِ
 خودتان که آراسته به جنگ ابزار هَستند، با دُشمنی را برهم بزنید، با مردانِ

 شوید، و با مردان خودتان که بیدار رو در رویهمراه ندارد ه که ابزارِ جَنگی ب
گیر کُنید  و آراسته به جَنگ ابزار هَستند، دُشمن را در هنگامِ خواب فرناس

و سپس شما خواهید توانست دُشمن را که در یک نِهِشت ). گیر کُنید قافل(
یِ شُما در ناهنجار و ناسازگار است، گیربیاَندازید، درهالیکه نیروها) موقعیت(
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 از دیگر نمونه هایِ این فردات هایک نِهِشتِ توانمند میباشند، و همچنین 
 ناپدا  زمانی است که شُما دُشمن را میبینید ولی شُما برایِ او)امتیازها(

  ".هَستید
آیا آدم میتواند دُشمنی را که " کوروش گُفت، "و چگونه، پدر،" ]1.6.36[

کامبیز  "چرا، پسرم،""هد گیربیاَندازد؟اینچنین لغزشی از خودش نشان مید
هر دویِ شُما و دُشمن ناگُزیر هَستید که از رویِ ناچاری اینچنین "گُفت، 

؛ برایِ نمونه، هَر دویِ را به یکدیگر ارزانی دارید)  هاییفرصت(ژایش هایی 
شُماها ناچارید که خوراک بخورید، و شُماها  ناگُزیر هَستید که بخوابید، و در 

 پِگاه همزمان برخیزید، و شُماها ، شُماها ناچارید که با بانگِ دمسپیده
هَمِۀِ اینها را شُما باید که . ناچارید که راه هایی را که مییابید، بکاربندید

، و بویژه شُما باید که هوشیار در پی بُردن به این )مالحظه کُنید(درنگرید 
تید، و پیش از هرچیز شُما تر هَس  ناتوانباشید که در کُجا ) مهم(هین چیز مَ

باید که در آنجا به دوشمن بتازید که بیشتر از هر جایی دیگر آسیب پذیر تر 
  ".باشد

،  کوروش پُرسید"آیا تنها از این راه میشود برتری بدست آورد،" ]1.6.37[
 "آری، خیلی راه هایِ دیگر نیز هست، پسرم""یا راهی دیگر نیز هَست؟آ"

یک  ، و در پیروی از ویژهدر این نمونه هایِۀِ مردان هَمِ ولی"کامبیز گُفت؛ 
از خود نشان میدهند؛ ) جدی( فَرسخَتی )احتیاط( ، هوشکاریِ)اصل(بُنپایه 

 ویژۀِ شان فریب دادنِ  آنها که کارِ.ا میدانند که ناگُزیر هَستندزیرا که آنه
دُشمن، او  بیش از اندازه در  خودباوریِدُشمن است، میتوانند با برانگیزاندنِ

به ) فرصت( دادن ژایش ، و از راهِ)غافل گیر کُنند(را فرناس گیر کُنند 
 پیگردِ سربازانِ خودی، در سازمان او ناسازمانی برپا کُنند؛ و با دُشمن برایِ
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، و سپس  کشاندشمن را به یک میدانِ ناسازگاروانمودکردن به فرار، میتوان دُ
  ".با یک چرخش به او تاخت

از آنجا که شُما آرزومند " کامبیز ادامه داد،"به هر روی پسرم،" ]1.6.38[
تنها باید چیزهایی را که از ین تَرفندها را فرابگیرید، شُما نه هَستید که هَمِۀِ ا

 خودتان نیز باید که یک شُما) بلکه( بکاربِبَندید، ونکه دیگران یاد میگرید،
، همانندِ خَنیاگران و آفرینندۀِ نیرنگ هایِ رزمی در برابر دُشمن باشید

نوازندگان که تنها به این گرایش ندارند که آهنگ هایی که از دیگران یاد 
تالش میکُنند که آهنگ هایِ تازه ای را نیز ) بلکه(میگیرند بنوازند، ونکه 

، اگر که از ستایشِ شنوندگان برخوردار میگردد همانندِ خَنیاگری. بِسرایند
، نیرنگ هایِ تازه رزمی نیز ستایشِ بیشتری را  او تازه و نو باشدکه آهنگِ

بخود اندرمیکشند، چونکه یک تَرفندِ تازه میتواند دُشمن را با کامگاریِ 
  ".بیشتری بِفَریبد

تنها آن فریبکاری هایی را " کامبیز ادامه داد، "اگر شُما، پسرم،" ]1.6.39[
رابر دُشمن نیز از که پیوسته برایِ  انجام کار هایِ کوچک بکار میبندید، در ب

 یافتن در برابر دُشمن، آیا نمی پندارید که در هُنر فَرداتآنها بهره بگیرید، 
پیشرفتِ چَشمگیری را بِدَست آورید؟ چونکه شُما در سَردترین هوایِ 
زمستانی از خواب برمیخیزید و پیش از آغاز روشنایی میروید که پرنده هایی 

 پرندها به تکاپو بیاُفتند شُما دام هایِ را شکار کُنید، و پیش از اینکه آن
 بگونه شُما) decoy(خودتان را آماده برای آنها میگُسترانید و پَرندِۀِ دام اندازِ 

خود را با گول زدن به دام کِشد، ) همنوع(گونۀِ ای آموزش دیده است که هم
د؛ درهالیکه شما در کمینگاه هستید، و آنها را میبینید بدونِ اینکه دیده شوی

پیش از اینکه آن پرندها رهایی را و همچنین شُما یاد گرفته اید که تور 
  ".یابند، بِکَشید
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چونکه خرگوش —و دوباره، برایِ به دام انداختنِ خرگوشِ بیابانی" ]1.6.40[
شُما سگِ —در شب بدنبال خوردنی است و در روز خود را پنهان میسازد

راه دُنبال کردنِ بو، آن خرگوش را ویژه ای را پرورش میدهید که میتواند از 
و از آنجاییکه خرگوش هنگامِ لو رفتنش باشتاب فرار میکُند، شُما . پیدا کُند

و در . ده است، بکارمیگیریدسگِ دیگری را که برایِ اینکار پرورش داده شُ
نیز رهایی یابد، شُما ) وضع(که خرگوش از این نِهِش ) یدمور (نهاده ای

 گیر بیفتد، پیدا وش در آنجا پناه گرفته است و میتواندجایگاهی را که خرگ
 آن ای پهن میکُنید که آشکار نباشد، تا تور خود را به گونه میکُنید، و

و برایِ . پَرَد و خود را گیر بیاَندازد فرار باشتاب در تور بِخرگوش در هنگامِ
 بودن در  آمادهاینکه خرگوش هتا از این نِهِش نیز خود را رها نکُند، برایِ

، شُما مردانی را یش بینیِ شُما باشد پکه بدور از ) وضعیتی(برابر پیشایندی 
در پُست میگُمارید که بتوانند بیدرنگ آن خرگوش را از یک جایگاه نزدیک، 

و شُما خودتان از پُشت، با بانگی که میزنید خرگوش را به گونه . بچنگ آورند
شیاریِ خود را از دست بدهد و  هو،ای به ترس میاَندازید که آن جانور

گیربیاُفتد؛ و از سویی دیگر، شُما به مردانی که در پیش هَستند فرمان 
  ".میدهید که آرام و در کمینگاه پنهان بمانند

همانگونه که من پیش از این گُفتم، پس، اگر شُما بتوانید که این " ]1.6.41[
اور من در برابر هیچ روش ها را در برخورد با دُشمانتان بکارگیرید، به ب

 همانگونه که – باشد ولی هتا اگر نیاز. نخواهید آورددُشمنی در جهان کم 
یک که در ) شرکت کُنید(هُماسید که شُما در نبردی بِ—شاید پیش بیاید

 به رو در رویمیدان باز با دیدِ روشن، انجام گیرد، که در آن هر دو اَرتش، 
، پسرم، برتری )وضعیتی(یشایندی  پ در اینچنینایستند،ب) به صف(رده 

، سودمند خواهند بود؛ )تضمین شُده اند( شُده اند  یهایی که از پیش پایندان
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اُستخوانبندیِ سربازان شُما باید از وَرزیدگی برای نمونه در اینجا به باور من، 
خوبی برخوردار باشد، دل هایِ آنها باید سخت همانند پوالد باشد و هُنر 

  ".باید خوب فراگرفته باشندجَنگاوری را 
افزون برآن، شُما باید که خوب بیاد آورید که هَمِۀِ کسانی که " ]1.6.42[

، پیشِ خودشان از شُما )انتظار دارید(بیوسید  شُما فرمانبریِ آنها را می
 هیچگاه از اینرو. خواهند داشت که شُما نیز به آنها بیاندیشید) انتظار(پیوس 

 هوشیاری نباشید، و در شب به کارهایی بیاندیشید که سر به هوا و بدور از
 شُما انجام دهند، و در روز به کارهایِ شب و مردانِ شُما باید در روز برایِ

  ".چگونگیِ برنامه ریزیِ آنها بیاندیشید، تا بهتر از هُمِه انجام پذیرند
رَده ولی اینکه شُما چگونه باید اَرتشی را در میدانِ کارزار به " ]1.6.43[

 در روز و شب رَهبِنمایید، در راه هایِ تنگ و آنرابِایسانید، یا چگونه باید 
 ، اُردوگاهی را برپا کُنید، و یا چگونهویِ کوها و یا دشت ها، و یا چهپهن، بر ر

، یا چگونه باید )مستقر کُنید(نِگَهبان هایتان را در شب و روز جایگیر کُنید 
شینی کرد، یا چگونه شُما در برابر آن پَسنِیشروی کرد و یا بِسویِ دُشمن پ

 گُذر از شهرِ دُشمن رَهنمون کُنید، یا چگونه باید که باید ارتشِ خود را برایِ
تازید و در برابر آنها پس نشست، یا شُما چگونه ببه سنگربندی هایِ دُشمن 

از باید که از میان دره ها و یا رودخانه ها گُذَر کُنید، یا شُما چگونه باید 
دافندی کُنید، و خودتان در برابر سوارکاران، نیزه اندازان و یا کمانگیر ها پ

خود ) بصف شده(ستون شُده هال رهنمودنِ یگان هایِ بِهنگامیکه شما در
هَستید، ناگهان دُشمن هویدا شود، چگونه شُما دیوارِ پدافندی بسازید و در 

ه ه سوی بجز آن سویی که شُما بِ آنها پایداری کُنید، و اگر دُشمن از هَمِبرابرِ
رو در هال رفتن هَستید، سر برآورد، چگونه باید با آن در) ه صفب(سُتون 

 شَوید، یا چگونه کسی میتواند از بهترین راه به نغشۀِ  دُشمن پی ببرد یا روی
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 نیازی —هست، که دُشمن دستِ شُما را بخواند) امکان(چگونه این شایش 
 چونکه من میدانم،  شُما .ها را برایِ شُما بازگُویمین چیز که هَمِۀِ انیست

بارها این ها را شَنیده اید؛ و اگر کسی از آوازه ای در داشتن چنین آزموده 
، شُما هیچگاه در گرفتن آموزه از او کوتاهی نَکرده ه استهایی بَرخوردار بود

، از دانستنی واز اینربه باورِ من، .  باشیدناآزموده ای اینکه شما آدم اید، و نه
بهره ببرید، همانگونه که ) وضعیت ها( خودتان هماهنگ با پیشایندها هایِ

  ".میتواند برایِ شُما سودمند باشدهر بخش از آن 
ترین  این مَهین" او گُفت؛"این آموزه را هم یاد بگیرید، پسرم،" ]1.6.44[
خود را  هیچگاه خود یا اَرتش : چیزی است که به شُما میĤموزم) ترین مهم(

به ( نَپَژمَرگید ،با نشان هایِ آسمانی یا پیشگویی ها) مخالفت(در همیستاری 
نگاشتن  روشِ کارِ خود را از راه اِ، و بیاد بسپارید که آدم ها)خطر نیاندازید

، برمیگُزینند و کمترین آگاهی نیز ندارند که کُدامیک از آنها با )حدس زدن(
  ".کامیاری همراه خواهد بود

 را از راستینگی هایی) درس( آموزه ولی شُما شاید که این" ]1.6.45[
که در گُذشته رویداده اند، بگیرید؛ خیلی از آدم هایی که ) اقعیت هاییو(

را وادار )  هاییحکومت( هایی  فرمانپاد،بنگر خَرَدمند میĤمدند، پیش از این
ادار به  به کشورهایِ دیگر کرده اند، ولی آن فرمانپادهایی که وبه تازش

 ،از روی ناآگاهیو خیلی از مردم، . اینکار شُده بودند، خود نابود گَشته اند
ولی با سناییدند و بُزُرگ داشته اند، از کسان دیگر یا فرمانپادها را بسیاری 

و .  را از دستِ خود کشیدند رنج ها)جدی ترین(فَرسخت ترین  این لغزش،
 انشان رفتار کرده بودندمانند دوست از مردم که شاید با کسانِ دیگر هبسیاری
پادفره و کیفرهایِ آنها را ولی ،  آنها کارِ سودمند انجام داده بودندو برای

را در این میدیدند که با مردم  برتریِ خود ،افت کردند زیرا که آن کساندری
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خیلی ها، .  خود دوستانِبیشتر همچون بردگان رفتار کُنند تا همانندِ
  زندگی از کهشایسته ای) سهم(دانگِ  آن نبودند که با ، که خُرسندهمچنین
برند، هتا آنچه را هم که داشتند، از دست دادند،  سربِ ، در خوشبختیداشتند

 سروری بر هُمِۀِ چیز را داشتند؛ و خیلی  زیاده خواهی وچونکه آنها آروزی
ه که چشم آزمند به آن داشتبه چنگ آوردند ها، هنگامیکه دارایی زیادی را 

  ".، بدستِ همان سرمایه ها، نابود گردیدندبودند
، پسرم، ما میبینیم که هتا آدم هایِ خَرَدمند نیز از اینرو"  ]1.6.46[

راه ) فال میاندازند(نمیدانند که چگونه بهتر از کسانی که شُگون میاندازند 
ولی، پسرم، خداوند از هُمِۀ چیز آگاهی دارد، هم از . دُرُست را برگُزینند

ویدادهایی که پیشĤمده اند و هم آنچه که در آینده پیش خواهند آمد، و ر
روز خواهند بود؛ مدهایِ امروز و دی رویدادهایِ آینده که بازدۀِ پیشاهمچنین

 به کسانی که با آنها بجوید، او) مشورت(و اگر آدم از پیشگاهِ خُداوند سگال 
ی اگر که خداوند خُرسند ول. مهربان باشد، میگوید که چه بکُنند و چه نکُنند

 اندرز به کسی نباشد، چیزِ ناهنجاری نیست؛ چونکه او زیر فشار از دادنِ
  ".نیست که به کسی کمک بکند و یا نکند، مگر اینکه خودش بخواهد
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  :یِ نَسکِ یکُمیاداشت ها
که محل   بودندتبار ایرانی و آریایینشین  ای از مردمان کوچ سَکاها دسته ]1 [

 و دریای خزر، از جنوب به سیبری های جنوب زندگی آنان از شمال به دشت
. رسید  میدانوب و از باختر تا رود چین ترکستان، از خاور به دریاچه آرال

های همسایه خود یورش  سکاها مردمانی جنگجو بودند و گهگاه به سرزمین
   در تاریخ  همواره  بودند که  نژاد هند و اروپایی های هسکاها از شاخ. بردند می

، ارسطو، بقراط، هرودوتهای  در نوشته.کردند  می  خودنمایی ایران  قدیم
  .است  اطالعاتی در مورد سکاها داده شده بطلمیوس، و استرابن

که امروزه است  باستان یونان، قسمت شمالی )Thrace(تراکیه یا تراس  ]2[
 قرار ترکیه و قسمت اروپایی یونان، شمال شرق بلغارستاندر قسمت جنوب 

 و در قسمت جنوب شرقى بالکان ٔتراکیه از کشورهاى باستانی ناحیه .دارد
شد ولی   منتهى میطوفهه بالکان واقع است، و در آغاز حدود شمالی آن ب

سرزمینی که در شمال تراکیا، . بعد رشته کوه بالکان حدود آن شناخته شد
دریای  از مشرق به. شد نامیده می» مسیا« قرار داشت صربستانروبروى 

) مقدونیه(، از مغرب به ماکدونیا مرمره و داردانل و بسفور، از جنوب به سیاه
کیا به مقدونیه  قسمت غربی تراالکساندر و فیلیپدر زمان . محدود بوده است

 را که در شمال یونان اروپایونانیان قدیم زمانی تمام سرزمین . پیوسته شد
  .گفتند واقع بود تراس می

نام آن برگرفته از . بالکانجزیره  ایلیریا نام سرزمینی بوده در غرب شبه ]3[
های شرق   است که به سامانهندواروپاییهای   از تیرهایلیرینام تیره 

  .های امروزی هستند ها نیاکان آلبانی ایلیری. جزیره کوچ کرده بودند شبه
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 ونانیی ،Katpatuka :پارسی باستان( کاپادوکیه یا کَتپَتوکه ]4[
:Καππαδοκία ( آسیای کوچکنام سرزمین باستانی پهناوری در )ترکیه 

 مسیحیتنام کاپادوکیه پس از روزگار باستان در زمان چیرگی . است) کنونی
گری بدین بخش  بر این بخش پایدارماند و امروزه هم در زمینه گردش

 استان نوشهرترین بخش کاپادوکیه  توریستی. شود می فتهتاریخی کاپادوکیه گ
  گیرد ترکیه کنونی را دربرمی

ری آناتولی  فریگیاس یک کشور پادشاهی بود که گُسترۀِ آن بخش باخت]5[
بنا به گفتۀِ هرودوت، فریگیایی ها نُخست در . و ترکیه امروز را در بر میگرفت

میزیسته اند، که پس از کوچیدن به ) Bryges(جنوب بالکان با نام بریگز 
  .ست را برگُزیدندترکیه امروزی نام فرُوگوس که جم آن فریگیا ا

 بود مطابق با آناتولیای باستانی در غرب  منطقه) Λυδία: یونانی(لیدیه  ]6[
 ساردپایتخت سنتی لیدیه شهر .  در ترکیهمانیسا و ازمیرهای امروزی  استان

ترین حالت خود تمامی آناتولی غربی را در  پادشاهی لیدیه در گسترده. بود
پادشاه .  آسیای کوچک بودٔلیدیه داراترین کشور منطقه. تصرف خود داشت

ترین   که از مهماسپارت با فرمانروای کوروش بزرگلیدی به منظور مقابله با 
 به لیدیه حمله برد و کوروش بزرگ. شهرهای یونان بود، پیمان دوستی بست

با فتح شهر سارد به عمر پادشاهی . تصرف نمود. م. ق546سارد را در سال 
انیان این سرزمین را به یون. م.در قرن هفتم پ. بزرگ لیدی پایان داده شد
آنها شهرهای مهمی از جمله .  همسایه شدندایرانتصرف خود در آورده و با 

 پس از 196 در سال امپراتوری روم.  فعلی را بنیان نهادنداستانبول یا بیزانس
  .میالد براین سرزمین تسلط یافت
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 آسیای کوچکسرزمینی است در جنوب غربی ) کاری یا کاریه(کاریا   ]7[
کاریا .  که از طرف مغرب و جنوب محدود به دریا بودهدریای اژه ٔدر کرانه

 در آسیای کوچک بوده هخامنشیان ٔگانه ده) هاى ساتراپی(هاى  یکى از شهرب
 .و جنگجویان آن جزء سپاهیان ایران بشمار میرفتند

 جنگ با ٔباشندگان کاریا ابتدا در جزایر دریای اژه سکنی داشته و بواسطه
 لیدی حد این ایالت و رود شاندر.  به آسیای صغیر مهاجرت کردندها یونانی

باشندگان این ایالت . است کرده  مشروب میآنرارا تشکیل داده و نواحى 
نویسندگان برخى از . اند  مفرطى به تجارت و صنعت و علم داشتهٔعالقه
 برادرش کوروش کوچک اردشیر دوماند که یکى از مردان کاریا به امر  نوشته

د را که بامید به دست آوردن تاج و تخت بجنگ اردشیر دوم برخاسته بو
زخم زد و اردشیر در پاداش یک خروس زرّین به او بخشید تا هنگامى که 

ازینرو ایرانیان .  خود برافرازدٔرود در پیشاپیش لشکریان بر سر نیزه بجنگ می
یا پر (جنگجویان کاریا را که بر سر خودهاى خویش نشان تاج خروس 

  .نامیدند داشتند خروسان می) خروس

 ارختئیونهای نیایشگاه  کر ستونپی های زن ترین ستون معروف
)Έρέχθειον (نیز 19 و 18های  در معماری رنسانس و سده.  استآتن 

هایی که در آن پیکر  ستون. است ها کاربرد زیادی داشته گونه ستون این
رو  شد معموالً شکلی تناور و پهلوانی داشت و از این مردانه تراشیده می

  .نامند  میپیکر ستون پهلوانها را  گونه ستون این
در : نویسد ، معمار و یکی از لشکریان رومی در کتاب خود میویتروویوس

از ایران ) الکونیا در اسپارتنزدیک (، مردم کاریا جنگ یونانیان علیه ایرانیان
ها سرانجام از پیشرفت ایرانیان در خاک  زمانی که یونانی. پشتیبانی کردند
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مردان کاریایی را . ها پرداختند  جلوگیری کردند، به تنبیه کاریایییونان
ن بایستی برای ابد مقرر شد که این زنا.  بردندبردگیکشتند و زنانشان را به 

به عنوان نمادی از بارکشی ابدی زنان کاریایی، . دوش بکشند باری به
  .  به معماری یونانی وارد شدپیکر های زن ستون

 همدیتران بودند که در حوزه دریای تبار سامیفِنیقیان یکی از اقوام  ]8[
. فنیقیان پیشه بازرگانی داشتند و مردمی آرام و با فرهنگ بودند. زیستند می

های کنونی، البته به جز  نوشتند را مادر خط  که اینان با آن میخط فنیقی
 .دانند  میشرق آسیا

 سر عربستانها تقریبا در دو هزار و پانصد سال پیش از میالد از  فنیقی
فنیقیه .  سکنی گزیدندلبنانهای   و کوهدریای مغرببرآورده و بعدها بین 

 به این مملکت ها یونانییعنی نامی است که ) phoinike) Φοινίκηمعرب 
بنی کنعان، به معنی فرزندان  (bani kan'an ٔ و احتماالً از کلمهاند داده

  .نامیدند است و فنیقیان خود را کنعانیان می آمده) کنعان
ه  اخذ کردبابل بود و آداب و رسوم زیادی از پرستی بتمذهب آنان بر پایه 

یا خدای آسمان بود که او » بعل«در میان خدایان آنها در درجه اول . بودند
از خدایان مونث بیش از . خواندند یعنی پادشاه خدایان می» ملکارت«را 

. ها است بابلی) ایستار (ایشتارپرستیدند که همان  را می» آستارت«سایرین 
از سایر خدایان . دانستند این الهه را ملکه آسمان و نیز خدای زاد و ولد می

  .گفتند می» االت«ها معروف بود که در صیغه مونث  رب النوع سامی» ال«
: یونانی باستانباختریش؛ : پارسی باستانبخدی؛ : اوستایی ()بلخ (باختر ]9[

ا تر باکتری  یا بطور سادهBactrianaباکتریانا : التین؛ Βακτριανήباکتریانا 
)Bactria (های وسیعی از مناطق  ین باستانی وسیعى که قسمتنام سرزم

 و سُغدباختر از شمال با سرزمین . گرفت شرقى ایران باستان را دربر می
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 کوه هندوکش رشتهو  هندوستان و از جنوب با چین و از مشرق با آمودریا
بوده )  باکتراΒάκτρα: یونانیبه  (شهر باخترپایتخت آن . است محدود بوده

  .گویند که اکنون بلخ می
: یونانیه ب(،)Կիլիկիա: ارمنیبه ( کیلیکیه، کیلیکیا یا قیلیقیا ]10[

Κιλικία(،) ترکی استانبولیبه :Kilikya (ای در جنوب  نام منطقه
کیلیکه در . شود  خوانده میچوکورواباشد که امروزه   میآناتولی ٔجزیره شبه

 کنونی، و در شمال و شمال ترکیه در  کوچکآسیایجنوب خاوری در 
 را در بر سوم خاک آناتولی  واقع شده و نزدیک به یکقبرسخاوری 

مردمان کیلیکیه  .اند این سرزمین را ارمنستان کوچک نیز خوانده. گیرند می
  .اند گفته  سخن میزبان لوویبه 

است که کرانه دریای سیاه در  پافالگونیانس یک سرزمین باستانی ]11[ 
  .اناتولی گُسترۀِ آن بود) شمال(اَپاختر 

 و زئوس، پسر )Περσεύς, Περσέως, Περσέας: یونانیبه (پرسئوس  ]12[
ه همراه  و همچنین بقهرمان افسانه های یونان باستانپرسئوس اولین  .دانائه
مادر وی دانائه وی را از خدای خدایان  . مشهور ترین آنها هم میباشدآشیل
حضرت جای داستان بسیار شبیه به سرگذشت  حامله شد که اینزئوس
ای قرار داد  ه خود را در جعب آکریسیوس پدر دانائه، دختر و نوه.  استمسیح

 ٔها را به سالمت به جزیره زئوس آن. و به دریا انداخت تا کشته شوند
  . پادشاه جزیره نجاتشان دادپولودکتسجا  سریفوس رساند و در آن

واپسین ) به یونانی آستیاگ(ویگو یا آژی دهاک  یا ایختواَشَه تِه آگ ]13[
 . پیش از میالد حکومت کرد550 تا 585وی از .  بودمادپادشاه 
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 لیدیه، شاه آلیاتِس دوم خواهر آرینیس بود و با هوخشترهر  پساَشَه تِه آگ
ساله میان  این ازدواج برای اطمینان از برقراری پیمان آشتی پنج. ازدواج کرد

دهند که در سال سوم یا   گزارش میبابلیمنابع . ماد و لیدیه صورت گرفت
 کوروش انشانی.) م. پ550/49 یا 554/53 (نابونیدوسششم پادشاهی 

و و یکی از والیان مادها پس از سه سال جنگ، لشکر اَشَه تِه آگدخترزادۀ 
بیشتر سپاه ماد به هنگام جنگ رئیس خود را تنها . مادی را نابود کرد

، هارپاگاین امر زمانی رخ داد که . گذاشته و به کوروش بزرگ پیوسته بودند
اَشَه ، رودوتهبنا به گفته . و بر علیه او طغیان کرداَشَه تِه آگیکی از درباریان 

و پیش از آن هارپاگ را مجبور کرده بود تا گوشت جسد پسر خود را تِه آگ
  .بخورد که البته این فقط یک ادعا است

بنا به گزارش .  فرستادانشان به آنرا را تسخیر کرد و خزانه هگمتانهکوروش 
بانانه بود و او را جزو یاران و مهراَشَه تِه آگ رفتار کوروش بزرگ با هرودوت

و را با زنجیر به اَشَه تِه آگکند که   ذکر میاستوانه سیپارخویش برگزید ولی 
 پارت ساتراپو را اَشَه تِه آگگوید که کوروش،   میکتسیاس.  آوردندپارس

 کشته اوبراسکرد ولی بعد بدون آگاهی شاهنشاه توسط شخص مخالفش 
  . مناصب باالیی داده شدشاهنشاهی پارساش در  به هارپاگ و خانواده. شد
ریشتی وَیگهَ گرفته شده که به معنی * از ریشه ایرانی باستان اَشَه تِه آگنام 

 . است"گَردان نیزه"
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  نَسکِ دُوّم
,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  

  ندگینامۀِ کوروش بُزُرگز
  

 
  گاردِ جاویدان
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  نَسکِ دُوّم بَخشِ یکُم
  آماده سازیِ اَرتش برای نبرد

 کشورِ  هایی بود، که آنها به کرانۀِ مرزیِ اینچنین گُفتگویی میانِ در]2.1.1[
در سویِ راستِ آنها نمایان شُد و بر  شَهبازیو هنگامیکه یک . پارس رسیدند

ه پُشتیبانِ سرزمین  کرودِگار نیایش کردندپُبه درگاهِ نها سر آنها پرواز کرد، آ
 را با مهربانی و بَخشایش هایش رُهنمون میشود؛ پارس است و این کشور

 آنها پس از گُذر از مرز،.  گُذر از مرز ادامه دادندسپس آنها راهشان را برایِ
خشایش او به درگاهِ خدایِ کشورِ ماد نیایش کردند تا از مهربانی و بدوباره 

برخوردار شوند؛ و پس از اینکه آنها نیایش را به پایان رساندند، آنها همدیگر 
بود، و کامبیز ) عادی ( آیین رَوامَندی، همانگونه کهرا در آغوش گرفتند
 برایِ پیوستن به  خودرگردد، درهالیکه کوروش به راهِبازگشت تا به ایران بَ

  .ادامه داد کیاخشتره
 کیاخشترهکه کوروش به آنجا رسید، نُخُست کوروش و  و هنگامی]2.1.2[

بود، و ) عادی(ند وامَ رَ آیین یکهمدیگر را در  آغوش گرفتند، همانگونه که
رده است، از کوروش پُرسید که اَرتشی را که او به همراه آو کیاخشترهسپس 

که پیش از " کوروش پاسُخ داد، "، جنگجوسی هزار". چه اندازه بُزُرگ است
  و دیگران) کرده اندخدمت(کرده اند ری  در ارتش شما زاوَآمده اند واین 

 کشور  وبُزُرگزادگان هَستند) طبقۀِ(از پَشکِ  نیز در هالِ آمدن هَستند که
 "کمابیش چند تن؟"".)ترک نکرده اند(واهشته اند خود را پیش از این نَ

  .  پُرسیدکیاخشتره



,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ دُوّمزندگینامه کوروش بُزُرگ

178 

شاید که شما را خُشنود نسازد، "د،  کوروش پاسُخ دا"شُمارِ آنها،"  ]2.1.3[
که شُمارِ ، با آنبیاد آوریداگر که ناگُزیر از آگاه شُدن از آن باشید؛ ولی این را 

 از پارسیان درکرانه  شُمارِ فراوانیسادگی بر آنها بِ ولی،بُزُرگزادگان کم است
دارید، آیا شُما به آنها نیاز  " افزود،کوروش " فَرمانروایی میکُنند،هایِ مرزی،

؟ آیا دُشمن درهال نیست) جدی(یا اینکه فَراخوان شما یک هُشدارِ فرسخت 
 آمدن آنها در هالِ" گُفت، کیاخشتره "آری، به خدا سوگند،""ست؟آمدن ا

  ".ی شِگرفهَستند و همچنین، با شُمار

بسیار "گفت،  کیاخشتره "چونکه،"" بیگُمان هَستید؟شُما چگونه" ]2.1.4[
ارش آورده اند، با آنکه هرکس بگونه ای دیگر، آنرا کسان از آنجا گُز

پس، آیا باید که با آنها "". استد، ولی گُفتۀِ همه یکسانبازمیگوی
 "خوب پس،"". ما ناگُزیرهَستیم" گُفت؛کیاخشتره "آری،""بجنگیم؟

آن  کهمن بگویید، ه اگر که میدانید، خواهش میکنم ب"کوروش گُفت، 
 و در بارۀِ ؟گ هَستندبُزُرچه اندازه  میĤیند،  ماه دارند بسویِایی کهنیرو

 رسا من بگویید، تا شاید بتوانیم با داده هایِه  خودی نیز، ببُزُرگی نیروهایِ
، که چگونه  درافکَنیمهماهنگدر بارۀِ هَر دو نیرو، نغشه ای ) اطالعات کامل(

 "د،من گوش فرادهیه پس ب".شویماَندر  درگیری به ، بهترین شیوهبتوانیم با
  : گفتکیاخشتره

یشاپیشِ  لیدیه در پ، پادشاهِ)Croesus (کرزوسگُفته میشود که " ]2.1.5[
سبک و   سربازِ آراسته به جنگ ابزارِ 40000 سوارکار و بیش از 10000

، )Artacamas (و آنها میگویند که آرتاکاماس.  است کمانگیر، درهال آمدن
 سوراکار 8000 ، در پیشاپیشِ)Greater Phrygia(فریگیاسِ بُزُرگ  پادشاه

 آراسته به جَنگ ابزارهایِ نیزه انداز و سربازانِ 40000 چیزی نه کمتر از با
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  کاپادوکیهپادشاهِ) Aribaeus(و آریبائوس   آمدن است؛هالِ در"کبُسَ
)Cappadocia( کمانگیر و 30000 نه چیزی کمتر از  با اسب و6000 با 

بک، آهنگِ پیوستن به دشمنان ما را  سُسربازان آراسته به جَنگ ابزارهایِ
  عربستان، و آراگدوسکشورِدیگر همپیمان هایِ آنها دارد؛ درهالیکه 

)Aragdus(  بُزُرگی از  ارابه جَنگی، و لشکر100ِ سوارکار، 10000 نزدیک به 
از یونانی هایی که در آسیا زندگی .  دارند)قالب سنگ اندازها(فَالخَن اندازها 

مایه  روشنی بدست نیاورده ایم که آیا آنها در این هَوز آگاهیِمیکُنند، هن
) Phrygia(ولی گُروهایِ گُسیل شُده از فریگیاس . نه هَستند و یا) ائتالف(

به دَشتِ ) Gabaedus(زیر فرمان گابائدوس ) Hellespont(در هِلِسپُنت 
، گُفته میشود که این  رسیده اند)Caystain pedium (کیسترین پدیوم

ک بُ به جَنگ ابزارهایِ سَ آراسته سرباز10000ِ اسب با 6000گروها از 
، کشور )Carians(کشور کاریا به هر روی، گفته میشود که . ندبرخوردار
 فراخوانده شده  با اینکه همچنین،]11)*([ و پافالگونیاس ]10)*([کلیکیه 

ی که در آشورها، هم آن بخش .به این اردوکشی نپیوسته اندآنها اند، ولی 
دیگر بخش هایِ پسمانده از این کشور، به گمان من، هم  هَستند و بابل

ستم که نه بیگمان ههمچنین  اسب و 20000میخواهند که نه کمتر از 
، به همراه )پیاده نظام (انگ فراوانی از پیادِ جَنگی و شُمارِ ارابۀ200ِکمتر از 
  بسیار از اینچنین گُنجایشِا  آنه، برایِ تازش به کشورِ ما؛ به هر روی،بیاورند

  ".بُزُرگی از نیروها بهره خواهند گرفت
  .نَسک یکم، بخشِ یکم نگروَریده شود] 11[و ] 10[به یاداشت هایِ  ]*[
که دُشمن دارای " کوروش گُفت،"،شُما این است) منظور(ید درفَ" ]2.1.6[

ک و بُه جَنگ ابزار سَ سربازِ آراسته ب200000و بیش از است  اسب 60000
 بفرمایید بگویید که نیروهایِ خودتان را تا چه اندازه بَرآوُرد کمانگیر دارد؟
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 60000 اسب؛ و شُمارِ 10000بیش از " : پاسُخ دادکیاخشتره "میکُنید؟
 کشور خودمان؛ ک و کمانگیر، ازنگ ابزارهایِ سَبُسربازِ آراسته به جَ

 اسب و 4000بایستی که ،  اَرمنستان همانندِدرهالیکه از کشورهایِ همسایه،
کوروش " "گُفته ای دیگر، به "".دریافت کُنیم) پیاده نظام(گان  پیاد20000ِ
 دُشمن است  ما کمتر از یک چهارمِ هَمِۀِ سوارکارانِ سوارکارانِشُمارِ"گُفت، 

  ". پیاده داریم دُشمن سربازِو نزدیک به نیمی از
ندارید که آیا شُما نمی پ" گُفت،کیاخشتره "من بگویید،ه پس، ب" ]2.1.7[

پارس هَستید، اندک کشور  آوردن از هالِآن نیروهایی را که شما در
  ما وارسی خواهیم کرد که آیاسپس تر کوروش گُفت؛ ولی "،آری""باشند؟

 او ادامه داد، "من،ه اکنون بگویید ب.  بیشتری نیاز داریم و یا نه به مردانِما
همانگونه که هَمِه " چگونه است؟ما) ایِحریف ه(ی  هَماوردها جَنگیِشیوۀِ"

نیزه  هم ما و هم آنها بهچونکه " پاسُخ داد؛ کیاخشتره "با هم می جَنگَند،
از آنجا که " کوروش گُفت،"خوب، پس،"".کمانگیران آراسته ایمداران و 

 یم کهما ناگُزیردارند، برخور اینچنین آرایشِ جَنگی ای  ازارتش هایِ آنها
 که به درازای )جنگِ نامُنَظم (بِگُذاریم را در دستورِ کار خود  کوتاهآفندهایِ

  ".لشکر آنها خواهیم زد

) ضروری( نیازین ،این آرایشِ رَزمی" گُفت، کیاخشتره"آری، " ]2.1.8[
 که از سودِ کسی استه پیروزی بکه ) عیتیموق( نِهِشتی  آندر"".خواهد بود

با شُمار اندک چونکه پیکارگران  بیشتری از جَنگاوران برخوردار باشد؛ شُمارِ
 ،دیگر که شُمار فراوان دارند) حریفانِ( هَماوَردان بدستِبِزودی میتوانند 

 اگر اینجور است، "". آنبه باژگونۀِ تا اینکه  و نابود گَردند،زخمی شوند
 که کسی را به میتوان اندیشید پس چه برنامه ای را بهتر از اینکوروش، 

 ماد  کشورِ بدی برایِ که اگر رویدادِ آنها بفرستیمهاندنِ پارس برایِ آگاکشورِ
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گُسترش نیز  پارس میتواند خود را به کشورِ) خطر(آن پَژمَرگ پیش بیاید، 
 کوروش "چرا،"" یک اَرتشِ بُزُرگتری را بکُنیم؟ بدهد، و همزمان درخواستِ

ن نیز بیایند، بُگذارید که شُما را بیگُمان کُنم که هتا اگر هَمِۀِ پارسیا"گُفت، 
  ". فَراتر رویم در شُمارِ جنگاوران از دُشمن،ما نخواهیم توانست

اگر من بجایِ شُما ""نگر دارید؟ از این شُما در چه برنامۀِ بهتر" ]2.1.9[
بایستیکه میگُذاشتم که با آن شِتابی که شایش پذیر " کوروش گُفت، "بودم،

 به اینجا بیایند، جوشن ند که میخواهۀِ پارسیان هُمِباشد، برایِ) ممکن(
هال که در پارسی) peers(ازند، همانند آن زره ای که سپاهِ بُلَندپایگانِ سب

که ساخته شده است از یک —آمدن از کشورِ ما به اینجا هستند، دربردارند
ست چپ، و یک  کوچک در دَ سینه را میپوشاند، یک سپرِ که دورِزرۀِ باالتنه

و اگر شُما این جَنگ . لند در دست راست بُ خَمیده و یا شمشیرِشمشیرِ
شیوۀِ ) مطمئن ترین(سیج ترین  شما بی ما فراهم سازید، ابزارها را برایِ

 در این نِهِش  و. در جَنگِ نزدیک با دُشمن را برایِ ما فراهم آورده اید،پیکار
جا،  و در این.خواهد بوددر برابر ما  دُشمن، گُریز بَرتر از پایداری  برایِ)وضع(

بسویِ آنها که پایداری میکُنند  که " او ادامه داد،" ماست،این خویشکاریِ
 دُشمن ما پیشنهاد میکُنیم، که آن شُمار از سربازانِپیشروی کُنیم، درهالیکه 

) شانسی(، که هیچگونه ژایشی واگُذاریم  شُما سوارِگانِ که به،گُریزندمیکه را 
  ". نخواهند داشت و یا بازگشتن)مُقاومت( پایورزی برایِ

دیدگاهش را با و بنگر میĤید که او . سُخن گُفت بدینگونه کوروش ]2.1.10[
در میان گُذاشته باشد؛ و ) موضوع(به روشنی در بارۀِ آن نهاده  کیاخشتره
 بیشتر از این در بارۀِ فرستادنِ پیک برایِ دریافتِ نیروهایِ  نیزکیاخشتره

ه کرا  فراهم آوردنِ آن جَنگ ابزارهایی ی او، گُفتگو نَکَرد، ول فُزونترکُمَکی



,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ دُوّمزندگینامه کوروش بُزُرگ

182 

پارسی به همراهِ ) peers( و هنگامیکه بُلَندپایگانِ. ند، آغازیدپیشنهاد شُده بود
  .ارتش پارس سررسیدند، آن جنگ اَبزارها کمابیش آماده بودند

 پارسی را  که پس از آن کوروش هَمِۀِ سپاهِ بُلَندپایگانِگُفته میشود] 2.1.11[
 شُما را بدینگونه هنگامیکه من: دوستانِ من": دِ خود فراخواند و گُفتبه گِر

و  تن به تن میبینم،  درگیری با دُشمن، در پیکارِ برایِآراسته و آماده
  درمینگرم کهکه بدنبال شما آمده اند را  سربازانِ پارسهمچنین هنگامیکه

 ،نه که نیاز باشدمیتوانند هر آی که به گونه ای آراسته به جنگ ابزار هَستند
با شما مبادا م، که از این نگران میشوپیش ببرند، من به  مبارزه را با پایداری
 با لشکرِ که  شوید ناگُزیر پُشتیبانی و همراهی دیگران،شُمار کم و بدون

.   آسیب ببینید در این کارزار شاید که و، رو در روی شوید دُشمنبُزُرگی از
با بدنهایِ فَربود  با خود مردانی را آورده ایدما شُ" او گُفت، "اکنون پس،

 پوالدین کردن دل ،ما) تکلیف ( بدنی؛ ولی گُماشتو تواناییِ) بدون کاستی(
گروهان این نیست که سَرو ونکه هَمۀِ خویشکاریِ یک اَفسر هایِ آنهاست؛ چ

تا آنجا  او همچنین ناگُزیر است که )بلکه (خودش را دالور نشان دهد، ونکه
  ". نیز باشدمردانشدلیر کردنِ در رَنج ِ، هست) امکان(یش که شا

  شادمان بودند،هَمِۀِِ مادهاو .  به اینگونه کوروش سُخن گُفت]2.1.12[
به جَنگ روهایِ بیشتری  نی همراهِ با خود میاَندیشیدند کهچونکه مادها

و یکی از آنها همچنین به اینگونه . نندکُمی پُشتیبانی میروند که از آنها
  :سُخنرانی کرد

، من ، اگرنباشد) عادی (روامنداین  شاید که " او آغازید،"اکنون،" ]2.1.13[
 که میخواهند در پارسیانیبه مادها از سویِ ما  ، کهبه کوروش پیشنهاد کُنم

گ اَبزارهایِ خود را بدست خواهند جَنکه چه زمانی ، بگوید ،رَدِۀِ ما بِجَنگند
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نکه من میدانم که  این پیشنهاد را میکُنم، چو دادنِ)ریسکِ( ولی سیجِ .آورد
 بد را  خوب و هم کارِ را برای انجامِ هم کارِ بیشترین تواناییهنگامیکه آدم

 در دل تر، ژرففراوان) احتمال (مندیِشد، گُفته هایِ او نیز با شایداشته با
نین آدمی ره آوردی را به کسی  اینچو هنگامیکه. شیندنِ مییششنوندها

که ارزش داشته باشد  کمتر از ره آوردِ کسانی  او هتا اگر ارمغاند،خشمیبَ
 او  " و اکنون،. بیشتر گرامی داشته خواهد شُد آن ارمغان،تراز او هَستندهم

 پارسی ما بسیار بیشتر خشنود خواهند شد که از سوی یارانِ"ادامه داد، 
 ه آنها جایِتا از سوی ما؛ و هنگامیک) تشویق شوند(کوروش ایزانیده شوند 

) احساس(سُهِش  آنها  بیابند،)peers( سپاه بُلَندپایگان  در میانِخود را
 که از سوی شاهزاده و فرماندۀِ آنها را) احترام(خواهند کرد که این آزَرمِش 

دارند تا اینکه   پاسیبیشتر) تضمین( با پایندانی ،بخشیده شده استبه آنها 
د با کاستی باشد، روی، همکاری ما نبای به هر . پیشکش شُده باشداز سوی ما

ما ناگُزیر از پوالدین کردن ) وضعیتی(شایندی ی و در هر پولی از هر راهی
هرچه که این مردان دالورتر چونکه . خودمان میباشیمو یارانِ دلِ مردان 

  ".شند، برتری ما بیشتر خواهد بودبا
نگی را به درون  هماهنگ با آن، کوروش گُذاشت تا اَبزارهایِ جَ]2.1.14[

هَمِۀِ سربازان کوروش  پس از آنکه.  و در دیدِ همگانی گُذشته شوندبیاورند
، همانگونه که در پی میĤید برایِ آنها سُخنرانی پارسی را به گردِهم فراخواند

  :کرد
، شُما در همان خاکی زاده شده و یان پارس من،یهنانِ مهم" ]2.1.15[

 در هم زاده و پَروَرِش یافته ایم؛) لندپایگانبُ(، که ما ش یافته ایدپَروَرِ
و  ، از هیچ کاستی ای برخوردار نیستند نیز، بدن هایِ شُماسنجش با بدن ما

 ما کمتر از دلِ که دلِ شُما دَستِکم، نیست، هم) احتمال(اینچنین شایمندی 
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) امتیازهای(با این همه، در کشورِ خودمان شُما از فَردات هایِ . بی باک باشد
 چون ما برخوردار نبودید، چونکه شُما ناچار از درآوردنِ هَزینۀِ زندگی برابری

اکنون، به هر روی، با کُمَکِ پروردگار، من در این اندیشه خواهم . خود بودید
بود که نیازهایِ بایسته زندگی شُما را فراهم آورم؛ و شُما این پروانه را دارید، 

تا ،  دریافت کُنید جَنگ ابزارهایِ مانندِکه اگر بخواهید، جنگ ابزارهایی هما
، اگر یک  و شوید که ما هم میشویم،رو در روی) خطری(با همان پَژمَرگی 

، برایِ ما بشود) اقدام(فراپیشی ) زینت(  آذین بندِ)موفقیتی (کامگاری ای
بگونۀِ شایسته ای، بِشُمار نیز شُما برابر، ) سهم(برخوردار شُدن از یک دانگِ 

  ".آیید
 و ما هم  کمانگیر و سوارکار بوده اید،اکنون، تا این هنگام شُما" ]2.1.16[

با ما ) کامال (ییبه رسابوده ایم؛ اگر شُما در بکارگیریِ این جَنگ ابزارها 
  آزاد)وقت (، از آن هِنگامِۀِ شِگِفت آوری نیست؛ چونکه، چیزِبرابری نمیکُنید
 ایم، شُما داشته آن جَنگ ابزارها با) تمرین کردن(زِش کردن که ما برایِ بَر

 ما هیچگونه بَرتَری ای در برابر ،و بَرگ ها ولی با این ساز. بی بهره بوده اید
 دریافت میکُند رۀِ سینههر جَنگاور یک زِ، به هر روی. خواهیم داشتشما ن

که اندازۀِ سینۀِ او ساخته شُده است، در دستِ چپش یک سپر، همانگونه که 
آنها خوی گرفته ایم، و در دست راستش یک )  کردنحمل (دنِما به ترابُر

  که کسانی را از پا در میĤوریم،ده، که ما با آنشمشیر بلند و یا شمشیر خمی
 نداریم که ی ترس که مانزدیک میشوندبه اندازه ای   با ما،یرو در روی هنگامِ

  ".به هَدف نزنیم
 و در دَست داشتنِ جَنگ شن جون کردن اینتَافزون برآن، با بِه " ]2.1.17[

  برتری بدست آورد، بجز از راهبر دیگری از ما میتواند  چگونه هرکسی،ابزار
نه کمتر از ما در دل ند را این پَ و این برای شما شایسته است که ؟شدالوری
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روزی، برای ما شایسته  به پیآرزویِ رسیدن  چرا باید که.خودتان نگه بدارید
پیروزی با یافتن به دست هنگامیکه این شما هَستید که، شما باشدبرای  تر از

؟ و به چه )دینتضمین میکُ(د ین میکُی پایندان راش زیبا و خوبهمۀِ چیزهایِ
جَنگ ابزار ها آن در بکارگیری از که ما آرزو کُنیم که اید ب) دلیلی(فَرنودی 

 ا هدههَمِۀِ دارایی هایِ شکست خورکه اییدر ج ، داشته باشیمبر شمُا برتری
  "واگُذار میکُنند؟به برندگان جَنگ،  را
 کوروش در پایان "شُما به هَمِۀِ سُخنانِ من گوش فرادادید،" ]2.1.18[

 آن جَنگ ابزارها شُما جَنگ ابزارها را دیدید؛ هرکس که خواستارِ".گُفت
 پهرستِهمان در سرفرمانده  را  اومگذارید که از آنها بردارد و ناباشد، بُ

 سربازان  از ماندن در جایگاهِولی هرکس که خُرسند. د بنویساگُروهان م
 است، بُگذارید که در جوشن سربازان مُزدبگیر و پیمانی) مُزدور(بردپیشه نَ

  ".به اینگونه کوروش سُخن گُفت. بماند
 با خود  کوروش را شنیدند، آنها سُخنانِپارسیان و هنگامیکه ]2.1.19[

 در برابر بهرهمند  کار هایِ توانفرسابه انجامِ آنها  که، اکنون کهاندیشیدند
این پذیرشِ  خواهانِ اگر، شدن از پاداش های یکسان، فراخوانده شده اند

استی بسر  کسزاوار خواهند بود که همۀِ زندگی شان در، شَوندنَپیشنهاد 
  . جَنگ ابزارها را برداشتندکردند و هَمِۀِ و به اینگونه هَمِه نام نویسی. کُنند

 نزدیک شُدن است هالِیکه گُزارش شُده بود که دُشمن درو درهال ]2.120[
  توانمندی هایِولی هنوز نرسیده است، کوروش تالش کرد که به پرورشِ

 ، دل هایِ آنها در جَنگ رزم آرایی، و پوالدین کردنِ آموزشِ مردانش،بدنیِ
  . بپردازد
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نِ اُردوگاه سررشته خاند نُخُست کوروش کسانی را که در کارِ چَر]2.1.21[
 و به آنها فرمان داد تا بکارگِرفت میĤمدند، کیاخشترهاز سویِ  داشتند و

پس . دبرآورده سازن دستی  با گُشادهِیز که باشد،به هر چرا نیازهایِ سربازان 
به هیچکارِ که   به آنها فرمان داد سربازان، کوروشایِاز بجاآوردنِ خواسته ه

کوروش باور .  جَنگاوری نَپَردازندهُنرهایِ) مرینت(بجز به بَرزِشِ دیگری، 
 ،او) مشاهده هایِ(هایِ  ستندرنگریو ) تجربه ها(آزموده ها   که بر پایۀِداشت

، ولی دیستانن بازاچیزهایِ گوناگون، را از شانخود) توجه( رویکردِ  آدم هااگر
ده شود، ه گمان بُر در هر زمینه ای کپردازند، آنهاب  یک کارانجامِتنها به 

با ) تمرین (ر هنگامِ آموزش،  او بارِ بَرزِش بدینسان، د.بهترین خواهند شُد
تنها با آنها  گُذاشت، تا رویِ دوشِ سربازان کاست وز کمان و نیزه را ا

 کوروش از همان آغاز سربازان را .ش کُنند بَرزِ، سینه سپر و جوشنِشمشیر،
 جَنگِ نَزدیک و تن به تن با دُشمن با این اندیشه خوی داد که آنها ناگُزیر از

 جنگجو  همیارِکه در جایگاهِ) اعتراف کُنند(هَستند، و یا اینکه خستو شوند 
برایِ )  هاییاعتراف (دن هاییخَستو شُ اینچنینولی بی ارزش هَستند؛ 

دن نگهداری  که آنها را برایِ هَدَفِ دیگری بجز جَنگیکسانی که میدانستند
  .دبو مینمیکُنند، دشوار

، هنگامیکه کوروش باز در ادامه درنگریست که  و افزون بر آن]2.1.22[
آمادگی نشان ) تمرین هایی(ش هایی رزِبَآن   بسیار بیشتر در انجامِ،نسربازا

 )رقابت(چشم هم چشمی و هَمالش  خودشان میدهند که در میانِ
 نشاخت ایرا در هر زمینه ) مسابقه هایی(بَرمیانگیزاند، او همتازی هایی 

آنچه را که . بودند) مهم(  مَهین سربازانبَرزش آن برایِکه ) تعیین کرد(کرد 
) private soldier( به سربازِ پیمانی :کوروش پیشنهاد کرد بدینگونه بود

  فرمانبُرداری از سرفرمانده اش نشان بدهد، آماده برایِ:فرمان داد که باید
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 باشد و از )خطر (ا پَژمَرگ شُدن برو در روی سختی باشد، آزمند برایِ
 آشنا باشد با خویشکاری ای که خوبی برخوردار باشد؛) discipline(واگریِ نَبِ

را آراسته نگهداری کُند، و  از یک سرباز درخواست میشود، ساز و بَرگِ خود
:  فرمان داد هاسرجوخهبه  فرازجو و بُلَندپرواز باشد؛در هَمِۀِ این زمینه ها 

باید که برایِ پنج د، ن در نهان خوب باشانباید برایِ خودش افزون بر اینکه
به . دناست، نمونه باش) امکان( تا آنجا که شایش سربازِ جوخه شان

  در گروهانشانده سربازِآن  ها، با  سرجوخهکه همانندِ:  فرمان دادانگروهبان
 ده؛ به سرفرمان]*[ان خودشها با دسته هایِد، و به همینگونه افسرنرفتار کُن
 آیا د کهن کُنبازرسی و به هنجار رفتار کَردهمند و   باید آیینکه آنها: ها گُفت

 ، در لگامِ سربازانی را که زیرِ فرمانشان هَستند، پایین ترکارگُزارانِ رَدِه هایِ
  خود دارند؟

  :یاداشت
  : کرهای کوروش همانگونه که در پی میĤید، سازماندهی شده بودند لش]*[
  

 شمار سربازان زیردست   زیر فرمانسازمان رگُزار ارتشردۀِ کا شماره
  پنج تن  جوخهیک   سرجوخه  1
  ده تن  گروهیک : جوخهدو   گروهبان  2
  پنجاه تن  دسته: پنج گروه  سرگروهبان  3
   تنسد یک گروهان: دستهدو   افسر  4
  هزار تن  یک هنگ:ده گروهان  سرفرمانده  5
  ده هزار تن  تیپیک : ده هنگ  سرتیپ  6
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جایِ پاداش، کوروش این فَردات هایی از این گُذشته، ب ]2.1.23[
،  هادر پیوند با سرفرمانده": را که در پی میĤیند، ارزانی داشت) امتیازهایی(

) وضع(ترین نِهِش  به به خود راگُروهانِمیتوانند   کهآنها که نشان داده اند
 آنها که به باور ما  افسرها،، باید که سرهنگ بشوند، در پیوند باسازمان دَهند

 )مقام(به پایگهِ  خود را به بهترین نِهش سازمان داده اند، باید که دستۀِ
 پاداش ن، آنها که بیشتری در پیوند با گروهبانان سرفراز شوند؛ هانسرفرمانده

، برکشیده ها افسر باید که به جایگاهِها و ستایش ها را دریافت کرده اند،
 گروهبانان ن سرجوخه ها باید که به پایگهِ، بهتریبر همین روال. شوند

 بهترین آنها باید که به باالروند؛ و در پایان، در پیوند با سربازانِ پیمانی،
 نه هَمِۀِ این گُماشته هااز این گُذشته، .  سَرجوخه ها برکشیده شوندجایگاهِ

، وددر نَزدِ زیردستان خود برخوردارخواهند بندی، مَاَرجُ) حق (تنها از هودۀِ
خویشکاریشان  نیز که پَسَندیده با ی برتری هایِ دیگر برایِ آنها)بلکه (ونکه

ستایشی برخوردار شُده هرگونه کسانی که از برایِ  .باشد، در پی خواهند آمد
و  ) وضعیت(ند ن اُمید در چَشم انداز است، که در یک پیشای، هنوز ایاند

  ".ند گردند بهرهم نیزرگیایِ پسندیده و بُزُدارایی ه  اززمانِ ویژه ای،
کوروش  ، بدست آید پیروزیکه ) وضعی(در نِهِشی ،  افزون بر آن ]2.1.24[

 10دسته ها، و جوخه هایِ مُِۀِ گروهان ها،  هَرا برایِپاداش و شادداد هایی 
 نفره پیشنهاد کرد، اگر که آنها خود را فرمانبُردارِ بی چون و چرایِ 5تا 

اده در انجام دادنِ خویشکاری ند، و همیشه آمفرمانده هایشان نشان ده
  مُژدگانی هایِ. که پیش از این از آنها یاد شُد؛ همانگونه باشندهایشان

د، که شایستۀِ ند درنگر گرفته شده بو ایگونهپیروزی برایِ لشکرها به 
تعیین (نشاخت شُدند )  هارقابت(همتازی ها  آنها باشند، بدینسان، زانسربا
  .آنها آغازیدانجامِ  بَرزش هایش را برایِ ،ش و اَرت)شدند
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شت که به اندازۀِ شُمارِ سَرفَرمانده هان، اسپس کوروش گُذ ]2.1.25[
هر  که چادر ها به اندازه ای بُزُرگ بودند. چادرهایی را ساخته و برافرازند

 مَرد 100شته، هر گُروهان از از این گُذ. گروهان را در خود جای میدادند
بُردند، سربازانِ هر گروهان می، آنها در چادرها بسر بدینگونه.  بود شُدهساخته

در چادرها، سربازان  زیستنِباهم پنداشت که ان؛ چونکه کوروش میبا خودش
 نبردِ درپیشِ روی،  برایِکه در پی میĤیند،) امتیازهایی( فَردات هایی از

دَر رَنجِ فراهم ، از راه هایِ همسانبینند که میرا آنها یکدیگر  :برخوردار است
برتری از هرگونه بهانه ) امکان(، و شایشِ آوردنِ نیازهایِ همدیگر هَستند

 میتواند )تبعض(؛ زیرا بِهزانی  زُدوده میشود، بِدور از داد ودادن هایِ بیجا
رو که در  که بخودش این پروانه را بدهد  بکشاندهرکسی را به این بَداَندیشی

و همچنین او می .  دیگران دالوری نشان دهدی با دُشمن، کمتر ازدر روی
سربازان باهمدیگر در چادر، میتواند به آنها ) اقامتِ (زیستَنِپِنداشت که دَر

  سربازانآشناییِ پندار کوروش، در به .کُمک کُند تا بایکدیگر آشنا شوند
یک سُهِشی در هَمِۀِ آنها ، که بود) احتمال(، این شایمندی بایکدیگر

پابگیرد، درهالیکه کسانیکه هَمدیگر را  رویکرد به یکدیگر از) احساسی(
همانند مردمی که در — ولنگار هستند،نمیشناسند، بیشتر در برابر هم

  .بَرند تاریکی بِسَر
 در باهم زندگی کردنِ سربازان  کوروش همچنین می پنداشت که  ]2.1.26[

در آشنا شُدن با آنها  واالیی را به کُمکِ) بلکه( نه اندک، ونکه میتواند، چادر
 خود را در روهان هایِ زیردستِ گُ، سَرفَرمانده هاچونکه . کُندجایگاهشان

لِگامِ  ، به همانگونه که دارند زیرِ فَرمان) و ترتیبنظم (دَهنادبهترین سامان و 
، و  در دست دارندهَنگامِ راهپیمایی هایِ درازدامن در یِ خود راگُروهان ها
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  سرجوخه ها گروه و جوخه هایود را، و گروهبان ها خافسرها دسته هایِ
  . را به همان شیوهخود

) کامل( یِ رسا از این گُذشته، کوروش می پِنداشت که این آشناییِ]2.1.27[
 آنها که از اُفتادنِی از اینرو هم بسیار سودمند است، با جایگاهشانسربازان 

آنها  ریختگی،اینکه پس از به هم هم کُند و می یگیرپیشدر آشفتگی 
د؛ همانند نرا دوباره برپا کُن) نظم و ترتیب( و دَهناد  میتوانند سامانبیدرنگ

 که در )نجارها (دُرودگران) چهارچوب (جِ سنَپیوستگی سنگ ها و چوبِ
همیشه ) امکان(این شایش   . باید که باهم همساز باشندهنگامِ خانه سازی
 نِگرانی از همساز کرد، بدونِ را بسادگی باهم همخوان و هَست که سنگ ها

 نغشه را  اگر دَرودگرها باشند؛ بُزُرگی اُفتادهدر چه درهم برهمیآنها اینکه 
سنگ هر کدام از آن که ) تعیین کنند( نشاخت کُنند ، میتوانندداشته باشند

  .ها ازآنِ چه جایی استو چوب 
 وردنِکوروش با خود میاندیشید که خوراک خاینکه  و سَرانجام ]2.1.28[

در و دیگر اینکه .  آنها را اُستوارتر میکُندسربازان با یکدیگر، دوستی هایِ
آنها همدیگر را  بسیار کمتری،) احتمال (با شایمندیِ) ضروری(زمانِ نیازین 

نوران، دریافته  جاتنها خواهند گُذاشت؛ چونکه کوروش با درنگریستنِ رفتارِ
در هنگام جُدا  و پَروَرده میشوند، ی که باهم خوراک میخورند  جانورانبود که

  .کُنند میتنهایی) احساس(شُدن ازهم، آنها بگونۀِ شگفت انگیزی سُهِش 
 که سربازان )دقت میکرد (درمینِگِریست کوروش همچنین ]2.1.29[

مگر اینکه پس از انجامِ  نَشَوَند،  نمایان،هیچگاه، برایِ خوراکِ نیمروز یا شام
 اینکه  از اینرو، برایِ.آنها را درآورده باشد) عرق (ۀِبرزش هایِ سختی که آبدان

آبدانۀِ سربازان را از راهِ انجامِ بَرزش هایِ سخت درآورد، کوروش آنها را 
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 سَخت، آبدانۀِ سربازان را در  ورزش هایِشکار میفرستاد؛ یا با سازماندهیِبِ
ارهایِ ویژه ای  یا دوباره، اگر پیش میĤمد که کوروش از بَهرِ انجامِ کمیĤوَرد؛

سفارش میکرد که  سربازان دیده وری کُند، ولی او نمی توانست بر وَرزشِ
 .برگردندبدانۀِ خود را درآورده باشند، نباید ش، آ، بدون اینکه با بَرزسربازان
 ابزاری برایِ گوارا و ن را در جایگاهِاین شیوۀِ رفتار با سربازا  کوروشچونکه

نها در  تَندُرستیِ آنها، و شکیبایی آ ازاسداشت خوراکِ آنها، پدلچسب کردنِ
 سَختی،  میپنداشت کهو همچنین کوروش. ستبَبرابر سَختی، بکارمی

 رفتار کُنند، چونکه هتا  ترمندانه با هم خَرَدسربازان را وادار خواهد کرد که
اسبانی که کار هایِ سخت را باهم انجام میدهند، بیشتر در کنارِ یکدیگر آرام 

به هر روی، آنها که خودآگاه هَستند که در آموزش هایِ رَزمی . دمیگیرن
، در برابرِ دُشمن، بیگمان )تعلیم داده شده اند(خوب پَرهیخته شُده اند 

  .دالورتر خواهند بود
چادری را فراهم آورند که به اندازِۀِ برایِ خودَش  کوروش گُذاشت ]2.1.30[

مِۀِ کسانی را که به شام فرامیخواند، بُزُرگ بود، و او میتوانست هَبَسَنده ای 
رماندهان را خیلی از سَرفَ) بطور عادی(نجار  هِاکنون او بِه .ددر آن جای دَهَ

 بودند، به پیش خود فرامیخواند، و گاهی که به پندارش آدم هاِ شایسته ای
هَمچنین برخی از  اَفسران، گُرهبانان و سرجوخه ها؛ گاه گُداری او برخی از 

 پیمانی را به پیش خود فرامیخواند، گاهی هَمِۀِ هموندانِ یک جوخۀِ نِسربازا
. هم را باهم، و یا جوخۀِ دَه تنه، یا یک دسته و یا هَمِۀِ هَنگ را با پنج تنه

، بویژه، ندی به پیش خود فرامیخواندمَ ارجُگاهی کوروش کسانی را به نشانۀِ
  کارد، که او آرزویِ انجام آن که او میدید که آنها کاری را کرده انهِنگامیکه

همان دوری و پیشدستی برای شام، و همیشه .  دارد دیگر از هرکسِ نیزرا
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 پذیرایی میکردند، در پیش کوروش نیز که با آنها از مهمانان  راهایی
  .میگُذشتند

که در رنج فراهم آوردن  ( اَرتشان به سررشته دار هَمیشهکوروش ]2.1.31[
، پروانۀِ برخوردار شُدن از دانگِ برابر در هر چیزی را )خواربارِ ارتش هستند
 که خوارباررسان هایِ نداشتمی پِاین را دادگرانه داده بود؛ چونکه او 

این و . ارج نَگُذارد ،)سفیران(پِتامبرها انبارهایِ ارتش را کمتر از پیک ها و 
نگهدار و   آنها باید رازبود، چونکه او باور داشت کهای  خَرَدمندانه رفتارِ

 کار و بار ارتش، و  باشند و همچنین آشنا با)قابل اطمینان (منداَپَستام 
 پُرتوان، تیزرو، با  سررشته داران ارتش باید، باشند؛ و از این گُذَشتهباهوش

اَفزون بر آن، کوروش .  باشندو استوار) تصمیم گرفتن(توانایی برای وداییدن 
  ویژگی هایِ سِزامندیرتش بایدمیدانِست که سررشته داران اَهمچنین 

  بازدِهمندکه آدم هایِاز آنها برخوردارند  ی که تنها کسانداشته باشند
)efficient( و دیگر اینکه آنها ناگُزیر هَستند . شناخته میشوند و سودبخش

 ، و همچنینخود یاد دهند که از هیچگونه پذیرایی خودداری نَکُنَنده که بِ
کُنند، میدرخواست   ارتش باالیِفرمانده هایِ که چه را آن هربجا آوردنِ

  .خویشکاری خود دَرنَگَرند
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  م، بَخشِ دُوّمنسک دُوّ
   با آنهااکخور) صرف(گُسارش کردن پیوند با سربازان از راه  اُستُوان

 هرگاه که کوروش در هِنگامِ شام میزبانِ گُروهان هایِ ارتش بود، او ]2.2.1[
گُفتگوهایِ پیشĤمده تا آنجا که ویژه ای تالش میکرد که  همیشه با نگرورزیِ

بار  یک .باشد، سربازان را سرگرم کُند و شادی را برانگیزاند) امکان(شایش 
آیا "او گُفت،"مردان، بمن بگویید،":  گُفتگو را به اینگونه گُشُودکوروش دَرِ

بدتر از ما ) وضعیتی( پیشایندی ،بنگر نمیĤید که همیارانِ تازۀِ ما در اَرتش
د، چونکه آنها به همانگونه که ما فَرهیخته شُده ایم، آموزش داشته باشن
 در ، نهنخواهد بود) تفاوت(سانی  نادر میان ما،می پندارید که یا  آ؛نَدیده اند

زمانی که با نه در  و یا )روابط اجتمایی (هَنجُمَنی پیوند با پیوستگی های
  "؟.دُشمن درگیر خواهیم شُد

از سویِ خودم، "پاسُخ داد، ) Hystaspas (ویشت اَسپَه"براستی،" ]2.2.2[
در ولی . من نمیتوانم بگوییم که آنها چگونه با دُشمن رو در روی خواهند شُد

بنگر ، به خداوند سوگَند، )اجتمایی شان(پیوند با رَفتارهایِ هَنجُمَنی شان 
، یک روزی. یست باشدشا برخی از آنها به اندازۀِ بَسَنده ای نامیĤید که رفتارِ

در  گُذاشت که کیاخشتره "،)توضیح داد(فرانمود اینگونه او "به هر روی، 
 ها شتوو پس از آنکه گُ هر گُروهانی گوشت بفرستند، هِنگام خوراک برایِ

 .در پیرامون پخش شُدند، هرکس از ما سه تکه یا بیشتر بدست آورد
برایِ  بارِ نُخُست از من ، د میخواست گوشت ها را پَخش کُن آشپزهنگامیکه

 بار دوم میخواست گوشت ها را پخش کُند، ؛ ولی هنگامیکه او برایِآغازید
 و گوشت ها را از راه دیگر ن بیĤغازدمن از او خواهش کردم که از واپسین تَ

  ".بِگَرداند
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 ود فَریاد زد و گُفت،سپس یکی از مَردانی که در میان نشسته ب" ]2.2.3[
 آن خشِاگر که پَبه هر روی، —سوگند که این دادگرانه نیستخُداوند به «

 شَنیدم، که کسی می  منو هنگامیکه»  . آغاز نشودمیانِ ماگوشت ها از 
 از دیگران داشته است، آشُفته ی کمتر دانگِ در پخشِ خوراک،پندارد که

اری از من فرمانبُرداو .  و نشاندم کردمو بیدرنگ او را در نَزدِ خودم سِداشُدم 
 .نشان داداز خودش خوبی را ) انظباط(کرد و دَستِکم در این زمینه بِنواگریِ 

 و به ما رسیدند،  مهمان ها چرخ زدندلی پس از اینکه خوردنی ها در میانِو
بجامانده بودند، همانگونه که آدم نیز از آن گوشت ها تنها کوچکترین تکه ها 
 کسانی بودیم  واپسینچونکه ما، )تظار داشته باشدان(میتوانست پیوس کُند 

 خیلی آشُفته شُد و ، بیدرنگ پس از آن، آن مرد.که از آنها پذیرایی میشُد
باید  من که! ختی شِگِفت انگیزی استخوشب چه نای« :بخودش گُفت

  »!ده شُده باشمفراخوان) پیش شُما(همکنون به اینجا 
  ما آغازاز دیگر اربآنها «.  من به او گُفتم»یدب، نگران نباشخو«" ]2.2.4[

خواهد از او پذیرایی  که  و شُما نُخُستین کسی خواهید بود،خواهند کرد
 در آن هنگام آشپز برایِ بار ».د، و بُزُرگترین تکه را بدست خواهید آوردوشُ

 در میان مهمانان آغازید؛ و یی را که بجامانده بودند، خوراکی هاسِوّم چرخشِ
 رد؛ و سپس او با خودش اندیشید که تکه ای را از خودش پذیرایی کَ،آن مَرد

آنرا با این آهَنگ برگرداند، که  از اینرو ؛استکه برداشته است خیلی کوچک 
 دیگر ، آن مَرد کهنداشتبا خودش پِآشپز، که آن و . تکه ای دیگر برگیرد

، پیش از اینکه آن نمیخواهد خوراک بخورد، به پذیرایی از دیگران ادامه داد
  ".واند تکه گوشتِ دیگری را برداردمَرد بت
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 نه دِل گرفت کهه بیاری را آنچنان بِ، او این بدبیدرنگ پس از آن" ]2.2.5[
تنها تکه گوشتِ خود را ،ونکه آنچه را نیز که از چاشنی خوراک مانده بود، از 

آزُردگی سَردرگُمی از یک در  ، آن مَرد از بَهرِ این پیشĤمدِ واپسین.دَست داد
 آن  .، به گونه ای بَراَفروخته گَشتبدبیاری اش) سبب( به شَوۀِ ویی،و تُندخ

 این پیشĤمد خندید و دست هایِ  از دیدنِودافسری که نَزدیکِ ما نشسته ب
چونکه " او افزود، "و من،.  بهم زد یک سرگرمی دلنشینخودش را به نشانِ

فه میزنم؛ وانمود کردم که سرهتا نمی توانستم از خندیدنم پیشگیری کُنم، 
جایِ یکی از همیاران او را در  او اینچنین مردی هست، کوروش، که

  .ز شنیدنِ این پیشĤمد همه خندیدند ا". به شُما شناساندممان،خود
 ما در اینجا، بنگر دوستِ": ولی یکی دیگر از سرفَرماندها گُفت ]2.2.6[

ه ی آنچه که ب ول. با یک آدَمِ بی فَرهنگی آشنا شُده باشد کهمیĤید، کوروش،
هنگامیکه شما به ما در بارۀِ به رَده کردن این است،  دارد گیمن پیوست

گُروهان از ما  فرستادید تا هرکس ما را با این فرمان و دادیدآموزش سربازان 
همانند   آموزش بدهد، من نیز،ه از شما یاد گرفته است کبا آنچهخود را 
را در نُخُست یک افسری من  .م پرداختدستۀِ رزمی یک به آموزشِدیگران 

 را درپُشت سر او نگه ی تازه کار یک سرباز و سپسایستاندمجایی یک 
 من .که از دید من شایسته بودندیکی پس از دیگری  دیگر  و سربازانیداشتم

گونه ایکه چهره ام رو  بجایگاهِ خودم را در پیشاپیش آن دَستۀِ رزمی بَرگُزیدم
، من امیکه از دیدِ من زمان درخور فرارسیدنگ، و هچهرۀِ آنها بوددر روی 

  ".پیش رفتن به آن دسته دادم به ،فرمان
دسته  اَفسر  از—گام به پیش گُذاشتآن سربازِ تازه کار، سپس  " ]2.2.7[

میار، ه«:  دیدم، گُفتمآنراو هنگامیکه من !  و در پیشاپیش او ایستادگُذر کرد
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روم، همانگونه که شُما فرمان من دارم به پیش می« »چکار داری میکُنی؟
ان دادم که نه تنها شما، من فرم«، من گُفتم، »خوب«. و پاسُخ دادا» دادید،

سوی ه هنگامیکه او این را شنید، او ب ». به پیش بروندونکه همۀِ دسته
سرزنش را  ما دارد یا نمشنوید که سرفرماندهآ«: یارانش چرخید و گُفت

سپس آن سربازان » .همه ما به پیش برویممیکُند؟ او فرمان داده است که 
  ". گُذشتند و بسوی من آمدند دستهز اَفسرِ ا دواندوان

ولی هنگامیکه آن اَفسر به سربازان دستور داد که بازگردند، آنها " ]2.2.8[
مهروزانه بگویید، که از چه کسی باید پیروی «:  و گُفتندبرآشُفته شُدند

رمان میدهد که به پیش برویم، درهالیکه کُنیم؟ چونکه همکنون یکی به ما ف
را بخود نگرفتم، به هر روی، ) remark(من این بازنمود  ».دیگری نمی گُذارد

و هنگامیکه من آنها را دوباره به سُتون کردم، به آنها رَهنمود دادم که 
هیچیک از آنها که در پشت هُستند نباید در پیشاپیش کسی بیایند که گروه 

خود را تنها به او ) توجه(د، ولی همه باید که رویکردِ میکُنرا رهبری 
  ".آنها از کسی که در پیش است، دُنباله روی کُنندتا —اندرکشند

پارس ) کشور( که میخواست به )پُستچی( هنگامیکه آن پیک ولی" ]2.2.9[
بِرَوَد به سوی من آمد و از من در بارۀِ نامه ای پُرسید که به خانه نوشته 

رد، وز آن اَفسر خواهش کردم که با شتاب برود و آن نامه را بیابودم، من ا
هنگامیکه او . پایگانی شده استدر کُجا چونکه او میدانست که آن نامه 

، همینکه  جوانِ که تازه کار بودندشُد، پنجاه سربازِمی داشت آمادۀِ رَفتن
نبال بدُ نیز با جوشن و شمشیر  آنها،ویدن استشان درهال ددیدند که افسر

، بر این پایه. آن نامه را با خود آوردو سپس آن افسر بازگشت و . او دویدند
موشکافانه   گُروهان من هُمِۀِ فرمان هایِ شُما راهمانگونه که  شُما می بینید

  ".انجام میدهد
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  شُدنِشنوندگان به پادرَهه ، هَمِۀِ)حکایت (شنیدن این بازگُفته  با]2.2.10[
شِگفتا که چه ": از آن نامه خندیدند، و کوروش گُفت گروهی) بدرقه شُدن(

 اندکی مهربانی بدست دلِ آنها را میشود به سادگی با! همیارانی ما داریم
 خودمان آورد، بگونه ای که ما میتوانیم با یک تکه گوشت آنها را دوستانِ

  آنکهپیش از  هَستند که)مطیع( آنچنان هیرمند ،کُنیم؛ و این سربازانبِ
. فَرمانبُرداری میکُننداز آن  دریابند، رافرمان داده شود و یا آنها آن ی دستور

 ر از اینهابرت کُند، که آرزو میتوانست آدم  راسربازانی  چه کهمن نمی دانم
  "!باشند

 کوروش سربازانش را سِتایید، و همزمان نیز به آنها  بر این پایه،]2.2.11[
، یکی از )Aglaitadas (تاداس او، آگالیهایِ  کی از سَرفَرمانده ولی ی.خَندید

، همانگونه که در پی سختگیرترین مردان، که همزمان در چادرِ کوروش بود
 هرآنچه را ا که نمیخواهید بگوییدشُم ،کوروش ":میĤید گُفتۀِ خود را آغازید

 "خوب،"؟ن هَستند، راست میباشد آرهال بازگوییکه این همیاران ما د
به چه ""باید که آنها دُروغ بگویند؟) دلیل(رنودی به چه فَ"کوروش گُفت،

 بجز اینکه آنها بخواهند" گُفت، آگالی تاداس "،، براستی)دلیل(  فَرنود
 آنها این داستان هایِ ساختگی را از اینرو و دیگران را به خَنده وادارند؟

  ".ازمیگویند تا ما را سرگرم کُنندب
از دیدگاه . وغگو نگوییدا دُربه آن مرده". کوروش گُفت"!هیس" ]2.2.12[

کُند که  را به کسی برمیبَندند که وانمود می»روغگودُ«) صفت (من، فروزۀِ
برایِ آنها یا ، و الوری برخوردار استو یا دَبیشتر از آنچه که هَست از سرمایه 

 نمی توانند نگه بدارند، و هَمچنین ندند ولیبَبکارمیگیرند که پیمانی را می
 بدست که آنها اینکارها را تنها برایِ) ثابت شود(انیده شود هنگامیکه اُستو
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 داستانی را برایِتنها ولی آنها که . یا سودی انجام داده اند آوردن چیزی و
 و نه) شَخصی( سودِ خودویژه  نه برایِ، همیارانشان میĤفرینندشادمان کردنِ

ی آسیب روانی و به کساینکه هَزینه ای بر رویِ دستِ شنوندگان بِگُذارند و یا 
  آدم هایِبجایِ دُروغگو، ، چرا نباید که این مردانبِزَنَند) معنوی(مینویی 

  "؟شوندن نامیده »سرگرم کُننده« و» وش خویخ«
 کوروش از کسانی که سَرگَرمی مهمانان را فراهم آوردند،  بدینگونه،]2.2.13[

ۀِ دَستۀِ خودش  که داستانِ کوتاهی در بارِپُشتیبانی کَرد، و آن سرفرمانده
، بیگُمان، آگالی تاداس" :ی به آگالی تاداس نهاد و گُفتبازگُفته بود، رو
ما پیدا رفتارِ  در سختی راو کاستی یک لغزش میتوانستید شاید که شُما 

نگارنده یم که اشک شُما را در بیاوریم، همانندِ بَرخی د، اگر تالش میکَرکُنید
و داستان  )شعرها(م اَنگیز در چامه ها آفرینش رویدادهایِ غَ که از راه ها

شُما  آنکه هایشان، تالش میکُنند که ما را به گریه بیاندازند؛ ولی اکنون، با
خودتان میدانید که ما میخواهیم شُما را سَرگَرم کُنیم و آهنگِ آسیب 

 خاکنداریم، باز شُما ما را زیر بارِ اینچنین نِکوهش هایی را رساندن به کسی 
  ".میکُنید

  همچنین اینو"  آگالی تاداس، گُفت،"به خُداوند سوگَند،آری، " ]2.2.14[
، زیرا به باورِ من آن کس که دوستانش را به خَنده وامیدارد، دادورانه است

) خدمت(گریه میاَندازد به آنها زاوری ه خیلی کمتر از کسی که آنها را ب
د دید که گُفتۀِ من دُرست به آن بنگرید، خواهی ؛ و اگر شُما نیز بِسزامیکُند
خودمَهاری  نداختن فَرزندانشانبه هر روی، پدران از راه به گریه ا. است

)self-control ( را در آنها رُست میدهند)و آموزگاران از )رشد میدهند ،
تحت تأثیر قرار (هَنایند خوب میهمین راه دانش آموزانِ خود را با آموزه هایِ 

 آنها را ، نیز، از راه به گِریه انداختن شَهروندانی کشور، و دات هایِ)میدهند
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ولی، آیا میتوانید به من بِگویید آنها که ما را به . نندادگری ناگُزیر میکبه د
برایِ بدنِ ما انجام میدهند و یا را خَنده وامیدارند با اینکارشان کارِ خوبی 

 هایِا کار و بارِو ی) خصوصی( برنامه ریزیِ کارهایِ خودویژه روان ما را برایِ
  "؟)متعادل میکُنند(، تَرازمند میکُنند سررشته داریِ کشور

مهروزانه به من گوش ":  پاسُخ داد بدینسانویشت اَسپَهبیدرنگ  ]2.2.15[
 را به رایگان  بسیار گرانبها این کاالیِ میتوانید، شُماسدهید، آگالی تادافرا

 ولی گریه درآورید؛ه ه آنها را ب کمن خود بِکُنید و یا تالش کُنیدهَزینۀِ دُش
به ما و به  ، است خندهخواهشمندانه این کاالیِ ارزان را کهدر اینجا 
 ، چونکه من میدانم که شُماو شُما توانایی اینکار را دارید.  ببخشیددوستانتان

 اندوختۀِ خود را شُما هیچگاه  را انبار کرده اید؛ زیراتی از این کاال هَنگُفاَندازۀِ
نتان و یا دُشمنانتان زینۀِ خودتان کرده اید و نه توانسته اید برای دوستاهَنه 
 پُژهان خوردن  شُما هیچگونه پوزشی برایِبنابراین). مصرف کُنید(گسارید بُِ
آیا "س گُفت؛ داتا آگالی "!چی".خندیدن ما ندارید هرِبَاز ) غبطه خودرن(

 "مرا به خنده وادارید؟پندارید که بتوانید ، براستی میویشت اَسپَهشُما 
آگالی " یکی دیگر از سَرفَرماندهان گُفت، "، به خُداوند سوگند،خوب"

 تر میتواند آتش را از روی بدن او آدم آسان.ی است یک همیارِ نابِخرَدتاداس
  ". را به خنده بیاندازد اوخاموش کُند تا

ویژگیهایِ چونکه آنها با  همۀِ باشندگان خَندیدند؛ ن کنایهبا ای ]2.2.16[
س خودش نیز به این مَتَلک اتاد  آشنایی داشتند، و آگالیتاداس آگالی
تاداس که چهره اش از شادی روشن گشته  آگالی و کوروش بادیدن. خَندید

آهای، سَرفَرمانده، این دُرُست نیست که شُما با واداشتنِ ": بود، گُفت
کوروش  "تباه کُنید،ا به خَندیدن، او را  مردِمَ) جدی ترین(فَرسَخت ترین 

  ".تازه هنگامیکه او اینچنین دُشمنِ خَندیدن نیز است" گُفت،
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خروس ولی در این هنگام . ن رسیدیا، آن گُفتار به پا بدینسان]2.2.17[
  : به اینگونه سُخن سَر داد )Chrysantas (اَنتاش

م  به سهمن مِۀِ شُما که در اینجا هَستید، هَو"او گُفت،  "کوروش،" ]2.218[
دارای بهترین شایستگی که  شُده اندهَمراه ما ی کسانکه درمینگرم،  خودم

اکنون، اگر ما .  که کمتر از ما از سِزاواری برخوردارندیها هَستند، و دیگران
 که از دانگِ برابری چَشم خواهند داشت، همه )موفق شویم(کامگار شویم 

ی در این جهان  ندارم که چیز من باورو با این همه،.  شوندبرخوردار
 ". از این باشد که بدی و خوبی پاداشِ برابری دریافت کُنندبیدادگرانه تر

کوروش به آن پاسُخ  "، مَردانِ من،، پس، شُما را به ُخدا سوگُندخوب"
 اینچنین  که یک گُفتگو در بارۀِآیا این چیزِ خوبی برایِ ما نَخَواهد بود"داد،

در پاداشِ که خُداوند ) وضعی( در نِهِشی :رسشی را به اَرتش پیشنهاد دَهیمپُ
انگِ برابری بِدَهیم و یا به هَمِه دآیا ما باید، ، به ما پیروزی بِبَخشَد کارِ سُخت

که کسی کرده است و همسنگ با ) خدمتی( نَگَرورزی با زاوری ای اینکه با
  "آن به او پاداش بدهیم؟

  گُفتاوردیاند باشد، که چه میتوکاربُردِ آن" گُفت، خروس اَنتاش ]2.2.19[
 چرا نباید که به دُرُستی بپردازد؟) موضوع( را آغازید که به این نهاده )بحثی(

به آگاهی دیگران رساند که شُما آهنگِ انجامِ اینکار و آنکار را دارید؟ 
پاداش و شاددادها  را  بازی ها و دادنِ برگُزاریِ بگویید که آیا شُما ،بفرمایید

 کوروش گُفت؛ " سوگَند،آری، به خُدا""؟یدمیرسانما نگاهی به آ از این راه
چونکه هرچیزی را . نیستند) موازی(ولی این دو نهاده بایکدیگر همراستا "

، به گمانِ من، میخواهند که در شُمارِ که مردان در جَنگ بِدَست میĤورند
پیش از گُسیلش رزمی تا  ولی نگرند؛دارایی هایِ هَمِگانیِ به آن بِ
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)expedition ( هنوز فرمانِ من را فرمانِ راستین اَرتش  به دُرُستیآنها
  بگونه ایکه در آن هنگام که من داورهایی را برای بازی،مینگرنددر

در چهارچوب هوده پندارند که من زینم، من بیگمان هستم که آنها میبرمیگُ
  ". کار کرده ام)حقوقم (هایم

با فراخواندنِ که "گُفت،  س اَنتاشخرو"آیا براستی باور دارید، " ]2.2.20[
هیچکس  آن پذیرند که برپایۀِیماننامه را بِپاین  آنها سربازان به گِردِهمایی،

درهالیکه بهترین ، دبهرۀِ برابر ببر جَنگی، )غنیمت هایِ(  پَروه هایِاز نتوانَد
آری، ""؟برخوردار شَوَندپاداش هم ارج و ) امتیاز( از فَرداتِ  همها بتوانند

 سفارش آنرا اینکه ما باور دارم، تا اندازه ای برایِبه آن من "کوروش گُفت، "
 برابرِ پَروه ها بَخشش  پیشنهادِبا اینکه میکُنیم، و تا اندازه ای نیز برایِ

 کار را برایِ  باالترینتنها کسانیکهتا ) مخالفت کنیم(تکاریم پَبِ) غنیمت ها(
 باالترین پاداش را نیز دریافت ،دنبر می و بیشترین رنج رادنکشور میکُن

  این چیزِ،هاآدم  بدترین  او ادامه داد، هتا برایِ" و به پندار من،".دنکُن
  ".ردمیبسِزاینده ای خواهد بود که خوبی بیشترین بهره را 

 باید )peers( بُلَندپایگان  سپاهِهرِاکنون کوروش آرزو کرد که از بَ ]2.2.21[
 سپاهِ میپِنداشت که این برایِاو رآید؛ چونکه که این دوراندیشی به کار د

 که از راه ارزیابی کارشان، داوری میشوند و آنها بدانند زُبده بهتر است، اگر
 کوروش گرِ از نَو بر این پایه. هماهنگ با شایستگی شان پاداش میگیرند

 رسیده بود،) موضوع( پَسنده برایِ رای گیری در بارۀِ این نهاده زمانِ
) ادعا های ( داوش هایِخُرسَند ازنا همچنین  بُلندپایگانه سپاهِدرهالیک

اهنگ با آن، هم . بودند دانگِ برابربهره بُردن از  برایِ)عادی(سربازانِ روامند 
سش، همراهی کردند و  این پُربه گُفتگو گُذاشتنِ ، با در چادر بودندکسانیکه
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مِ دادگری است، باید که  خود بِپِندارد که آدآنها میگُفتند که هر کسیکه با
   .دهوادارِ این پیشنهاد باش

خوب، من همچنین ":  با یک خَنده گُفتفَرمانده هانولی یکی از  ]2.2.22[
 پُشتیبانی کُند ی پیشنهاداز چنین که میخواهد  را میشناسم،یک هم میهن

  دیگری".جا از این شیوۀِ پَخش بهره به گونۀِ برابر، دُنباله روی نشوده  همکه
که  سوگُند به خُدا ":او کیست؟ و او پاسُخ داد) منظور(یدِ داز او پُرسید که فَر

کی از همیارانِ ماست، کسی که همیشه میخواهد باالترین سهم را داشته او ی
 دیگری " سخَت، هَمچنین؟هایِ کار، در انجامِباالترین سهم! چی"".باشد

ولی در اینجا نزدیک بود که ونه؛  او گُفت؛ به هیچگ" که نه،به خُدا". پُرسید
) اعتراف کُنم(چونکه باید خستو شوم .  گیراُفتاده ام)خطا( یک رَمژک من در

نجامِ ا سهم خود را در  هنگامِ کار، او خُرسند از این است که بدونِ شکوه،که
 ".د واگُذاران دیگر بهکارهایِ سَخت،

یخواهیم که به باور من، اگر م" کوروش گُفت، "خوب، مردان،" ]2.2.23[
 چنین  این از بایستیکهاَرتش خودمان را زَرنگ و گوش بفرمان باربیاوریم،

 میان ردۀِ  در، آنها میباشدهال بازگُفتنِ رَفتارِدوست ما در که ،رانیهمیا
سربازان از این گونه ) اکثر(چونکه از دید من بیشینۀِ . خودمان دوری کُنیم
خوبی  . دُنبال میکُنند،هرجا که بروند خودشان را به  هانِهَستند که فرمانده

، و بدسرشتی به  و شکوهمندی راه میبرند نیکوییو واالمنشی، از دیدِ من، به
  ".تبهکاری

 بیشتر از آدم  آدم هایِ بی ارزش دیده ایم که بارهان ماو اکنو" ]2.2.24[
راه خوش گُذرانی، دل از  زن نابکار یک .هایِ واالمَنش دوست پیدا میکُنند

 در ، ولی و بدنبال خود میکشد بدست میĤوردچشم روشنیان تن را با ارهز
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از سرباالیی  بُردن یارانشهال باال  در، که با رنجندامآدم پاک  آننگاه نُخست
 که یارانش را بدونِ نغ زدن با ،برخوردار استکمتری   بَختِ است، اززندگی

ن را بانگ داین مر ا، آنهاهنگامیکه دیگر دوستانِآنهم  خودش همراه کُند،
  ". پایین رفتن را به آنها نشان بدهند آسانِزنند و راهِ

 تن پروری و آسایش تنها از بَهرِ م هنگامیکه مَردُ،و بر این پایه ]2.2.25[
دوست بیشتر های مُفت خور را   به باور من آنها آدم، بد هَستندخواهی،

به ) امتیازهایشان( هایشان  هزینه کردن فَرداتبا اینکار از راهو آنها دارند، می
 . آسیب میرسانند)شان روابط اجتمای (پیوستگی هایِ هَنجُمَنی شان

 هَرزگُسار و همچنین،  سخت کوتاهی میکُنندهایِ کار که در انجامِهمیارانی
) امتیازی( رسیدن به هر فَرداتی گَزافکار هستند و در آرزویشان برایِ و

دنهادی رهنمون به بَرا ایی دیگران ه  اینچنین آدم،ی نشان میدهندبیشرم
 که آدم هایِ نابکار میکُنند بیشتر وانمودبا رفتارشان میکُنند؛ چونکه آنها 

، ما باید که اینگونه آدم ها را از اینروو .  برخی برتری ها دستیباندمیتوانند به
  ".دور کُنیماز میان خودم  با هر هَزینه ای 

جایِ آنها را  در رده هایِ تهی شده ید کهتالش نَکُن به هر روی، " ]2.2.26[
 در زمان گُزینششما  همانگونه که ؛ ولی، همشهری هایتان پُر کُنیدباتنها 

اسب هایی که در خانه پرورش یافته اند نگر  تنها به ، رَزمییک گُروه
 گُزینش  بهترین اسب ها را زیرچشم میگیرید، همچنین در زمانِورزید ونمی

و   سرچشمه ها مردانی را از:که از این بُنپایه پیروی کُنیدد  بایهمیاران خود
 باال بردن توان و ارج و رَستگاه های گوناگون پیدا کُنید که بتوانند نغشی در

دن ی اُستوانرا برایِ) توضیح( من این فرانمود . شما داشته باشندآزَرمِش
هسته پیشنهادم میĤورم؛ من بیگمان هستم که با بستن یک اسب آ) اثبات(

 به تندی رود، و  ارابه نخواهد توانستبه یک اربه جَنگی، هیچگاه آن
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اسبی نمی تواند سودمند باشد اگر هیچگاه  ارابه از) استفاده(همچنین کاربُرد 
نمیتواند از ؛  و یک خانه هیچگاه  بسته شود به آنرا که تندرست نیست

وب کارپردازی د، خندنهاد باش ای که بَسویِ پیشکارهایِ بکارگرفته شده
 آنرا ،پیشکارهایِ ناتوان، ولی خانه آسیب کمتری میبیند اگر که گَردد

 نگاه داشته ناشایست، درهم و برهم تا اینکه از سوی پیشکارهای نگردانند
  ".شود

 "دوستانِ من، بُگذارید که شُما را در این باره آسوده کُنم،" ]2.2.27[
  نه تنها این بَرتَری از میان خودتان  بَدسرشت آدمِراندنِکه "کوروش اَفزود، 

 کسانیکه با آن د شُد، افزون بر آن، سَرِ راه برداشته خواه، که او ازرا دارد
و این درهالی  از دَستِ او آزاد خواهند گَشت،  آلوده شده اند، نیز هَرزهیِآدم

 مینگرد، با کوشایی که آن آدم بدنهاد را رُسواشده ی آدم نیکوکاراست که
  ".به کارهایِ سُتوده میپردازدشتر بی
 با این گُفته کوروش سُخنان خود را به پایان بُرد؛ و هَمِۀِ دوستانش ]2.2.28[

ست میباشد، و آنها با او هم رای شُدند که آنچه کوروش گُفته است، دُرُ
پس از آن کوروش دوباره .  را آغازیدند)اصل ها (پیروی از آن بُنپایه ها

چونکه کوروش درنگرید که یکی از دوستانش شُد؛  شوخی کردن با سرگرمِ
 مِهمانِ و دوست با خودش  در جایگاهِ بَدریختِ پُر مویی راسُتوان ها یک مَردِ

 میز آورده است؛ و کوروش آن سُتوان را به اینگونه با نامش سدا رِبر سَ
شُما م که ن میبی"کوروش گُفت،" ،)Sambaulas(خوب، سامباوالس ":کرد
 و همه جا این مردِ جوان ؟ن یونانی ها خو گرفته اید، اینگونه نیستآیی نیز با

 اندازه قَشنگ است، با خود میبرید، چونکه او بیرا که کنارِ شما نِشسته 
 من هم از ، به هر روی" سامباوالس گُفت؛ "سوگَند،آری، به خُدا " "است؟

  ".هَمنشینی با او خوشنود میشوم و هم از دیدن او
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از اینکه دوستانِ کوروش گُفتۀِ او را شَنیدند، آنها به آن مَرد پس  ]2.2.29[
نگاه انداختند؛ و هنگامیکه آنها دیدند که رُخسارِ آن مرد بی اندازه زشت 

برای خُدا بگو به بینیم، ": و یکی از آنها گُفت. میباشد، هَمِۀِ آنها خَندیدند
  "؟ش اندر کَشدچگونه توانسته است شما را به خود جوانسامباوالس، این 

به شُما خواهم " سامباوالس پاسُخ داد، " سُوگَند، دوستان، خُدابه" ]2.2.30[
، او هیچگاه بهانه  باشد یا شبروزگاه که من او را سدا میکُنم، چه هر. گُفت

و   میدهد،پاسُخ ؛ همیشه به بانگِ مننمیĤورد» ،هنگام ندارد«ای برای اینکه 
همواره از او و همانگونه که من . ا شتابب) بلکه(نه با آهِستگی، ونکه 

 مرا  میکُنم، هیچگاه من نَدیده ام که او درخواستِ انجامِ کاری رادرخواستِ
 او دَستۀِ ده تنۀِ سخت، برآورده نسازد؛ و اَفزون بر آن، کارِیک   دادنِ انجامدر

ا آموزه، ونکه بدادن زیر فرمانش را همانند خودش بار آورده است، نه تنها با 
  ".یک رفتار نمونه که سربازان باید خود را با آن بسازندنشان دادنِ 

با آنکه او اینچنین جوانِ بی " یکی از باشندگان گُفت، "کنون،ا" ]2.2.31[
، او را نمی همانگونه که با خویشاوندانتان رفتار میکُنیدتایی ست، آیا شما مه

 سوگند که نه، ه خُداوندب" : اینگونه پاسُخ داد آن مَردِ بَدچهره و"؟بوسید
من بوسیدنِ   رنجِکارهایِ سَخت نیست؛ زیراانجام دادنِ چونکه او شیفتۀِ 

  ". است که او انجام داده،ۀِ کارهایِ سَختی خواهد بود هَمِبیشتر ازبرای او 
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  نَسکِ دوم بَخش سوُم
و ایزانش ) تصمیم گرفتن(سِگالش با فرماندهان در وَداییدن 

  )مَنظم(ازانِ رایِناک سرب) تشویق(
تا اینکه در ، در چادر سَرفَرمانده هان سپری گَشت بدینسان زمان ]2.3.1[

بجای ) دُعا (ذُوا آیین نیایش به درگاه خُداوند با کُرنش کردن و این ،پایان
و بدینسان آنها آن  — »ۀِ چیزهایِ خوب را به ما بِبَخشهم «— آورده شُد

ولی در روز سپسین کوروش . و رفتند که بخوابندمهمانی را به پایان بُردند، 
، و همانگونه که در پی گردهم آورددر یک گردهمایی بُزرگ سربازان را 

  :میĤید برای آنها سُخنرانی کرد
و دوستانِ من، روز درگیری نزدیک است، " او گُفت، "مَردانِ من،" ]2.3.2[

باید که ازآنِ ما اگر پیروزی و پاداشِ پیروزی، . دُشمن در نَزدیکی ماست
ما و  باور داشته باشیم که پیروزی ازآن ما خواهد بود، ما ناگُزیریم —باشد

 پیروزی چیزی کمتر از خُودِ پاداشِ— ازآن خودمان بکُنیمآنراباید که 
 ازآنِ دُشمن و اگر باید که پیروزی. دُشمن و همۀِ دارایی هایِ او نخواهد بود

یِ  پابههَمِۀِ دارایی هایِ شکست خوردگان باید که ، پس، به همانگونه، بشود
  ". شوندپیروزمندان ریخته

 من از شُما میخواهم که این گفتۀِ مرا با دل هایِ خودتان از اینرو" ]2.3.3[
 اگر بیاد بیاورند که تا کسانی برایِ جَنگ بهم میپیوندندکه هرجا : بپذیرید

دهد و سهم خودش زمانیکه هرکس و هرکدام از آنها نغش خودش را انجام ن
؛ در آنجا ما نیز نمیتواند بدُنبال بیایدرا با کوشایی بجا نیاورد هیچ خوبی ای 

 زیرا در آنجا . امید داشته باشیمیشاید بتوانیم به کامگاری فروزانفر و شگرف
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ولی اگر . هیچ کاری که باید انجام شود، انجام نشُده فروگُذاشته نخواهد شُد
 من کار سُخت و نَبرد را پی خواهد همرزمِ« که با خود بیاندیشدهر کَس  

پس، به من باور » ود شسُست و بازوی من ناتوانگرفت، هتا اگر دل من 
کس و که ناکامی و شکستِ بُزرگ نزدیک خواهد بود، برای هر، داشته باشید

، و هیچکس نخواهد توانست خود را از فرجام آن رها همۀِ ما همانند هم
  .سازد

که نمیخواهند برای  کسانی:است) مشیت الهی(غ بَختیاری این بَ ]2.3.4[
آنها فرمانروایی بر خودشان را بدستِ دیگران رهایی خودشان کوشش کُنند، 

 "و اکنون من به هَر سربازی که در اینجا باشنده است روی میĤورم،. میدهند
بهتر تودگی و نیکی  او باور دارد که سُکه برخیزد و بگوید که آیا"او اَفزود، 

 ترین کارها را انجام  آن کس که سنگین پَروَرده خواهند شُد اگردر میانِ ما
  نیزراها  بُزرگترین ارج ،پذیردمیرا ) خطرها(دهد و سُخت ترین سیج ها می

بدست آورد، یا اینکه ما باید بپذیریم که هیچگونه ناسانی میانِ بُزدلی و 
  "دالوری نیست و  آنها فرجامی همانند دارند؟

او یک آدم خَرَدمند از پَشکِ .  برخاستخروس اَنتاشبیدرنگ  ]2.3.5[
او همانگونه . بود، ولی نمایِ بیرونی بدن او تَنومند نشان نمیدادبَلندپایگان 

من نمیتوانم گُمان کُنم، کوروش، که شُما ":که در پی میĤید سُخنرانی کرد
 هایِ بُزدل براستی این پُرسش را با اینچنین باوری پیشکشیده باشید که آدم

ه، شُما ن. باید همان سهمی را ببرند که آدم های دلیر دریافت میکنند
 در میان ما کسی میتواندمیخواهید که ما را آزمایش کُنید و ببینید که آیا 

داشته باشد که همرزمان را  ییسهم برابر در همۀِ آن چیزها) ادعای(داوش 
 نتوانسته است اند، با آنکه او خودشواالمَنِشی بدست آورده دلیری و او با 

  ".دالوریش را نشان دهد ،به دُشمن) ضربه(هتا با زدن تنها یک زخمه 
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 تُندپایی هَستم و نه دست و پایِ نه آدم" او ادامه داد، "من خودم،" ]2.3.6[ 
 که در انماری از بدن من ساخته است، من میدک تا آنجا که  دارم،تَنومَندی

ه گاهِ نُخُست و نه جایگاهِ دوم ازآن من خواهد بود، نروز آزمایش نه جای
، )میفهمم(هُوشم ولی این را بخوبی می. گاهِ هزارُم، و نه هتا جایجایگاه سَدُم
 توانایِ ما همۀِ نیرویشان را بکاربگیرند، من هم خواهم توانست که اگر مردانِ

نگونه که هماببرم، ) نعمت هایمان(یمان  ها از فَرَه دَهِشاینچنین سهمی
ولی اگر آدم هایِ بُزدل در آسودگی بنشینند و . باشمآن شاید من نیز سزاوار 

در این نِهِش  ، آدم هایِ خوب و نیرومند رخت بربندَدیِها دل دالوری از
چیزی آن بُزُرگتر از  خواهم آورد بِدست  کهراسهمی  من میترسم،) وضع(

  یکآن  به)بلکه(ونکه  د،یپندارننم )نعمت(  فرخُندگی آنرا که دیگر باشد
  ".دمیگویننفرین 

 فرَه والش سُخن گفت، و سپس خروس اَنتاشو بدینگونه  ]2.3.7[
)Pheraulas (او مَردی از میانِ مَردم بود، ولی کوروش او را از . برخاست

 :بخوبی میشناخت و بسیار به او دلبستگی داشتروزهایِ گُذشته در خانه 
نجیب (همانندِ یک هُوزات  ،انِ اندرونیش بد نبودریختِ بیرونی او همانندِ رو

  :اکنون او همانگونه که در پی میĤید سُخن گفت. )زاده
بگونۀِ برابر کوروش، دوستان، و پارسیان، به باور من امروز ما همه " ]2.3.8[

 من از آنچه که . استکه دلیری هدفِ آن میĤغازیمرا )  ایمسابقه (یآن آوَرد
 به ما با هزینه هایِ همانند آموزش داده شُده است؛: مدیده ام سُخن میگوی

ما خُرسند از پاداش های  ؛برپایۀِ همان دوستی بر ما ارج گُذاشته میشود
به همۀِ ما همانند هم گُفته شُده است که از رهبران خودمان . یکسان هَستیم

 تر از همه فرمانبُرداری کُند،و بی ریاپیروی کُنیم، و آنکس که بی آالیش 
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نخواهد شُد که از سویِ کوروش گرامی داشته او ) حق(در هاگِ هیچ کوتاهی 
 :نیست) طبقه(یک پَشک ) امتیاز(تنها فَردات دیگر دلیری بیش از این . شود

  ".هرکسی باشددر سرنوشت   نیکوترین آرمان میتوانددلیری
به  هیچکس نیاز ندارد که ، و ماست در پیشِ رویِیک نَبردو امروز " ]2.3.9[

از تَرفندهایِ ) طبیعی(ما بِگونۀِ سِرشتین : ما آموزش دَهد که چگونه بِجَنگیم
آن آگاهیم، همانند یک گاوِ نَر که میداند چگونه شاخ هایش را بکاربگیرد، یا 

دندان هایِ  دَندان هایش را، و یا گُراز ، یا یک سگیک اسب سُم هایش را
که در " او ادامه داد، "نده میدانند، جانوران به خوبی و اندازۀِ بَسَ. رادرازش

ند آنها نیازی به اُستاد ندار: نندچه زمان و در کُجا از خودشان پدافندگری کُ
  ".که این چیزها را به آنها بیاموزد

) غریزی(من خودم، هنگامیکه یک پسربچه بودم، بگونۀِ آسَنی " ]2.3.10[
که میدیدم که زَخمه میدانستم که چگونه از خودم پَدافندگری کُنم، هنگامی

اگر هیچ چیزِ دیگری در دست : میخواهد بر من فرود آید) ضربه ای(ای 
نمیداشتم، من دوتا مُشتم را داشتم، و آنها را با همۀِ توانم در برابر دُشمنم 

هیچکس به من نیاموخته بود که چگونه اینکار را انجام دهم، : بکار میبُردم
 من مُشت هایم را گره  اگر میدیدند کهدَند، آنها مرا کُتَک میزَبه واژگونه

چاکو : نمیتوانستم برتابم را) چاقو( من بیاد میĤورم، که یک چاکو و. کرده ام
:  میدیدمآنرابه چنگ میĤوردم، هرگاه که ) حریف(را از دستِ هَماوَرد 

چگونه رفتار ) وضعیتی(هیچکس به من نشان نداده بود که در چنین نِهِشتی 
 م کهخودش، من بر این گُفته پافشاری میکُن) طبیعت(کیاناد ز جُه کُنم، بِ

 که به من آموخته شُده بود که از اینرو، نه  کُنِش میکردممن بدینسان
بود، ) ممنوع( بدون رویکرد به اینکه اینکار اَرُواک اینگونه رفتار کُنم، ونکه

 بدون ، و دیگر که کیاناد مرا به آن سوی میراندهمانند بسیاری از چیزهایِ
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آری، و من هیچگاه خَسته نمیشُدم که هرگاه . مرویکرد به هم پدر و هم مادر
 بدون اینکه  بکاربگیرمآنرارم و بُ بِبدست میĤمد با چاکویم هرچیزی رابَختی 

یک  انجام اینکار همانند پیاده روی و دویدن تنها بنگر نمیĤمد که: گیربیاُفتم
  ".ینکار برای من شادمانی به همراه داشتبود، انجام ا) عادی( رَوامَند کارِ

از آنجا که این شیوه از " او ادامه داد، " نامید،آنراهرچه که بشود " ]2.3.11[
پیکار پیش بینی میشود، چیزیکه بیشتر دالوری درخواست میکُند تا مهارت، 

همالیم با شادمانی بِ) peers( در اینجا با سپاه بُلندپایگانما چرا نباید که 
ا پاداش هایی که برایِ نشان دادنِ بَرتَری و ویژگی های  زیر؟)بت کُنیمرقا(

اندر خواهیم ) قماری( بازییک  ما به .خوب پیشنهاد شُده اند، برابر هَستند
 برابر پول هَماوردهایِ  خواهیم گُذاشتشُد بدونِ اینکه پولی را که در آن

 یک  خواهند گُذاشتا آنچه که آنها در این بازی باشد؛ زیرما) حریف هایِ(
با اَجُمَندی است، که بُزگترین خوشبختی هاست، درهالیکه ما شیرین زندگی 

بخطر ( خواهیم سیجید را) احترام(تنها یک زندگی سَخت و بدور از آزَرمِش 
  ".ار کمرشکن است بسی، چیزیکه به پندارِ من)خواهیم انداخت

در دالوری را و ) جرأت(بیشترین گُرمَک این به من همرزمان، و " ]2.3.12[
؛ استمیدهد، که کوروش داور ما ) peers(با این سروران ) رقابت(هَمالش 

، )تصمیم نمیگیرد (یدوَدابا بدخواهی و یک سوی نگری نمیزیرا او هیچگاه 
اگر کوروش به به دروستی بر این باورم که ) به خُدا سوگند میخورم(من ولی 

به . اشتکمتر از خودش دوست نخواهد د را آنها او پی ببرد، دالوری کسانی
 کوروش داشته  که در این پیوند هر چیزیکههر روی، من درنگریسته ام،

 به آنها بدهد تا اینکه بخواهد آنراباشد، او بیشتر خوشهال خواهد شُد، که 
  ".برای خودش نگه بدارد
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گونه که همان) peers(و باز هم من میدانم که این مَردان " ]2.3.13[
 بهتری که انِ آموزگارمکِبه کُیند، سرافراز از خودشان هَستند که میگو

شکیبایی برابر گُرسنگی، تشنگی و سرما در  داشته اند، وَرزیده شُده اند تا
در این پیشه هیچ آموزگاری بهتر از راستی این است که نشان دهند؛ ولی 

  ".اده است رسا دنیاز نیست، که به ما در این زمینه بی اندازه آموزش هایِ
جنگ ) حمل(برایِ انجامِ کار سخت و تَرابَریِ ) peers(و آنها " ]2.3.14[

، جنگ ابزارهایی که بگونه ای )تمرین دیده اند(ابزارها بَرزیده شُده اند 
 بتوانند به آسانی آنها را تَرابَرَند تا همه) اختراع شده اند(نوآوَری شُده اند 

 خودمان، ناگُزیر بوده ایم که با بارهایِ ؛ درهالیکه ما، به سهم)حمل کُنند(
سَنگین راه برویم و بدویم، بگونه ایکه هم اکنون ترابریِ جنگ ابزارها بنگرم 

  ".میĤید که بیشتر همانند بال گرفتن باشد تا باربری
 او گُفت، "، بِگُذارید تا به آگاهی شما برسانم، کوروش،از اینرو" ]2.3.15[
خواهم ) رقابت(تنها پا به میدانِ این هَمالش که من، به سهم خودم، نه "

من از شما این است که شُما مرا ) انتظار(چشمداشت ) بلکه(گُذاشت، ونکه 
و شُما، .  و یا چه بد، پاداش دهیدچه خوب باشمهماهنگ با شایستگیم، 

سُخن ) نتیجه گیری( او با این بَریافت "،)عادی(یارانم و شهروندانِ رَوامَند 
 که با دل هایِ شاد و من به شُما سفارش میکُنم" پایان بُرد، خود را به

در این ) peers(پیکارجو  با این سَروَرانِ) رقابت(شورمندی بُزرگ در هَمالش 
 با شَهروندان )رقابت (کارزار اندر شوید؛ زیرا آنها هم اکنون در دام یک چالش

  ".گرفتار شُده اند) عادی(رَوامَند 
و بسیاری دیگر از هر دو گروه .  سُخن گفته والشفرَبدینسان  ]2.3.16[

آنها چنین وَداییدند . سُخن بگویند) اقدام(برخاستند تا به سودِ این فراپیشی 
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که هرکس هماهنگ با شایستگیش پاداش دریافت کُند، و اینکه کوروش باید 
 همگانی با خُرسندیِ) موضوع(پس، بدینسان، به این نهاده . داور باشد
  ".درسیدگی شُ

و یکبار کوروش یک فرمانده و همگی دستۀِ او را به خوراکِ  ]2.3.17[
نیمروز فراخواند، زیرا او درنگریسته بود که آن فرمانده نیمی از از مردانِ 

درگیری نمایشی رو در رویِ هم دستۀِ خودش را در برابر نیمی دیگر در یک 
دَربَر داشتند و در ) نسینه بندِ پوالدی(هر دو گروه جُوشنِ سینه . کرده بود

ر سِتَپدستِ چپ شان سپرهایشان؛ او بدستِ یک گروه چوبدستی هایِ 
  پرتابگر گفت که آنها باید کلوخ برایِ به گروه دیی داد، درهالیکهوکُلفت

  .کردن، بردارند
 با چنین آرایشی ایستاده جایگاه شاناکنون هنگامیکه آنها در " ]2.3.18[

آن گروه که کلوخ در دست سپس .  به آغاز نَبَرد دادبودند، آن فرمانده فرمان
، کلوخ هایِِ خود را پرتاب کَردند، که برخی از آنها به سینه بندهایِ داشتند

 روه دیگر همچنین بر ران هاپوالدینِ و سپرهایِ گُروه دیگر برخورد کردند، گ
امیکه دو هنگولی  .هَماوَردهای خود زخمه زَدَند) یِهاساقِ پا(یِ هاساگِِ پاو 

اینگونه  به نَزدیکی هم رَسیدَند، آنها که چوبدَستی داشتند گروه دیگر را گروه
شان، و  شان، برخی دیگر بر روی بازوهای  برخی بر روی ران های–زَدند 

 خم شُد  دیگرشان؛ و باز هنگامیکه آن گروهِبرخی دیگر بر روی ساگِ پاهایِ 
در و . شان فرود آمدند  و پُشتِروی گردنتا کلوخ بردارد، چوبدستی ها بر 

دند، دست ها هَماوَردهایِ خودشان را گُریزان کَر ب چوبپایان، پس از آنکه
 خود را در میانِ   درهالیکه زخمه هایِآنها کُلوخ بدستان را پیگرد کردند،

و سپس دوباره، با دگرگونی . فرودمیĤوَردندبر آنها  فریادهایِ خَنده و شادی
، توانست با همان ه بودن گروه که اینبار چوبدستی برداشتدر آرایش دسته، آ
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 ند، ناگُزیر به گُریز هماوَردهایِ خودش را که اینبار کلوخ برداشته بود،برآیند
  .کُند

 از در این پیوند کوروش هم از زَرَنگی فرمانده ستایش کرد و هم" ]2.3.19[
همزمان آنها  میدید که  خوشنود از این بود کهکوروش. فَرمانبُرداریِ مَردانِ او
سرخوش  خودشان  از بودن باو هم) تمرین میکُنند(هم بَرزش میکُنند 

پیروز میشُد که خودش را به  آن گروه  همیشهتند و همچنین برایِ اینکههَس
 کوروش آنها را به ،خُرسند از این. شیوۀِ پارسیان با جنگ ابزار میĤرایید

 و در چادرش کوروش درنگریست خوراک نمیروز فراخواند؛) صرف(گُسارش 
 یکی بدور پایش، و –که برخی از آنها خود را در نوار زخم بندی پیچانده اند 

؛ و آنها پُرسید) موضوع(از آنها در بارۀِ نهاده  کوروش –دیگری بدور بازویش 
  . بودندکلوخ ها شُدهآن پاسُخ دادند که آنها هَدَفِ 

 آیا این آسیب های بدنی هنگامی و کوروش در ادامه پُرسید، که ]2.3.20[
که و آنها گُفتند . روی دادند که آنها نزدیک هم  و یا اینکه دور از هم بودند

ولی هنگامیکه آنها بهم .  که آنها دور از هم بودنداین پیشامد زمانی روی داد
 این پاسُخ –آنها با شوخی بُزرگی همراه شُد ) تمرین(نزدیک شُدند، بَرزش 

؛ ولی آنها که به رسایی با چوبدستی ها کُتک خورده بودها چوب بدست آن 
 نبوده است که از نزدیک هیچ خوشیاین  بودند، فریاد برآوَردند که بنگر آنها

 لکه هایی را روی دست ها، گردن ها و برخی آنها همزمانزخمه بِخُرَند، و 
 و .هم بر چهره هایشان نشان دادند که چوبدستی ها برجای گُذاشته بودند

در روز سپسین . سپس، همانگونه که رَوامَند بود، آنها به همدیگر خَندیدَند
 از مَردانی که رفتار این دسته را اُلگویِ بَرزش همۀِ دَشت پُر شُده بود

برای انجام ) مهمتری(و اگر آنها کار مَهَندتری  خودشان کرده بودند؛) تمرین(
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دشان را با این وَرزش  که خومیشُدند از ایننمیداشتند، آنها سرخوش 
  .سرگرم کُنند

درهالِ  را درنگریست که روز دیگر کوروش یک سرهنگ ]2.3.21[
آنها به سُتونِ یک . سویِ رودخانه به پایگاهشان بود از بازگرداندنِ هَنگش

  شایسته آن سرهنگ بودند، و در یک دَمِاز سوی چپِ اوهال گُذر کردن در
و در کنار بزند و در پیشاپیشِ آن ستون  یبه دستۀِ دوم فرمان داد که چرخ

آن بایستد، و سپس به دَستۀِ سوم، و پس از آن به دَستۀِ چهارم همان 
پهلو به پهلوی هم   همۀِ فرمانده هایِ دسته ها؛ و هنگامیکهدستور را داد

 فرمانده  در این هنگام"دسته ها به سُتون دو،"ایستاده بودند، او فرمان داد، 
یک دَمِ در دوباره به سُتون شُدند؛ و در راستایِ هم ، هده تندسته هایِ های 

در این هنگام  " به سُتون چهار،دسته ها" داد،  فرمانآن سرهنگشایسته 
فرمانده هایِ گروه های پنج تنه چرخی زدند و پهلو به پهلوی هم ایستادند؛ 

آنها اد تا فرمان دو و هنگامیکه آنها به دَرِ چادر رسیدند او فرمان ایست داد، 
 پیشاپیش یکبار دیگر خود را به سُتون یک آرایش دهند، و دستۀِ نُخست در

، و سپس دستۀِ سوم و برود و دستۀِ دوم پُشتِ پای دستۀِ نُخست روان شود
، و هنگامیکه آن سرهنگ  بروندچهارم بدنبال دستۀِ دوم پُشت سر هم

ی میز نشاند، در پا را  چادر راهنمایی کرد، او آنها را به درونِسربازان
 آنچه .ه بود را درهنگام اندر شدن به چادر نگه داشتدرهالیکه آرایش سربازان

 فرمان  روش آرامِرا به ستایش کردن این نمایش رَزمی واداشت،که کوروش 
و این . ه بودنشان داداز خود بود که آن افسر ) دقتی( هُشیاریآن دهی و 

 )صرف ( گُسارشِهَنگ او را برایِکوروش این افسر و  شُد تا انگیزه ای
  .خوراک به چادر شهریاری فرابخواند
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 دیگری در میانِ مهمانان بود، یش آمد که سَرهنگِ اکنون چنین پ]2.3.22[
نمیخواهید مَردانِ هیچگاه  ولی آیا شُما":و او دهان بازکرد و به کوروش گُفت

 در بامداد و ز، هر روبرایِ خوراک به چادرِ خودتان فرابخوانید؟نیز مرا 
ن، هرگاه که ما برایِ خوراک خوردن به چادر اندر میشویم، ما تنها شبانگاها

همان کاری را میکُنیم که آنها انجام میدهند، و هنگامیکه خوراک خوردن به 
 سربازانِ دسته اش را با آرایشِ ،پایان میرسد، واپسین سرباز از واپسین دسته

یبرد، و دستۀِ سپسین با راهنمایی واپسین رَزمی شان وارونه به بیرون ره م
مَردش، دستۀِ پیشین را دُنبال میکند، و سپس دستۀِ سوم، و سپس دستۀِ 

، پس نشینی در برابر یک دُشمن بشوندبگونه ایکه اگر آنها ناگُزیر از : چهارم
به یک  و هَمینکه ما. شینندهمۀِ آنها میدانند که با یک سازمان خوب پس نَ

و من هَمۀِ به سویِ خاور پیاده روی میکُنیم، نُخست ، ما  میرسیممیدانِ فراخ
) عادی شان(شان با آرایش رَوامند را که در پُشتِ سَر من هَستند هَنگم

انتظار (، درهالیکه آنها فرمان مرا میپیوسند )هدایت میکنم(میویتارم 
پس پس از اندک زمانی ما به سوی باختر پیاده روی میکُنیم، و س). میکشند

 در پایانِ راه را نشان میدهد، ولی با آنکه من دستهواپسین سرباز از واپسین 
 راهپیمایی میکُنم، آنها ناگُزیر هَستند که پیوسته چشم به فرمان هایِ هنگ

واکُنش تُند از من پیروی همان من بدوزند، بدینسان آنها یاد میگیرند که با 
  ". باشمهنگیا در پس  نکه من در پیشکُنند، بدونِ وابستگی به ای

 که این شیوۀِ" کوروش گُفت، "آیا شُما میخواهید به من بگویید،" ]2.3.23[
 بکار آنرااست که شُما پیوسته ) قاعده عادی(سازماندهی یک بُنپایۀِ روامندی 

همانگونه بهنجار "آن سرهنگ پاسُخ داد، ""بِدُرُستی آری،""؟میبَندید
پس، از اینرو من همۀِ "".وردن میرویم برای خوراک خ ما همیشهکه) عادی(

خوراک ) صرف(خوب به گُسارش ) دلیل(مَردانِ شُما را از بهر سه فَرنودِ 
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 به دو شیوه بکار میگیرید، شُما هم خودتان رارَزمی فرامیخوانم؛ شُما آموزشِ 
اینکار را بامداد انجام میدهید و هم شامگاه، و از راه راهپیمایی به پیش و 

و به روانتان سود ) تمرین میدهید( را بَرزش میدهید تانن خودپس شُما بد
و از آنجا که شمُا اینکار را هر روز دوبار انجام میدهید، تنها . میرسانید

  ". به شُما سور دهمدادگرانه خواهد بود که من دوبار
 آن "!ولی من از شُما خواهش میکُنم، که نه دوبار در یک روز" ]2.3.24[

دوم فراهم ) معدۀِ( اینکه شُما برای هریک از ما یک اُروَسپَر افسر گُفت، مگر
  ".آورید

در روز پَسین کوروش . به پایان رسیددر آن هنگام و بدینگونه آن گُفتگو 
) صرف(گُفتۀِ خودش را نگه داشت و همۀِ سربازان آن هَنگ را به گُسارش 

و هنگامیکه : دخوراک فراخواند؛ و در روز سپس تر او دوباره به آنها سور دا
آگاه شُدند، آنها نیز از آن پیروی ) موضوع(هَنگ هایِ دیگر از این نهاده 

  .کردند و رفتار این هَنگ را اُلگوی کار خود ساختند
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  نَسکِ دوم بَخش چهارم
گُفتگو با فرستادگانِ هندوستان و کوشش برایِ همبسته نگه داشتن 

  اَرمَنِستان
 زانشکوروش درهال سان دیدنِ از رژۀِ هَمِۀِ سربا یک روز هنگامیکه ]2.4.1[

 آمد که کیاخشترهد، یک پیکی از سوی دنآراسته به جنگ ابزار بوبود که 
 کیاخشتره". از کشور هندوستان رسیده است) سفیری(میگفت یک پَتامبری 

افزون . پیش او بروید، از شما خواهش کرده است که هرچه زودتر از اینرو
 برای کیاخشترهمن یک جامۀِ بسیار زیبایی از سوی "فت،  آن پیک گُ"برآن،

) امکان دارد(شُما آورده ام؛ چونکه او آرزو دارد که تا آنجا که شایش دارد 
رخشان نمایان شوید، زیرا هندی هنگامیکه شُما پیش او میروید باشکوه و د

  ".آنجا برای دیدن شما خواهند بودها در 
 به آن سرفرماندهی  پیام را شنید، اوینو هنگامیکه کوروش ا ]2.4.2[
)captain( تا جایگاهش را در پیشاپیش نیروهایِ گرفته بود  نُخست جای که

 را به سُتون یک آرایش گُروهانشکه این فرمان ها را داد رَزمی نگه بدارد، 
 نگه بدارد؛ همچنین  ارتش را در سوی راستِو گُروهانشدهد و خودش 

 دیگر فت که این فرمان را به سرفرمانده هایِکوروش به آن سرفرمانده گُ
 و خودشان را همۀِ نیروهای رزمی در جریان گذاشته شوند افسرانِبرساند تا 

آن افسران و و . در کنار او آرایش دهندو  او به سُتونِ یک همانندِ گُروهانِ
فرمان را به دیگر آن  نیز بیدرنگ از این فرمان پیروی کردند و سربازان
 از  یکپارچه بگونه ایکه در یک زمان کوتاه یک سُتون رَزمیِ رساندند،افسران

 همۀِ نیروهای اَرتشی که در آنجا بودند ساخته شُد که در بخش پیشین آن
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سیسَد افسر پهلو به پهلوی هم ایستاده بودند و در ژرفایِ آن سَد سرباز 
  .جایگرفته بودند

، )مُستقر شُدَند(د شان مانیتَنو هنگامیکه آنها در جایگاه هایِ خود ]2.4.3[
  خودشهمانگونه که او  فرمان داد تا او را دُنبال کُنند وکوروش به سربازان

 کوروش با گام و بیدرنگ. ، از او پیروی کُنند را رهبری کُندها آنمیبایست
ولی هنگامیکه کوروش آگاه شُد . پیش ره بُردبه  سربازان را هایِ تیز و تُندپا
 تَنگ تر از آن است ، که به ستادِ فرماندهی پادشاه ره میبُردکه آن خیابانی

 یکپارچۀِ آنها داشت، که بِگُذارد تا همِۀِ مَردانِ او با چنین پَهنایی که سُتونِ
 تا با آرایشِ کُنونیش او  فرمان دادبه نُخستین گُروهانبه آنجا اندر شوند، او 

 نُخست را دُنبال  گُروهانِ که دوم میبایست، و گُروهان]* [را دُنبال کُنند
تا واپسینِ آنها از این فرمان پیروی کردند،   هاهمۀِ گُروهانکُند، و بدینگونه 

داد بدونِ اینکه برای برآسودن رهبری را ادامه درهالیکه او خودش 
 های پیشین را  گُروهانو گُروهان هایِ پَسینبایستد، ) استراحت کردن(

  .دُنبال کردند
ایستاده بود که در هر گُروهان سد ) اصلی(تون بُنیادین به سُتون یک در سُ هر گُروهان] *[

  .سرباز پُشت سر هم ایستاده بودند

برای پیشگیری از هرگونه لغزشی، کوروش دو آجودان به آغاز آن  ]2.4.4[
که سربازان سرگشته باشند، به آنها ) وضعی(خیابان فرستاد تا در نِهِشی 

و هنگامیکه آنها به . که چکار بایست کرد) ندتوضیح ده(فرانمود دَهند 
 رسیدند، کوروش به نُخستین فرمانده دستور داد تا کیاخشترهدروازۀِ کاخِ 

سُتونِ گروهانِ خودش را بگونه ای آرایش دهد که ژرفای آن به اندازۀِ دوازده 
مَرد باشد، درهالیکه گُروهبان ها میبایستیکه در پیشاپیش سُتون های رَزمی 

کوروش از آن فرمانده . یرامون کانونِ فرماندهی پادشاه جای میگرفتنددر پ
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 تا به همین گونه به فرمانده بدهد،خواست تا او دستورش را به دومین 
  واپسین فرمانده برسد؛

و فرماندهان بدینگونه فرمان کوروش را دُنبال کَردند، درهالیکه او   ]2.4.5[
 کیاخشترهبود، در پیشگاهِ خودش را در پوشاک پارسیش که خوشنما ن

 کوروش را دید، او از آمادگی فوری کوروش کیاخشترههنگامیکه . نمایاند
چرا اینجوری، ":خوشهال شُد ولی از سادگی جامۀِ او ناخوشنود گَشت و گُفت

  فرستادگانِ هَندیکوروش؟ بَرداشتِ شُما از اینگونه نمایان شُدن در نَزدِ
باشد باشکوه ) امکان(ما تا آنجا که شایش چیست؟ اکنون من میخواهم که شُ

به من ) احترام(، زیرا این نشانه ای از آزَرمِش )ظاهر شوید(به سَهیستید 
خواهد بود که بِگُذارم که خواهرزاده ام با هَمِۀِ زیبایی که شایش آن باشد 

  ".پدیدار گَردد) امکان آن باشد(
ودم را در جامۀِ بنفش خاگر من آیا ، کیاخشتره":کوروش پاسُخ داد ]2.4.6[

 لی و گردنبند به گردن میاَنداختم وخوشگل میکردمبا دَستبند  میپیراستم،
با دَرَنگ از فرمان شُما پیروی میکردم، بیشتر به شُما ارج مینهادم یا اکنون 

 و در همراهی با یک ارتش بُزرگ ه امکه من بیدرنگ پیکِ شُما را دُنبال کرد
 من به نَزدِ شُما آمده ام درهالیکه خودم را با آبدانۀِ و کوشا آمده ام؟ و اکنون

، خوشگل کرده ام تا به شما شتابی که برایِ آمدن کرده امو آن ) عرقم(بدنم 
 اینچنین ".بنمایانم  را به شما از شما ارتشیِهمچنین فرمانبُردار اَرج نهم

وش با کور) حق( پی بُرده بود که هاگ  کهکیاخشترهکوروش سُخن گفت، و 
  .، فرستادگان هندی را به نَزدِ خودش فراخوانداست

و هنگامیکه فرستادگانِ هندی به بارگاه  اندر شُدند، آنها گُفتند که  ]2.4.7[
به چه بپُرسد که پادشاهِ هِندوستان آنها را با این فرمان فرستاده است تا 
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و او به " .مادها و آشوریان همدیگر را به جنگ فراخوانده اند) دلیلی(فَرنودی 
پس از شنیدنِ گُفتۀِ رَسمی شُما، ما باید "آنها گُفتند،  "ما دستور داده است،

به سوی آشوریان برویم و همان پُرسش را نیز از آنها بکُنیم؛ و در پایان او از 
 پادشاهِ هندوستان پس از بَررَسی شما بگوییم کههر دوی ما خواست که به 

، او از آن گروه که برهاگ باشد )موضوع(در این نهاده ) عدالت(داتَستان 
  ".پُشتیبانی خواهد کرد) برحق باشد(
بِگُذارید تا به شُما " بدینسان پاسُخ داد، کیاخشتره "خوب، پس،" ]2.4.8[

آشوریان ما ) حقدر (در هاگ ) خطایی(بگویم که در انجامِ هیچ رَمژَکی 
ه سویِ پادشاهِ آشور ؛ ولی اگر که میخواهید، اکنون بروید بگُناهی نکرده ایم

 کوروش که در آنجا ".و از او بپُرسید که او چه چیزی برای گُفتن دارد
هَست که من نیز ) امکان(آیا این شایش " پُرسید، کیاخشترهباشنده بود، از 

 از او خواست که سُخنش کیاخشترهو " "آنچه را که میاَندیشم به آنها بگویم؟
 هیچ پَتکاری کیاخشترهاگر "گُفت،  کوروش "خوب پس،". را دُنبال کُند

نداشته باشد، به پادشاهِ هِندوستان بگویید که ما پیشنهاد ) مخالفتی(
 آشور بگویید که با او از سوی  که پادشاهِ)در موردی( میدهیم، در نهاده ای 

برخورد شُده است، ما پادشاهِ هِندوستان را به نام ) ناحقبه (ما به ناهاگ 
 پس از شنیدن این ".زینیم و او باید میان ما داوری کُندمیانجیگرمان برمیگُ

  .گفته ها، فرستادگانِ هندی به سوی پادشاه آشور روان شُدند
هِندی رَفتند، کوروش روی به ) سفیرهای(پس از اینکه پَتامبر های  ]2.4.9[

، کیاخشتره":گُفتسُخن  او  با نهاد و همانگونه که در پی میĤیدکیاخشتره
 فراوانی داشته باشم، و از آنچه که آمدم بدون اینکه از خودم پولِمن از خانه 

ای سربازانم من آنها را بر.  مانده استیمن نیز داشتم اندازۀِ بسیار کمی بجا
اکنون شاید شُما در شگفت " کوروش گُفت، ".)مصرف کردم(گُساریدم 
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ربازان باشید، که چگونه من آن پول ها را گُساریده ام، هنگامیکه شما از س
نگهداری میکُنید؛ ولی من از شُما میخواهم بدانید که این پول ها هزینۀِ هیچ 

 داش و ارمغان به آنها نَشُده است؛ پذیرایی از سربازان و دادن پاچیز بجز
، به هرگاه که من از رفتارِ سربازی خُوشنود میشُده ام و او را شایسته میدیدم

  ".او پاداشی میدادم
اگر ما برایِ انجام هرکاری " افزود،  کوروش"یگمان هَستم،و من ب" ]2.4.10[

نیاز به کارگران و یاران خوبی داشته باشیم، این بهتر و دلپَسندتر است که ما 
تا اینکه بخواهیم ) تشویق کُنیم(گُفتار و رفتار دوستانه به ایزانیم آنها را با 

 و اگر ما اینچنین یارانِ .آنها را با گوشمالی و کیفر دادن به انجامِ کار واداریم
 با  آنها رامیتوانیمرا برای جَنگ نیاز داشته باشیم، ما تنها ) وفادار(تُوختار 
زیرا . زیبندگی در رفتار بدست آوریم و )مودبانه( ادَب آموخته  سُخنِگیراییِ

همبستگان راستین ما باید که دوستان ما باشند و نه دُشمنان ما، کسانیکه 
رهبرانشان رشک نمیبرند و به آنها در زمانِ آزَرَنگ و ) فقیتمو(به کامگاریِ 

  ").خیانت نمیکنند(بدبَختی شان دَغا نمیکُنند 
من این است و اینگونه نیز ) محکم(هماهنگ با آن، باور اُستوانِ " ]2.4.11[

ولی هنگامیکه من . باید باشد که من نیاز به پول را از خودم پنهان نمیسازم
هم اکنون تا این اندازه پول برای ما هَزینه کرده اید، روی میدانم که شُما 

آوردن به شُما برایِ فراهم آوردنِ هرچیزی در چشم من کار ناپَسند و زشتی 
 از راه سِگالش با من تنها میخواهم از شُما خواهش کُنم که. خواهد بود

گاه من بِخوبی آ. یکدیگر از به هدر رفتن سرمایه هایِ شُما پیشگیری کُنیم
، من را بدست میĤوردید) عظیمی(سیمی  دارایی آهَستم، که اگر شُما

به خودم کُمک کُنم، بویژه از آن بهرهمند شوم و میتوانستم در هنگام نیاز 
  ".شما بکار بگیرمخود اگر که میخواستم این سرمایه را به سودِ 
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زی  از شُما شنیدم که یک رو که بتازگیاکنون من بیاد میĤورم" ]2.4.12[
، زیرا با آنکه او شُما را خوار میشمارداکنون هم گُفتید که پادشاه اَرمَنِستان 

شنیده است که دُشمن درهال آمدن برای رو در روی شُدن با شُما است، 
خود را ) خراج(ولی او نه نیرویی برایِ کُمک به شُما فرستاده است و نه خَراچ 

 "آری، کوروش،"".ته استپرداخت میکُند که زمان پَرداختِ آن سپری گش
از  است؛ و درهال انجام آن کاری است که او این تنها" پاسُخ داد؛ کیاخشتره

دارم که آیا بهتر است فَرنامِشی ) شک(، من به سهم خودم، اَندید اینرو
 تا او را به زور پیرو خود کُنم و یا اینکه هم در برابر او انجام دهم) اقدامی(

ما او را نیز همانند دُشمن در مبادا که م، از ترس اینکه اکنون او را تنها بگُذار
  ".، افزون بر چیزهایِ دیگرمان برخیزانیمبرابر خود

دژسازی ) اقامتگاه هایش(آیا او در مانِشگاه هایش ":کوروش پُرسید] 2.4.13[
 آسانی شود بهباشند که بشاید برخی از آنها در جاهایی اینکه کرده است یا 

در جاهایی  " پاسُخ داد،کیاخشتره "مانِشگاه هایِ او،""شُد؟به آنها نَزدیک 
و هَستند که خیلی خوب سنگربندی نشُده اند؛ من از رویکرد نشان دادن 

به هر روی، در آنجا کوهِستان هایی . مه اکوتاهی نَکردبه آن  رسیدگی
  گرفتار شُدن پَناه ببرد و خودش را برای زمانی ازدجاییکه او میتوانهَستند، 

هرچیزی را که ) ایمنی( اَرمَندی ددر آنجا او میتوان دَستِ ما آسوده سازد، از
 ما فراهم آوری ، مگر اینکه)تضمین کُند(، پایندان کُند بَرَد باال بِبا خودش

  ".او کُنیم، همان کاری که براستی پدرم کرد) محاصرۀِ(برای پَروَستِش 
 از سوارکاران را که شُماریاگر شُما " کوروش پاسُخ داد، "خوب،" ]2.4.14[

که شایسته میپندارید، در فرادَستِ من بگُذارید، و مرا به آنجا بفرستید، من 
بر این باورم که بتوانم به کُمک خُداوند او را وادارام که برای کُمک به شُما 
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بدهد، افرون بر آن، من اُمیدوارم که او ) خراج(نیرو بفرستد و به شُما خَراچ 
  ". آنچه که هم اکنون است، دوست بهتری برای ما بشوددر آینده از

) احتمال( پاسُخ داد، این شایمندی کیاخشتره "من نیز امیدوارم،" ]2.4.15[
هَست که آنها بیشتر به شُما گوش دهند تا به من؛ زیرا من میدانم زمانیکه 

دوستان و  اَرمَنِستان در میانِ شما بچه بودید برخی از پسران پادشاهِ
، شاید، آنها با پیروی از از اینرواهان شما در هنگام شکار رفتن بودند؛ و همر

شُما ) مَهار(و اگر آنها زیر مَاهار .  دوباره به شُما بِپیوَندَند،خوی پیشین
با کامگاری ، همانگونه که ما آرزو کردیمبایستیکه  چیزهمه ، درآیند

 شُما میپندارید آیا" کوروش گُفت، "خوب پس،"".به پایان رسد) موفقیت(
خودمان را پنهان نگه ) نقشۀِ(که این چاره اَندیشی خوبی باشد که ما نغشۀِ 

) احتمال(مندی زیرا با شای"  گُفت؛کیاخشتره "آری، به دُرُستی،""بداریم؟
 که  برخی از آنها در دستِ ما گرفتار خواهند آمد، و افزون بر آن، اگر،بیشتر
  .گرفتار کُند) نامُهیا(واند آنها را نابَسُغیده میتاو  کسی بر آنها بتازد، باید

و بِبینید که آیا به باور شُما   " کوروش گُفت، "پَس گوش کُنید،" ]2.4.16[
اکنون من بیشتر با هَمِِۀِ نیروهایم در . چیز سودمندی در گُفتۀِ من هَست

هتا با نَزدیکی مَرزِ میانِ کشورِ شُما و اَرمَنِستان به شکار رفته ام، و گاهی 
کشور (انِ دوستانِ من در اینجا که از میبه شکار رفته ام  یبَرخی سواکاران

 گُفت، اگر شُما ناگُزیر باشید که همین کیاخشتره "،از اینروو "".بوده اند) ماد
کار را دوباره انجام دَهید، شُما هیچ بَدگُمانی را برنخواهید اَنگیخت؛ ولی اگر 

وی شِما بسیار بُزرگتر از آن اندازه ای است، که با آنها بتوانند پی ببرند که نیر
 داشتید، این میتواند بیدَرَنگ بَدگُمانی رفتن به شکارآن شُما خویِ 

  ".براَنگیزاند
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هَست که بهانه ای ) امکان(این شایش " کوروش گُفت، "ولی،" ]2.4.17[
ر کسی دراَنداخته شود که بتواند هم در اینجا پذیرفته شود و هم در آنجا، اگ

و ) شکارکردن(بتواند این پیام را به آنها برساند که من آهنگِ نَخچیر کردن 
خواست دراز شُما بگونۀِ آشکار من بَرگُزاریِ یک شکار بُزرگ را دارم؛ و 

 کیاخشتره "! استبسیار زیرکانه ای) نقشۀِ(و این یک نغشۀِ "". بکُنمسوارکار
 از اندازۀِ شُما شُمار بیشترواهم کرد که به و من نیز خودداری خ"گُفت؛ 

 هایِ  از پادِگانکه من میخواهم) دلیل(شایسته سوارکار بدهم، با این فَرنود 
و این نیز دروغ نخواهد بود، . دیده وری در سَرِ مرز با کشور آشور دیدن کُنم

میخواهم که به آنجا بروم و آن " ادامه داد، کیاخشتره "زیرا من به راستی،
 و ).محکم کنم(باشد، اُستوان سازم ) امکان( آنجا که شایش پادگان ها را تا

هال رپس از اینکه شُما با نیروهایتان پیش رفتید و هم اکنون برای دو روز د
و پیادگان ) سواره نظام(شکار کردن هَستید، من شُمار بَسنده ای از اسپواران 

و شُما را که بَسیج کرده ام به سوی شُما خواهم فرستاد، ) پیاده نظام(
و من . خواهید توانست آنها را بردارید و بیدرنگ یک تَکِ ناگهانی را بیĤغازید

 دور م کرد که زیاد از شُماکوشش خواهخودم، با بازمانده هایِ نیروهایم، 
برای زمانی که به من نیاز است، نشان م، تا خودم را در میدانِ کارزار نمان
  ".دهم

) سواره نظام( اسپواران نگ به گِردآوریِ بیدِرَکیاخشترهپس از آن  ]2.4.18[
برای بازدید از پادگان هایِ مرزی پَرداخت، و ) پیاده نظام(و پیادگان 

پادِگان   در راهِ آذوغهگاری هایِ فرستادنِفراهم آوری و  همچنین سَرگرم
پی برای ) قربانی دادن(ولی کوروش سرگرم کُرپانی دادن . هایِ مَرزی شُد

، و همزمان او  شُد خودش)expedition (اُردوکشی) فال(بُردن به شُگونِ 
 فرستاد و درخواستِ شُماری از سَوراکارانِ جوانِ کیاخشترهپیکی را به سویِ 
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ولی، با اینکه بسیاری از سوارکاران آرزویِ همراهی با کوروش را . او را کرد
ان از  همانگونه که با کوروش پیمان بسته بود، شُمار فراوکیاخشترهداشتند، 

 و نیروهایش که از کیاخشترهاکنون پس از اینکه . سوارکاران را به او نداد
 در راهِساخته شُده بودند ) پیاده نظام(و پیادگان ) سواره نظام(اسپواران 

که کوروش ) فالی(رهسپار شُدن به سوی پادگان هایِ مَرزی بود، آن شُگونی 
 اُمید بخشش را برای پیشروی یِنشانه هاداده بود، ) قربانی(برای آن کُرپانی 

هماهنگ با آن، کوروش مردانش را با . در برابر اَرمنی ها آشکار ساخت
  . به بیرون رهنمون کَرد که انگار برای شکار میروندآرایشی

و هنگامیکه کوروش با مردانش درهال پیش روی بود، در همان  ]2.4.19[
و یک شَهبازی .  گُریخت آنها جهید و راه یک خرگوشی از پیش پاهایِآغازِ

که از سوی خاور درهال پَرواز بود آن خَرگوش را هنگام دویدن دید و به 
 با شهباز .  به چنگ آوردآنراخرگوش را زد و  و ؛سوی پایین شیرجه زد

آن خرگوش را به سویِ یک تپه تَرابُرد شهباز  به هوا جهید، سپس شکارش
.  کار شکارش را ساخت آسودگیدر آنجا در ولی نه بسیار دور و )حمل کرد(

شادمان گشت و با کُرنش کردن ) فال(سپس کوروش با تماشای این شُگون 
 دُوستانِ من، ":سپاس خُداوند را بجای آورد و به آنها که همراه او بودند گُفت

  ". بسیار خوب و کامگارانه خواهد بود نیزاگر خُداوند چنین بخواهد، شکار ما
ا به مَرز رَسیدَند، کوروش بیدرنگ شکار را آغازید، هنگامیکه آنه ]2.4.20[

مَردانش، پیادگان و ) اکثر(همانگونه که انجام آن خوی او بود؛ و بیشینۀِ 
، برای در پیش او رهروی کردند) مُستقیم(نِ راسته سَوارکاران، در یک سُتو

 .غازنداندر شُده بودند، بیĤ) شکارگاه(اینکه شکار را همانگونه که به نَخچیرگاه 
از هم ایستادند ) فاصله هایی( در بازه هایی ولی بهترین مَردانِ پیاده و سواره

دُنبال ) به نوبت(شکار ماندند، و شکارها را به پَستا ) انتظار(و در پیوس 
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به ) وحشی( خوک، آهو، بُزکوهی، و خَرِ دایتیک آنها شُمار فراوانیو . میکردند
ین نی سنَگ ها خَران دایتیک زادگیری چنگ آوردند؛ هتا تا به امروز در ا

  ).تولید مثل میکُنند(میکُنند 
، او به دُرون  دست نگه داشت و هنگامیکه کوروش از شکار کردن]2.4.21[

 کشور اَرمَنِستان اندر شُد و در آنجا شام خود؛ و در روز سپسین، کوروش مرزِ
و .  کردن را آغازید هَدفِ او بود و باز شکار کوهستان ها روان شُد، کهبه سویِ

هنگامیکه کوروش دوباره از شکار کردن بازایستاد، او در جایی فرودآمد 
 کیاخشترهو شام خورد؛ ولی هنگامیکه کوروش دید که اَرتشِ ) منزل کرد(

نَزدیک میشود، او پنهانی پیکی را به سوی آنها فرستاد و از آنها خواست تا 
) هشت مایل(دو پاره سنگ  ک بهنزدی) فاصله ( را در یک بازهشانشام خود

 که این نیز به پنهان نگه او پیشبینی میکردبخورند، زیرا  از اُردوگاهِ کوروش
ی کوروش فرمان داد تا کُمک خواهد کرد؛ ول) طرحش(داشتن هَنداخش 

شامشان را به پایان بُردند، ) صرف(افسرانِ بُلندپایۀِ آنها پس از اینکه گسارش 
سپس، پس از شام، کوروش فرمانده هانش را گردهم . به نَزدِ او بیایند

  :خواهند و همانگونه که در پی میĤید، سُخنرانی کرد
دوستانِ من، پادشاهِ اَرمَنِستان تا پیش از این هم همبسته و هم " ]2.4.22[

دیده است که دُشمن او  بود؛ ولی اکنون از زمانی که کیاخشترهوابسته به 
 گُستاخ شُده است و نه برایِ ما نیروهایِ درهال آمدن به سوی ماست، او

، از اینرواکنون، . خود را پرداخت میکُند) خراج(کُمکی میفرستد و نه خَراچ 
و این .  آمده ایمهمان شکاری است که ما برای گرفتنشاو اگر که ما بتوانیم، 

خروس : است که به باور من ما باید دُنبال کُنیم) نقشه ای(آن نغشه ای 
پس از اینکه شُما به همان اندازه که بگونۀِ شایسته نیاز دارید، ، اَنتاش

، نیمی از پارسیانی را که با ما هَستند بردارید، و )استراحت کردید(آساییدید 
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، در )مُستقر شوید(جایگاه بِمانیت با دُنبال کردن راه کوهِستان در بُلندترین 
رفتن خواهد گُریخت، جاییکه میگویند که پادشاه اَرمَنِستان برای پناه گ

 در دسترس ،هنماهایی را که نیاز داریدمن را. هُشدار داده شودچنانچه به او 
  ".شما خواهم گُذاشت

اکنون آنها میگویند که این کوهستان ها با انبوهی از دَرخت " ]2.4.23[
به هر روی، .  من اُمید دارم که شُما دیده نشویداز اینروپوشیده هَستند، و 

 کوشایِ خود را، با نگر به شُمار و یکه برخی از دیدهبان هایِشُما بایست
؛ تا اگر آنها با هر در پوشش راهزنان به پیش بفرستیدسازوبَرگ هایشان 

اَرمَنی برخورد کردند، او را دستگیر کُنند و بدینگونه از پراکَنده شُدن این 
منی ها گُزارش ها پیشگیری شود؛ یا، اگر که دیدهبان ها در دستگیری اَر

 و بدینسان ند، آنها را با ترساندن گُریزان کُنند،ددُشواری بدست آور
نمایان  همگی اَرتش شما را ببینند، و بدینگونه پیشگیری کُنند تا اَرمَنی ها

 در برابر مُشتی شُدن دیدهبان ها تنها انگیزه ای باشد که اَرمَنی ها بخواهند
  ".نشان دهند) احتیاط(راهزن هوشکاری 

ولی من، با آغازِ روز، " کوروش گُفت، "پس، شُما اینکار را بِکُنید؛" ]2.4.24[
از میان دَشت ) سواره نظام(و هَمِۀِ اسپواران ) پیاده نظام(با نیمی از پیادِگان 

و اگر او ایستادگی . به سوی پایتخَت پیش روی خواهم کَرد) مُستقیم(راسته 
؛ و اگر او میدان را فروگُذارد، ما درگیر خواهیم شُد) البته(کُند، هرآینه 

هرآینه ما او را پیگرد خواهیم کَرد؛ ولی اگر او به کوهستان بِگُریزَد، پس این 
ز آنها که به سوی شُماست که نَگُذارید که هیچکُدام ا) وظیفه(خویشکاری 
  ". و بگُریزندرَهَندشما میĤیند، بِ
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نگامِ شکار، ما کار کسانی  ههمانندِ: در بارۀِ این گُفته بیاندیشید" ]2.4.25[
 میگُریزانند، و شُما ها را با ترساندن از پناهگاهشانرا انجام میدهیم که دَد

ایستادن پایِ تورها را ) وظیفه(نغش مَردانی را بازی میکُنید که خویشکاری 
 اناین را بیاد داشته باشید، پس، که شکار باید پیش از اینکه جانور. دارند
محل ( که در ورودگاهِ ؛ و تورداراند، پایان پذیردن بیĤغازد گُریختن رانبتوان
باید میگُریزند،  به سوی آنها هاو داالنِ تورها ایستاده اند، که دَد) ورود

نمیخواهند که از دیدِ جانوران پنهان سازند، اگر تورداران خودشان را 
  ". به سوی آنها راه شان را دگرگون کُنند درهنگام گُریختنجانوران

در شکاری که در پیش : واپسین گُفتۀِ من این است، کریستانتاس" ]2.4.26[
دلبستگی تان به  از بهرشُما را  نباید آنگونه رفتار کُنید که من است شُما

شما نباید که هَمِۀِ شب را بدونِ پِلکی از خواب بیدار بمانید، : شکار میشناسم
) استراحت کُنند(سنده بیاسایند  شُما به اندازۀِ بَشُما باید بِگُذارید که مردانِ

  ".خواب آلودگی ایستادگی کُنندخستگی و تا آنها بتوانند در برابر 
این خوی را دارید که ) شخصا(دوباره، از آنجا که شُما تَنیها " ]2.4.27[

 هاهرگاه که شکار شُما را به کوهستان ها ره میبرد، بدونِ پیروی از راهنما
 اکنون به اینچنین جاهای –روید باال و پایین مین کوهستان ها را به دُنبالِ آ

، ولی به راهنماهایِ خودتان دستور و دُشوار نروید) خطرناک(پَژمَرگ آمیز 
 رهنمون کُنند، مگر اینکه آن، راه بسیار هید تا شما را از میانِ آسانترین راهدَ

  ".درازی باشد؛ زیرا آسانترین راه برایِ اَرتِش، کوتاه ترین راه است
و مَردان خود را با دو زدن ره نَبَرید، زیرا شُما این خوی را دارید " ]2.4.28[

که کوهستان ها را با دَیودن باال رَوید، ولی آنها را با تُندیِ مُالیم رهنمون 
  ".کُنید، تا اَرتِش شُما بتواند به آسانی شُما را دُنبال کُند
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دترین و جانفشانترین این چیز خوبی است اگر برخی از نیرومن" ]2.4.29[
مردانِ شُما گاهی از سُتونِ رزمی پس بمانند تا بازماندگان را به ایزانند 

د، این یک ن گُذر کُنآنها از کنار سُتونِ رَزمی؛ و هنگامیکه )تشویق کُنند(
، بویژه برایِ همه خواهد بود که بشتابند) تشویق(دلگرمی و ایزانش 

ه این افرادِ زُبده که در کنار آنها گام هنگامیکه بازماندگان تماشا کُنند ک
  ".برمیداشتند آنها را پِشت سر گُذاشته اند

 از بهر پَروانِکی ای خروس اَنتاشبا شنیدنِ این سُخنان،  ]2.4.30[
که از کوروش گرفته بود، بسیار خوشهال شُد؛ او راهنماها را ) ماموریتی(

ایی را که او  دستورهخروس اَنتاشو پس از اینکه . برداشت و رفت
یستی همراهیش میکردند، میپنداشت نیازین باشند به آنهایی داد که میبا

Ĥمیپنداشت کیاخشترهو پس از اینکه آنها به اندازه ای که . سایدرفت که بی 
 فرمان آغاز برای رفتن به سویِ آن درخور بوده است، خوابیدند، اوبَسنده و 

  .کوهستان ها را داد
به سوی  رهنمودها با این دستورها وز، کوروش پیکی را با آغاز رو  ]2.4.31[

پادشاهِ «":پادشاه اَرمَنِستان فرستاد تا پیامی را که در پی میĤید به او برساند
) امکان( که تا آنجایی که شایش مَنِستان، کوروش از شُما درخواست میکُندرَا

. »و بفرستیدو نیروهایِ کُمکی برای ا) خراج(داشته باشد، هرچه زودتر خَراچ 
را ) حقیقت(و اگر که او پُرسش کُند که من کُجا هَستم، شُما به او فَرهود 

و اگر او بپرسد که آیا من همچنین تَنیها . بگویید که من در سَرِ مَرز هَستم
نیز به او ) مورد(درهال آمدن به آنجا هَستم، شُما در این نهاده ) شخصا(

ما چند ولی اگر او جویا شُد که . یدانیدرا بگویید که شُما نم) حقیقت(فرهود 
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تن هَستیم، از او بخواهید که کسی را به همراه شُما بفرستد تا خودش به آن 
  ".پی ببرد

پیک را گُسیل داشت، زیرا او آن  با این دَستورها کوروش ]2.4.32[
نه بخواهد بدون هیچگواو  دوستانه تری است تا اینکه میپنداشت که این راهِ

و کوروش به دادنِ . به پادشاهِ اَمَنِستان به سوی او لشکرکشی کُند هُشداری
خت که به باور او بهترین و شایسته ترین آرایش به اَرتشِ خودش پردا

هم برایِ و  اَرمَنِستان تا پایتختِ) فاصله( هم برای پیمودن بازه ،بودگُزینش 
 که به هیچکس  کوروش به سربازان خود دستور داد.دنَبَرد اگر که نیاز میشُ

 به آنها مَنی برخورد کَرد،رَ شهروندانِ انَکُنند، و اگر کسی بادست درازی 
د که اگر هرکس بخواهد خوراک یا بگوید که از چیزی نَتَرسند و بگوی

آن، او باید خودش را در آوردن هرچیزی که بخواهد باشد، نوشیدنی بفروشد، 
  ).احساس کُند( گُشودن بازار آزاد سُهِش کُند و
  



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 زندگینامۀِ کوروش بُزُرگ، نسکِ پنجُم

231  

  نَسکِ سِوم
,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  

  زندگینامۀِ کوروش بُزُرگ

  

 

 گاردِ ویژۀِ پارسه
 



,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ سوّمزندگینامه کوروش بُزُرگ

232 

  نَسکِ سِوم، بَخشِ نُخُست
   با دوستانوستی با دُشمنان و هَمبستگی رَزمید
ولی  ؛خود برایِ کارزار شُد  سَرگَرمِ آماده کردن بدینسان کوروش]3.1.1[

، او تَرسید،  کوروش را از فرستادۀِ او شَنیدنستان پیامِهنگامیکه پادِشاهِ اَرمَ
  از فرستادنِ از پَرداختِ باژ و کوتاهیکه او میدانست که در خودداریچون

خطا کرده ( رَمژَک کَرده است ، برایِ یاری رساندن به کوروشنیروهایِ رَزمی
که درهال  از این نگران بود که نغشۀِ او لو رفته باشد از همهپیش او ، و )است

  .کاخش برای پَدافندگری بود) وضعیت (درخور کردن نِهشت
ستان نِرمَ به هَمِۀِ کاستی ها، پادشاهِ اَ یافتن آگاهیآشُفته از راهِ ]3.1.2[

، و هَمزمان او پسر  پیرامون فرستاد و نیروهایش را گردآوردهکسانی را ب
ش، و  پسرانزنهایش، هم شهبانو و هم، )Sabaris (اَسبه بَریشجوانترش، 

جواهرهایِ با به همراهِ آنها  او   هَمچنینو. دُخترانش را به کوهِستان فِرستاد
و .  سرباز برایِ نگهبانیشان رَهِسپار کرد گُروهی هایش را و و داراییارزش

) جاسوسی کردن (را برایِ اَنیشیدنِ) جاسوس هایی(همزمان او اَبیشه هایی 
هالیکه او به  ش چکار میکُند، دراز کوروش فرستاد تا بداند که کورو

برایِ اَرمنی هایی که برایِ ) وظیفه(خویشکاری  )  کردنتعیین( بَرگُماشتن 
 بِزودی کسانِ دیگری با .دادمیبسویِ او آمده بودند، ادامه ) خدمت(زاوری 

  .این گُزارش سَررِسیدند که کوروش در نَزدیکی میباشد
یدن با کوروش را جَنگ) جرأت(ک ان گُرمَسترمَنِ اَاز آنجا که پادشاهِ ]3.1.3[

 اینگونه هنگامیکه اَرمَنی ها دیدند که پادشاهشان. نِشَینی کرد نداشت، پَس
مال و (رَفتار میکُند، آنها نیز بیدرنگ از هم پاشیدند، هرکس بسویِ داراکش 
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و هنگامیکه . ، با این آرزو که دارایی هایش را نجات دَهد روانِ گَشت)منال
 گُریز از شهر به پیرامون ید که دَشت پُر از مردانی است که در هالِکوروش د

نهان فِرستاد و به آنها ند، او پیکی را در َهستند و شتابان در هال رَفتن میباش
 ستیزی نخواهد داشت؛ ولی کوروش آشکارا به گُفت که او با کسی که بماند

  کُند، با او همانندِآگاهی آنها رساند که اگر کسی را در هال گُریز دَستگیر
، ولی نددمردم مان) اکثر( با آن، بیشینۀِ هماهنگ. دُشمن بَرخورد خواهد کرد

  .شینی کَردَندنِ بَرخی با پادشاه پس
 به نیروهایِ  نگهبانانشاناروانِ خانوادۀِ پادشاه به همراهِ ک زمانیکه]3.1.4[

یاد کَشیدند و بیدرنگ آنها از ترس فر. کوروش در دامَنۀِ کوهستان رَسیدند
سَراَنجام شاهزادۀِ .  بسیاری از آنها گیراُفتادندگُریزندهنگامیکه میخواستند بِ

 هایی که در کاروان به ادشاه و دُخترهایش با هَمۀِ داراییجوان و زنهایِ پ
ستان خودَش از آن رُخداد هنگامیکه پادشاهِ اَرمَنِ. آمدندهمراه داشتند گِرفتارِ 
و سرانجام در دامنۀِ یک شته شُد که به کُدام راه برود، آگاهی یافت، او سَرگ

  .پَناه گِرِفت) بی خطری(تَپۀِ بی سیجی 
 نیروهایی  او آن تَپه را بارا دید،) ضعو(هنگامیکه کوروش این نِهِش  ]3.1.5[

 خروس اَنتاشو فرمانی را برای ) کردمحاصره  (پَروَستیدکه به همراه داشت، 
 بدینگونه سپاهِ. کوهِستان بِگُذارد و خودش بیایدفرستاد که سپاهی را در 

 به سویِ  ویژه ای را سپس کوروش یک پیکِ.هال گِردآمدن بودکوروش در
پادشاه ": پُرسشی را که در پی میĤید، بِکُنَد او  فرستاد تا ازپادِ شاهِ اَرمَنِستان

مانید و آیا میخواهید که در آنجا ب"، کوروش گُفت، ییداَرمَنِستان، به من بگو
به دَشت باز پایین بیایید،   اینکهبا گُرُسنگی و تِشنِگی مبارزه کُنید، و یا

 او آرزویِ ":ستان پاسُخ داد که پادِشاه اَرمَنِ"گَردید و در آنجا با ما بِجَنگید؟
  ".دجَنگیدن با کسی را ندار
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پس چرا شُما آنجا مانده ": دوباره کوروش پیکی را فرستاد و پُرسید ]3.1.6[
برای اینکه " : پاسُخ داد پادشاهِ اَرمَنِستان"بازمیزنید؟ رید و از پایین آمدن سَا

هیچ فَرنودی " :ولی، کوروش گُفت ".من سرگَشته هَستم که چکار بِکُنم
 پایین ا آزاد هَستید برایِ محاکمهچونکه شُمبرایِ آن نیست؛ ) دلیلی(

 "درس من خواهد بود؟و چه کسی دا":  پادشاه اَرمَنِستان پُرسید".بیایید
 این  من بهخُداوند ، برایِ اینکه بیگمان باشید،خودم": کوروش پاسُخ داد

، هتا بدون یک م رفتار کُنمت که با شُما همانگونه که میخواهتوان را داده اس
)  اضطرارییتوضع( نیازین تِ اَرمَنِستان به نِهِشسپس پادشاهِ".دادرَسی

و کوروش در  .دش را به سرنوشت سپُردخودش پی بُرد، و پایین آمد و خو
و هَمِۀِ چیزهایی را که وابسته به او را گرفتار کرد ستان نِاین میان، پادشاهِ اَرمَ

، افزون بر بُرد اَردوگاهَش بهوش پادشاه ارمَنِستان را کور.  بِدَست آوردندبود
  .کوروش هَمِۀِ نیروهای او را نیز بدست آوردآن، 

، پِسَرِ بُزُرگِ پادِشاه )Tigranes (تیگران آشُفته  نِهِشتِاکنون در این  ]3.1.7[
 استکسی همان  تیگراناین . بُرونمرزی بازگَشت) سفر (فَرانافتاَرمَنِستان، از

؛ و هِنگامیکه او شَنید  بوده استکوروش در شکاراز همراهانِ زمانی یک که 
ه پیش که چه پیش آمده است، همانگونه که سِرِشتِ او بود، بیدرنگ ب

 و هِنگامیکه او دید که پدر، مادر، برادرها، خواهر ها و همسرش .کوروش آمد
  .ریست، گِ)انتظار میرفت(زندانی شُده اند، همانگونه که بیوسیده میشُد 

 نگاه کرد، او هیچگونه نشانی از تیگرانولی هنگامیکه کوروش، به  ]3.1.8[
برایِ ) به موقع( هنگام ِه بِآیا شُما": گُفتوستی نشان نداد، ولی تنها د

گ کوروش  و بیدرن" آمده اید؟در دادرسی پَدرِتان) شرکت کردن(هُماسیدن 
  را برایِ باشندگی اَرمَنیآزادمَردهاۀِ  و هَم ماد و پارس کشورِهَمِۀِ کارگُزرانِ
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 زن هایی را که با دُرُشکه و تخت  کوروش.فراخواند  اَنجمنِ دادرسی، آندر
) شرکت کردن(ند، بیرون نَراند، و به آنها پَروانۀِ هَنبازیدن هایِ روان آمده بود

  .در دادگاه را داد
هنگامیکه هَمِه چیز بِسامان شُد، کوروش رَسیدگی به پَرونده را  ]3.1.9[

به من نُخُست در این دادرسی " کوروش گُفت، "پاداشاهِ اَرمَنِستان،": یدزآغا
 بگویید، که شُما در آن سَرپیچی را) حقیقت(شُما اَندرز میدهم، که فَرهود 

، بیگُناه اَنگیخته است براز ته دلبیزاری دیگران را  یچیزهرکه بیشتر از 
 بِگُذارید که شُما را بیگُمان کُنم که اگر هنگامِ گُفتنِ یک دروغِ .هَستید

سیج در ) جدی(ی شما به گونۀِ فَرسَخت بیشرمانه ای گیربیاُفتید، بَخشودگ
فَرزندانِ شما و زنان شما " کوروش ادامه داد،" دیگر اینکه،.بودخواهد ) خطر(

 آگاه از هر کاری هَستند که شُما کرده اید؛ و اگر آنها ،و همچنین اَرمنی ها
به نیز  من و  بازمیگویید، بجز راستیی را دیگربشنوند که شُما چیزِ

 ،ینکاربا ا شُماخواهند پنداشت که براستی  آنها ،پی ببرم) واقعیت(راستینگی 
محکوم (فر ایراخته اید سَخت ترین کی) تحمل کردن(خودتان را به برتافتنِ 

 ید از من پُرسش کن" پادشاه اَرمَنِستان گُفت،"خوب کوروش،"".)کرده اید
 راستی را  به شُما که منید، و بیگمان باشد بدانیدآنچه را که میخواهی

  ". پیش بیاید، است آنید هرچه را نیز که پیĤیندِ، و بُگذارخواهم گُفت
اَشَه تِه آیا تاکنون جَنگی با "کوروش گُفت،  "پس بمن بگویید،" ]3.1.10[

من " او پاسُخ داد، "آری،""؟داشته اید ا مادهایِ دیگرب پِدَربُزُرگ من، و آگ
 اچخَر پَذیرُفتید که آیاخوردید، از او شِکَست و هنگامیکه شُما "".جَنگیده ام

اینکه به هر کُجایی که او به شما دَستورِ رفتن پرداخت کُنید و ) خراج(
آنچه را که "" و دِژی را نسازید؟پیوندید،تش او بِبه اَرشُما ستیکه  بای،دهدبِ

 اَرتش برایِ  باژ و فرستادنِپس چرا، در پرداختِ"".میگویید، راست است
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من ""؟ بوده اید دژ آن ساختنِسرگرمِ کوتاهی کردید، و چرا شُما کُمک به ما
 ؛ برایِ اینکه از دیدگاه من این چیزِدستیابم آزادی  بهزو داشتم کهرآ

 شکوهمند و فروزانفَری است که آزاد باشم و آزادی را برایِ فَرزندانم به
  ").به ارث گُذارم(مانداک گُذارم 

این نشانی از بُزُرگواری " کوروش گُفت؛ "شُما دُرُست میگویید،" ]3.1.11[
.  و مرگ را برگُزیند،بَرده شُدن مبارزه کُندیری از که آدم برایِ پیش گاست 

ولی  اگر آدم در جَنگ شِکست بخورد و یا از راه دیگری به بندگی فرودست 
 به ا شما، آیسرورش گیربیاُفتددستِ  از گُریز شود، و سپس او در هنگامِ

  را انجامنیکوییدُرُستکار، و کسی که کار ِ  یک آدمِجایگاهِاینچنین مردی در 
 ، او را درردیددستگیر کَرا  ت، پاداش میدهد و یا اینکه اگر آن مَردداده اس
 "من او را کیفر خواهم داد،"" د داد؟ی یک آدم تبهکار کیفرخواهجایگاهِ

 چونکه شُما از من خواسته اید که راست"، پاسُخ دادپادشاه اَرمَنِستان 
  ".بگویم

اگر که " کوروش گُفت؛ "ید،به این پُرسش ها روشن پاسُخ بدَهَ" ]3.1.12[
پیش بیاید که یکی از کارگُزاران شُما لَغزشی از خود نشان دَهَد، آیا شُما 

 دیگری را بجای او سِمیگُذارید که او به کارش ادامه بدهد و یا اینکه کَ
و اگر آن کارگُزار از "".من کسِ دیگری را بجای او مینشانم""میگُمارید؟

 که او همانند گُذشته اشتید، آیا میگُذمیبوددار زیادی بَرخور) مال(داراکِ 
من هَمِۀِ ""؟ فتیدنکه سرمایه هایش را از او بازپس میگرتوانگر بماند، و یا ای

و اگر شُما ".  پادِشاه اَرمَنِستان گُفت"،رفتمدارایی هایش را از او بزور میگ
 کُمک به دُشمن است، چکار  او در تالش برایِ کهمیشُدیدآگاه 
چرا " پادشاه ارمَنِستان گُفت؛ " او را بکُشند،ه کمن میگُذاشتم""د؟دیمیکَر
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 به کَشتن دَهم، ولی  میĤورم بر لبمی کهوغبایستیکه خودم را با یک در
  " راستی را بگویم و بمیرم؟برتری را در این نبینم که

ز سر  هنگامیکه پِسَرِ پادِشاهِ اَرمَنِستان این را شَنید، او دَستارش را ا]3.1.13[
جامه اش را چاک داد، زنها بُلند فغان برآوردند و گونه هایِ خود را بَرگِرِفت و 
 و او هَمَکنون نیست و نابود کارِ پِدَرشان پایان پذیرفته  اِنگار کهکَشیدند،

: ولی کوروش از باشندگان خواهش کرد که آرام باشند و گُفت. شُده باشد
پس  دیدگاهِ شُما از دادگری است؛  اَرمَنِستان؛ اینخیلی خوب، پادِشاهِ"

نیم؟ کُ چهکه با شُما به ما میدهید، شُما  هماهنگ با آن، چه اندرزی را
بَست گیر کرده   چونکه پادشاهِ آنها در یک بُنسپس اَرمَنی ها آرام شُدند،

 اینکه به کوروش  را بکُشد و یا که آیا به کوروش اَندَرز دهد که اوبود
سوایِ آن راهی برگُزیند، که پادِشاهِ اَرمَنِستان را  پیشنهاد کُند که راهی

  ".که هَمیشه خودش میرفته است) ف کرده بوداعترا(خَستو شُده بود 
:  سپس پسَرِ پادِشاه اَرمَنِستان روی به کوروش نهاد و گُفت]3.1.14[
من بِگویید، از آنجا که پِدَرم در دو دلی است، آیا این شایش ه کوروش ب"
ست که من در پیوند با پِدَرم آنچه را که بهترین اَندَرز است به شُما هَ) امکان(

 با او به شکار تیگرانرد که پیشتر ها هنگامیکه اکنون کوروش بیاد آو "بِکُنم؟
 میرَفت یک آدم فَرزانه ای نیز همیشه همراه او بود که شِگفتی و ستایشِ

 آرِزومند از شَنیدنِ ، کوروش بسیار را بَرمیاَنگیزاند؛ بر این پایهتیگران
به اینگونه کوروش از او .  بگوید به او میخواستتیگران که یزی شُدآنچ

  .خواهش کرد که دیدگاهَش را با آسودگی بِنمایاند
اگر هَمِۀِ آنچه را که پدرم گُفته و انجام " گُفت، تیگران "خوب،" ]3.1.15[

و پیروی کُنید، ولی اگر داده است شُما میپَذیرید، بیگُمان باید که از کارهایِ ا
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از رفتار  اُفتاده است، پس نباید )طاییخ(بر این باور هَستید که او به رَمژَکی 
 کُنم من باید که کاری را  اگر"کوروش گُفت، "پس،خوب "".او پیروی کُنید

 نخواهم  دُرُست نباشد دُنبال را که کاریکه دَرُست باشد، پس بیگُمان
 پس، در پیروی از"کوروش ادامه داد،  "این چیز روشنی است،"".کرد

شُما، پِدَر شما بایستیکه کیفرداده شود، اگر که با این هال ) بُرهان(فَرنایِش 
دَست زده است باید ) ییطاخ(این دُرُست باشد که کسی را که به رَمژکی 

کوروش، از دیدِ شُما، کُدامیک برایِ شُما بهتر است، اینکه شُما "".کیفر داد
 کوروش پاسُخ "زیان خود بِکُنید؟ه ِسود و یا به را ب) زاتیامج (یفَرایشاپاد
  ".به خودم کیفر داده  ام دوم، دستِکم من ) مورد ( نِهادۀِ پیروی ازدر": داد

 را به خودتان بُزُرگ تریآری، ولی شُما آسیب ":  گُفتتیگران" ]3.1.16[
ر زمانی که بُزُرگترین  اگر شُما دوستانتان را بِکُشتن دَهید، آنهم دخواهید زد،

میتوانند چگونه " :کوروش پُرسید ".آنها میباشداز سودِ شُما در نگهداریِ 
ند، بُزُرگترین فَردات ه الغزیدن به کارِ نادُرُست، گیراُفتاد هنگامِ مَردانی که در

برای شُما ) امتیازی(به باورِ من، آنها فَرداتی ""برایِ من باشند؟) امتیاز(
 چونکه . بشونداندیشی و دور) مُحتاط(پَرهیختار   آدمگر که بود، اخواهند

بدون هرگونه دور  که " او گُفت، " کوروش،بِنگر من این دُرُست است،
او ادامه داد،  " سودی در هیچیک از دیگر کارهایِ نیکو نخواهد بود؛اَندیشی

ایِ بر دلیر، یا توانگر و توانمند ، نیرومندمیتواند آن مردِ ه سودیچ چونکه"
هر ؟ ولی  نباشد)مُحتاط(اَندیش و پَرهیختار ور دکشور داشته باشد اگر که

د، که از ودمند و خوب باشد سزمانی میتوان) خدمتکار(دوست و یا پیشکار 
  ".د بهرهمند شُده باشدوراندیشی

 درِ شُماپ که پس، میخواهید بگویید ،آیا شُما"کوروش پاسُخ داد،  ]3.1.17[
 بی خَرَدی هنگامیکه پیش از آن آدم  شُده است،راندیشدو  آدم یک زمانیاز
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من ) منظور(یدِ دمُراد و فر به دُرُستی که" گُفت، تیگران"آری، ""بوده است؟
میخواهید با آن بگویید که دوراَندیشی و فَرجام شُما پس، "".هَمین است

 و ؛نگ و آدر اندوه، همانندِ از روان آدمی است بَخشی ازگرایش ِنَهُفته،بینی
 چونکه من نمی توانم برایِ خودم به انگارم ؟را خَریدچیزی نیست که بشود آن

دوراَندیشی به غَلتد، بی پَروایی به خویِ  از سِرِشتِ بتواند بیدرنگکه آدم 
 باشد، نُخست او و باپروایی) مُحتاط(ار ت پَرهیخ اگر کسی بخواهد آدمِچونکه

  ".ناگُزیر است که آدمِ خَرَدمندی بشود
 گُفت، تیگران "درنگریسته اید، کوروش،شُما هیچگاه چی، آیا " ]3.1.18[
که با مَردِ دیگری که از )  کُندخطر( بی پروا بِسیجَد هنگامیکه یک مردِ"

 پس از آن لی اوو،  شِکست بخورد ونَبَرد بَرخیزد  بهخودَش نیرومندتر است
  شُماآیا" ادامه داد،  او"و دوباره، ؟بهبود یابدآید و بِخودفوری از بی خَرَدیش 

هیچگاه نَدیده اید که چگونه هنگامیکه یک کشور در جَنگ با کشورِ دیگری 
شِکست خورده به کشورِ پیروزمند   که کشورِبیدرنگ پذیرفته میشود ،است

  "گردن نَهد، بجایِ اینکه به جَنگ ادمه بدهد؟
 "،)نیداشاره میکُ(مینمارید  کُدامین شکستِ پِدَرتان  بهشما" ]3.1.19[

 پدر که توانسته استکه شُما تا این اندازه بیگُمان هَستید، "، کوروش پُرسید
جوان پاسُخ داد،  آن شاهزادۀِ "شِکستی که،آن  ""؟به خودآوردشما را 

و بی اندازه شیفته ا ؛ نهان در روانش رَهبُردپدرم را به دالونهایِخودآگاهیِ "
 تا این اندازه همانند یک بَرده این،پیش از تا آزادی شُده بود، ولی خودش را 

 انجام  داشت که برایِیی هااو نغشه ).احساس نکرده بود. (ش نکرده بودسُهِ
 آوردنِر او توانایی بلی، ونهان کاری، شتاب و نیرو بودبه پ  نیازمندهاآن 

  و انجام آن ریختننغشهاو میداند که برایِ شما . هیچکُدام از آنها را نداشت
 که به او نیرنگ  شُما آرزو داشتید با یکدیگر هَستند؛ هنگامیکهدر پیوستگی
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 انگار که او آدمِ کور، کَر و یا مَنگی باشد؛ ،دادیدنید، شما او را فَریب بِزَ
 ، نهانکاری شما به اینگونه بود کهپنهانکاری نیاز داشتیدبه شما هنگامیکه 

زآن  ا میسازد و  برایِ خودشکه) تصور میکرد( دِژی را که او می اِنگاشت
بَرگ  با سازو؛ شتابِ شُماای او واگرداندید به یک دام بر،خودش است

 به اندازه ای بود که او را دور بوده اید،از اینجا  ، با آنکه فرسنگ هارزمیتان
آنچنان زیر فشار گُذاشت که زمان برایِ به زیر فرمان درآوردن نیروهایش را 

   .پیدا نکرد
خوب، آیا شُما براستی باور دارید که اینچنین ":کوروش گُفت ]3.1.20[

من این است، ) ظورمن(یدِ دفَر—ا آدم ها به خودبیایند باشد تندهشِکَستی بَسَ
 و برتر از آن ها فرازمند پی ببرند که دیگران  مردمبرای اینکه

بیشتر از اینکه آنها در رَزم شِکَست هتا " گُفت، تیگران "آری،""هَستند؟
 او  نهادِ کسیکه از نیرویی شکست میخورد، این اندیشه در چونکه.بخورند

، شاید که بتواند آن نَبَرد )تمرین دهد(بَرزد  که اگر او بدنش را بِر میگیردپیک
پیروی ) قاعده( همچنین از این بُنپایه  کشورها.را دوباره از سر بگیرد

 به مردم، ازندیمی  دست بیگانگان به کشوریهنگامیکهمیکُنند؛ برایِ نمونه 
 تازه، پیکار را ) هایِائتالف ( هایِاین خواهند اندیشید که از راه بَستنِ همایه

) قانع شده باشندبادلیل (ولی اگر مردم اُستوانیده شُده باشند . از سربگیرند
 و برتر هَستند، آنها همواره آماده خواهند  دستِ باالتر را دارندکه بیگانگان

  .فرمانبُردارِ پیروزمندان کُنندرا   خود،شد که هتا بدون زور
آدم   باور داشته باشید که شُماکه" گُفت،کوروش "،بنگر میĤید" ]3.1.21[

و دور ) مُحتاط(برایِ آدم هایی که بیشتر از خودشان پَرهیختار هایِ گُستاخ  
  هایِ آدماَرجی برهیچ  دُزدان همانگونه که، اَرزشی نشناسند اندیش هَستند،

 او ادامه "آیا شُما نمیدانید،. نانیکوکار بر ان، و تبهکارارندگُذ نمیدُرستکار
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 پاس  با ما را خودش و پیمانِه با ما راست نبودکه هم اکنون پدَر شُما"داد، 
نامه هایی ن  که ما هیچکُدام از پیماستدان میپدر شمابا آنکه ، ه استنداشت
  " است، زیر پا نگذاشته ایم؟ بستهاَشَه تِه آگبا او را که 

من هم نمیخواهم وانمود کُنم که آگاهی به تنهایی میتواند  آری؛" ]3.1.22[
آدم را به خَرَد بیاورد؛ آگاهی به تنهایی نمیتواند آدم را بهبود بَخشد، مگر 

هزینه بدهد، همانگونه که شاید امروز ) مُجازات(اینکه آدم برای پاداَفرایش 
هنوز " کوروش گُفت، "،ولی"".پدرم برای کیفرش هَزینه پَرداخت کُند

 اینکه  به پدر شُما زده نشده است؛ ولی او نگران است، برایِیکمترین آسیب
  ".، که بدترین زیان ها را ببیندباشیم) مطمئن(اَگُمان 

بیشتر از   چیزی که" گُفت، تیگران "یا شُما می پندارید، پس،آ" ]3.1.23[
ما نمیدانید که هتا آن آیا شُآدم را یکسر به بردگی درآورد؟ بتواند ترس 

 ، در جهان،  آسیب میبینندهامردانی که در جَنگ با سُنگین ترین شمشیر
رای از سرگیریِ نَبرد بخود را هنوز میتوانند آمادگی ) احتمال(با شایمندی 

 ناتوان از نگاه کردن ، ترس) ی هایقربان (نشان دَهند، درهالیکه کُرپانی هایِ
بر آنها هَستند، هتا ) فاتحان( وزمنداندر چشمِ پیر) مستقیم (راسته

 شکست ش میکُنند که ابزار آسودگیِ مردمِهنگامیکه این پیروزمندان تال
 ،را دارید که ترس) ادعا( پس، شُما این داوش ""خورده را فراهم آورند؟

  . کوروش پُرسید"مردم را بیشتر از پا درمیĤورد، تا برتابیدن درد؟
چه را که من میگویم میدانید که آن"گُفت،  تیگران "و شُما،" ]3.1.24[

کسانیکه نگران از رانده ؛ چونکه شُما آگاه هَستید که، از یک سو، دُرُست است
ران هستند که  پیش از نَبَرد، نگشُدن از زادگاهشان هَستند، و آنها که شبِ

 هراس دارند، همه آنها از  و بنده شُدنازند، و آنها که از بردگیبجَنگ را بِ
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 نه میتوانند خوراک بخورند و نه بخوابند؛ درهالیکه آنها که همکنون از ،ترس
کشور رانده شُده اند، یا همکنون شکست خورده اند و یا همکنون به بندگی 
گرفتار شُده اند، گاهی میتوانند بهتر از آنها که هنوز این آزموده ها را پُشتِ 

شوند و ندگی بهرهمند  و بیشتر از زسَر نگذاشته اند، بخورند و بخوابند
  ".خوشهال تر هستند

همراه ه  ها روشن میشود که ترس چه رَنجی را ببا این بَررَسی" ]3.1.25[
بَرخی از ترسِ اینکه دَستگیر و به کیفرِ مرگ بِرِسند، پیش از اینکه : دارد

 خود از یک برخی از راه پرتاب کردنِ—زمانش برسد، جان خود را میگیرند
 گلویشان؛ به  خودشان، یا با بُریدنِران از راه به دارکشیدنِتپۀِ بُلند، دیگ
 این همان. میریزدفُرو بیشتر از دیگر نگرانی ها روان را درهم ،اینگونه ترس

  را همما پدرمشُ" او افزود، ".است که همکنون پدرم دارد) وضعی(نِهِشی 
رایِ خودش می پِندارید؟ چونکه او نه تَنها بای  روانی کنون در چه نِهِشِا

بیمناک هست، ونکه دلهُره برایِ من، برای زَنش و برای هُمِۀِ بَچه هایش 
  ".دارد

 به گمانِ من، این بدور از راستینگی " کوروش پاسُخ داد، "خوب،" ]3.1.26[
 )وضعی (ینچنین  نِهِشی در اکنون انیست که روانِ پدرِ شما هَم) واقعیت(

آدمی که در زمانِ کامیابی آن   میبریم که ما گَمانبه هر روی،. بِسَر میبَرَد
 بر رویِ پاهایش ، اگر یکبارِ دیگربی شرم است و در هنگام ناکامی سراَفکنده

  ".ندباره دردِسَر دُرُست کُیاَفزاید و دو او دوباره بر گُستاخی خود ببایستد،
کارهایِ نادُرُستِ ".  گُفتتیگران " رد نمیکُنم، کوروش،آنرامن " ]3.1.27[ 
است که شُما به ما اپَستامی ) دلیلی(، فرهودی )شک(ا، بدونِ اَندید م
 را به ما  ما به آنگونه هَستند که شُمالغزش هایِ نداشته باشید؛)  اعتمادی(
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ولی شُما میتوانید پادگان هایی را در کشور ما برپا کُنید و : بَدگُمان کرده اند
 و آنچه را بگیریدخود ) در اختیار( اُستوان ما را در فَرادَستِ  و دِژهایِکاخ ها

 او ادامه "و با این همه،. ازآن خود سازید ،که شُما بهتر از همه میپندارید
چونکه ما تنها ،  نخواهید دیدردهآزُاز اینکه در بند گرفتاریم،  ،شُما ما را"داد، 

کشوری را ) دولت(درهالیکه، اگر شُما رایه . باید که خودمان را سرزنش کُنیم
  پندارندشاید که آنها بهدادرسی بکشانید، که گُناهی از آن سرنَزَده است، به 

که شُما به آنها بَدگُمان شُده اید، و بنابر این، با آنکه شما آدمِ بِهمَنِشی 
نمیتوانید دوستِ آنها باشید، از دیگر برایِ آنها هَستید، شُما ) خیرخواه(

 که شاید، یداناَنگیزیآنها را برنان از اینکه دُشمَنی ت سویی دیگر در نگرانی
 ناگُزیر خواهید شُدید، و در پایان  پیشگیری کُن از گُستاخی آنهانتوانیدشما 

  ". که آنها را بیشتر از ما به سَرِ خَرَد بیاورید
 ندارمدوست  من" کوروش گُفت، "نه، به خُداوند سوگند،" ]3.1.28[

 واداشتگی و زور، به من  رویِ تنها از میدانم،گُمارم کهپیشکارانی را بکار 
من  پیشکارانی داشته باشم که به باورولی اگر من . میکُنند) خدمت(زاوری 

اری و بیرون از هر گونه نیکخواهی و دوستی،  خویشک یکدر چهار چوبِتنها 
هم اگر هتا باشم خُرسند   بیشتر آنها داشتنِازبه من کُمک میکُنند، باید 
  که مرا دوست ندارند، ولی همۀِپیشکارانی لغزشی بکنند تا از داشتن

 به این ".هندولی زیر فشار انجام مید) صداقت(وری با فریخویشکاری خود را 
ما  را که شُ ایاینچنین دوستی": به اینگونه پاسُخ دادتیگران گُفتۀِ کوروش،

 ز چه کَسِ دیگر هرگز میتوانید، ا)انتظار دارید ( اکنون از ما چشمداریدهم
هیچگاه " کوروش گُفت، "به گمان من از کسانیکه،""؟اشته باشیداُمید د

ا میدادم، دُشمن من نبوده اند، اگر به آنها اینچنین فَردات و برتری ای ر
  ". من خواهش میکُنید ازآنراهمانگونه که شما 
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 هاپیشاینداینکه  با نگر به" گُفت، تیگران "ولی، کوروش،" ]3.1.29[
 به او  کسی را بیابید کهوانسته اید ت شُماآیا، اینجوری هَستند) شرایط(

، همانگونه که شما به رواداشته باشیدبُزُرگی را  مهربانی و خوشایش هایِ
  رَمژَکینه برایِ نمونه، اگر شُما به کسی که هیچگو؟داشته ایدپدرم روا 

، از دیدگاهِ شُما چه  در زندگیش نکرده است، بَخشِشی کُنید)خطایی(
؟ و )احساس خواهد کرد( او در برابر شُما سُهِش خواهد کرد سپاسگُذاری ای

 کنار  دربودن )حق(هاگِ  از دست ندادنِ پاسِه  بدوباره، چه کسی شُما را
که به پندارد که با آن کسی  تا زن و فرزندانش، بیشتر دوست خواهد داشت

 را ؟ آیا شُما کسی روا شُده است بر او دادگری،)حق( ه این هوداز دست رفتنِ
میشناسید که بیشتر از ما در اندوه از دست رفتنِ تاج و تَختِ اَرمَنِستان 

همه در این روشن است که کسیکه بیشتر از " او افزود، "خوب، پس،باشد؟ 
 پادِشاهی خود است، بیشتر از همه نیز با بدست سوگِ از دست دادنِ جایگاهِ

  ".آوردنِ تاج و تَختش، شادمان خواهد شُد
و اگر میخواهید که پس از رَفتن شُما، گرفتاری ها در اینجا در " ]3.1.30[

پایین ترین تراز خود بمانند، درنگرید که آیا این کشور با آغازِ فرمانروایی 
 دودمانی تازه، بیشتر آرامش پیدا میکُند، و یا اگر ما به فرمانروایی خودمان

 توانایی  در چهارچوبِ بُزُرگی را که اَرتشِو اگر شُما بخواهید. ادامه بدهیم
،  از دیدگاه شُما چه کسی بهتر از او  همراه خود کُنید)موجود (یِ هَستُمَندها

 به سزا آنرا است، میتواندگرفته ) خدمت(که بارها این ارتش را به زاوری 
، از دیدگاه شُما  پول داشته باشید و اگر همچنین نیاز بهسازماندهی کُند؟

 فراهم بیاورد که هَمِۀِ این بُنمایه ها را در آنرا دمیتوان بهتر از او چه کسی
 ید آگاه باش" او اَفزود،"؟ کوروش گرامی،خود داشته است) اختیار(ادستِ فَر

 کِنار بگُذارید، شُما بیشتر از آنچه که  از تاج و تخت رااگر شُما دودمانِ ماکه 
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 تیگراننه  بدینگو".د، به خودتان زیان خواهید رسانددر توانایی پدرم باش
  .سُخن گُفت

 بسیار خُشنود گَشت، چونکه  سُخنان آنکوروش از شَنیدنِ ]3.1.31[
 به او سفارش کیاخشتره را که همۀِ آنچیزهایی  با خود اندیشید،کوروش

 کیاخشتره؛ زیرا کوروش بیاد میĤورد که  میبود، در آستانۀِ دستیابی بودکرده
من ه ب".  او کُند دوستانِ، گُذشته ازبه او گُفته بود که ارمنی ها را بیشتر

) موضوع(اگر من در این نِهاده "بگویید، پادشاه اَرمَنِستان، کوروش پُرسید، 
کوتاه بیایم، چه اَرتشِ بُزُرگی را شُما به همراه من خواهید فرستاد و چه 

  "هَزینه ای را برایِ جَنگ خواهید پَذیرُفت؟
ساده ترین پاسُخی که من میتوانم "،  و پادشاه اَرمَنِستان پاسُخ داد]3.1.32[

 ابدهم این است که بگویم که چه اندازه توانایی دارم، و سپس شُما مَردانی ر
میماند برای پاسداری از پس که از آنها را که نیاز دارید بَرگُزینید، و آنچه 

 روا در پیوند با پول نیز به اینگونه است که برایِ منو . کشور برجای گُذارید
ان به  دارم به شما نشان بدهم، و شُما برایِ خودته هَمِۀِ آنچه را کهاست ک
بر دارید، و از آن   اندازه شما را خُشنود میکُندهرکه ) تصمیم بگیرید(وَدایید 

  ".آنچه که شُما را خُرسند میکُند پس گُذاریدهر
چه اندازه من بگویید که اَرتش شُما ه  پس، ب":کوروش پُرسید ]3.1.33[

 پاسُخ داد، تیگران "خوب،""گ است، و چه اندازه شُما پول دارید؟بُزُر
و " او گُفت، "و دارایی،.  پیادِگان40000 سوارگان و 8000نزدیک به "

گَنجینه ها که پدرم برای من بجای گُذاشته است، اگر هَمِۀِ آنها را با پول 
  ".خواهند شُد) talents( تالِنت 3000، بیشتر از زنیمبِتاخت 
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تنها نیمی از اَرتش خود را به همراه ": نگ، کوروش پاسُخ دادرَدَ بی]3.1.34[
، در جَنگ با شُما )Chaldaeans(، چونکه همسایه شُما کَلدانیان یدمن بفرست

 کیاخشتره به آنرادو برابر باژ،   تالنت50ول، بجایِ و در پیوند با پ. هَستند
و از آن پول بگونۀِ .  بدهی شُما پس اُفتاده استپرداخت کُنید، زیر که

من با " کوروش گُفت، " تالنت بیشتر بمن بِدهید،100) خصوصی(خودویژه 
 که  به پاسِ آن وامیشُما پیمان میبندم که اگر خُداوند مرا کامگار گَرداند،

 به شُما خواهم کرد که ارزش آن بیشتر از )لُطفی(بمن میدهید، خوشایشی 
اگر که بتوانم؛ ،  به شُما برخواهم گرداندآن پول راآن پول باشد و یا دستِکم 

که ما خواهم بود، ولی من نمی بایستی، من بدهکارِ شُولی اگر که نتوانستم
  ".آدمِ نادُرُستی بِشُمار آیم

پادِشاه  "، کوروش، استاز بَهرِ خُشنودیِ خُداوند هم که شُده" ]3.1.35[
 ولی .د شِکَست که دلِ من خواهاینگونه سُخن نگویید" گُفت،ارمَنِستان
گُذارید کمتر از آنچه ی جاه  ب،آنچه را که شُما در اینجا"  او گُفت، "دَرنَگرید،

 کوروش گُفت؛ "بسیار خوب،"".همراه میبرید، ازآن شُما نخواهد بوده که ب
اکنون بگویید که چه اندازه پول برایِ پس گرفتن همسرتان میخواهید "

و چه اندازه برایِ اینکه "  گُفت،نم، اوتا آن اندازه که بتوا""پرداخت کُنید؟
خوب "".برای اینها نیز تا اندازه ای که بتوانم""فَرزندانتان را پس بگیرید؟

اگر هَمۀِ آنچه را که میخواهید پرداخت کُنید بَرهم " کوروش گُفت، "پس،
د که شُما کنون دو برابر بیشتر از سرمایه ای میشون ادیگر هم، باهمبیافزاییم
  ".)در اختیار دارید(ست دارید در فَراد

چه اندازه پول برای پس گرفتن " کوروش پُرسید، "،تیگران و شُما، ]3.1.36[
 که بتازگی زنش را به همسری تیگران "همسرتان پرداخت خواهید کرد؟
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 من برایِ بازپس گرفتن او ":گرفته بود و او را بسیار دوست میداشت، گُفت
  ".وروش، تا او را از بردگی رها سازمم، کآماده هستم که جانم را بده

آن شُما  پس بگیر؛ او از راخوب پس، کوروش گُفت، همسرِ خود" ]3.1.37[
 کسی که در جنگ گرفتار چونکه من از سویِ خود، او را در جایگاهِ. دمیباش

 سپاهیان ما یچگاه از پیشاپیشِگرم، چونکه شُما هنشُده باشد، درنمی
 ارمَنِستان، همسر و فَرزندانتان را پس  پاداشاهِو شُما نیز. نگُریزیده اید

 آنها به ؛برایِ آنها باشید) باژ(بگیرید، بدون اینکه ناگُزیر از پرداختِ سَرگُزیت 
 و بمانید" او گُفت، "و اکنون،.  مردان و زنان آزاده بسوی شُما بازمیگردندنام

ا که میخواهید، با ما خوراک بخوید؛ و پس از خوراک شُما میتوانید به هر کُج
  . به اینگونه آنها ماندند".بروید

 پایان بود، کوروش ز خوراک، هنگامیکه مهمانی نزدیک به و پس ا]3.1.38[
شکار میĤمد، ، آن مردیکه پیش از این با ما به تیگرانبمن بگویید، ": پُرسید

 پاسُخ تیگران "آخ،"".او را خیلی میسِتاییدید که شُما کُجاست؟ بیادم میĤید
چه ""شُما آنکسی نیست که پِدَرم گُذاشت او را بِکُشَند؟) منظور(یدِ دفَر"اد،د

هال پِدَرم گُفت که او در""را پدرِ شُما در رَفتارِ او یافته بود؟) خطایی(رَمژَکی 
او این " ادامه داد، تیگران "و با این همه، کوروش،. تباه کردن من میباشد

که کُشته شود، مرا پیشِ خود فراخواند و اندازه مَردِ خوبی بود که پیش از این
از ) محکوم کرده است(اینکه پِدَر شُما مرا به مرگ ایراخته است از ': گُفت

 زیرا او از سَرِ ناآگاهیش است که دست به ،تیگران خَشمگین نباش، دَستِ او
آدم ها از ناآگاهی ) خطای(اینکار میزَند و نه از رویِ بَدنهادیش، و اگر رَمژَکِ 

 اینکار را در ،)بطور کامل(یی نها ریشه بگیرد، به گمانِ من آنها به رساآ
   ". میکُنندشانِبا خواستِ درونی خود) مخالفت(همیستاری 
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 کوروش با شَنیدنِ این گُزارش به ناگهان بانگ "!آدمِ بیچاره" ]3.1.39[
 یک دمآهنگامیکه ":به گُفتگو اَندرشُددر اینجا پادِشاه اَرمَنِستان . بَرداشت

گانه را به این  بی مَردِبیگانه ای را در مراوِده با همسرانش مییابد، او آنمَردِ 
، ونکه با این فَرنود شد که همسرانش را نابخرد میکُندکُنمی) علت(شَوَند 

— همسرانشان را از دست میدهد دلباختگیِ کهباور دارداو  که) دلیل(
من بدینگونه . ندن برخورد میکُ او با این مَردِ بیگانه همچون دُشمازاینرو

 ده بودم، چونکه می پنداشتم که آن مَرد شُبه آن مَرد) حسود(رَشکمند 
  ".کاری میکُند که پسرم او را بیشتر از من ارج نَهَد

 کوروش گُفت، "خوب، سوگند به خُداوند، پادِشاه اَرمَنِستان،" ]3.1.40[
، باید که پدر خود را تیگرانگُناه شُما ریشه در سرشتِ آدمی دارد؛ و شُما، "

پس از اینکه آنها با یکدیگر به گُفتگو نِشَستند و سُهِش های  ".به بخشید
دوستی بهم دیگر نشان داند، همانگونه که پس از آشتی ) احساس هایِ(

میباشد، آنها سوارِ دُروشکه هایِ خود شُدند و شادمان با ) معمولی(روامند 
  .همسرانشان از آنجا رَفتَند

بایکدیگر در بارۀ کوروش گُفتگو  و هنگامیکه آنها بخانه رَسیدند، ]3.1.41[
آن یکی در بارۀِ یکی در بارۀِ خَرَدِ او ، دیگری در بارۀِ توانمندی او، و کَردند؛ 

 از تیگران سپس . ستایش انگیز او دیگری در بارۀِ زیبایی و هَستیِمهربانی او،
آیا تو نیز " او گُفت، "نیِ من،من، همسر اَرمَه بگو ب": همسرش پُرسید

من به او "  او گُفت،"چرا، به خُداوند سوگند،""کوروش را زیبا میپنداری؟
به خُداوند سوگَند ".  پُرسیدتیگران "پس به کی نِگاه کردی؟"".نگاه نَکَردم

مایه  من از بردگی، از جانش  نجاتِبه آن کسی که گُفت که آماده است برایِ
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 است، )عادی(ه پس از اینچنین آزموده ای روامند گونه ک سپس همان".گُذارد
  ".آنها باهم رَفتند تا آرام بگیرند

 هَمِۀِ و در روزِ آینده پادِشاهِ اَرمَنِستان مُژدگانی هایی را همراه با ]3.1.42[
 او به آن بَخش از مَردانش  همچنینسویِ کوروش فرستاد، وه  باَرتِشِ خود

دشان را در سومین روز د، فرمان داد تا خوتنرفکه بایستی به جَنگ می
 که با  را دو برابرِ آن پولیو پادِشاه ارمَنِستان ؛ )معرفی کنند (بِشِناسانند

ولی کوروش تنها آن اندازه از . کوروش پیمان بسته بود، به او پَرداخت کرد
سپس کوروش .  که نیاز بود برداشت و پسمانده هایِ آنرا بازگردانیدآنرا

ز آنها میخواهد که فرماندهی نیروهایش را بپذیرد، خودِ که کدامیک اپُرسید 
 آنها بیدرنگ به آن پاسُخ دادند، پادشاه پادِشاه و یا پسرش؟ که هر دویِ

کوروش، من ": و پسرش گُفت"هرچه که شما فرمان دَهید؛":اَرمَنِستان گُفت
 یک  جایگاهِ دریدهِیچگاه از شُما جُدا نخواهم شُد، و نه هتا اکنون که با

  ".، شُما را همراهی کُنمکُمَکیارِ اُردوگاه
 دچه اندازه زمان نیاز داشتی":  و کوروش درهالیکه میخندید گُفت]3.1.43[

 کُمَکیارِ اُردوگاه همراهی هید مرا به نام که میخواد بگوییانتا به هَمسرت
ه او نیازی نیست که هَرچیزی در بارۀِ آن ب" گُفت، تیگران "چرا،""کُنید؟

به اینگونه که او در همراه بیاورم، ه گُفته شود؛ چونکه من میخواهم او را ب
 کوروش گُفت، "پس،"". باشدهَمِۀِ کارهایی که من انجام خواهم داد،جریانِ 

 بیگُمان "". سازیده شُما کارهایتان را روبراهنگامِ آن فرارَسیده است تا"
ۀِ آن چیزهایی که پدرم به ما که ما با هَمِ" گُفت، تیگران " کوروشباشید،

نی هایِ و پس از آنکه سربازان مُژدگا. خواهد داد در اینجا آماده خواهیم بود
  ".خود را دریافت کردند، آن ها شب را در آنجا گُذراندند
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  نَسکِ سِوم، بَخشِ دُوم
  میانجیگری میانِ اَرمَنی ها و کَلدانیان و همپیمان شُدن با آنها

 بهترین سوارکاران ماد، و خیلی از ،تیگراندایِ آن روز کوروش در فَر ]3.2.1[
 یک  یافتنِپِنداشت به همراه بُرد، و برایدوستانِ خودش را که شایسته می 

 و هِنگامیکه .در پیرامون به جُستجو پَرداخت، سواره  یک دِژ و ساختنِجایگاه
از   که کَلدانیانید پُرستیگرانندیِ ویژه ای رَسیدند، کوروش از آنها به یک بُلَ

تَک میزنند؟ پس از  شُمااَمَنِستان، به  برایِ چپاولِ کشورکُدام رِشته کوه ها 
 این  درآیا":پُرسیدکوروش دوباره   آن رشته کوه ها را نشان داد،تیگران آنکه

 "سوگند به خُداوند، نه،""؟کسی ماندگار استکنون  ارشته کوه ها هم
ورانی در آن باال دارند که هرچه را که به دیده ولی آنها " پاسُخ داد، تیگران

 از اینکه آنها آژیر را پس"".ندۀِ سپاهیانشان گُزارش میکُنندبینند به بازما
آنها به بَخش هایِ باالترِ " کوروش پُرسید، "دریافت کردند، چکار میکُنند؟

هرکسی به بهترین روش که " پاسُخ داد،تیگران"کوهِستان میگُریزند،
  ".میتواند

 این گُزارشی بود که کوروش به آن گوش فراداد؛ هنگامیکه کوروش ]3.2.2[
 خود نگاه کرد، او در نگریست که بخشِ بُزُرگی از زمین هایِ به پیرامونِ

و .  و نمیشود بر رویِ آنها کِشت کرد جَنگ، ویران گشته انداَرمَنِستان در پیِ
  .م خوابیدندسپس آنها به اُردوگاهِ خود بازگَشتند و پس از شا

  خود را با چمدان هایش آماده برایِ آغازِتیگراندر فَردایِ آنروز  ]3.2.3[
 کمانگیر و 10000 سوارِگان، 4000و نَزدیک به نشان داد؛ ) سفر(فَرانافت 

افزون بر آن، بسیاری پیادِگان که به شمشیر و سپر آراسته بودند، به زیرِ 
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، گردمیĤمدند دورِ همه  نیروها بکهدرهالی .فَرمان او گِردِهم آمده بودند
 درگاهِ  مُژدِگانی هایی بهو بخشیدن پَروَردگار  نیایشِخود را سَرگُرمِکوروش 
 پیشکش هایی که به درگاه  بهراز توانست و هنگامیکه کوروش؛ او کَرد

 بدست آورد، او خوبِ را) فال(نشانه هایِ یک شِگون پَروَردگار کرده بود، 
  .اد را برایِ گِردِهمایی فراخواندارس و ماَفسرانِ اَرتشِ پ

 و پس از اینکه همۀِ آنها بدور هم گردآمده بودند، کوروش همانگونه ]3.2.4[
 که ما کوه هایی رارشته دوستانِ من، این ":که در پی میĤید سُخن آغاز کرد

  و دِژهایِیابیم به آنها دست ولی اگر ما میباشند؛میبینیم ازآنِ کَلدانیان
 آرمَنی ها و کلدانی – بنا کُنیم، هر دو گروه  هاآن) قله(ن را در سِتیغِ خودِما

با ما رَفتار و دوراَندیشی ) احتیاط( ناگُزیر خواهند شُد که با پَرواگری –ها 
  کهپَروَردگار پیشکش کرده ام به دَرگاهِ گانی هایی رامُژدِمن اکنون، . کُنند

پیاده کردنِ برنامه  ولی، در ؛خوبی را به ما نشان میدهند) فال(شِگون 
 نیمی از آن یتواند با ارزش تر از هَمپیمانی نم یا پُشتیبان وهایمان، هیچ

 به آنجا دَستیازیم، چونکه اگر ما بتوانیم .که با شتاب انجام پذیردباشد  یکار
 داشته باشد، ما بدونِ یک گردآوردنِ نیرو  زمان برایِ،پیش از اینکه دُشمن

  بُلندی ها را ازآنِ خود خواهیم کرد، و شاید که دَستِکَم ما بانَبَرد، هَمِۀِ
هر  و بدونِ است  برخوردار رو در روی شویم که از شُمار کمی سربازدُشمنی

  ". میباشدتواناییگونه 
 با خویشکاری ای که در پیشِ رو در سَنجش":کوروش ادامه داد ]3.2.5[

پایورزیِ و از ) ترخطرکم ( تر رگپَژمَ ی ساده تر و یا کمداریم، هیچ چیز
 روانیِ کارهایی که با شتاب ورانه در برابر تَنش ها و فشارهایِشکیبایی دال
شُما، مادها، ما را از سویِ ....و! ، شُما اَرتِشاز اینرو. نخواهد بود ،انجام میدهیم

چپ هَمراهی کُنید؛ و شُما، اَرمَنی ها، نیمی از سپاهیان شُما باید سویِ 
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 پیشِ روی ما را) جبهۀِ( چکادِ ،د و نیمی دیگرنا پاس دارراست ما ر
درهالیکه شُما، سوارکاران، باید که از پَسِ ما بیایید، تا با فشار،  ؛نگهدارند

؛ و اگر کسی از ما خواست  ما را در رفتن بسویِ باال براَنگیزانید،شور و هَیجان
  ".گرایشی به سُستی از خود نشان دهد، از آن پیشگیری کُنید

با این فَرمان کوروش سپاهیانش را به سُتون درآورد و خود در  ]3.2.6[
 دَرنَگَریستند که ورانِ کَلدانی دیدهو هِنگامیکه . پیشاپیش آنها جای گِرِفت

د، آنها بیدرنگ با نسوی بُلندی ها رهبری میشوه  بجُنب و جوش  باسپاهیان
ه کردند، و آنها را به  آگا مردم خود را، شیپورهایِ هُشدار دهندهردادنسَ

هال نها درهمیاران پارسی، آ":و کوروش فَرمان داد. یی فراخواندندگردِهما
 برایِ ما هَستند که باید شتاب کُنیم، چونکه اگر ما ردادنِ شیپور هایِ آژیرسَ

  ".نُخست به آنجا برسیم، تالش هایِ دُشمن پس از آن بیهوده خواهند بود
انی یک سِپَر که از شاخه هایِ درخت تَنیده اکنون هر سرباز کلد ]3.2.7[

 که آنها گُفته میشُد، و )حمل میکَرد(شُده بود، و دو نیزه با خود میتَرابُرد 
 سربازانِ آنها هَمچنین در جایگاهِ.  بودندبَرزَنستیزه جوترین مردم در آن 

خدمت  (پیمانی برایِ هرکَسی که آنها را میخواست، زاوَری میکَردند
، زیرا کشورِ آنها بودند؛ آنها دیوانۀِ جَنگ ولی با جیبِ تُهی )میکردند

  . میباشد)حاصلخیز( و تنها یک بَخشِ از آن بُرومَند استکوهِستانی 
 بُلَندی سیدن به نَزدیکیِ رَهالِدرولی هنگامیکه کوروش و مردانش  ]3.2.8[

ید که ما کوروش، آیا میدان": که او را همراهی میکَرد، گُفتتیگرانها بودند، 
که ) یقین دارم(ن هَستم  بِزُودی جَنگ را بیĤغازیم؟ چونکه من اَگُمابایستی

 کوروش پاسُخ داد که او از آن ".تابید بَرنخواهند  دُشمن راتازشِاَرمنی ها 
 دستور داد تا خود را آماده یانِ پارس و به سپاهآگاه است) موضوع(نهاده 
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منی ها به گُریز از دستِ سپاه دُشمن، و کُنند، زیرا با وانمود کردنِ سپاه اَر
به دام انداختن آنها در یک میدانِ تنگ، هر دَم نیاز بود که کوروش برای 

  .فرمان به پیگردِ دُشمن بدهد
و . را آغازیدند) عملیات(گونه سپاهیانِ اَرمنی کَردِگان بدین ]3.2.9[

همکنون در آنجا هنگامیکه آنها به دُشمن نَزدیک شُدند، سپاهیان کَلدانی که 
، بنا بر خویِ شان، فَریادهایِ جَنگی )در انتظار بودند(در پیوس بودند 

 ،شان  سرشتِو اَرمنی ها نیز بر پایۀِ. ش بَردندسرکشیدند، و به اَرمنی ها تاز
  .آن تازش را برنتابیدند

 دیدند که ،پیگَردِ اَرمنی ها بودندهالِ  ولی هنگامیکه کلدانیان در ]3.2.10[
هال آمدن شتابان در ی سپاه کوروشیشاپیشِ آنها شمشیرزن هادر پ

 تن به مبارزه دادند که بیدرنگ از پا  کَلدانیان برخی از هَستند؛بسویشان
درآمدند، دیگران گُریختند، شُماری گرفتار شُدند که شُمارِ آنها به اندازۀِ 

و هنگامیکه .  بِدَست آمدنددی بُلَندی هازُوکسانی بود که گُریخته بودند؛ و بِ
آنها به پایین نگاه کوروش و مردانش بُلندی ها را در دست داشتند، 

نه هایِ اَنداختند، به آنجاییکه خانۀِ کلدانیان بود، و دیدند که مردمیکه در خا
  .هال گُریز هَستندنَزدیک زندگی میکردند در

ردانش گردِ هم آمدند، کوروش از مَسپس هنگامیکه هَمِۀِ سربازان بِ ]3.2.11[
 ؛ پس از خوراکِ) کُنندصرف (را بِگُسارندواست کرد که خوراکِ نیمروز درخ

 را برپا  کَلدانی پایگاه هاشانورانِ، کوروش پی بُرد که جاییکه دیده نیمروزی
کرده بودند، استوان میباشد و به آب دسترسی دارد؛ بیدرنگ او ساختن یک 

 درخواست کرد تا با فرستادنِ تیگراناو هَمچنین از . دِژ را در آنجا آغازید
و تراشگرانی ) نجار ها(رودگرها پیکی از پدرش خواهش کُند تا او با هَمِۀِ دُ
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دِشاه اَرمَنِستان را راه شُد تا پابه اینگونه پیکی بِ. که در فرادست دارد، بیاید
 کوروش با مَردانی که در فرادَست داشت، ساختن دیوارِ دِژ بیاورد، درهالیکه

  . کردرا آغاز
 دُشمن را که گرفتار شُده  سربازانِ، از زمان)مقطع( در این بُرِشگاه ]3.2.12[

بودند در غُل و زنجیز به نَزدِ کوروش آوردند که بَرخی از آنها زَخمی شُده 
هنگامیکه کوروش آنها را دید، او بیدرنگ فَرمان داد تا زنجیرها را از . بودند

انی را بدنبال پِزِشکان فرستاد و از آنها دست و پایِ آنها بردارند، و او کس
 و سپس او به کَلدانیان گُفت .درخواست کرد که از زَخمی ها پَرستاری کُنند

که او با آهنگِ جَنگ و  نابودیِ آنها نیامده است، ولی با این آرزو آمده است 
اکنون من میدانم که پیش از ". تا میان کلدانیان و ارمَنیان آشتی برپا کُند

ایشی به آشتی نداشتید، ر را از دست بدهید، هیچ گبَلندی هااین   شُمانکهای
 آسوده بودید،  را که در دست داشتید،چیزِی هر) ایمنی(چونکه از اَرمَندی 

 و به یغما ید و سرمایه هایِ اَرمَنی ها را می دُزدیددرهالیکه شُما دارایی
  "! گِرِفتارآمده ایدتَنگناییمیبُردید؛ ولی اکنون نگاه کُنید که در چه 

اکنون، من آهنگِ این را دارم که شُما را که در جَنگ گرفتار " ]3.2.13[
 خود بازگَردید و با دیگر کَلدانیان بِسِگالید ، آزاد کُنم تا به خانه هایِشُده اید

تِ  دوس اینکه آرزو دارید با ما بجَنگید و یا، که آیا میخواهید)مشورت کُنید(
و همچنین ، )تصمیم بگیرید(وَدایید بِبا ما  جَنگ که شُما بهما باشید؟ و اگر 
؛ ولی اگر شُما  دوباره بازنخواهید گَشت، جَنگ ابزاربدونِبا خَرَد باشید، 

بِه . پس بدونِ جَنگ ابزار بازگردیدوَدایید که آشتی با ما آرزوی شُماست، بِ
ه شُما اگر ک ،نیستبرایِ گالیه کردن ) دلیل( هیچ فَرنودی گمانِ من

   ".بخواهید دوستِ ما باشید
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ا آنها کوروش ر و هِنگامیکه کَلدانیان پیشنهاد کوروش را شَنیدند، ]3.2.14[
اکنون، . ته دل با او دَست دادند، و رَهسپارِ خانه شُدند  ازبه واالیی سُتودند،

 هِنگامیکه پادِشاهِ اَرمَنِستان فَراخوانِ کوروش را دریافت کرد و از برنامه هایِ
 دُرودگرها و هَمۀِ چیزهایی که میپنداشت شتابان باکوروش آگاه گَشت، 

  .سوی کوروش آمده نیازین باشند، ب
کوروش، ما ":  اَرمَنِستان کوروش را دید، گُفتهِنگامیکه پادِشاهِ ]3.2.15[

 پیش بینی کُنیم، و با این هَمهآینده را  میتوانیم چه اندازه کمآدم هایِ میرا 
هنگامیکه من  چرا،. بدست آوریمچیزی را الش میکُنیم که  تچه اندازه

 بیشتر از ،)ین کُنمتظم( بودم که آزادیم را پایندان کُنم درهال کوشش کردن
پِنداشتم میبیگُمان ، ممد به بَند گرفتار آو هِنگامیکه منشُدم؛ پیش گِرفتار 

تا این  ، پیش از اینم که هیچگاهمیبر پی  نابود خواهم شُد، ولی اکنونکه
 آسیب  کهنهایی را آ چونکه.آسودگی نداشتم) احساس (اندازه سُهِشِ

میبینم ) وضعی(کنون در نِهِشی  اشان به ما هیچ پایانی نداشت، همدنرسان
  ".که آرزویِ من بوده است

آماده هَستم که آن من "  او اَفزود،"بیگُمان باشید کوروش،" ]3.2.16[ 
و دوباره  دوباره ،به سادگییافت کرده اید، اندازه پولی را که شُما از من در

نویدهایی را که شُما . دورسازمه پَرداخت کُنم تا کَلدانیان را از آن بُلَندی ها ب
) کاملبطور ( ییکنون به رسا امن دادید، همه پول بآن   گرفتنِدر هنگامِ

شُما برآورده شُده اند، و ما اکنون پی میبریم که نه تنها وام دَهنده به 
 شما نیز شُده ایم؛ و ما واهی هایِ نیکوخدارِ وامخیلی) بلکه(ستیم، ونکه ین

بازپَرداخت کُنیم، شرم زده خواهیم بود اگر که نتوانیم اینکارهایِ شما را 



,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ سوّمزندگینامه کوروش بُزُرگ

256 

یک نیکِ  ما باید که فرومایه باشیم، اگر هیچگاه نتوانیم که کارهایِ همچنین
  ").جبران کُنیم (توخیم بِ به رسایی بُزُرگوار و بِهمَنش را آدمِ

اکنون کَلدانیان با این . اری کرده پادِشاهِ اَرمَنِستان سپاسگُزگون بدین]3.2.17[
و کوروش از آنها . درخواست به نَزدِ کوروش بازگَشتند که او با آنها آشتی کُند

  امروز آرزو دارید که با ما یا پِنداشتِ من دُرُست است که شُماآ":پُرسید
 بُلَندی ها را در دَست  آن همکنون ما کهاز آنجا ه باورِ شُما بزیرا کُنید یآشت

لدانیان هاییدند  کَ"؟از جَنگ میباشد ه ترآسودبرایِ شُما آشتی با ما  داریم،
  ).تایید کَردند(
 دیگر یانشُما از که اگر "،  کوروش پُرسید"،و چه خواهید گُفت" ]3.2.18[

بَرخوردار  ه پیشنهاد شُده است،برنامۀِ آشتی کاین  به پاسِ) موهبت ها(ها 
 کوروش "خوب،".  کَلدانیان گُفتند"،خواهیم شُد بیشتر خُشنود ما""؟گَردید
 بجُزاست  چیزِ دیگریدر تَنگدَست بودن،  شُما )دلیل (فَرنودِآیا "گُفت، 

 آنها "که شُما در فَرادَست دارید؟ )حاصلخیز(ندازۀِ کَمِ زمین هایِ بُرومَند اَ
آیا شُما " کوروش گُفت،"خوب پس،". رنودِ دیگری نیست که فَگُفتند

بدَست از زمین هایِ اَرمَنِستان پَروانۀِ کشاورزی  برایِ خودتان میخواهید که
پیش (ان  ولی با این پیش پیغ،که آرزو داشته باشید هَر اندازه درآورید، آنهم 

شاورزانی  دیگر کهمانندِ) کامل بطور ( به رسایی آنراکه شُما کرایۀِ ) شرط
 کَلدانیان "آری،""که در اَرمنستان زمین کرایه میکُنند، پَرداخت کُنید؟

اگر ما میتوانستیم بیگُمان باشیم که کسی برایِ ما درد سر دُرُست " گُفتند،
  ".نَمیکُنَد

ما آیا شُ"، روش پُرسید کو" اَرمَنِستان،من بگویید، پادِشاهِه ب" ]3.2.19[
 کُنند  زیرِ کِشت نَرفتۀِ شُما را کَلدانیان بُرومندخُرسند هَستید که زمین هایِ
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 کرایۀِ بِهنجاری زیرِکشت بُردن آن زمین ها به شما و برایِ) حاصلخیز کُنند(
؟ اَرمَنی ها پاسُخ دادند که آنها آماده هَستند که هتا برایِ اَنجامِ  به پَردازندنیز

 ند؛ چونکه از اینپَذیربِ هم  را فراوانی هَزینۀِ،)بُرومند کردنِ زمین ها( اینکار
  ".د رَفتن باال خواهراه دَرآمدها بسیار فراوان

 می بینید که " کوروش گُفت،"من بگویید،ه و شُما کَلدانیان، ب" ]3.2.20[
 هایِ اَرمنی آماده باشند که اگر چوپانشُما کوهِستان هایِ زیبایی را دارید، 
 هایِیا خُرسند خواهید بود که گَله د، آبهایِ بِسِزایی را به شمُا پَرداخت کُنن

 میپَذیرند؛  برایِ اینکه آنها  کَلدانیان پاسُخ دادند که"؟ در آنجا بِچرندآنها 
بدونِ اینکه برایِ بدست آنهم  بدست خواهند آورد،  راهسودِ سرشاری از آن

 کوروش "و شُما، پادِشاهِ اَرمَنِستان،".  کاری کرده باشندآوردنِ آن درآمد،
 را کرایه چراگاه هایِ کَلدانیانخواهید بود که  آیا شُما خُرسند"، دپُرسی
سود بیشتری را  ،در برابر ا اندکی سود ببرند و شُم،هاز این را ، اگر آنهاکُنید

اگر که " پادِشاه اَرمَنِستان پاسُخ داد، "، بیگُمان،آری""بدست آورید؟
به آسودگی باورداشته باشم که من میتوانم دام هایم را در آنجا 

در  آیا شُما میتوانید گَله هایتان را "،خوب پس، کوروش پُرسید"".بِچرانم
آرامش در آنجا بچرانید، هنگامیکه آن بُلندی ها در دَستِ دوستانتان 

  .پادِشاه اَرمَنِستان پاسُخ داد "آری،""باشند؟
 انستیمنمیتوهتا ما " کَلدانیان گُفتند، "ولی، به خُداوند سُوگُند،"  ]3.2.21[

 این نگرانی را خواهیم اکنون اگر ندر آسودگی در کشتزارهایمان کار کُنیم، 
 را نیز گُذرگاه هایِ کوهستانیخواستند که آن اَرمنی ها میکه به میان آوریم 
به  میتوانیدآیا شُما ، از سویی دیگر" کوروش گُفت، "ولی،"".به دَست آوَرَند

در این نِهِش ""؟ نگهداشته شوندبرای شُما گُذرگاه ها که آن پِندارید
ولی، به خُداوند "".همه چیز دُرُست خواهد بود" آنها پاسُخ دادند،"،)وضع(
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ن دُرُست نیست که آنها از دیدگاه ما، ای" ،اَرمَنی ها فریاد برآوَردند "سوگَند،
 آن بُلَندیها باشند، بویژه که بُلَندی ها را داشته آن آهَنگِ دستیافتن بردوباره 

  ". بسیار اُستوان شُده اندکنونا هم
 .این همان چیزی است که من میخواهم انجام دَهم": کوروش گُفت]3.2.22[

، ا را به هیچیک از شُما نخواهم داداین بُلَندی ه) مالکیت (خویشنیتاریمن 
ولی ما بایستیکه یک پایگاهی را در آنجا برایِ خودمان برپاکُنیم؛ و اگر 

کُند، ما از آن گُروه که آسیب دیده است ) خطایی(کی  رَمژَهَرکُدام از شُما
  ".پُشتیبانی خواهیم کَرد

 و هَنگامیکه آنها این پیشنهاد را شَنیدَند، هَر دو گُروه با آن ]3.2.23[
میتواند تنها از این راه هَمداستان شُدند و گُفتند که آشتی میان دو کشور 

پیمان هایِ دوستی  بود که آنها )شرایط(کارگر اُفتد؛ و در سایۀِ این سامه ها 
و با یکدیگر بَستند، و پَذیرُفتند که هر گُروهی ناوابسته به دیگری باشد، 

 و کشاورزی زناشویی میانِ مردم یکدیگر) حق(هودۀِ از  هَر دو گُروه بایستیکه
 و در آن زمان برخوردار شوند؛و چراندنِ دام هایشان در گُسترۀِ هر دو کشور 

 به یکی از دو کشور آسیبی وارد کُند، بایستیکه یک همایه  کسی بخواهدکه
  .رَزمی برایِ پَدافندی از هر دو کشور برپا شود) ائتالف(
ش سازش شُد؛ و تا به رَاین پیماننامه ای بود که در آن زمان بر سَ ]3.2.24[

، هنوز ه استامروز آن سازشنامه که میان کَلدانیان و اَرمَنی ها بَسته شُد
هَر دو بیدرنگ و پس از اینکه آن پیماننامه بَسته شُد، . مانده استپابرجا 
 ساختن آن دِژ را برایِ پَدافَندیِ هماَنبازشان با شوراَنگیزی، کارِکشور 

  . با آذوغه انباشتندآنراآغازیدند، و سپس ) مشترکشان(
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 شب فَرارَسید، کوروش تالش کرد که هَر دو گُروه را که  هنگامیکه]3.2.25[
در اِدامِۀِ آن جَشن، . کنون دوست شُده بودند، در هِنگامِ شام سرگَرم کُندا هم

) موقعیت(یکی از کَلدانیان روی به مهمانان نهاد و گُفت که این نِهِشتِ 
 گُفتند  بَرخی از کَلدانیانپیشĤمده برای هر دو کشور چیزِ آرزومندی میباشد؛

زیرا راه و روش کشاورزی را ی میکردند  از راه تاراج و چپاول زندگآنها« که
 که هَزینه زندگی خود را از راه جَنگ ه است آنها این بودنمیدانستند، و خویِ

هال تاخت  سربازان مُزدور در آنها هَمیشه در جایگاهِ دیگر اینکهبدست آورند،
 بوده اند؛ و دیگر اینکه آنها به پادِشاه )خدمت(و تاز و انجام پیشکاری 

میکرده اند که پول خوبی به آنها میداده است ) دمتخ(هِندوستان زاوری 
اَشَه تِه بارها پیشکاریِ همچنین زیرا که آدم بسیار توانمندی بوده است و 

  ». را کرده اندآگ
 کوروش " من درنمیĤیید؟)خدمت(اکنون چرا شُما به زاوَری " ]3.2.26[

ده اند، من به همان اَندازه که دیگران همیشه به شُما مُزد دا"پُرسید؛ 
 آنها پیشنهادِ کوروش را پَذیرُفتند و گُفتند که ".پَرداخت خواهم کَرد

  . از این پیشنهاد پیشوازی خواهند کردفراوانی) داوطلبانِ(داوخواهانِ 
 نیز پَذیرُفته شُدند؛ هنگامیکه کوروش شَنید که  این پیمان ها]3.2.27[

به آنجا ) سفر(ش وَرزِ اِ، برایِ دیدن پادِشاهِ هِندوستانکلدانیان پیوسته
پیش از این به نمایندگانی   بیاد آورد که از سوی پادشاهِ هِندوستانمیکُنند،

 به  سپسرا در آنجا بَررسی کُنند و) موقعیت(کشور ماد آمده بودند تا نِهِشت 
آنها نیز پی جو شوند؛ از ) وضع(نِهِش دیدار دُشمن نیز رَفته بودند تا در بارۀِ 

او به چه چیزی دست یافته خواست آگاهی پیدا کُند که اینرو کوروش می
  .است
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همانگونه که در پی میĤید را  همسو با آن، کوروش سُخن خود ]3.2.28[
اگر من — و شُما کلدانیان، بمن بگویید" او گُفت،"پادِشاهِ اَرمَنِستان،":آغازید

شُماری  شُما اکنون یکی از مَردانم را به سویِ پادِشاهِ هِندوستان بفرستم،  آیا
 در این راه خواهید راهی و راهنماییِ پیکِ مناز مَردانِ خود را برایِ هم

او  چیزی را که من از پادِشاهِ هِندوستان تا از راهِ همکاری با ،فرستاد
 پول بیشتری در دست داشته باشم، من باید اکنون میخواهم، بدِست آورم؟

 هم کارمُزدِ سَربازان) خاوتمندانهس(ه تا در جایگاهی باشم که بتوانم رادمندان
، با مُژدگانی هایی سِزاوار هَستندرا بدهم و هم آن همیارانِ سرباز خود را که 

 را  من آرزو داردم که پولِ فراوانی)دلیل(به این فَرنودِ به واالیم و ارج نهم؛ و 
 و ؛که به آن نیاز پیدا کُنم) انتظار دارم ( اُمیدِنیدَم که، پولی رابدست آورم

  خَزینه هایِ از پولدر فَراهم آوردنِ آنمن خوشهال خواهم بود اگر که 
 شُماها را بَخشی از دوستانِ خودم کنون امن همها درگُذَرَم؛ چونکه ماشُ

 دریافت ه از پادِشاهِ هِندوستان کُمکمیشُمارم؛ ولی خوشنود خواهم شُد ک
  ".کُنم، اگر او خُرسند از دادن آن بَخشایش ها باشد

راهنمایی و اکنون، هنگامیکه آن پیک که از شُما درخواست " ]3.2.29[
 :جا رَسید، او پیام مرا بدینگونه بازخواهد گُفت، به آنهمکاری با او را دارم

 بسوی شُما فِرستاده است؛ او میگوید که به پادِشاهِ هِندوستان، کوروش مرا«
  دیگریاَرتشِ) نتظارا(در چشمداشتِ پول هایِ بیشتری نیاز دارد، چونکه او 

 "است،) حقیقت(و این یک فَرهود —» است، کشور پارس،از میهنش
ز اینرو، ا« --"هَستماَرتش آن ) انتظار(چونکه من در پیوس "، کوروش گُفت

  پول بفرستید؟ او برایِ اندازۀِ توانتانو به با آسودگیآیا شُما میتوانید 
به او کامگاری خُداوند اگر د که میخواهد شُما را بیگُمان کُن که  گُفتکوروش
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،  شُما مهربانی ای نشان دهد کهکوشش خواهد کرد که  بَخشد،) موفقیت(
  ».بدور از خَرَد و دوراندیشی نبوده است

خواهد به پادِشاه هِندوستان این پیامی است که فرستادۀِ من " ]3.2.30[
ه سودمند ا کچِنین رَهنَمودهایی راین نیز از سویِ خودرساند؛ اکنون شُما 

 از پادِشاهِ هِندوستان و اگر ما چیزی.  بکُنیدهَستند، به نمایندۀِ خودتان
 در فَرادست خواهیم  برایِ هزینه کردن پولِ فراوانی رادریافت بکُنیم، ما

دار  ما خواهیم دانست که چیزی را وامداشت؛ ولی اگر پولی دریافت نَکُنیم،
سود و بهرۀِ تنها   ما همشود،فتاری ای میگِر او درگیرِ  و هنگامیکهاو نیستیم،
  ". را در نَگر خواهیم گِرفتخودمان

 که نمایندگانِ اینچنین کوروش سُخن گُفت؛ و کوروش باور داشت ]3.2.31[
) مأموریت (پَروانِکیاَرمَنستان و فرستاده هایِ کَلدانیان که در راه انجام این 

 که هَمِۀِ مَردم در  آرزو داشتت که او بازخواهند گُف، چیزهایی را دربارۀِبودند
به  هنگامیکه زمان به سرانجام رسید، آنها، و سپس. د و بشنوندبارۀِ او بگوین

  .و هَمه رَفتند تا آرام بگیرند، پایان دادند مهمانی رسمیآن 
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  نَسکِ سوم، بَخشِ سوم
  
  

  
  

  رزمی آنهاوش بر آشوریان و همپیمان های خستین پیروزی اَرتِش کورنُ
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  نُخستین پیروزی اَرتشِ کوروش بر آشوریان و همپیمان هایِ آنها
و ) ماموریت(کِ خود گُمارش کوروش به پی) بعدی( در روز سِپَسین ]3.3.1[

 و او را رَهسپارِ پیش از این سُخن گُفتیمنامه ای را داد که در بارۀِ آن گُسیل
 یان کسانی را به همراهِ آن پیک،و پادِشاهِ اَرمَنِستان و کَلدانراهش کرد؛ 

هَستند و  با اوفرستادند که می پنداشتند که کارآمدترین ها در همکاری 
گَرداندنِ سپس کوروش . چیزی را که شایسته باشد در بارۀِ کوروش میگویند

 هَمِۀِ بَرخوردار از پادِگان سِپُرد، و دژ را دِژ را بدستِ یک گُروه از سربازنِ
 ماد را که می پنداشت، نیازین بودند و یک شهروندِ کشورِکه کرد چیزهایی 

 به فَرماندهی آنجا بَرگُزید؛ ،شودمی پَذیرُفته کیاخشتره بیشتر از هَمه از سویِ
 نیروهایِ اَرتشی که با خود آورده بود، وآن   به همراهیِو سپس کوروش

ه چهار هِزار نَزدیک بهمچنین با و که از اَرمَنِستان دریافت کرده بود کُمکی ای
  .،  رَهسپار شُدمی اِنگاشتندخود را بهتر از دیگران  که کَلدانی

کشور ) مسکونی(ردارِ  بسوی بَخشِ زیستکِ و هِنگامیکه کوروش]3.3.2[
، هم مردان نی ها در خانه نماندند، ولی هَمۀِ مردمپایین آمد، هیچ یک از اَرمَ

 بیرون آمدند تا او را به ،از خوشهالی به پاسِ برپا شُدن آشتیو هم زنان، 
 را نیز با خود ترابُرده  با اَرزشیبینند، درهالیکه هرکدام از آنها یک چیزِ

رد، شُمُن را ناپَسَند نَ ایاهِ اَرمنستانو پادش.  به همراه آورده بودو) حمل کرده(
هَمِۀِ   بهتر است که کوروش با برخوردار شُدن از اینزیرا او می پِنداشت که

و در پایان همچنین شهبانو با دُخترانش و پسرِ . هی خشنود شود و فَرّارج
پولی آن ، درهالیکه نه تنها ند کوروش بیرون آمد دیدنِترش برایِ خُردسال

مُژدگانی هایِ دیگر ) بلکه(ونکه به همراه داشتند، را که کوروش رَدکرده بود، 
  .دده بودن آوربا خودرا نیز 
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 مرا پولکی نه، شُما نباید":ا را دید گُفت و هِنگامیکه کوروش آنه]3.3.3[
 پول نیکوکاری میکُند؛ این  که تنها برایِ بارآورید آدمی از منکَنید و یا

اَندوخته ها را بَردارید و تُند به خانه بازگردید، ولی این پول ها را به 
نۀِ این پول ها را هَزیهمسرتان نَدَهید که او شاید آنها را دوباره چال کُند؛ 

رتش زیبا فراهم آورید و او را به اَرَزمی برگِ رتان بکُنید، برایِ او سازوپس
برایِ خودتان، همسرتان و بچه هایتان چیز هایِ بفرستید، و با بازماندۀِ آن 

و شادی و زیبایی به هَمِۀِ روزهایِ شما به دلپَذیری بخَرید که پایدار بمانند، 
 بدن هایمان را بخاک بسپاریم، برایِ چال کردن، بگُذارید که تنها. بخشند
  ".مانیکه هرکس ناگُزیر از مُردن باشدآنهم ز

و .  بدینگونه کوروش سُخن گُفت و سوار بر اسب از شهبانو گُذَر کَرد]3.3.4[
 که هَمِۀِ مَردم  اَرمَنِستان او را در این راه هَمراهی میکَرد، همانگونهپادِشاهِ

 هرمان کَ، )خیرخواه(همَنِش  بِ یک آدمنامِدرهالیکه او را به  همراه او بودند و
 کوروشو بُزُرگداشتِ مَردم ستایش .  سِدا میکَردند دالورِ خودشانو) قهرمان(
سراسر و از آنجا که اکنون در .  آنها را درنوردیدمرزهایِ ادامه دادند تا او را

یکه  ا بود، پادِشاهِ اَرمَنِستان بر شُمارِ نیروهایِ گُسیلیکشور آشتی برپا
  .، اَفزودفرستادببه همراه کوروش میخواست 

 شُد، نه تنها توانمند با پول هایِ آماده ای  بدینگونه کوروش رَهسپارِ]3.3.5[
 که او  پول هایِ فَراوانیبا پُشتگرمی از) بلکه(که او دَریافت کرده بود، ونکه 

از آنها ) ریضرو( نیازین توانسته بود با کارپَردازیش بیاَندوزد، تا در روزهایِ
ردو زَد؛ و در روز سِپَسین او اَرتش و پول ها آن شب را او در مرز اُ. ره بِبَردبه

در نَزدیکی ماند، همانگونه که او با خودش   فِرِستاد؛ ولیکیاخشترهرا برایِ 
 و بهترین تیگرانکوروش به همراه پس از آن .  پیمان بسته بودکیاخشتره
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 در راه آنها نمایان هرجاییکه نَخچیریبه   شکاربرای پارسیش همیارانِ
  . و او دلشاد از این ورزش بود رفتندد،میشُ

 هنگامیکه کوروش به کشور ماد بازگشت، او به سرفَرمانده ، اکنون]3.3.6[
هایش به اَندازه ای که می پِنداشت که نیاز باشد، پول داد، تا آنها بتوانند 

ز رفتارشان خشنودمیباشند، پاداش مردانی را که به زیر فَرمان خود دارند و ا
 کدام از سرفرماندهان، یگانِبدهند؛ زیرا کوروش می پِنداشت که اگر هر 

، هَمِۀِ اَرتش از نِهِش )تقدیر کُند(ستایش هایِ اَرزَنده به واالید  با  راخود
 هرازگاهی کوروش برای بهبود و. خوبی بَرخوردار خواهد شُدروانیِ ) وضع(

دِگانی هایی را برایِ پخش کردن در میانِ شایسته ترین نِهِش اَرتش، مُژ
چونکه کوروش می پنداشت که هر زیبایی ایکه که . سربازان، فراهم میĤورد

  . خودش میباشدی برایِارتش او بدست آورد، پیرایش
 را  از مُژدگانی هایی)سهم (یک بَهره و هِنگامیکه کوروش میخواست ]3.3.7[

 در میان سَرفرماندهان و  به بَخشد، اوشسربازانکه دریافت کَرده بود، به 
، و گرفتی جااَفسران و هَمِۀِ کسانی که میخواست به آنها پاداشی بدَهد، 

دوستانِ مَن، اکنون بِنَگر میĤید که بگونه ای دل هایِ ":اینچنین سُخن گُفت
ست و  تا اندازه ای به ما روی آورده ا اینکه نیکبَختیِهم از بَهرِد، نما شاد باش

 و میخواهیم به کسانی که ؛بدست آورده ایمیی را دارایی ها که ما از اینروهم 
 ای هرکس هماهنگ با زاوَریپاداش دَهیم، ، ارِ آنها هَستیمگُزسپاس

  ".که کرده است) خدمتی(
  به کمک آنکهآن یگانه راهی را بیاد آوریم بُگذارید که هَمِۀِ ما " ]3.3.8[

هایِ  بَخشِش ما پی خواهیم بُرد که.  آیدبدست میتواند) برکت (آفریکانی
  شُدنی تُندی و چاالکی در کار ، هوشیاری و از راه انجام کارِ سَختخُدادادی
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پس از پذیرفتن این . در برابر دُشمن گَردن نگُذاریم اینکه هِیچگاه است، و
مانی اُلگو ما باید نشان دهیم که ما مَردانی هَستیم که میدانیم که هَمِۀِِ شاد

یِ بُزُرگ تنها از راه فَرمانبُرداری و دلیری بدست میĤیند، و هاها و شادکامی 
و شَکیبایی در برابر رَنج ها در ) خطرها(از راه رو در روی شُدن با پَژمَرگ ها 

  ".زمانِ هایِ ویژه
در  که سربازانش )مشاهده میکرد(اکنون که کوروش دَرمینِگریست  ]3.3.9[

 از آمادگیِبُردباری نشان میدهند و  ته کُننده در اَرتشکارهایِ خَس برابرِ
نها به خوارسازی دُشمن گرایش  هایِ آاینکه دلِ،  خوبی برخوردارندبدنیِ
بَرکردن  که سازگار با شانخود) تمرین های(، اینکه آنها در بَرزش های دارد

ر آنها د، و اینکه هَمِۀِ دست میباشندشان هَستند، زِبَر رَزمیبرگِازوجوشن و س
 بی تابی میکرد ،هَستند) با  انظباط(خوب بنواگر  شان فَرمانبُرداری از اَفسران

، زیرا او  را انجام دَهد)یعملیات ( هایی بیدرنگ در برابر دُشمن کَردِگانتا
بارها سرفَرمانده هایِ اَرتش آزموده اند که بهترین نغشه هایِ میدانست که 

  . ناکام مانده اند،تن آنهاجَنگی تنها از بَهرِ به پس انداخ
 شان در  سربازان در نشان دادن بَرتریِکوروش در مینگریست که ]3.3.10[

خیلی از و ، دی میکُننبی تاب، )مسابقه ها (  و همتازی ها)تمرین ها(بَرزِش ها 
هرچه که   میخواستکوروشاز اینرو ؛ به همدیگر رَشک میبُرندآنها هتا 

زیرا کوروش میدانست که پَژمَرگ . دمایَمن رَهنَزودتر آنها را به کشورِ دُش
را وادار   همرَزمان،)تهدید میکُنند( می پَتِستَدند که همه را) خطرهایِ (هایی

ینچنین ، و اینکه در میان اخواهند کرد  یکدیگرنزدیک شُدن بهو   مهربانیبه
که جوشن خود  بُرد دن خواهکسآن  به پَژمرگ هایی دیگر سربازان نه رَشک

 کوشش ی خواهند کرد که آن کس نه چشم هم چشمی با، وا با زیور میĤرایدر
 سربازان همیاران خود را هتا بیشتر ، دُشمند؛ در کشورِازه شو پُرآودمیکُن
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 هَستیِتود، برایِ اینکه آنها در دوست خواهند داشت و بیشتر خواهند سُ
 به سودِ خواهند شناخت که برایِ رسیدنرا باز همکارانی ،همیاران خود

  .همگانی در تالش هَستند
هماهنگ با آن، کوروش نُخُست فَرمان داد تا  نیروهایش به رسایی  ]3.3.11[
را با   آنها او و گردِهم آیندشانو آراسته به جَنگ اَبزارهایِ خود) کامل بطور (

 سرتیپ ؛ سپس کوروش آرایش دادی رَزمزمانِو خیره کُننده ترین سابهترین 
  فراخوست، که به نَزدِ خودش رای افسرانرفرمانده ها وس، ها، سرهنگ ها

 کُنند اَرتش پیشکاری) عادی(ناگُزیر نبودند در رَده بَندی هایِ روامندِ 
گرفتن ) انتظار(، برخی از آنها همیشه آزاد بودند و در پیوس ) کُنندخدمت(

 ن هایِو یا فرمان ها را به یگابسر میبُردند  ستادِ ارتش فرمان از رَهبریِ
برایِ انجام ناگُزیر میبود که هر کُدام از آنها  هتا اگر؛ نددرزمی میرسان
 برایِرادَست فَرماندۀِ لشکر بگُذارد و یا  فَخود را در) ماموریتی(گُماردگی ای 

 بخش از اَرتش بدونِ، هیچ گُسیل میشُد بجایی ،فرمانییک  )حمل (بُردنِترا
 ها ا گروهبان ها و سرجوخهماند، زیر  نمی بی سرپرست وفَرمانده

، باالمقام( را که فَرمانده هایِ فَرازمندِ میتوانستند یگان های رَزمی شان
  .آنها رفته بودند، به شایستگی بچرخانند) ماقوق

، کوروش آنها را بر  ستادِ اَرتش گِردآمدندو هنگامیکه فَرماندهانِ ]3.3.12[
یی نشان داد که هَمِۀِ آن چیزهان و به آن اَفسرا، سازمان دادشان پایۀِ جایگاهِ

 و توانایی هایِ ویژۀِ سامانی برخوردارند، از چه که در فَرادَست آنها هستند
به آنها نشان  برونمرز به اَرتش پیوسته بودند،  که از را نیز اینیروهایِ کُمکی

 ی و آرزومندی اَفسران را برایِ کَردِگانشورو هِنگامیکه کوروش . داد
، او از آنها درخواست کرد که به  بَراَنگیزاند بود،در پیش روی که )یعملیات(

یگان هایِ گوناگون خود بازگرَدند و آنچه را که او به آنها گُفته است به 
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به هَیجان آوردنِ سربازان، با ند سربازان خود بازگُویند و کوشش کُن
 ونکه کوروش بَراَنگیزانند، چ بُزُرگک کارزارِ آنها را برایِ آغاز یآرزومندیِ

روانی ) حالت (هالتِجاور و  را با بهترین پیکارمیخواست که سربازان 
  به همراه کوروشروز آینده در پگاهِ  دیگر اینکه افسران میبایستوبیĤغازند؛ 

  . باشندکیاخشترهدر نَزدِ 
 به راه خودشان رَفتند و همان گونه که بیدرنگ هَمِۀِ آن اَفسران ]3.3.13[

 دَمِ روز سپیدهِدر . کرده بود، به ادامۀِ کارها پرداختندکوروش درخواست 
به .  آمدندهمردِ گِکیاخشتره  ستادِ اَرتش در نَزدیکی دَربارِ افسرانِسپسین
  اندر شُد و بسوی اوکیاخشترهبه دربار  آنها  پیوستن به کوروش با،اینگونه

 من بیگُمان هَستم،":رفت و همانگونه که در پی میĤید، سُخن گُفت
که میخواهم چیزی را بگویم که بارها در یادپادِ "کوروش گُفت،  "،کیاخشتره

دربایستی از پدیدار شُده است، ولی شُما با این پنداشت و روشما ) ذهن(
 از بَرداشت کُنیم که شماما چنین  گُفتن آن خودداری کرده اید، که نَکُند

  ".شده ایدخَسته نگهداری از ما 
شُما هرگز در بارۀِ آن، چیزی نمیگویید، من میخواهم از آنجا که " ]3.3.14[

ما همه باهم همداستان . که هم برایِ شُما و هم برایِ خودمان سُخن بگویم
، بهترین آماده هَستیم) ملبطور کا( نگر به اینکه ما به رسایی شُده ایم، که

منتظر (کار این است که ما بیشتر از این در این کشورِ دوست نَبیوسیم 
 پیش از اینکه ما جَنگ را هَست که) امکان( زیرا این شایش ،)نیمنما

دیگر اینکه تا آنجا که این  شُما بتازد، و بیĤغازیم، دُشمن به گُسترۀِ کشورِ
  ". دُشمن اندرشویم، هرچه تُندتر به درون کشورِهَست) امکان(شایش 
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نکه بدونِ ایچونکه، تا هِنگامیکه ما در کشور شما هَستیم، " ]3.3.15[
م؛ ولی اگر به کشور  ما باشد، به دارایی هایِ شُما آسیب میرسانی دلِخواستِ

  ". زیان خواهیم رسانداآنهبه دارایی های  دُشمن برویم، از ته دل مان 

نگهداری از ما کنون با هَزینۀِ بسیار باالیی دیگر اینکه، شُما هَم ا" ]3.3.16[
، ما هَزینۀِ اکِ آنها اندر شویمبه خ جَنگ  اگر ما برایمیکُنید؛ درهالیکه،

  ".نگهداریمان را از کشور دُشمن بدَست خواهیم آورد
 دُشمن با و از سویِ دیگر، اگر ما پی ببریم که در سَرزَمینِ" ]3.3.17[

 ، بُزُرگتَری رو در روی خواهیم شُد تا اینکه در اینجا بمانیم)خطر (پَژمرگِ
ینجا در چه در اولی . سوده تر شویم از گُزینشِ یک راه آ ناگُزیر ماشاید که
، و چه ما برای درگیر شُدن با آنها به پَهنِۀِ کشور آنها بمانیم) انتظار(پیوس 

 هیچ شُمار سربازان مادر  و نه شُمار سربازانِ دُشمندر  شویم، نه آنها سرازیر
سویِ خود ه ، چه ما آنها را برای آمدن به اینجا بدگرگونی روی نخواهد داد

  ".سویِ آنها برویمه  رو در روی شدن، بیم، وچه ما برایِبکشان

 سربازانمان بسیار بهتر به هر روی، ما درخواهیم یافت که دالوریِ" ]3.3.18[
هم و اُستوار تر خواهد شُد، اگر ما تازش را بیĤغازیم و نشان دَهیم که ما 

میکه هنگا و در روی شُدن با دُشمن نیستیم؛برایِ ر) بی میل(نادلخواسته 
 خودمان را کِز انه نخواهیم نشست، و از ترَسِ دُشمنبشنوند که ما در خآنها 

و هنگامیکه ما بشنویم که آنها  .آنها بیشتر از ما خواهند ترسیدنخواهیم داد، 
هال آمدن هَستند، ما گام پیش خواهیم گُذاشت تا هرچه زودتر با آنها در

، تا )ظر آنها نخواهیم نشستمنت(درگیر شویم، و آنها را نخواهیم بیوسید 
مان آنها را  با بکار گِرِفتَنِ توانِ نوآوریِ )بلکه ( سازند، ونکهکشورمان را ویران

  ".نابود خواهیم ساخت
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و به باور من این یک دَستĤوردِ بسیار   بیگُمان،" کوروش ادامه داد، ]3.3.19[
، و بترسانیم بیشتر را دُشمنبتوانیم اگر ما  بُزُرگی برایِ ما خواهد داشت

 با درنگریستن به و همانگونه که من می پندارم، ؛ دلیر تر کُنیم راخودمان
 آنرارا برایِ ما کمتر و ) خطر(میتواند پَژمَرگ روش ، این )شرایط(پیشایند ها 

شما چیزیکه و پدرم همیشه میگوید، همانگونه که  . اَفزایش دَهدبرای آنها
بستگی به نیرویِ  بیشترها  نَبرد برآیندِ که این استمیپذیرید،نیز  آنرا هم
  ". بدنی آنهاهای، تا به توانمندیی سربازان دارندروان

کوروش و ": پاسُخ دادکیاخشتره به اینگونه کوروش سُخن گُفت؛ و ]3.3.20[
برایِ خودتان نپندارید که من در پذیرایی از شما رو هرگز شُما پارسیان 

 ،کشورِ دُشمن به فوری  در تازشِ شماگِآهندر پیوند با . دربایستی میکُنم
 "خوب پس،"".از هَر نگرگاهی بهترین نغشه میدانم آنرامن هَمچنین 
که ما از آنجا که ما با هم همداستان هَستیم، بُگذارید "کوروش گُفت، 

، ) دادرخصت ( دادخودمان را آماده سازیم و همینکه خُداوند به ما رواکرد
  ".دَرَنگ به راه بیاُفتیمبی
فرمانِ آماده باش  به سربازانشان بیدَرَنگپس از این گُفتِگو آنها  ]3.3.21[

و ؛ و کوروش رفت تا نیایشِ خُداوند را بجا آورد. دادند تا اَردوگاه را برچینند
که با مهربانی و خوشایشِ )  کرد استدعااز خداوند(او کُشتیارِ خُداوند شُد 

 و اَندَرز دَهندۀِ  نگهدارنده، پُشتیبان اَرتشِ او را رَهبری کُند وخود) لطف(
  . باشدا در دَستیافتن به بهروزی آنهنیرومندِ

 در  کوروشنشانه هایِ آسمانی اُمیدبخش بودند و اَرتشِهِنگامیکه  ]3.3.22[
و به   گُذرکرداز مرز) فال نیک ( نیکگونده بود، او با شُآمهَم  مرز گِردِکنارِ

او برایِ بدست  از مرز گُذر کَرد، که کوروش هَمینو.  شُددران دُشمن کشورِ
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 و  مِی ریختنِ آشور و ستایش از زمین، آیینِآوردنِ مهربانی خُدایِ کشورِ
  به نیایش به کوروش و پس از آن. زمین را بجا آوَرد زیتون بر رویِروغنِ

 دیگر نیروهایِ آسمانی که به  پَرداخت و از نیایشِخُدایِ نیاکانشدرگاهِ 
  .ردکَ کوتاهی نَاو میĤمدند،) هنذ(یادپاد 

و پس از آنکه این آیین هایِ دینی بگونۀِ شایسته بَرگُزار شُدند،  ]3.3.23[
ی در خاک کرا اند) پیاده نظام(بیدرنگ، پیادگان  کیاخشترهو کوروش 

 که اُردوگاهی را برپا کُنند، درهالیکه با ند و گُذاشتدُشمن به پیش بُردند
دارایی راه  از این و  تازشی را فَراهم آوردند)رنظامسوا(نیروهایِ سوارگان 

از آن به پس . گوناگون بدست آورَدند) غنیمت های(هایِ زیادی از پَروه هایِ 
 را یافتند فراوانی وغه هایِآز خود را هَر از گاهی جابجا میکَردند، آنها اَردوگاهِ

 واکُنش نها آ، درهالیکهتوانستند به کشور دُشمن به آسانی آسیب بزنند و
  ).انتظار میکشیدند(دُشمن را می بیوسیدند 

هال پیش روی که دُشمن در) شایعه شد(چو افتاد  و هِنگامیکه ]3.3.24[
 ":است و نه بیشتر از ده روز پیاده روی، دور میباشد، کوروش گُفت

رسیده است تا برویم و با دُشمن درگیر  ما برایِ آن اکنون زمانِ ،کیاخشتره
ذاریم که نه دُشمن و نه مَردانِ ما گَمان ببرند که ما از ترس به  و نگُشویم
 را برایِ خودمان روشن  ولی بُگذارید تا این،روی نمیکُنیم دُشمن پیشسویِ

 نیست که ما بجَنگ مانبا خواست خود) مخالفت (اریت هَمیسبکُنیم که در
  ".یرویمم
 به پیش رَفتند، هر  خوبیآنها با سازماندهیِ پذیرفت، و کیاخشتره ]3.3.25[

 کوروش و .روز به اَندازه ای که پَسندیده بِنگر میĤمد، راهپیمایی میکردند
 شَب را با خوراکِ آنها سپاهیانِ هوشیاری نشان میداند که کیاخشتره
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گاه شب آنها هیچهنگامِ برخورداری از روشنایی در روز فراهم آورند، و در 
 اَردوگاه آنها آتش ها را در جلویِ ؛ندروشن نمیگُذاشتردوگاه در اُ را  هاآتش

که به آنها تازش شود، بتوانند ) وضعیتی(روشن میکردند تا در پیشایندی 
در  آتش ها را ،و آنها بیشتر. تازیان را ببینند، بدون اینکه خود دیده شوند

پُشتِ اُردگاه روشن میکردند، تا دُشمن را فَریب بدهند؛ و به اینگونه هر از 
؛  اَردوگاه گرفتار میشُدندبانانِ پیرامونِه بدَستِ نگهایِ آشوریورگاهی دیده 

با  ، دیده وران آشوریه براَفرُخته بودنداز آنجا که آتش ها در پُشتِ اُردوگا
خود با آتش ها میکردند، برایِ خودِشان ) فاصله(برآوردِ نادُرُستی که از بازۀِ 

  .باشندور دُه بِ که هنوز از پیشانیِ اُردوگاه گمان میبُردند
آشوری ها و ، نددیگر شُ یک د سپس، هنگامیکه دو اَرتش نَزدیکِ]3.3.26[

کَشیدند، همانگونه که ) خندق( اَردوگاهِ خود کَندَک ورِدُه هَمپیمانانِ آنها ب
امروز نیز پادشاه هایِ کشورهایی که یونانی نیستند، در هر کُجا که تا به هتا 

به آنها این سَنگربندی ها را کَشند؛ ندَک میاَردوگاهی را برپا میکُنند، کَ
 به  را کُمکیا که انبوهی از دَست هایِ برپا میکُنند، زیرسادگی و به تُندی

 ، زیراانجام میدهندرا ) احتیاط ها(شیارکاری ها آنها این هُ. زیر فرمان دارند
یگان هایِ اگر بر آنها تاخته شود،  ،شبهنگامِ  در ند کهمیدان

 به آشفتگی و گرایش—)غیر یونانی ها(ی ها یوناناَبویژه —شانسوارکار
  . و مهار آنها سَخت خواهد بودنابسامانی دارند

 پاهایِ اَسب هایشان را در آخور بهم جا که آشوری هااز آن ]3.3.27[
 باز کردنِ گره پایِ برایِ سربازان، یورش ببرده آنها دُشمن باگر  میبَندند،
کردن جوشن بر  بَردن به آنها، سوار کردن زین و، لگام ز در تاریکیاسب ها

 یکسر دُشوار خواهد بود که بر آن نیز برایِ سربازان د  شُد وآنها دشوار خواه
هَمِۀِ این فَرنودها با نگر به .  آنها را برانند،اَسبان سوار شوند و در میان اَردوگاه
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این پندارند که در پُشت  می اینکه آشوری ها هَمچنینو) دلیل ها(
 نگ را جَ زمانِشان خودسَنگربندی ها در جایگاهی هَستند که میتوانند

ها و دیگر کشورهایی که فَرهنگی سوایِ یونانیان دارند، دیوارهایِ آن بَرگُزینند،
  .ور اُردوگاهِ خود میسازنددُه  بِ)موقتی( گُذَرا پَدافَندیِ

 نَزدیک شُدن به هالیی، آن اَرتش ها درĤرا شیوۀِ رَزم با اینچنین]3.3.28[
یکدیگر بودند و بسوی هم پیش روی میکَردَند؛ ولی هنگامیکه به اَندازه ایِ 

در یک نَزدیک به یک پاراسَنگ از یکدیگر دور بودند، آشوری ها اُردوگاهی را 
، با خَندَکی به دورِ آن،  شُده بازنمود پیش از اینبه همان روش کهمیدانِ باز، 
یی دیگر، اَردوگاهِ خودش را در میدانی برپا کَرد کوروش، از سو. برپا کردند

 پِنهان و پوشیده بود، زیرا هکه تا اَندازه ای در پُشتِ تَپه ها و دَره ها از دید
  نَبرد که آمادۀِ اَرتش یککوروش می پِنداشت که اگر هَمِۀِ جَنگ اَبزارهایِ

 .من بیاَندازد شوند، این میتواند بیشتر ترس در دلِ دُش به ناگهان نمایاناست
گاردهایِ  هر دو اَرتش )عادی بود(، همانگونه که روامند بود در آن شَب

  .نگهبانی خود را جایگیر کردند، و رَفتند تا بیĤسایند
و دیگر ) Croesus(سوس  پادِشاهِ آشور و کرُو در روز سِپَسین ]3.3.29[

ی  گُذاشتند یگان هایِ آنها در چهارچوب سنگربندیِ دُشمنفرماندها
در میدانِ جَنگ آشوریان را  کیاخشترهکوروش و هایشان بیĤسایند؛ ولی 

 دَشمن سر که) وضعیت (در نِهِشتی ، و)منتظر آنها ماندند(بیوسیدند 
 ولی هنگامیکه آشکار شُد که دَشمن نه از .برمیĤورد، آنها آمادۀِ نَبَرد بودند

یِ جَنگ باشد، پُشتِ سَنگرش بیرون میĤید و نه در آن روز میخواهد پذیرا
ستادِ اَرتش را فراخواند و فرماندهانِ  کوروش و افَزون بر آن کیاخشتره

  :همانگونه که در پی میاید سُخن گُفت
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ویِ به سکه من پیشنهاد میکُنم " گُفت، کیاخشتره "مَردان،" ]3.3.30[
آنجا در نیروهایمان را در بَخشی از و ، سَنگرهایِ آنها پیش روی کَرده

  به دُشمن، ودر اینجا هَستندکنون  ا همانگونه که همن بسامانیمجایگاهایشا
اگر " او ادامه داد، "چونکه،.  هَستیمیدننشان دهیم که ما آرزومند به جَنگ

 برایِ رو در روی شُدن با ما بیرون نیایند، مردانِ ما با ما اینچنین کُنیم و آنها
 دیدن بیباکی ما دلیری بیشتری به پایگاه بازخواهند گشت، و دُشمن با

  ".خواهد شُدبیشتر هَراسان 
نه، سوگَند ":ولی کوروش گُفت. کیاخشتره  اینچنین بود پیشنهادِ]3.3.31[

چونکه اگر ! ، نَگُذارید که اینچنین کاری را بکُنیم؛ هَرگزکیاخشترهبه خُداوند، 
ما به سوی آنها پیش روی کُنیم و خودمان را نشان بدَهیم، همانگونه که 

هال آمدن خواهد دید ولی ترسی پیشنهاد میکُنید، دُشمن ما را درشُما 
 )ایمَن(اَرمَند نخواهد داشت، چونکه آنها میدانند که در برابر هرگونه آسیبی 

بدون اینکه چیزی را به سرانجام رسانده باشیم، هَستند؛ و هِنگامیکه ما 
شُمار نیروهایِ ما  آنها اَفزون بر آن خواهند دید که نیروهایمان را پس برانیم،
ما را خوار خواهند داشت؛ و فَردا آنها با دل  از اینروکمتر از شُمار آنهاست و 

  ".خواهند آمد هایِ تنومندتری
  کهما به اینگونه است،) موقعیت(تِ  نِهِش،همکنون":کوروش گُفت ]3.3.32[

ببینند،  نمیتوانند ما را از آنجا که آنها میدانند که ما در اینجا هَستیم، ولی 
با شُما میتوانید بیگُمان باشید که آنها ما را دَستِکم نخواهند گرفت، ولی 

، و من خوشبین هَستم ما چیستکه هَدَفِ تا بدانند   جویا خواهند شُدنگرانی
ولی . گُفتگو میکُننددر بارۀِ ما   با یکدیگر)تمام وقت (نگامهِهَمِهکه آنها 

 ناگُزیر خواهیم بود که خودمان را نشان یز ن، ماهِنگامیکه آنها بیرون بیĤیند
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 آنرا آرزویِ فَراوانی زمانِ هنگامیکه ما دُشمن را در جایی بیابیم کهو دَهیم 
گِ تن به تن به چالش خواهیم جَن یک رایِ، بیدرنگ آنها را بداشته ایم

  ".گرفت
 و دیگر کیاخشترهت،  هنگامیکه کوروش اینچنین سُخن گُف]3.3.33[

و پس از اینکه آنها شام خوردند و نگهبانان .  او هَمداستان شُدندبافَرماندهان 
برنشاندند و در پیشاپیش پاسگاه هایِ دیده وری را در جایگاه هایِ نگهبانی 

  . رَفتند تا بیاسایندایِ زیادی را براَفروزاندند،آتش ه
 روزِ سپسین کوروش تاج گُلی بر سرگُذاشت و خود را  در سپیدگاهِ]3.3.34[
 آزادمَردها ویژۀِو پیامی برای یگانِ پَروردِگار آماده کرد، به درگاهِ  نیایش یِراب

 که برای اَدایِ خویشکاری با تاج هایِ گُل بر سر به فرستاد) peers(پارسی 
 هَمِۀِ آنها را به و پس از اینکه نیایش به پایان رَسید، کوروش. نَزدِ او بِرَسند

که ، روَردگار به آگاهی ما رسانده استان، پَمَرد": و گُفتدور خود گِردآورد
میگویند و نیز همانگونه که پیشگویان امروز نَبردی روی خواهد داد، 

 پیروزی را برایِ نشانه هایِ آسمانی،؛ من از آن) تفسیر( سَفرَنگِ هماهنگ با
و به ما مُژده داده اند که شکست ) تضمین کرده اند(ما پایندان کرده اند 

  ".دنخواهیم خور
به شُما بخواهم که اگر  ،رم کُنم از خودم شَ من بایستیکهاکنون" ]3.3.35[

رفتار کُنید؛  بدهم که در این چنین هِنگامه هایی چگونه یاَندرزپَند و 
چیزهایی و کُنید، برایِ من روشن است که شُما میدانید که چه کار بِچونکه 

بگونه ای که نجام دهید؛ ا  چگونه بوده اید،هاهال شنیدن آنرا که پیوسته در
 پیش شاید کهولی . شایستگی آموزش بدهیده  هتا میتوانید دیگران را  بِشُما
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، پس رویکردی نشان نداده باشید) موضوع(آمده باشد که شما به یک نهاده 
  ".گوش کُنیداز شما خواهش میکُنم که 

 مان خودهمیارانِ  بتازگی در میان کسانی را کهما ناگُزیر هَستیم" ]3.3.36[
) peers(ی آزادمَردهااهیم بُلندپایه و میخوآنهایی را که  و پذیرفته ایم

 هبیاندازیم ک) شرط هایی(بیادِ آن سامه هایی وریم، همچون خودمان باربیا
د، چیزهاییکه برای آنها خود را از بهر آنها از ما نگهداری کر کیاخشتره
 که به ما به  را فراخوانده ایم چرا ما این همیاران تازه، و اینکهوَرزیده ایم
 را یادآور )موقعیت ضروری(آن نِهِشتِ نیازین   به آنها همچنینپیوندند، و
  ". باشند که با خشنودی همکارِ ماآنها با ما پیمان بسته اندشویم که 

؛  است آزمایش روز آنها بیاوریم که امروزیادِه بِو میخواهیم ک" ]3.3.37[
 هنگامیکه مردم. درهرکس چه اَندازه ارزش داکه  خواهد داد نشان که روزی

 چیزی دیر کرده باشند، این شگفت آور نیست که بَرخی از آنها در فراگرفتنِ
ما خُرسند خواهیم بود اگر هال با این لی وبه یک اَندَرزگر نیاز داشته باشند؛

شان  ن خودشان رادلیریِ، کُمکِ پَندی که به آنها داده میشوده بِبتوانند آنها 
  ".دهند

برایِ خودتان بِدَست ) اثباتی(با اینکار، شُما همچنین اُستوانشی " ]3.3.38[
 بیشتر دلیر زیرا آن کسیکه در اینچنین هنگامه ای بتواند دیگران را. میĤورید

کُند، میتواند این خودآگاهی را بدست آورد که او خودش نیز باید که به 
ش  که آرمانکس  دیگر آنرسایی، آدم دالوری باشد، ولی از سویی

 است، باید که به آن خُرسند و  برای خودش نگه میدارد تنهارا) دالوریش(
  ". باشدیباک، آدمِ بی نیمی از یک مرد به اَندازۀِبیاد آورد که او میتواند تنها
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 اینکه چرا من خودم برایِ سربازان سُخنرانی اَنگیزه و فَرنودِ" ]3.3.39[
 که اینکار را بِکُنید این است که من خواست میکُنم ولی از شُما درنمیکُنم

 از شما در پیوند راسته ند، زیرا هرکُدامرا خُشنود سازَ آنها شُما  کهمیخواهم
و این را بیاد آورید، اگر از . با سربازانش در لشکر خودش هَست) مستقیم(

ا نه تنها به  شُمکه دالور هَستید،) ثابت کُنید(دید آنها شُما بتوانید باُستوانید 
باک بودن را آموزشِ بی از دیگران، به بسیاری) بلکه(ونکه همیارانِ خود 

مکِ دَستورها و بُنپایه ها، ونکه با نشان کُه نه تنها ب و همچنین، ؛خواهید داد
  ".دادن نمونه ها

 خوراکِ ،در پایان، کوروش به آنها گُفت که با تاج هایِ گُل بر سر ]3.3.40[
 آهنگِ بازگَشتن به یگان  آنها و هِنگامیکهِ)صرف کُنند(سارند نیمروز را بِگُ

 آیین ستایش ،ی بر رویِ خاکجام هایِ مِد، با تُهی کردنِ هایِ خود را داشتن
 رَفتند، کوروش اَفسران آزادمَردهاو پس از اینکه . از زمین را بجای آوردند

هنگام پس تش  اَرخویشکاری آنها پُشتیبانی ازیگان هایِ وِیژه ای را که 
میباشد، به نَزدِ خودش فراخواند و دستوراتی را که در پی میĤیند به نَشینی 
  :آنها داد

 آزادمَردها را در میان مَردانِ پارسی، شُما نیز جایگاهِ خودتان" ]3.3.41[
)peers (ده اید، و شُما از اینرو برایِ این خویشکاری بَرگُزیده شُده بِدست آور

 شُما در انجام کار هایِ دیگر نیز شایسته ترین ها هَستید و ، از دیدِ مااید که
خَرَدمندترین و  و سالی که دارید،) سن (برای زاددر سنجش با دیگران، 

 را که شُما در دست دارید، کمتر از جایگاهیو . ترین کسان هَستیدجوانمرد 
انه و نَبَرد میکُنند، آبرومند) جبهه(جایگاهِ کسانی که در پیشاپیشِ چکاد 

دالورترین  ،)در هِنگام نبَرد(شُما میتوانید از جایگاهِ خودتان  .فَرهمند نیست
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 ،ستایش هایِ شما از سربازانو ) تشویق(ایزانش  و پیکارگران را بشناسید
گُذارند، در هالیکه اگر د تا از مرز دلیریشان پا فراتر ند آنها را براَنگیزاننمیتوان

بازگَردد، و شُما او را به بینید، شما او   وکشدبِدست از مبارزه  کسی بخواهد
  ". و از آن کار پیشگیری خواهید کردرا برنخواهید تابید

جوشن هایتان پیروزی شما و سَنگینی ِو سال ِ) سن(از بهرِ زاد " ]3.3.42[
اگر .  تا برایِ دیگرانبیشتری برخوردار است) اهمیت(برای شُما از مَهَندِ 
 شُما را بانگ زَدند و درخواست کردند که پُشتِ )جبهه(پیکارگران در چَکاد 

ه شُما میتوانید هتا در این سر آنها بروید، از آنها پیروی کُنید و نشان دَهید ک
رویِ  پیش آنها را برایِ، بانگ هایِ رَزمیپیوند با آنها گام بردارید و با سَردادنِ

 بروید و خوراک  اکنون.آوریددر ه جوش و خُروشسویِ دُشمن، به تُندتر ب
 هایِ سپس با تاج هایِ گل بر سر به جایگاهجان کُنید و  نیمروز خود را نوشِ

  ".خود بازگردید
 آماده شُدن برای سَرگَرمِ، خود را بدینسان کوروش و مردانش ]3.3.43[

خود  ،گُستاخانه و با دلیری؛ و آشوریان پس از خوراک نیمروز، ندمبارزه کَردَ
 آشور در ارابۀِ جَنگیش و پادِشاهِ. تون کَردندسُبِرَزمیشان در جایگاه هایِ را 

انگونه هم میداد و ، سازمانتون هایِ رَزمیدر پیشاپیش سربازان، آنها را در سُ
  ):کردتشویق  ( ایزانیدکه در پی میĤید آنها را

 که شُما دالوریِ فرارسیده استردانِ آشوری، اکنون زمانِ آن م" ]3.3.44[
برایِ زندگی ماست،  ؛ چونکه نَبَردی که در پیشِ رو داریمهیدخود را نشان د

 و برایِ سرزمینی که در آن پروَرش یافته  که در آن زاده شُدهیمیهن برایِ
  است )برکت هایی(همسران و فَرزندانتان و هَمِۀِ فَرهومندی هایی برایِ ایم، 

خواهید د، شُما زیرا اگر شما پیروز شوی.  خشنود هَستیم ما آنهاکه از هَستیِ
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 ها را نگه بدارید، ولی اگر نند پیش از این، هَمِۀِ این دارایی ماتوانست
 ها را به دُشمن  این دارایید، بیگُمان باشید که شُما هَمِۀِشکست بخوری

  ".واگُذار خواهید کرد
یستید و ا پیروزی را دارید، بِه شُما آرزویِبنابر این، همانگونه ک" ]3.3.45[

 که آرزوی مَردانی استآن  بیخَرَدی برایِ کُنید؛ زیرا این نشانی ازمُبارزه بِ
لی پُشتِ هایِ خود را به دُشمن  ور یک کارزار را داشته باشندپیروزی د

 که نه دارندرزانی اا به دُشمن  از بدنِ خود ری آن سو با اینکار وگَردانندبر
ی آرزوی ه کسچشم، نه دَست و جَنگ اَبزاری دارد؛ و این دیوانگی است ک

  تنها او بداند که تالش کُند که بگُریزد، آنهم زمانیکه ولیزنده ماندن را بِکُند
زیرا آنها که تالش ، رهایندبِ  جانشان رامیتوانند این پیروزمندان هستند که 

بیشتری با مرگ رو در روی ) احتمال(میکُنند که بگُریزند، با شایمندی 
و این همچنین دیوانگی . هِ خود میایستند تا آنها که در جایگاخواهند شُد

.  گَردَن گُذارَد،، ولی به شکسترا بِکُند) مال( داراک است اگر کسی آرزویِ
 پیروزمندان نه تنها دارایی هایِ خود را نگه زیرا چه کسی نمیداند که

میدارند، ونکه داراک هایِ شِکَست خوردگان را نیز بدست میĤورند، در 
، بیرون ن هَمِۀِ چیزهایی را که در دست داشته اندردگاهالیکه شکست خو

  . آماده میکَردندر بدینسان آشوریان خود را برای کارزا"میĤندازند؟
 به او پیام دَهد که هم پیکی به سوی کوروش فرستاد تا کیاخشتره ]3.3.46[
با " او گُفت، "،زیرا ".  پیشروی بسویِ دُشمن فرارَسیده استکنون هنگامۀِا

د،  بیرون از سَنگربندی هَست، هنوز اندک میباشبخَش از دُشمن کهآنکه آن 
 اَفزوده  بسیار فراوانشُمارِ آنهاهال پیشروی هَستیم، بر هنگامیکه ما درولی 

تا شُمار آنها ) منتظر بمانیم( نَگُذارید که پیوس کُنیم از اینروخواهد شُد؛ 
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کنون بسویِ آنها روانه ا همما  که بیشتر از شُمار ما بِشَوَد، پس بِگُذارید
  ". میتوانیم آنها را بسادگی شکست بدهیم، کهپِنداریم میشویم، زیرا

 کسانی ،که به اِنگاریماگر " کوروش پاسُخ داد، "،کیاخشترهولی، " ]3.3.47[
 بیشتر از نیمی از نیروهایِ ،شکست خواهیم داددر این درگیری را که 

 کم که ما در هنگامیکه نیروهایِش د شُددُشمن بیگُمان خواهدُشمن نباشند، 
 آن در بوده اند به آنها تاخته ایم، چونکه از رو در روی شدن با هَمِۀِ نیروهایِ

 از اینرو ، وته نخواهند شُد شکس آنها در دل هایشاناز اینروهراس بوده ایم، 
 چه بسا که آنها یک نَغشۀِ ارِ دیگری خواهیم بود؛ناگُزیر از پیکار در کارز

 برای نابودی ما و با هَمِۀِ توانشاندر اندازند، است،   را که بهتر از امروزجَنگیِ
  ".به کارزار درآیند

یند در این پیشا. افت کَردند و رَفتند پیک ها این پاسُخ را دری]3.3.48[
  از یگان هایِ کهبرخی از پارسیان  وخروس اَنتاشبود که ) وضعیت(

  گُریخته از اُردوگاهِ دُشمن، به نَزدِبازانِبه همراهِ سربودند  پارسی آزادمَردها
بود، از آن ) معمولی(و کوروش نیز، همانگونه که روامند . کوروش آمدند

و آنها   در بارۀِ رویدادها در اُردوگاهِ دُشمن پُرسش کرد؛، گُریختهسربازانِ
 آمدن هالِ در با جَنگ اَبزارهایشان آشوریانکنون یگان هایِ اگُفتند که هم

 ، خودش سربازانر کرده استگُذ) خندق( نیز که از کَندَک  و پادِشاهندهَست
با سُخنرانی هایِ آتشین به  و سازمان میدهدو پشت سر هم میکُند بِسُتون را 

 آنها دینگونهب. )تشویق میکُند(سربازان هُشدار میدهد و آنها را می ایزاند 
گُزارش برای ما ، آنها را  این گُفته ها را شَنیده اندکه کسانی؛ وسُخن گُفتند

  .کرده اند
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چگونه است که  ": رو به کوروش نهاد و گُفتخروس اَنتاش سپس ]3.3.49[
 است، شُما نیز مَردانِ ما را فرابخوانید، و شما نیز اکنون که هنوز زمان مانده

  " خودتان آنها را به شور آورید؟با سُخنرانیِ
 ها کمترین نگرانی ای را در شُما نَگُذارید که هُشدارهایِ آشوری" ]3.3.50[

 چونکه هیچ سُخنرانی اَندَرز" کوروش پاسُخ داد؛ "،خروس اَنتاشبراَنگیزانند، 
  بیدرنگ  از مردانِ تَرسویی باشد کهدَهنده ای نمی تواند تا این اندازه خوب

ا پیش از این سازد،  اگر که آنها تب ییدهند، آدم هایِ دلیرکه به آن گوش م
 بیگُمان این سُخنرانی نخواهد توانست  نبوده باشند؛شیردلیآدم هایِ 

نبوده ) تمرین دیده(در تیراندازی بَرزیده از این رهایی را که تا پیش کمانگی
د،  که بَرزشی نداشته ان رانه نیزه اندازانی بکند، و ی، کمانگیرهایِ زَبَردَستاند

نرانی هتا نخواهد توانست ؛ این سُخناآزموده را کارآزموده کُندو یا سوارکارانِ 
مَردان را به بَرتابیدنِ کارهایِ سَخت بَراَنگیزاند، مگر اینکه آنها پیش از این 

  ". بَرزیده شُده باشندها کاربرایِ آن
این بَسنده خواهد بود " پاسُخ داد، خروس اَنتاش "ولی، کوروش،" ]3.3.51[

خودتان، ) ۀِق کنندتشوی(اگر شُما روانِ آنها را با سُخنان ایزانش آمیزِ 
که یک " کوروش پاسُخ داد، "آیا شُما براستی می پِندارید،"".نیرومندتر کُنید

 سُخنرانی میتواند بیدرنگ روان کسانی را که به آن گوش میدهند، سرشار از
  کُند، یا آنها را از انجام کار هایِ نادُرُست بازدارد،سَربُلَندی) احساس(سُهِشِ 

 ناگُزیر از انجامِ  هر کارِ  اینکه ستایش شوند،ند که از بَهرِو به آنها به پَذیرا
 آیا این سُخنرانی هَستند؟) خطری(سَخت و روی آوردن به هَر پَژمَرگی 

باور آنها ژَرفی بر روانِ آنها داشته باشد که ) تأثیر(میتواند آن چنان هنایشِ 
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ینکه برایِ رهاییِ شته شَوَند تا اکُنند، که بهتر است که در میدانِ نَبَرد کُ
  " از میدانِ کارزار بِگُریزند؟جانشان

اگر اینچنین سُخنرانی هایِ سُهش برانگیز " کوروش ادامه داد، " و،]3.3.52[
تحت تأثیر (د ن مَردان را به ژَرفی به هَنایدلِ میتوانستند) احساس برانگیز(

 نوشته شُده) قانون های( نُسخت نیازی به آن دادت، ما )دنقرار ده
 از یک زندگی دن بتوانتا نیکوکاراننمیداشتیم که هم اکنون بکار درآمده اند 

 و آزاده ای برخوردار شوند، درهالیکه بدکاران از سراَفکندگی، رَنج، سراَفراز
  ".دنباشو یک زندگی ای که شایسته نام آن درد 

ه  ها، بایستیکو دوباره اینکه، به پندار من، اَفزون بر این دات" ]3.3.53[
 دَهند؛ به  راهِ دُرُست را نشانشهروندانارانی باشند که به آموزگاران و کارگُز

تا  آموزش بدهند و آنها را به اَنجام آنچه که یادگرفته اَند خوی بِدَهند، مردم
رند که آدم گَرنَدَآنها  که  گَرددن آموزه ها بَخشی از سِرِشتِ مَردماینکه ای

 خوشبخت ترینِ آدم ها هَستند و درهالیکه هایِ نیکوکار و سراَفراز براستی
این چیزی است که . ند مردم میباشآدم هایِ نابکار و بدنام، گُجَستک ترین

آنها بخواهند نشان بدهند که بِکُنند، اگر که ) احساس(باید مَردان ما سُهِش 
تَرسی که دُشمن میپراکَند، پیروز آن  بر آموزشی را که فراگرفته اند،

  ".میشود
ته به جَنگ اَبزار، درهال آراس  در آن زمان کهسربازاناگر ولی " ]3.3.54[

 یادگرفته  بارها در گُذشتهآموزش هایی را که  به میدانِ نَبَرد هَستند،رفتن
) احساس(در چنین هنگامه ای بَراَنگیزاندنِ سُهِش ، فراموش کُنند، اند

 در زیر نیک  بُزرگترین کارِ، هُنر سُخنوریبه کُمکجَنگیدن در مَردان 
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 آموزش داد و  در جهان بساده ترین روشآنرامیتوان است که آسمان 
  ".یادگرفت

  بتازگی در میان خود پَذیرفته ایم و ما کهدر پیوند با همیارانی ]3.3.55[
 به  بگویم که از سوی خودمکه من باید، )تمرین داده ایم( را بَرزانده ایم آنها

 با اراده ای  آدم هایِ که) نخواهم داشتتماد اع ( نخواهم داشتآنها اَپَستام
؛ د بودیبرای آنها خواهدر رَفتار   نمونه ای آنها نباشید که کنارِ اگر شُما،باشند
 و خواهد داد و دلیری) جُرأت(که به آنها گُرمگ هَستید  کسی شما

 ولی من .دکرخواهد به آنها یادآوری  هنگامیکه چیزی را فراموش کُنند
یِ  خوب بتواند براانیِ، که یک سُخنرخروس اَنتاشاهم شُد، شگفت زده خو

 ، در دستیابی)تمرین کرده نباشند(آن کسانی که به رسایی بَرزیده نباشند 
 رود بهتر و بیشتر از یک سُ، اَرزش هایِ جوانمردی ویژگی ها وهشان ب

  ناآزموده درنوازندۀِ ولی کمکی برای یک ،ب خوانده شودکه خوسومند اُفتد، 
  ". نباشد)موسیقی(خَنیاگری بُزُرگِ   به دَستĤوردهایِش دَستیافتنراه
بر  دوباره پیامی کیاخشتره  کهفتگو بودندهالِ گُبدینسان آنها در ]3.3.56[

) خطای( رَمژکِ دَراُفتادن بههال برایِ کوروش فرستاد که او دراین پایه 
 اینکه هرچه زودتر بجایِدَرَنگ کُند، بیش از این فَرسُختی است اگر بخواهد 

 کوروش به پیک  پس از دریافتِ پیام،.سوی دُشمن رهنمایده نیروهایش را ب
 او بداند که هنوز آن ولی من میخواهم خوب؛ بسیار":نچنین پاسُخ دادیا

در بیرون از ) انتظار داریم( دُشمن که ما پیوس داریم اندازه از سربازانِ
 برسانید که هَمِۀِ کیاخشترهی به ند؛ و این پیام را بگونه اکَندَک نیست

 و بیافزایید که اگر که او خشنود . بشنوندآنرا در نَزدِ او،) حاضران( باشندِگان
  ".رنگ نیروهایم را به راه خواهم اَنداختمیشود، من بید
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 پس از اینکه کوروش این پیام را به پیک ها رساند، او به دَرگاهِ ]3.3.57[
 هَمینکه کوروشو .  خود را به بیرون رَهبُردخُداوند نیایش کرد و اَرتشِ

 گام هایِ او فَرمان به راهپیمایی با گام هایِ دو برابرِپیشروی را آغازید، 
 از آن فرمان  پَسَندیده داد و سربازان در یک سازماندهیِ،)عادی(روامند 

 و را میدانستند در سُتون روشِ راهپیمایی کردن پیروی کردند، چونکه آنها 
 باکانهبیرا  این شیوۀِ راهپیمایی سربازانانجام داده بودند؛ اَفزون بر آن،  آنرا

 میکردند، زیرا آنها در یک چشم همچشمی بیتابانه ای با یکدیگر بودند دُنبال
در پیشاپیش برای اینکه بدن هایِ آنها به رسایی وَرزیده بود و همچنین و 

 راهپیمایی را دُنبال آنها افسران بودند؛ سربازان با خُشنودی این روش
 ،)طوالنی ( آموزش هایِ درازدامنکِمَ به کُآنها هوشیارانهمیکردند چونکه 

پذیرفته بودند که آسانترین و آسوده ترین راه برایِ درگیر شُدن با دُشمن 
کمانگیر ها، نیزه به ویژه اگر دُشمن آراسته به —درگیریِ تَن به تَن میباشد

  .داران، و سوارکاران باشد
 سِ دُشمن بدور بودند، کوروشرَ در آن هنگام که آنها هنوز از تیر]3.3.58[

رنم بود، تَ به پَروَردِگارو مهر او   بازتاب دَهندۀِ باورهایِ دینیسُرودی را که
ا رود رنیز آن سُدر پُشت سر او  سربازان و پس از آنکه). زمزمه کرد(کرد 

 را آغازید، که در این ایش نیسُرودِخواندن  خودش کوروشخواندند، یکبانگ 
 در خواندن آن با سداهایِ بُلندپارسامند  نیز ، و هَمۀِ اَرتشهنگام رَوامند بود

 کسی که خُداترس استدر اینچنین هِنگامه هایی . سُرود به او پیوستند
  .به دل راه میدهدهراس  خود، )همنوع( همگَن هایِکمتر از آدم 

 هایِ خُداوند به پایان رَسید، یگان و هِنگامیکه سُرودِ نیایش ]3.3.59[
 پَسندیده ای، راه خود را ادامه شادمانه و با سازماندهیِ) peers( آزادمَردها
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 یکدیگر نگاه میکردند و همیارانشان را که در کنار یا دادند، درهالیکه بسویِ
به پیش دوستان، ":پُشت سرشان بودند، با نام سدا میکردند، و بارها میگُفتند

 دلگرمی  تازش، در آغازِ آن بدینسان آنها به همدیگر"پیش دالوران؛به ""
بانگ هایِ دلگرم آن و سربازانی که در پُشت سر بودند، هنگامیکه . میدادند

 کسانی که در پیشاپیش )تشویق کردن (انیدنِبا ایزکُننده را میشنیدند، 
به این . یزاندند برمیاَنگ دالورانهرویِ آنها را به پیشبودند،هال رفتن درسپاه 

 کوروش سرشار از شوراَنگیزی، بُلَندپروازی، توانمندی، گونه اَرتشِ
د؛ و این ها از دیدِ  خودچیرگی و فَرمانبُرداری بودالوری، آرزومندی،

اکترین ویژگی هایی هَستند من شِگِفت انگیز ترین و همزمان هولن
  .رو در روی کُندبا آنها   خود رامیتوانددُشمن یک  که

آغازید که به دُشمن  یانسپاهِ پارس بدَنِۀِ دینِشِ بُنیا هنگامیکه بَخ ]3.3.60[
 و در  بودندد پایین آمده خو از اَرابه هایِ، سَربازانِ آشوری کهنَزدیک شَوَد

، سوار بر اَرابه هایشان شُدند و میجَنگیدند اَرتشِشان )جبهه (پیشاپیش چَکادِ
ن، پس نِشستند، درهالیکه ارتش خودِش اَه سوی بَدَنِۀِ بُنیادینآهِسته ب

برایِ  ، آشوری)یقالبسنگ اندازها (یِکمانگیرها، نیزه داران و فالخ اندازها
، دوانست که به سپاه دُشمن برستب  پیش از اینکه اَرتِشِ پارسزمانِ درازی

   . به پَرواز درآورده بودندتیر و سَنگ هایِ خود را
ر  پا ب،ددن بوهال پیشروی که درتش پارسیکه سربازانِ اَرو هِنگام ]3.3.61[

دالوران، اکنون " : کوروش بانگ بَرآورد،رویِ تیرهایِ شلیک شُده گُذاشتند
 و خودش را نشان دهدشایستگیِ  با ادامۀِ پیشروی، بگُذارید تا هرکس از شما

 و ". تا تُندتر گام به پیش بردارندمرا بدیگر همیاران خود برسانید این گُفتۀِ
از ) یتأثیر (ینایش هَدر سایۀِ. فَرمان را به دیگران رساندند نیز این نسربازا
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 از  بَرخی،شورانگیزی، شیردلی و آرزومندی برای نَزدیک شُدن به دُشمن
  نیز دوان زیرِ فَرمانِشان هایِ گُروه، درهالیکهفَرمانده ها آغاز به دویدن کَردند

  . آنها را دُنبال میکردنددوان
نیز که فراموش کرده بود دارد با   خودشکوروشهتا  میان  در این]3.3.62[

گُذاشت تا مَردان زیر فرمانش بر  پیشروی میکُند،) عادی(گام هایِ رَوامَند 
چه کسی ! سویِ چَکاده دالوران پیش ب":شتابِ خود بیافزایند و فَریاد برآورد

 "؟فکَنَدکسی میخواهد نُخُستین آشوری را بر زمین اَبِدُنبال من میĤید؟ چه 
و آرَنگ ، بانگ برآوردن  بودند اودر این هِنگام مَردانی نیز که در پُشتِ سر

را  میدانِ کارزار ، آرَنگ ها آنپِژواکِ  آنکه تارا آغازیدند) شعار دادن(دادن 
ل میکُند؟ دالوران چه کسی ما را دُنبا": در بَرگرفتجَنگیفَریادهایِ  همانند

  "!)جبهه(پیش بسوی چَکاد 
 در اینچنین جوِّ رَوانی ای بود که پارسیان برایِ رو در روی شُدن با ]3.3.63[

توانست پیش از این در جایگاه  و دُشمن که نمیکَردندمیدُشمن شِتاب 
  .سوی سَنگربندی های خودش گُریخته  ب وخودش پایورزی کُند، چَرخید

نزدیکیِ  تا  راسربازان آشوریشان، به سَهم خودو سربازانِ پارسی  ]3.3.64[
هال فشار دربرایِ اَندرشدن در دِژ که  را ییآنها  و،گرفتندآنها پی  ۀِ دِژِدرواز

 انش هایبا اسب  اگر کسانید؛ندَکَرمیر یکدیگر بودند؛ با شمشیر دُرو آوردن ب
 را آنها به پایین میپریدند و بدنبالِ آنها، سربازانِ پارسی نددر خَندَک میاُفتاد

 زیرا ؛ را مرد و هم اسبش همی آنها را،، هر دوردندهمانجا از پای درمیĤو
ک ها بودند، از روی ناچاری در درون خَندَ برخی از اَرابه ها که درهال گُریز

  .میاُفتادند
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گر این  تماشا اَرتش ماد)سواره نظام (ینکه سوارِگانِ و پس از ا]3.3.65[
که سوارگانِ آشوری هالیرویداد شُدند، آنها نیز بر سوارِگانِ دُشمن تاختند، در

و سوارگانِ .  از میدان میگُریختندنده هایِ اَرتش خودشان واپسمانیز همانندِ
 دُشمن را از دم تیغ  اسب هممَرد وآنها را، هم ، هَر دویِ ا پیگَردِ دُشمنماد ب
  .راندندمیگُذ

 ایستاده آندیوارهایِ بارو و  بر روی آشوری هایی که در درونِ دِژ، ]3.3.66[
ه بیداری برخوردار بودند که تیر و نیزه ب) ذهن(از یک آگاهبودِ  نه بودند

هال دُرو کردن سربازانشان بودند، و نه وی دُشمنانشان پرتاب کُنند که درس
 ناگهانی ایکه بر آنها ترسِ و دَهِشتناک) صحنه( آن نگرگاهِ )علت (ندِبه شَوَ

 پی بُردند که شوریانهمینکه آو . توانایی اینکار را داشتند، چیره شده بود
بر آنها ور دِژ را دُه  سَنگی ب دیوارِ و دروازه میانِ پارسی راهِبَرخی از سربازانِ

  . نیز دور نگه داشتند دُرونیِ دژ دیوارهایِ ازهتاآنها خود را بسته اند، 
 آنها دیدند که مَردانِ  هنگامیکه زنانِ آشوری و همبستگانِ شان]3.3.67[

،  هَستند، جیغ کشیدند و هراسان دویدندگاه درهال گُریزهتا در دورنِ اُردو
هالیکه آنها تنپوش خود را درو  .ها که بچه داشتند و هم زنان جوانهم آن

، به آنها میرسیدند ، از مَردانی کهمیدریدند و گونه هایِ خود را میکشیدند
ایشان و گُریزند و آنها را تنها نگُذارند و از آنها، بچه هخواهش میکردند که نَ

  .بکُنند پَدافندگریخودشان 
 خود را در یارانِ جانسپارِش  با بیشترین آشور سپس، هتا پادشاهِ]3.3.68[

 و هم نگید میجَهم خودش، کَرد، و از دیوار دِژ باال رَفت دَروازه جایگیر کنارِ
  .ران را به نَبَرد برمیاَنگیزانددیگ
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 چه چیز ناگواریدامۀِ پیکار یکه کوروش پی بُرد که با ا ولی هنگام]3.3.69[
ردانش، هتا اگر که بتوانند با زور به  که مبادا مَ، او ترسیدپیش خواهد آمد

 دُشمن،  شُمار سربازانِبَرتر بودنِ) علت( دِژ اندر شوند، به شَوَندِ درونِ
کوروش  از اینرودست داشت؛ اشکست بخورند، چونکه او مَردانِ کمی در فَر

رو در روی میپایید، تا در هالیکه او دُشمن را د، دردستور به پس نشینی دا
  .س دُشمن بیرون رَفتندرَاینکه آنها از تیر

 آزادمَردها پَسندیدۀِ یگانِ) انظباط(اگری  آدم میتوانست بِنَو]3.3.70[
)peers ( آنراپیروی میکردند و از فرمان را خوب ببیند؛ زیرا آنها بیدرنگ 

، س دُشمن بیرون شُدندر آنها از تیراز آنکهپس . ی به دیگران میرساندندفور
 سازماندهی شان های در رَدِۀِ یگاند و خود را در جایگاهایِ ویژهایستادن
همسرا   گروهِسرایندگانِ یک بهتر از آزادمَردها هموندانِ یگانِ ؛کردند

)chorus ( میدانستند که جایِ ویژه ای دارند، در هنگام خواندن سُرود، که
  .ه بایستندکُجا بایستیک

 



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 زندگینامۀِ کوروش بُزُرگ، نسکِ چهارُم

289  

  نَسکِ چهارُمزندگینامۀِ کوروش بزرگ، 
,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  

  

   
  یگان ارابه داران در هنگام پیگرد لشکر شکست خوردۀِ آشور

  



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ چهارمزندگینامه کوروش بُزُرگ

290 

  نَسکِ چهارم، بَخشِ یِکُم
  سِگالش با سربازان برایِ پیگردِ لشکر شکست خوردۀِ آشوریان

ش خود در آنجا ماند تا بِبیند که کوروش برای یک هنگامه ای با اَرت ]4.1.1[
 ولی .آیا دُشمن آماده برایِ جَنگ هَست، یا کسی از آنها بیرون میĤید

،  را بجا پنداشت زمان و او نیزبرنیĤورد، هنگامیکه هیچکسی در برابر او سر
و پس از آنکه او . شینی کرد و اُردوگاهی را برپا ساختنَ با نیروهایش پس
رِ  برپاکرد، و دیده ور هایش را به سَردوگاهبیرون از اُ  راپاسگاهایِ نگهبانی

گرفت و ، در میان آنها جای شان فرستاد، او مردانش را فَراخواند هایپُست
  :همانگونه که در پی میĤید برایِ آنها سُخنرانی کرد

 پَروَردِگار را با هَمِۀِ روانم  پیش از هَمههمشهری هایِ پارسیِ من،" ]4.1.2[
نها ما به تَمن شُما نیز اینچنین میاَندیشید؛ زیرا نَ م؛ و به باورِستایش میکُن

از .  جانی نیز بدور ماندیم از آسیبِ)بلکه(یم، ونکه یک پیروزی دَستیافت
 داریم در راه خُداوند ، ما آماده ایم که هرآنچه را که در فرادَستاینرو

 شُما را  ،انده فرممیخواهم در جایگاهِو در اینجا من  اکنون همو . ببخشیم
، زیرا هَمِۀِ شما در دستیافتن به این پیروزیِ شکوهمند سَهم داشته سِتایمب

من تالش اید؛ ولی برای شایستگی ای که هر کُدام از شما نشان داده است، 
 را پاداشِ درخوریخواهم کرد که با گفتار و کردارم به هر کُدام از شما 

 هست، زاوَریِ داراکی در فرادستمم؛ همینکه بیگمان شوم که سرمایه و بده
  ".شتخواهم داارج شما را ) خدمت(
 یِ سَرهَنگولی من نیازی نمی بینم که کسی از دالوری ها" ]4.1.3[

 در هنگامِ نَبَرد او در کنارِ من بود و من  برای من بگویید؛خروس اَنتاش
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 ن شُمامیتوانستم ببینم که او چگونه رَفتار دالورانه ای داشت که به گمان م
 در آن هنگامیکه من به او ،افزون بر آن. رفتار کرده ایدهَمِه نیز همانگونه 

فَرمان پس نَشینی دادم، او شمشیر خود را باال بُرده بود تا یک آشوری را 
ازپای دربیĤورد، ولی همینکه او بانگِ مرا شَنید، دَستش را پایین آورد و از 

 رَزمی ه دیگر یگان ها رساند و هَنگِ مرا باو فَرمان. فَرمان من پیروی کرد
پیش از اینکه دُشمن بتوانست یک تیری را در کمان گُذارد و یا  خودش را

بدینسان او .  از میدانِ کارزار به بیرون رَهنمودنیزه ای را به پرواز درآورد،
بیرون ) عملیات(کَردگان میدانِ خودش و مردانش را بدونِ هرگونه آسیبی از 

  ".ه او یادگرفته است که گوش بِفرمان باشدآورد، زیرا ک
ولی برخی از شُما را من میبینم که زخمی هَستید، و هنگامیکه " ]4.1.4[

، دوست  شُما این زخم ها را برداشته اید)لحظه(دَمی در چه من میشنوم که 
من ). اعالم کُنم( فرابگویم  شُمارا در بارۀِ شایستگی هایِ خودم اَرجدارم که 
 و مَردِ دانایی است، ز روراستکنون یک سربا اهم"خروس اَنتاشه میدانم ک
 او را ، منکنون ا هم.فرمانبُرداری کُند هم میتواند دستور بدهد و همکسیکه 

، و  برمینشانم، خواهد شُد که فَرنِشین یک نیروی هزارتنهی سرتیپبه جایگاهِ
من ببخشد،  به یدیگر) برکت هایِ( هایِ در روزی که خُداوند فَرهومندی

  ".خواهم کردنفراموش من هیچگاه او را 
اندیشه ای است که میخواهم در پایان با هَمِۀِ شما درمیان " ]4.1.5[

دَرگیری که در  هیچگاه نَگُذارید که آموزه ای":ادد کوروش ادامه ".بگُذارم
 و برایِ خودتان داوری کُنید که آیا این .فراموش شودفراگرفته اید، امروز 
در  آیا ؟دارد بآدم را در جَنگ پاسجان   میتواند است و یا بیباکی کهبُزدلی

هتر برخوردار است و یا  ب که از بَختیآدم جَنگجو است  این جنگهنگامۀِ
  میتواندی ای راچه شادِمان و ؟ جَنگ کردن کوتاهی میکُندآدمی که از
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 آن  به امروز و هَمِۀِ روزهایِ آینده شما میتوانید بدست دهد؟پیروزی
نرا آزموده اید و ، زیرا شما آ)تصمیم بگیرید( برایِ آن به وَدایید بیاندیشید و

  ". تازه است نیز آنبازدۀِ
 ود بسپارید،خ) ذهن(و اگر شما هَمیشه این اَندرزها را در آگاهبودِ " ]4.1.6[

 مردان باورمند به پَروردگار و دالور و اکنون همانندِ. بیشتر دلیر خواهید شُد
 زمین  بر روی؛ برایِ سپاس از خُداوند گلبرایِ خوردن شام بروید دانا

هوشیار در برابر  پیروزی را بُلند بخوانید، و همزمان ، سرودِبیافشانید
  ".رویدادهایی باشید که شاید در پیرامون ما پیش بیایند

پس از اینکه کوروش سُخن خود را به پایان بُرد،  او سوار بر اسبش  ]4.1.7[
  که همانگونهآنها به یکدیگر شادباش گُفتند.  تاختکیاخشترهه سوی شُد و ب

در آنجا ) موضوع ها( را از نهاده ها شخودپس از آنکه کوروش و  .آیین بود
انجام  پُرسید که آیا کاری هست که او کیاخشتره از آگاه کرد، و همچنین

با همراهانش سپس او شام را . دَهد، او با اَسبش به سویِ اَرتشِ خود بازگَشت
  .خورد، نگهبانان را بر سر پُست هایِ نگهبانی گُمارد، و رفت که آرام بگیرد

از سویی دیگر، آشوری ها نَگر به اینکه سَرفَرماندۀِ خود و کمابیش  ]4.1.8[
 خود را نیز از دَست داده بودند، از بهترین مردانِ) اکثریتی(بیشینه ای 

 از ،که بسیاری از آنها هتا در میانِ شَب بگونه ایاَفسُرده و نااُمید شُدند،
و آنچه که از هَمپیمانانش بجای  و هِنگامیکه کرُوسوس .اُردوگاه گُریختند

خود را ) جرأت ( پی بُردند، آنها نیز گُرمکِ)موضوع( نهادهِ  بودند، به آنمانده
 ده شُ نااُمید کُننده برای آنها)شرایط(هَمِۀِ پیشایندها که از دست دادند؛ زیرا 

، این راستینگی بُزُرگترین دلسردی شُده بود) سبب(د؛ ولی آنچه که شَوۀِ ندبو
) بطور کامل(بود که رَهبران و فَرمانده هایِ اَرتش به رسایی ) واقعیت(
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بدینسان بدون هرگونه انگیزه و اُمیدی، آنها اُردوگاهِ خود . دَرمانده شُده بودند
  ).ترک کردند(هَشتند آنجا را فرودر پَناهِ تاریکیِ شب،  و را بَرچیدند

 بودشُده واهَشته   آشوری از مردان دُشمن اَردوگاهِ، با فَرارَسیدنِ روز]4.1.9[
کوروش بیدرنگ پارسیان را نُخُست از میان سَنگربَندی  .)خالی شده بود(

 پُر از ماده هایِ گاری  وبسیاری گوسپند، گاوآنها . هایِ برجای مانده گُذرداد
زمانی کوتاه پس از آن، . دُشمن رها کرده بودکه  کی یافتندهایِ خورا
 و هَمچنین هَمِۀِ مادها از راه رَسیدند و با هم در آنجا ناشتایی کیاخشتره

  .خوردند
ده هایش را فراخواند  پس از آنکه آنها ناشتا خوردند، کوروش فَرمان]4.1.10[

ر گَنَیارانِ سرباز، بِ": که در پی میĤید برای آنها سُخنرانی کردو همان گونه
، دن از دَستمان دَربِرَوَزهایِ خوب و گرانیچیما گُذاشته ایم میĤید که 

 شُما با چشم  چرا؟! آنها را بِدَستِ ما بِسپارد کهدرهالیکه خُداوند میخواست
 گُریخته است؛ هنگامیکه آن هایِ خودتان میبیند که دُشمن از پیشِ ما

میگُذارند و  را وا بودند، سَنگرهایِ خوددی ها سَنگربَندر پُشتِ اینکسانیکه 
که ) از آنها انتظار داشته باشد(د بیوسبِ میتواند آنها را میگُریزند، چگونه آدم

 با ما در یک جَنگِ دادورزانه و در  آنها میخواستند؟ آیابایستند و بِجَنگَند
شُده  که هنوز با ما آشنا نَ آشوریان اگریک میدانِ باز رو در روی شوند؟

کنون چگونه  اهمدر میدان رزم جایگاه شان را نگه دارند، نتوانستند  بودند،
 و ، در زمانیکه آنها شکست خورده اند در برابر ما پایورزی کُنندمیخواستند

 دالورترین مردانِ آنها از هنگامیکهو  ؟یب زیادی از دستِ ما برتابیده اندآس
 آمادۀِ پیکار با ما ،ا بُزدلی بیشترچگونه آنها میتوانستند بپای درآمده اند، 

  "؟شوند
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 یکی از " شِتاب پی نَگیریم، باچرا آنها را تا آنجا که میتوانیم" ]4.1.11[
 "چونکه،""اکنون که پیروزی به روشنی پیشِ روی ماست؟"؛ مَردان پُرسید

 ما به اندازۀِ بَسَنده ای اسب نداریم؛ و دیگر اینکه بهترین "کوروش پاسُخ داد،
جَنگاورانِ دُشمن که ما بیشتر از هَمِه آرزویِ دستگیری یا یرومند ترین و ن

به یاری .  اسب هایِ خود گُریخته اندکُشتن آنها را داریم، سوار بر پُشتِ
، ولی ما نمیتوانیم آنها را  کُنیم چالشتوانستیم آنها را به نَبَرد ما ،پَروَردِگار

  ".دُنبال کُنیم و به آنها برَسیم
 درمیان کیاخشترهرا با ) موضوع( این نهاده چرا شُما نمی روید تا" ]4.1.12[

، هَمِۀِ شُما با کیاخشتره پس برای رفتن پیشِ".  سربازان پُرسیدند"بِگُذارید؟
تا او بداند که ما بر سَر این فراپُرسش با هم " کوروش گُفت، "من بیایید،

 گُفتمانش رَفتند و این و به دُنبال کور سپس هَمِۀِ آنها".هَمداستان هَستیم
 درمیان گُذاشتند که به پندار آنها برای کیاخشترهبا  را ) هابحث (ها

  .)حساب شُده بوده است(دستیافتن به هدفشان هَمارنیده بوده است 
 )حسادت کُند(ی رَشک بِبَرَد  کمکیاخشترهگَر میĤمد که  اکنون بِنَ]4.1.13[

از سویِ پارسیان آمده بود؛ و از سویی زیرا پیشنهادِ پیگَردِ آشوریان نُخُست 
 که با پذیرفتن سیج  برایِ او ارزش نداشت،)احتمال(دیگر و با شایمندی 

 ،د؛ اَفزون بر آننَزَدیگری بِ) عملیات(دست به یک کَردگانِ ) ریسک(
پیروزی همچنین، او بیشتر آرزو داشت که همانجا که هَست بماند، زیرا 

با جَشن و شادی شُده  خودش  سَرگرم کردنِبدست آمده اَنگیزه ای برایِ
هرچه . دندهمانند او میاَندیشی او میدید که بسیاری دیگر از مادها نیز بود؛ و

ولی او سُخن خود را بدینسان که در پی  باشد،  بوده اَنگیزۀِ اوکه میخواست
  :میĤید آغازید
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یشنوم،  برپایۀِ آنچه که من میبینم و م!خواهرزادۀِ من کوروش" ]4.1.14[
 هَرگونه  هَستند که دربیشتر از مردمِ دیگر هوشیارمن میدانم که پارسیان 

 من ولی بِنگر. نَدَهنداز خود نشان  زیاده روی  گرایش به کمترین،شادمانی
 ترین و بُزرگاین خیلی بهتر هست که آدم در بَرخورد با مَهَست ترینِ 

و شادی هایِ کم  رامِش کُند تا در برخورد با ه روی بیشتر میان،خوشی ها
کامگاری اینچین  از یبیشتر خُرسُندیِ  میتواند؛ چه چیز)اهمیت تر(مَهَندتر 

  "؟، برایِ آدم بیاورد استه شُدهکنون به ما بَخشید ا هم)ی کهموفقیت(ایکه 
 با میانه روی پی خود را) موفقیت(، اگر ما کامگاری از اینرو" ]4.1.15[

 نباشند، )خطر ( به پَژمَرگهاییکه آلودهی  خوش با بتوانیمبگیریم، شاید
 بهره گُسیخته لجام ،ماناز کامیابی هایِ خودولی اگر ما .  شویمکُهنسال
 پیروزی و سپس کامیابی دیگری را  و تالش کُنیم که نُخُست اینبگیریم

 که از نشویمگرفتار   آن کسان سرنوشتِ، بایستی دَرنگریم که بهدُنبال کُنیم
ند، ، خُرسند نبودند که از دریانوردی دست بردار در دریاایشانبهرِ کامگاری ه
 دیگر که  از کسانِیا ناپدید گَشتَند؛ و سرنوشتِ بسیاریتا اینکه در در

 کَردند، شان خودکامیابی دیگری را هَدفِ پیروزی ای بدست آوردند، همینکه
ت بدست آورده آن، هتا هَمِۀِ آنچیزهایی را که بارِ نُخُس) نتیجۀِ( پیĤیند که در

  ".بودند نیز، از دست دادند
گُریخته اند ناتوان تر از پیش ما  که این دُشمنانبا این هَمِه، اگر " ]4.1.16[

) خطر( پَژمَرگ از ما میبودند، پیگردِ آنها میتوانست تا اَندازۀِ بَسَنده ای بدونِ
ا ه ما بشمن کتان بیاَندیشید، که آن بَخش از دُولی اکنون، برایِ خود. باشد

 ، چه اندازه کوچک بود؛) غلبه کرده ایم( آن جَنگیدیم و بر آن تَروَنیده ایم 
اگر ما آنها را . )شرکت نکردند (هُماسیدندن کارزار نیروهایِ کالنِ آنها نَدر آ
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ناگُزیر به جَنگیدن نَکُنیم، آنها از بهر بُزدلی و تَنپَروَریشان دَست از مبارزه 
آنها هیچ چیز در بارۀِ نیرویِ ما و نیرویِ خودشان کنون  اهم. خواهند کشید

پَژمَرگناک برایِ آنها یز به همانگونه نمی دانند، ولی اگر آنها آگاه شوند که گُر
 این سیج شان پایداری کُنند، ماگاهاست که بخواهند در جای) ناکخطر(
  ".وادار به بیباک شُدن کُنیمناخواسته که آنها را  را خواهیم کرد) ریسک(
بیگُمان کُنم، که ) مورد(در این نهاده   راو بِگُذارید که من شُما"]4.1.17[

شُما در گِرفتار کردن زن و بَچه هایِ آشوریان، آرزومندتر و کوشاتر از آنها در 
 هنگامیکه جایگاهِ بیاندیشید،و .  نخواهید بودپاسداری از خانواده هایشان،

 دستِ شکارچی ، آنها از) شودکشف ( نویابی شود گُرازِ با بَچه هایشیک
؛ ولی اگر  رویکرد به اینکه چه اندازه شُمارِ گله باشد، بدونِخواهند گُریخت

رازِ  هتا اگر که تنها گگُرازِ ماده را بگیرد،  ها بخواهد یکی از آن بچهکسی
سالمند در آن گله باشد، دیگر به گُریختن نخواهد اندیشید، ونکه به آن مردِ 

  ".بیاَندازد  که تالش میکند بچۀِ او را گیراهد بُرد یورش خوشکارچی
و  ،ه بودپنهاه گرفتیک دِژی  پُشت دیوارهایِ در دیروز دُشمن" ]4.1.18[

و سپس بازکاوی کرد  همۀِ نیروهایمان وارد کارزار شویم گُذاشت تا ما با
ولی . تا بداند که چه شُماری از ما گرایش به جَنگیدن داریم) تحقیق کرد(

 باز درگیر شویم، و آنها بیاموزند که چگونه با ما با آنها در یک میدانِاگر 
 بِپَروَستَندپَخش کردن نیروهایشان ما را از سویِ پیشانی، پهلو و پُشت 

) وضعیتی(در چنین نِهِشتی ، که دوست دارم که بدانم، من )محاصره کُنند(
 "! باشد داشتاید که به چندتا چشم و دَست نیازبام از مردان ما هر کُد

من آرزویِ بُزُرگی برایِ برهم زَدن جشن و " او اَفزود، "سراَنجام اینکه،
 مادها، و ناگُزیر کردن آنها برایِ رو در روی کردن خودشان با شادمانی

  ". ندارم را،دیگر) خطرهای(ژمَرگ هایِ پَ
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مهرورزانه کسی را زیر فشار " کوروش در پاسُخ گُفت؛ "،نه" ]4.1.19[
 میخواهند خودخواسته بِدُنبال من بیایند، ولی بُگذارید کسانی را کهرید؛ نَگُذا

مرا همراهی کُنند، و چه بسا که ما باز گَردیم و برایِ خُشنودکردن شما و 
، بَدَنۀِ چونکه ما بیگُمان. دوستان شما چیزهایی را نیز به همراه بیاوریم

 چگونه میتوانیم که به آنها را پیگَرد نخواهیم کرد؛ زیرا اَرتش دُشمن بُنیادین
 جُدا شُده از بدنۀِ اَرتش دُشمن را پیدا کُنیم که  گُروه هایِبرسیم؟ ولی اگر ما

بی هَدف در هال پرسه زدن باشند و یا بجا مانده باشند، ما آنها را پیش شُما 
  ".خواهیم آورد

تِ هِنگامیکه شُما از ما درخواس" اَفزود، کوروش" و بیاد آورید، ]4.1.20[
 دراز آمدیم که به شُما )سفرِ(فَرانافتِ با پذیرفتن یک کُمک کردید، ما نیز 

 که شُما  این است تنها دادمندی؛ از اینرو کُنیم)لطفی(مهر و خوشایشی 
 تا نه با دَستِ تُهی به خانه  مهری به ما بِکُنید،، آن)جبران(شیانِ برای 

نه هایِ شُما برای کُمک بازگریدم، و نه اینکه هَمیشه چَشمداشتی به خزا
  ".داشته باشیم

اگر براستی کسی "  گُفت،کیاخشترهسپس  "بسیار خوب،" ]4.1.21[
 شُما بیاید، من به سهم خودم از بهر آن بخواهد بگونۀِ خودخواسته بِدُنبال

شُماری از " کوروش گُفت، "خوب، پس،"".برایِ شُما خشنود خواهم شُد
مراه  به هپایبَند به شُما هَستندو ) باوفا (توختار خود را که کسان بَرجستۀِ

هر کُدام از آنها را "".شُما را به آگاهی دیگران برسانند فَرمان  تایدمن بفرست
  . گُفتکیاخشتره ".که میخواهید، بردارید و بروید

 اکنون چنین پیش آمد که آن مَردِ مادی که پیش از این با وانمود ]4.1.22[
بوسد، در است، توانسته بود گونۀِ او را بِخویشاوند کردن به اینکه با کوروش 
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 را این مَرد":  کوروش بیدرنگ گُفتاز اینرو. میان افسران بود
 و رو  گُفت،کیاخشتره "پس، بِگُذارید که او بِدُنبال کوروش برود،"".میخواهم
  بگویید هرکس که": نام داشت)Artabazus (اَرتَه بازو  آن مرد کهکرد به

  . فرمان دادکیاخشتره ".تواند با کوروش برودمیخواهد می
و پس از .  کوروش آن مَردان را برداشت و به همراه بُردن بدینسا]4.1.23[

اکنون پس، ": کرد و گُفتاَرتَه بازوند، کوروش رو به اینکه آنها بیرون آمد
 با من  و دُرُستیکه آیا شُما با راستی) ثابت کُنید(ید شما باید که به اُستوان

من نگاه ه  گُفتید که دوست دارید بدر آن هنگام که، خن گفتیدسُ
من "گُفت،  اَرتَه بازو "اگر شُما به اینگونه با من سُخن میگویید،"".کُنید

ن  آیا میخواهید بهترین کار را برایِ م"".هِچگاه شُما را رها نخواهم کرد
. کوروش پُرسید "؟د به اینگونه که دیگران را نیز با خود بیاوریانجام دَهید،

به " : پاسُخ داد با سوگَندی که خورد،اَرتَه بازو"سوگند به پَروَردِگار، آری،"
 برای شُما گرد خواهم آورد که شُما نیز با نگاه کردن به من اَندازه ای سرباز
  ".خُوشنود شوید

مچنین از سویِ  هَاَرتَه بازو) ماموریتی که( ایکه با پَروانَکی سپس، ]4.1.24[
 را با شورانگیزی به مادها رساند، کیاخشتره او پیام  نه تنها داشت،ترهکیاخش
 واالمنش ترین و  اَفزود که او به سهم خودش کوروش را که)بلکه (ونکه

بااهمیت ( کرامندتر  چیزتنها نخواهد گُذاشت، و از هَمِهاست، بهترین مرد 
  .و مردی از تبار پَروَردگار استاین است که ا) تر
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  ارم، بَخشِ دُوّمنَسکِ چه
  پس از نُخستین کارزار شکست خوردۀِ آشورپیگردِ اَرتِش 

در این میان که کوروش سَرگَرم آماده سازی رَزمی بود، از خُدا  ]4.2.1[
 سرزمین. آمدند) مازندران(خواسته، پیک هایی از سویِ سرزمین گُرگان 

اینرو مَردم این ولی کشور بُزُرگی نبود؛ از  ؛گُرگان همسایۀِ کشور آشور بود
سرزمین فَرمانبُردار کشور آشور بودند؛ با آنکه آنها آوازۀِ خوبی در سوارکاری 

آشوریان مردم ) دلیل(به این فَرنود . داشتند که هنوز آن را نگهداشته اند
مردم ) Spartans (نسسپارتااگُرگان را بکار میگرفتند، همانگونه که کشور 

رمانبُردار خود کرده است و در بهره وری از  ف را)Sciritae(سکیریتا اکشور 
 )خطر( با پَژمَرگ ر انجام کارهایِ سخت و رو در روی کردن آنها دآنها

ویژه به آنها ) وضعیت(در یک نِهِشت و در زمان جَنگ .  نمیکُندکوتاهی
که ( را بسازند )جبهه( پَدافندی در پُشتِ چَکاد پرِود که سِدستور داده میش

 )خطری ( اگر هرگونه پَژمَرگی، تا) سوراکار تنومند میباشد1000 گیرندۀِدربر
 ، آن سپرِبرای سپاه شود) تهدیدی( پَتِستی )جبهه(چَکاد  بخواهد از پُشت

  . مهار کُند آن آسیب را بجای سربازانِ آشوری،،پَدافندی
پَدافندی پُشتِ اَرتش را  پرِ سِ از آنجا که گُرگانیان ناگُزیر بودند که]4.2.2[

 ارابه ها و خانواده هایِ ،ازند، آنها در هنگام نَبرد و راهپیمایی هایِ رَزمیبس
) اکثر( زیرا، همانگونه ما میدانیم، بیشینۀِ .خود را نیز به همراه میĤوردند

زه مردمان آسیایی با همراهیِ هَمِۀِ خانواده هایشان پا به میدان مبار
  مِبارزهپا به میدانِبدینگونه  نیز گُرگانیاندر این کارزارِ ویژه  .میگُذارند

  ).کرده بودندشرکت  (ماسیده بودندهُدر آن  بدینسان و گُذاشته بودند
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 اندیشیدند که چگونه  با خود ژرف ولی پس از اینکه گُرگانیان]4.2.3[
 کُشته  آشورکنون پادشاهِ ام اینکه هَ، وآشوریان با آنها بَرخورد میکرده اند

 ست خورده است، و دیگر اینکه ترس بُزُرگی درشُده است و اَرتش آنها شک
هم  از آشور  هَمبستگانِ کشورهمچنین،  رَده هایِ آنها اٌفتاده استمیانِ

و پس —و رها کرده بودند) ترک کرده( هَشته مبارزه را فُروته و میدانِسیخگُ
که ) میم گرفتندتص(داییدند ، آنها وَ)شرایط(پیشایند ها این  از بَرَسی هُمِۀِ

 که کوروش و  اگر،فرارسیده است خوبی برای یک شورش نون بَختِاک
بدینسان آنها نمایندگانی را به نزدِ کوروش . پیوندَند تازش به آنها بیارانش در
 اَرجِ ، بر نام کوروشی که روی داده بودزیرا در پی واپسین جَنگفرستادند؛ 

  .گُذاشته میشُدبسیار فراوانی 
د که نکوروش فرستاده شُده بودند، به او گُفت کسانیکه به نَزدِ ]4.2.4[

 ، اگر و اینکهبیزاری بجویند آشوریان رند که ازگُرگانیان انگیزه خوبی دا
در برابر آشوریان دَست بزند، ) اقدامی(به فراپیشی ای  کوروش همکنون

 هَمزمان گُرگانیان و. گُرگانیان با او هَمبسته و راهنمای او خواهند بود
 کاستی ها و گرفتاری هایِ آشوریان را آشکار خواهند  کوروشهمچنین برایِ

کارزار آن  براه اَنداختن  که او را در، زیرا آنها بیش از همه آرزو دارندکرد
  .براَنگیزانند

 میپندارید که ما هنوز بتوانیم آنها آیا شُما براستی":کوروش پُرسید ]4.2.5[
 در "که آنها به دِژِ خودشان برسند؟را دُنبال کُنیم و به آنها برسیم پیش از این

 در مینگریم که بیاری بُزُرگ یک بد را به نامِما آن" :ادامۀِ پُرسش او اَفزود
 ".زمانیکه ما آنها را نمی پاییدیم، از دَستِ ما دَربرونددر  ، توانستندآشوریان
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شنونده هایش بیشتر به توانایی اکنون کوروش اینچنین چیزی را گُفت تا 
  ". و لشکرش باور کُنندهایِ او

 پاسُخ دادند که اگر کوروش و اَرتش او سپیده دم به راه گُرگانیان ]4.2.6[
 را در روزِ  درگیری آماده سازد، میتواند دُشمن و خود را برای هرگونهبیاُفتد

بَرگ ها و  سازو است وفراوان آشوریان بسیار  شُمارِازیر": آینده گیربیاَندازد
د از تُندروی آنها پیشگیری  که آنها به همراه دارناوانی فریِبنه ها و بار

و اَفزون  ".د و دُشمن ناگُزیر است که به آهِستگی پیاده روی کُنخواهد کرد
از آنجا که آشوریان دیشب نخوابیده اند، آنها " آنها ادامه دادند، "بر آن،

  و همی از راه را پُشت سر گُذاشته باشندتنها اندازۀِ بسیار کمبایستیکه 
  ". اُردوگاهِ خود را برپا کرده اند آنهاکنونا
 کوروش "،دارید که به ما بدهید) ضمانتی(آیا شُما پایندانی " ]4.2.7[

 "آری،""م؟یزمایم دُرُستی گُفته هایِ شُما را بیا اینکه بتوانیبرایِ"پُرسید، 
ب برایِ  و همین امشسواره بِرَویمما آماده هَستیم که "گُرگانیان پاسُخ دادند، 

ما پُشتگرمی بدهید به شُما تنها به نام خُداوند .  بیاوریم را هاییشُما گروگان
همچنین بتوانیم همین پُشتگَرمی و دَستِ راستِ خود را به ما بِدَهید، تا ما 

  ".دیگر یارانِ خودمان بدهیممَردُم و به ای را که از شُما گرفته ایم، 
نِ راستین بَست، که اگر گُفته هایِ آنها  بیدرنگ کوروش با آنها پیما ]4.2.8[

راستینش بَرخورد خواهد کرد، به دُرست باشند، او با آنها همانند دُوستان ِ
گونه ایکه آنها در چشم او کمتر از پارس ها و مادها از ارج و واالمنشی 

بیند که با گُرگانیان بگونه  و تا به امروز آدم میتواند بِ.ندنباشبرخوردار 
در انجامِ کارهایِ سررشته داریِ کشور همتراز  و آنها رافتار میشود راستین ر

  . با پارس ها و مادها بکارمیگُمارند



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ چهارمزندگینامه کوروش بُزُرگ

302 

 خورشید هنوز درهال ، هنگامیکه پَرتویِ پس از خوردن شام]4.2.9[
کوروش اَرتِشِ خود را به بیرون رَهبُرد، و به گُرگانیان دَستور دَرَخشیدن بود، 

 . که شاید بتوانند باهم بروند)منتظر او بمانند(بمانند داد که چشم بِراهِ او 
) انتظار آن میرفت(اکنون پارس ها نیز همانگونه که پیوس آن میرفت 

  . خودش آمد نیز با سپاهتیگرانمراه شوند، و برآمدند که با کوروش هَ
در این میان شُماری از مادها به کوروش پیوستند زیرا هِنگامیکه  ]4.2.10[

ش ربچه بود، آنها دوستِ کوروش بوده اند، دیگران برای اینکه مَنِکوروش پس
 به این و مردمِ دیگراو را دوست میداشتند، هنگامیکه باهم به شکار میرفتند، 

) پرخطر(ز یک پیشامدِ پُرسیج آمده بودند زیرا کوروش آنها را ا )دلیل(فَرنود 
ن آمده بودند زیرا که آنها یده بود و از اینرو سپاسگُزار او بودند، و دیگرارهان

بُزُرگ و همچنین  بی اندازه ا، توانی مَرد او روزیبه این اُمید بها میدادند که
؛ دیگران آرزو داشتند که بتوانند به کوروش گردد)موفق(کامگار  بی اندازه
 در کشور ماد هنگامیکه آن کُمک هایی را بکُنند که او )جبران(توجِش 

 او ی خود را وام دار دل مهربانِ؛ برخرده بود، به آنها کپَرورش میافت
) امتیازی(میدانستند و خیلی ها برای اینکه از دستِ پدر بُزُرگ او فَرداتی 

ن را دیدند و گُزارش آنها بدست آورده بودند؛ و خیلی ها، هنگامیکه گُرگانیا
 اه از رجدا از انگیزه هایِ دیگر،  بتوانند اُمید داشتند که شایدگُسترش یافت،

بدست را و سودهایی ) یمت هاغن ( پَروه ها، ارتش در یک تاراج باهمراهی
  .ندرَآوَ
بیش هَمۀِ  کوروش این بود که کما بهدِلبستگی برآیندِ این ]4.2.11[

که بجز آنها  هتا مادها، -- براه اُفتادن کَردندا آمادۀِ خودشان ر،سربازان
هم در آن باشنده بود،  ترهکیاخش ی کهدر همان چادرگُمارده شُده بودند تا 
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ولی بیشینۀِ سربازان با . جَشن بگیرند؛ اینها و زیردَستان آنها جاماندندبا او 
 برایِ بیرون آمدن شتاب میکردند، زیرا آنها به  فراوانخوشهالی و شورانگیزی

  . سپاسگُزاری از رویِزور به کوروش نمی پیوستند، ونکه بِدِلخواه و
، کوروش نُخست به سویِ رون شُدندآنها از اُردوگاه بُ پس از آنکه  و]4.2.12[

ۀِ  خُداوند را از بهر هَمِ نیایشِ سپسمادها رفت و آنها را ستایش کرد و
 و  مادها، خُداوند تا، بُزُرگ منشانه بجا آوردچیزهایی که به او بَخشیده بود

ر به درگاهِ پَروَردِگامَردانِ خودش را رَهنمون شود، و کوروش هَمچنین 
 کوشندگیجانفشانی ها و او خودش بتواند مردانش را از بهر تا نیایش کرد 

پیادگان بِراه بیاُفتند، نُخست باید  در پایان، او گُفت که .شان، پاداش دَهدهای
و هرجاییکه .  دُنبال کُنندد تا مادها آنها را با سوارگان و اسپوارانو دستور دا

راهپیمایی وامیایستادند، کوروش به  و یا از سپاهیان میبایست میĤرامیدند
 تازه به  برایِ گرفتن فَرمان هایِباید بَرخی از افسَرانداد که آنها فرمان می

  .دنَزدِ او بِرَوَن
 نشان  به اوسپس کوروش به گُرگانیان فرمان داد تا آنها راه را ]4.2.13[

آیا "، دآوردند شِگفتی خود را نشان دادن آنها با بانگی که بر"!چی". بدهند
گان ها را بیاوریم، تا ور تا ما گِ)صبر کُنید(شُما نمیخواهید که دِرَنگ کُنید 

یک برایِ ) ضمانتی(، پایَندانی )عملیات(اینکه شُما هم پیش از آغاز کَردگان 
ایۀِ گُزارشی که بر پچونکه نه، " " ما در دست داشته باشید؟)صداقت(رَنگی 

م که ما آن من درمینِگرَ"؛ پاسُخ داد، کوروش اینگونه "به ما رسیده است
 گُفتۀِ به باورِ من، اگر.  داریممان در دَست هایِ خودو را در دل ها یپایَندان

) لطفی( هَستیم که به شُما خوشایشی جایگاهید، ما در شُما راست باش
 ؛ ولی اگر که بخواهید ما را فَریب بدَهید، این ما نخواهیم بود که دَربکُنیم

 اگر که خُداوند )بلکه (، ونکهگرفتار میشویم شُما  توان و نیرویِیِندِ چیرگبَ
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و شُما مردانِ گُرگانی، گوش . ما خواهید بود) اسیر(بخواهد، شُما دربَندِ 
 پُشتِ اَرتشِ  شُما سربازانِته کهگفاین پایۀِ  بر" کوروش ادامه داد، "دهید،

 مَردانِ های پُشتِ آنها،نیرو، پس همینکه شُما دیدید، که آشوریان را میسازند
  ".شُما هَستند، ما را آگاه کُنید، تا ما آسیبی به آنها نرسانیم

به او هنگامیکه گُرگانیان درخواستِ کوروش را شَنیدند، آنها راه را  ]4.2.14[
 گُرگانیان از بُزُرگواریِ کوروش. نشان دادند، همانگونه که او دستور داده بود

بیشتر از این دیگر ترسی از آشوریان و لیدیان  ات زَده شُدند؛ و آنهشِگِف
)Lydians(ولی تنها نگرانی ، به دل راه نمی دادند،  یا همبستگانشان

 این بود که مبادا کوروش به پندارد که پیوستن و یا نه پیوستن آنها گُرگانیان
  .باشدن برخوردار )اهمیت (به او از کمترین کرامندی

و د، شب سَررَسید، پیشروی بوهال  در کوروشهمانگونه که اَرتشِ ]4.2.15[
از آسمان در پیشاپیش کوروش و ) صاعقه ای(گُفته میشود که یک آذَرَخشی 

 از شِگِفتی و اَرج )احساسی (اَرتشِ او دَرَخشیدن گرفت، بگونه ای که سُهِشی
برای رو در روی آنها را  که آنها را دَربَر گِرِفت، ،)عجزهم(گُذاری بر آن فَرجود 

 که آنها راهپیمایی تُندی و از آنجا.  کرددلیر پُرتوان و ،شُدن با دُشمن
درازی را پُشتِ ) فاصلۀِ (بازۀِ ،)بطور عادی(ونۀِ روامند بگمیکردند، توانستند 

آنها به اَرتشِ گُرگانیان  ،سَر بِگُذارند، و با آغاز پَرتوی گُرگ و میشِ بامدادی
  .نَزدیک شُدند

 ارتش خود را دُرُستی،ایِ گُرگانی به ن پیک ههِنگامیکه آ ]4.2.16[
نها اَرتشِ ، آنها به کوروش گَزارش دادند که آن اَرتشِ پیشِ روی آشناختند

نشانه را  دو برای شناسایی اَرتشِ خودشانزیرا که آنها   ؛استمَردُمِ خودشان 
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 اَرتش( اُردوگاه خود را در پُشتِ ، یکی اینکه آن اَرتش،بازشناخته بودند
  .برپا کرده بود، و دوم از شُمارِ آتش هایِ آنها) شوریانآ
بیدرنگ پس از شَنیدنِ این گُزارش، کوروش یکی از آن دو پیکِ  ]4.2.17[

 تا به آنها بِگُوید که اگر گُرگانی را با فرمان هایی به سویِ آن اَرتش روانه کرد
 و بِنَزدِ او ،ندرا باال نگهداردَست هایِ راستشان  بایدکه  هَستند،ستوآنها دُ

 نیز به همراه آن او کوروش یکی از مَردانِ خود ر. برایِ دیدار کردن بیایند
انیان بگوید که کوروش پیکِ گُرگانی فرستاد، و به او سفارش کرد که به گُرگ

 نشان شان از خود هماهنگ با رَفتاری که رهبریِ آنها را خودش،با اَرتِشِ
بدینسان اینچنین پیشĤمد که یکی از پیک و . دَهند، بِدَست خواهد گِرِفت

هایِ گُرگانی در نَزدِ کوروش ماند، درهالیکه دیگران سواره بسویِ گُرگانیان 
  .رَفتند

 گُرگانیان شُده بود تا پی ببرد که درهالیکه کوروش تماشاگرِ رَفتارِ ]4.2.18[
 و گرانتیدر این میان . آنها چکار میکُنند، او اَرتش خود را آماده نِگهداشت

ه چکار باید بکُنند، سواره بکه بَرخی از اَفسرانِ مادی برایِ  اینکه بدانند 
 بسیار که ،بینیدآنچه را که شُما می":ه آنها گُفتو کوروش ب. سویِ او آمدند

ده هایِ آنها به نو یکی از نمای؛ است، اَرتشِ گُرگانیان هم از اینجا دور نیست
 اگر آنها  که،نها رفته اند که به آنها بگویندهمراه یکی از مَردانِ ما بسویِ آ

ست هایِ راستشان دهالیکه ر بِکُنند، دربا ما دیدادوستانِ ما هَستند، بیایند و 
اکنون، اگر آنها اینچنین کردند، شُما هم دست راستِ . بدارند باال نگه را

د  کُنیوازیدَهید، و هَمزمان از آنها پیشخودتان را به نشانۀِ دوستی نشان 
جنگ اَبزاری را باال بُردند و یا تالش کردند یک ولی اگر آنها ). استقبال کُنید(

ما باید که هیچ زمانی را از دست ندهیم که هتا یک تن از آنها که بِگُریزند، 
  ".را زنده نَگُذاریم
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گُرگانیان خوشهال شُدند .  بودند کوروش اینچنین دستورهایِ]4.2.19[
؛  نماینده هایِ فرستاده شُده، شَنیدَند را از سویِیکه آنها آن گُزارشهنگام

الیکه دست ه در آمدند بیدرنگ بر روی اَسب هایِ خود پَریدند وآنهاسپس 
. ، همانگونه که به آنها گُفته شُده بودهایِ راستِ خود را باال گِرفته بودند

 و از  دوستی باال بُردندمادها و پارساها نیز دست هایِ راستِ خود را به نشانِ
  .آنها پیشوازی کَردند

ما اکنون به " کوروش بیدرنگ روی به آنها کرد، "مَردانِ گُرگانی،" ]4.2.20[
 ؛ و شُما نیز باید، همانگونه که شُما میبینید)اعتماد داریم(م یشُما اَپَستام دار

ولی نُخُست به ما بگویید که از اینجا .  ما پُشتگرمی داشته باشیدبهبدینگونه 
اَرتشِ آنها، چه ) اصلی (بُنیادین دُشمن و بَخشِ نِ ستادِ فَرماندهیِتا کانو

  ". آنها پاسُخ دادند"نه بیشتر از یک پاراسنگ،""اندازه راه است؟
و " کوروش بانگ برآورد؛ "بیایید، پس، شُما پارسیان و مادها،" ]4.2.21[

 مانگانستِمبَ هَمپیمانان و  هَبه نامِرا همکنون من با شُما زی—شُما گُرگانیان
) وضعیتی(کنون ما در نِهِشتی  اکه هم ، بدانیدشُما باید—.سُخن میگویم
 مان از دالوری هایِ خود دست ها و دل های ما بِلَرزند واگرهستیم، که 

 چه  زیرا که دُشمن میداند برایِ؛د گرفت بَدبَختی گَریبان ما را خواه،بکاهیم
  توانایی هایمان و با دل هایِ آهنینِولی اگر ما با هَمِۀِِ. چیزی ما آمده ایم

بسیاری از آنها  دُشمن بتازیم، شُما بِدُرُستی و بِِزُودی خواهید دید که، رمان ب
 بَندگانِ دَربَند، پا به گُریز خواهند گُذاشت، بَرخی از آنها درخواستِ همانندِ

و آمُرزش خواهند کرد، دیگران تالش خواهند کرد که خود را به رَهَند، 
 نَدانند که یگران هتا به اَندازه ای خودآگاهیشان را از دست خواهند داد کهد

 پیش از اینکه توانسته ،خواهند دیددوباره  را ما برای اینکه آنها چکار بِکُنند؛
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 و آنها پیش . بازیافته باشند، را پس از نُخُستین شکستنیرویشاناشند که ب
 خود را برای رو در رویی با ما به از اینکه به آمدنِ ما اَندیشیده باشند، یا

 مبارزه آماده کرده باشند، خود را در بَندِ ما سُتون کرده باشند، و یا برایِ
  ".خواهند یافتگرفتار 

، اگر ما آرزو داشته باشیم که از این به پس خوب از اینرو" ]4.2.22[
 ه آنها که ما ببخوریم، خوب بخوابیم، و در آسایش زندگی کُنیم، پس بِگُذارید

  دیوارِ برپایی نه برایوبرایِ سگالش کردن، ندهیم؛ نه هیچ زمانی را 
شناسند که ما باز، ولی بِگُذاریم که آنها ما را این اندازه پَدافَندی از خودشان

و ) نیزه های دوسر(گَک ها آدم هَستیم و نه بارانی از سپَرها، شمشیرها، چَن
  ". آمده اندکه بر سر آنها فَرود) ضربت ها (وبش هاک
هایِ خود در پیشاپیش با اَرابه " کوروش گُفت، "و شُما گُرگانیان،" ]4.2.23[
بتوانند دیده شوند، و  پراکَنده کُنید، تا تنها جَنگ اَبزارهایِ شُما  خود را،ما

و .  پِنهان بماند ما)وجود (وشبَآن است، ) امکان( که شایش تا آنجا
 گُردان از نَزدیک شُدم، سپس شُما یکیلی هنگامیکه من به اَرتش دُشمن خ

ر دآن را  من ، تا من بِگُذاریدخود را در فرادَستِ) سواره نظام(اسپواران 
  ". بکار گیرم دُشمن هستم، هنگامیکه در نَزدیکی اُردوگاهِ

 افسران اَندرز میدهم،  به شُما ومن به مَردانِ سالخورده در میانِ" ]4.2.24[
سُتونِ بهم یگر بمانند، بدینسان، اگر شُما از میان که سواره در نَزدیکی یکد

شِکِست؛ نخواهد  سُتون شُما درهم ، سربازانِ دُشمن گُذر کُنیدفِشُرده شُدۀِ
امن (اَرمَند ترین دُشمن را دُنبال کُنند و بِکُشَند؛  ، مَردانِ جوانتابِگُذارید 

) امکان(که شایش تا آنجا  ترین برنامۀِ اَمروز ما این است که و آسوده) ترین
  ".زنده بِگُذاریم دُشمن را هرچه کمتر از سربازانِآن است، 
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ما باید " کوروش ادامه داد، "و اگر که ما در آن نَبَرد پیروز شُدیم،" ]4.2.25[
و لغزش باشیم که روز را در هِنگامۀِ پیروزی ) خطا(که آگاه از آن رَمژَک 

من ) منظور(یدِ دفَر—ده استبرایِ بسیاری از پیروزمندان، به شکست کشان
 به زیرا کسیکه. این است که از چپاول و تاراج کردن خودداری کُنید

او یک باربرِ و یا ) بکله(اینچنین کار روی میĤورد دیگر سرباز نیست، ونکه 
همانند کس که بخواهد آزاد است که با او یک ولگرد در اُردوگاه است؛ و هر

  ".دیک بَنده رفتار کُن
 بیاَندیشد که هیچ چیز )واقعیت (شُما باید که به این راستینگی" ]4.2.26[

 بیدرنگ به هَمه چیز دست ، پیروززیرا که آدمِ. پُرسودتر از پیروزی نیست
 تنها این را از اینرو. ، به مَردان، زنان، دارایی ها و هَمۀِ سرزمین هاپیدا میکُند

 هتا آدمِام شکست زیرا در هنگ که ما پیروزی را پاس بداریم؛—پاییدبِ
و بیاد داشته باشید که . دشُ گرفتار خواهد در بَندِ دُشمن شخودنیز تاراجگر 

هنگامیکه روزِ روشن است به من هتا در این شور و هیجانی که دارید تا 
در سُتون هایِ زیرا پس از فرارسیدن شب ما کسِ دیگری را پیوندید، بِ

  ".نخواهیم پذیرُفتخودمان 
 با فرمان ز اینکه کوروش به سُخنرانی اش پایان داد، او آنها را پس ا]4.2.27[

آن فرمان ها را در هنگام گوناکون شان فرستاد تا  به یِگان هایِ هایش
راهپیمایی به سَرجوخه هایشان برسانند؛ و از سَرجوخه ها نیز درخواست 

. دانن سرباز زیر دَستِ خود برس10 آن شُده بود که آن فرمان ها را به آگاهیِ
، درهالیکه کوروش با پارسیان در هنگام سپس گُرگانیان به پیش رفتند

ند و بِهنجار همانگونه که روام.  لشکر جای گرفته بودندراهپیمایی در کانونِ
  . را در دو سویِ لشکر جای دادبود، کوروش اسپواران
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هِنگامیکه سپیده دم فرارسید، شُماری از دُشمنان از چیزی که  ]4.2.28[
آن ) معنی(دیدند در شِگِفت ماندَند، بَرخی بیدرنگ دَریافتند که آرش می

 این گُزارش را آغازیدَند، شُماری بانگ برآوَردَند، ، بَرخی پَراکَندنِچیست
بَندند، شُماری ابزارهایِ خود را بار  میکَردند که اسب ها را بِهم بِبَرخی تالش
نداختند، دیگران خودشان را با هایِ باربری میاَیگران جُوشن بر اسبمیزَدند، د

، شُماری  اسب هایشان میپریدندبَرخی دیگر بر رویِجَنگ اَبزار میĤراییدند، 
 ارابه  را لگام میزَدند، دیگران به زن ها کُمک میکردند که سوارِآن اسب ها

 خود برایِدارایی های  گرانبهاترینشوند، و دیگران درهال بِه چنگ آوردن 
  بودند، کهبودَند؛ بَرخی در هال چال کردن دارایی هایِ خودنگهداری از آنها 

ادند، درهالیکه بسیاری از آنها تالش میکردند که راهِ رهایی خود را گیرمیاُفت
 هال انجامِما بایستی بِاَنگاریم که آنها در. گُریزِ شتابزَده جُستجو کُنند در

—یزهایِ دیگرهَمِه نمونه از چ—بسیاری از کارهایِ دیگر بودند همچنین
 آنها ازپای  پایورزی و ایستادگی را نداشت؛اییِبجز اینکه هیچکس توان

  .را فُرود آوَرَند) ضربه ای (دند، بدونِ اینکه بتوانند کوبشیدرمیĤم
، زنان خود )Lydia(، پادشاهِ لیدیه زوسکرُ از آنجا که تابستان بود، ]4.2.29[

 تا اینکه آنها بتوانند در خُنَکی  دُرُشکه هایی فِرِستاد،را در شب به همراهِ
شَب، آسُوده تر راهشان را ادامه بِدَهَند، و او خودش با سَوارِگانش بِدُنبالِ آنها 

  .روانه گَشت
بخشِ باختری ) [Phrygian(پادِشاه فیریگیان گُفته میشود که  و ]4.2.30[

راهِ  آب)منطقه(نیسَنگِ در ) Phrygia(، فرمانروایِ فیریگیا ]ترکیه امروز
هِنگامیکه هَمراهان پادشاهِ . ه بود، همین کار را کرد)Hellespont(سپونت لِهِ

ریختگان را دیدند که شِتابان درهال پُشتِ سرگُذاشتن آنها  گُ،فیریگیان
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ده است، و سپس آنها نیز  شُدند که چه پیش آم از فَراریان جویا آنها،هَستند
به که میتوانستند  و تا اَندازه ای  خود ادامه دادندپس از آگاه شُدن به گُریز

  .اَفزودندشتابِ خود 
و پادِشاه ]  ترکیه امروز،)Cappadocia[(ولی پادِشاه کاپادوکیه  ]4.2.31[

 برای آراستن )فرصتی (عربستان، از آنجا که هنوز در نَزدیکی بودند و ژایشی
بسیاری از ولی . خود با جَنگ ابزار نداشتند، بدستِ گُرگانیان از پای درآمدند

 که آنها در کشور خود زیرا از آنجا.  آشوریان و عرب ها بودند،کُشته شُدگان
  .کردندمیرفتار  و آهسته منده گُریختن خیلی آسودهنگامِدر بودند، 

هال پیگَردِ دُشمن بودند، بگونه ای اکنون مادها و گُرگانیان که در ]4.2.32[
انتظار (ن پیروزی پیوس دارد رفتار میکردند که آدم از پیروزمندان در زما

 که با او مانده بودند، دستور داد ولی کوروش به آن بخَش از اسپواران). دارد
 جنگ ابزار  و هرکس را که بِه بینند کهسواره به پیرامونِ اُردوگاه بروند

میاید، بِکُشند؛ درهالیکه برایِ آنها که در درون از اُردوگاه  بیرون دستبِ
 بسیاری از ؛  که در آن ازدند، آگاهینامه ای را بیرون داداُردوگاه مانده بو
 که ، خواسته شُده بودسوارگان، سپَردار و کمانگیر بودندکه سربازان دُشمن 
 خود را بیرون بیاورند و بسته بَندی شُده آنها را فُروگُذارند، جَنگ اَبزارهایِ

از این فرمان  هرکس که ، وولی اسب هایشان را در چادر هایشان جا گُذارند
اکنون مَردان کوروش شمشیر . سرپیچی کُند، سرش را از دست میدهد

  .نده بودور آنها ایستاددُه به سُتون بِو بِدَست 
 دارایِ جَنگ اَبزاریکه  نگ با آن فرمان، سَربازانِ دُشمن هماه]4.2.33[

، که )منتقل کردند ( تَرابُردندآن میدانیبه جنگ ابزارهای خود را بودند، 
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 آنجا اَفکَندند، و مَردانی که برایِ اَنجامِ در را آنهاکوروش فرمان داده بود، و 
  . را آتش زَدَندنکار گُماشته شُده بودند، آن جنگ ابزارهاای
 اکنون کوروش بیاد آورد که سربازانش بِدونِ خوراک و نوشیدنی  ]4.2.34[

ار یا هر چیز به همراه او آمده اند و بدون این چیزها نمی توان یک کارز
ها را هر چه زودتر و ) آذوقه(گرفت، و برای اینکه این آزوغه  ی را پیدیگر

ه در هر کارزاری بود ک) ضروری(یک چیز نیازین  تُندتر بدست آورد، این 
 آزوغۀِ سربازان در اُردوگاه دیده وری و  روی فَراهم کردنکسانی باشند که بر

  .بازرسی کُنند
 اینچنین فراوان) احتمال(آمد که با شایمندی وش  کورنَگرِه  بِ]4.2.35[

 مانده باشند، اگر جُز این یکارگُزارانی بایستیکه در اُردوگاهِ آشوریان بجا
تأخیر  (میبود، آنها در گِردآوری و بسته بندیِ ابزارهایشان میدَرَنگیدند

 یۀِپا  که بری را بیرون دادنگ با آن، کوروش یک آگاهینامه اهماه. )میکردند
او  و خود را به  میبایست که به نَزدِ او میĤمدند آشوریآن هَمِۀِ سرایدارانِ

ترین مَرد سال ن، کُهَآنجا نمیبوددر گر این چنین کارگُزاری ، و اشناساندندمی
 از این دستور  کسیاگر و ؛در هر چادر میبایست جای او را میگرفت

 لگو بَرداری ازبا اُ.  برتابدمیبایست سَختی را سرپیچی میکرد، کیفرِ
بیدَرَنگ از آن دَستور نیز سرایداران ، سرورانشان در پیروی از فرمان کوروش

ند، او د و هنگامیکه آنها در پیشگاهِ کوروش باشنده بو.فرمانبُرداری کردند
 خودشان آزوغه برایِ بیشتر از دو ماه  هایِفرمان داد تا کسانی که در یگانِ

 که آزوغه برای یک و سپس کسانیشینند، روی زمین بِنِدر پیش او دارند 
  .بنشینندآنها ماه دارند، پُشتِ سر 
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، )مُالحظه کرد (آنها را دَرنِگِریستهَمِۀِ و هِنگامیکه کوروش  ]4.2.36[
  تا همهیکماه داشتند، همان فرمان را دادکوروش به آنها نیز که آزوغه برایِ 

  .بنشینند در نَزدیکی او فوری
 را که نیاز داشت، بدست آورد، او یینکه کوروش داده هایپس از ا] 4.2.37[

  :برای آنها هَمانگونه که در پی میĤید سُخنرانی کرد
 و آرزو  رفتارِ خَشن را دوست نداشته باشد اگر کسی از شُما، منمَردانِ"

) یقین(فتار شود، پس او باید که خَستُوکی داشته باشد که با مهربانی با او ر
که  واگُذار کُند خوراک و نوشابه ای را ه هر چادری دو برابرِ که بداشته باشد

 با هَمِۀِ ؛بوده است در پذیرایی از سرورانِ پیشینش پیش از این مَنِشِ او
هر ) فاتحان (پیروزمندان. آنچیزهایی که برای یک خوراک خوب نیاز است

ز ماده  پُر ا، و آنها میزهایِباشند، بِزُودی اینجا خواهند بودبخواهند  که یِسوی
به سود شما  بیگُمان باشید که ).انتظار دارند (هایِ خوراکی را پیوس دارند

  سویِ بِکُنید، که از آن پیروزمندان از را پیشوازی ای شُما اگرخواهد بود،
  ".آنها پَذیرفته شود

ند تا با  این سُخنان را شَنیدَند، آنها رَفت سرایِداران پس از اینکه]4.2.38[
 کوروش را بجا آورند، درهالیکه  فرمان هایِو بُزُرگ،) عظیم( آسیم آرزومندیِ

 :زَد و اینچنین با آنها سُخن گفته هایِ خود را سِدا کوروش سَرفرماند
روشن است که این در توانایی ماست که با پذیرایی از دوستان من، "

را ی ها و نایاب ترین مِخودمان ناشتایی بخوریم، و بهترین خوراک ها 
 به یاری ما آمده اند، من هَرگز نولی اکنون که هَمبَستِگانِما. رگُزینیمبَ

  داشته باشدینکار برای ما بیشتر از آن سودی دربرنمیتوانم به پندارم که ا
دوستانمان را ) احوال(جاور هال و با دور اندیشی، که نشان دهیم که ما 
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د نیمی از ی تواندی وپایکوبی نمشابهترین : )مالحظه میکنیم(درمینگریم 
اری زگُ با بدست آوردن سپاس ما توانستیم کهببخشندبه ما  را آن توان

  ".ردار شویماز آن برخو) باوفایمان(یمان  مهرپوهمبستگانِ
گر ما اکنون آنهایی را که درهال انجام کارهایِ سخت برای ما ا" ]4.2.39[

 ما را شمنانِدُهم اکنون دارند  آن کسانی را کههَستند، فراموش کُنیم، 
 پیگرد میکُنند، آنها را از پای درمیĤورند، و هر کجا که دُشمن ایستادگی

 من میترسم که ما چهرۀِ خودمان را در نَزد آنها میکُند، با آنها نَبَرد میکُنند؛
این  از دست دادنِ )علت(  ما به شَوَندِو توانایی هایِاز دست بدهیم، 

بینند که ما نشسته و برای یکه آنها بِهنگام، به سُستی فرارویند، دوستان
خودمان جا خوش کرده ایم و خوراک هایمان را میلُبانیم، پیش از اینکه 

 بارۀِ درما  این است که برایِ ماراستینجَشن . بدانیم که بر آنها چه میگُذَرد
 را برای ما می شان که زندگی خودخواست هایِ کسانی پی جو شویم

 که هَمِۀِ  ما کار میکُنند، تا پی ببریمو برایِ) ندبه خطر میاَنداز(سیجَند 
بَزمی ست که   بازگشت به خانه، برآورده شده اند؛ ایننیازهایِ آنها در هِنگامِ

  ".فراوان تر از پُر کردن شکم هایمان، به ما خوشهالی خواهد بَخشید

را از ما و بیاد آورید، هتا اگر اَندیشیدن به آنها بَسنده نباشد تا " ]4.2.40[
ته برای شکم  شایس این هنگامۀِ، به هیچ رویانجام آن کار شَرمسار کُند

، کارهایی را که در چشم انداز خود گذاشته ایم  نیست؛پرستی و بد مَستی
است، و ) خطر( هنوز هرچیزی پُر از پَژمَرگ نرسانده ایم؛هنوز به انجام 

 آنها  داریم که  شُمارِما دُشمنانی در این اُردوگاه. هوشیاری درخواست میکُند
هال پرسه زدن و چرخیدن در، و آزاد در پیرامون ما ده برابرِ شُمار ما هَستند

 ما هم نیاز به پاسداری از خودمان در برابرِ آنها داریم و هم باید از هَستند؛
 باشند  در دسترسنیم، به گونه ایکه پیشکارها و سرایدارنیآنها نگهبانی کُ
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افزون بر آن، . کُنند) نظارت(ک ما بازبینی رد و خوراوبر آزوغه ها و خ که
و ما باید که از چیزیکه ما را نگران میکُند  ما هنوز بازنگشته اند، اسپواران

خود پُرسش کُنیم که آنها کُجا هَستند و آیا هنگامیکه آنها بازگَردند، 
  "میخواهند که پیش ما بمانند؟

، و من از  در این اُردوگاه هَستفراوانیاَفزون بر آن، گَنجینه هایِ " ]4.2.42[
که برای ما هست ) امکان(ناآگاه نیستم که این شایش ) موضوع(این نهاده 

ها   برداریم، ولی این گَنج،دنکه ما را خشنود میکُنرا  ها  گَنجهر اندازه از آن
 کُمک  نیز از آنِ کسانی هست که به ما در بدست آوردنِ شان همان اندازهبه

ها سودی بیشتر از  ولی من باور ندارم که دَست اندازی بر آن گَنج .کَردند
 دادگر و  در برابر همبستگانِ خودمان نشان دَهیم کهاین ببار آورد که

  به خودمان آنها را دلبستگی،، و اینکه با اینچنین رفتارینبوده ایمدُرُستکار 
تضمین نخواهیم . (نخواهیم کردکنون داریم، پایندان  ااز آنچه که همبیشتر 

  ").کرد
مادها و  هنگامیکهو از دیدِ من بهترین کار این است که " ]4.2.43[

بَخش کردن این گَنج ها را به آنها واگُذار من  بازگَشتَند، تیگرانگُرگانیان و 
کُنم؛ و اگر آنها سَهمِ اَندَکی را به ما بدهند، به باور من ما باید آن را بجایِ 

ذیریم؛ زیر آنها بیشتر از آنچه که بدست میĤورند،  بپَمان خوددَستĤوردِ
  ". که با ما بمانندنود خواهند شُدخُش

 یک زمانِ کوتاهی پُرمایه خودخواهی میتواند زندگی ما را برایِ ]4.2.44[
این سودِ ناچیز در درگاهِ آن چَشمۀِ ) قربانی کردن( کُرپانی کردن  ولی.سازد

 از آنجا راستین) نعمت های (یِ هایکه هَمِۀِ فَرهومند) ثروت(توانگری 
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 میتواند ما و - آن را میبینمکنون ا هممنچیزی را که  -میگیرند، سرچَشمه 
  . بِکُند)طوالنی (یک توانگری درازدامن) صاحب( خاوَندِ را مانهَمِۀِ دوستان

 ماو مَنشِ بَخشی از رفتار ، )نماشتباه نَکُ( نَکُنم و اگر من رَمژَک" ]4.2.45[
بَرزیم گام زدن بر اِشتهایمان خودمان را بِ برای ل، کهین بوده است اهدر خان

 را از سود و بهرۀِ ناهنجار به دور نگه بداریم، و اگر مانو خود) تمرین دهیم(
 مان خوددرخواست کُند، ما باید که بتوانیم توانِخدادی پیشĤید که توانایی رُ

 توانم برایِمن نمیو . دیم بکار ببنماندر چیرگی برخودو  مانرا به سود خود
بیشتری از این ) اهمیت(م که از وَهاکِ یابی را بِ بَرزش هایمان جایآزمودنِ
  ".کنون بدست آمده است ابرخوردار باشد که هم بَختی

، یکی از ویشت اَسپَهبدینسان کوروش سُخن گُفت؛ سپس  ]4.2.46[
ش پُشتیبانی  پارسی با سُخنرانی ای که در پی میĤید از کوروآزادمَردها

 شَکیبایی میکُنیم، بدون اینکه ما همواره، کوروش؛ در هِنگامِ شکار آری":کَرد
) شک( اندید یم؛ بدونِ دستیاب ایجانور دَرَندهبر  بخوریم، تا اینکه چیزی

هال  اکنون درهم ما  که)طعمه ای( چَشته ای در برابر این  شکارارزش آن
 گَنج های هَمۀِکه  ناچیز است، بسیار  هَستیم بدست آوردنش برایتالش
هم که شُده است، م  یک دَهتا برای ما بِگُذارید تا. میگیرد بررا در جهان

که از والمنشی گُریزان است و بر چیزی ،گرفتار این آرزوی فریبنده نشویم
  ".اینچنین رفتاری درخور نِژادِ ما نیست. پلیدی فرمانفرمایی میکُند

 با ندگان در آن نَشست هَمِۀِ باشَ، وشت اَسپَهویینچنین بود سُخن  ا]4.2.47[
پس، اکنون که هَمِۀِ ما ":سپس کوروش گُفت.  هَمداستان شُدندآن دیدگاه

 کسانی  با هم همنَگر هَستیم، هرکُدام از شُما پنج تن از)مورد(نهاده در این 
 به ، هَستندشاز دَستۀِ خودو ،  داردرا به آنها) اعتماد(شترین اَپَستام بیرا که 
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بروند و از هُمِۀِ آن کسانی که آزوغه ها  تا این بازرس هابِگُذارید . دمن واگُذار
 انجام ازکسانی را که آن و بِگُذارید که آنها را فراهم آورده اند، ستایش کُنند؛ 

ر از سَروَرانِ  بدون از خودگُذَشتگی و سَخت ت، کوتاهی کرده اندهااینکار
  .ماهنگ با این دستور، آنها اینکار آغازیدند ه". کیفر بِدَهَند،پیشینشان
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  نَسکِ چهارم، بَخشِ سِوم
  در اَرتش) سواره نظام(   نُخستین یگان هایِ اسپوارانبرپاسازیِ

هال آوردنِ گاری هایی بودند که آنها را در اکنون یک بَخش از مادها ]4.3.1[
بودند پُر از آزوغه که مادها با باشتاب پیش میراندند؛ این ها گاری هایی 

ورده و با هَمِۀِ در آرساندن خود به دُشمنی که درهال گُریز بود، از دَستِ آنها 
  بودند؛وَرده میساختند، درهال بازگشتن که نیاز یک اَرتش را برآ آنهابارِ

 ند را می تَرابُردبانوانِ  بانِژادترین دُرُشکه هایی بودند کهدیگران درهالِ آوردنِ
حرم (زنانِ پَرده سرا ) بلکه(، نه تنها زنان شوهر دار را ونکه )ندحمل میکرد(

چَنگ ه را نیز بِهمه ها  آورده شُده بودند؛ این، زنانیکه از بهرِ زیبایی شان)سرا
  .اَنداخته و با خود آورده بودند

 هتا تا هَمین روزها هَمِۀِ کسانیکه در آسیا به جَنگ میروند، آنچه را ]4.3.2[
که برایِ آنها دارای بیشترین ارزش هاست، باخود میبرند؛ زیرا آنها میگویند 

میدانِ جَنگ باشد، آنها با نزدیکیِ  گرانمایۀِ آنها در که اگر هَمِۀِ چیزهایِ
 خواهند جَنگید؛ زیرا به گُفتۀِ آنها، اینها چیزهایی هَستند یدالوری بیشتر

شاید که این فَرنودها دُرُست . ندکه باید بیشتر از همه از آنها نگهداری کُن
 ین از بهر خُرسند کردن نیازهایِ آی که آنها از این همشایدولی باشند؛ 
  .خود پیروی میکُنند) شهوانی(وَرَنیک 

هِنگامیکه کوروش دید که مادها و گُرگانیان درهال انجام چه کاری  ]4.3.3[
مَردانش کَرده باشد،  را به خودش و  کَرد، اِنگار که آناو نِکوهِشیهَستند، 

 سَخت از آنها  دیگران با انجام کارهایِدر این میانبه نگر میĤمد که زیرا 
، درهالیکه او و مَردانش ند باش بِدَست آورده و چیزهایی را نیزی گرفتهپیش
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و .  که کارِ اَندکی و یا هیچکاری برایِ اَنجام دادن نبودجایی مانده بودنددر 
 ،شُدندمی در پیشگاهِ کوروش اَندر نگامیکه اسپوارانه اینجور بِنَگر میĤمد؛

آنها دوباره و دادند، میچیزهایی را که به همراه آورده بودند به کوروش نشان 
گُفتند که از می ؛ وپیوندندادامه اینکار به دیگران بِبرای رَفتند تا میسواره 

. بِکُنند اینجو رفتار  که است،به آنها فرمان داده شُدهسویِ اَفسران شان 
 بَرآشفته  زات و سرشتی که داشتبر پایۀِ از بهرِ این رفتاربدینگونه کوروش 

 نشاخت  بِدَست آمده)یغنیمت ها (یشُد، با اینهال او جایی را برای پَروه ها
و دوباره او سَرفَرمانده هایِ خود را برای گِردِهم آمدن ). تعیین کرد(کرد 

ند که سُخنان اَندَرزدَهَندۀِ او بیگُمان بوده هم  آنهافَراخواند و جایی ایستاد که
  :را میشنوند، سپس او همانگونه که در پی میĤید سُخن گفت

 اگر آن پَروه هایی ، شما هم آن را میپذیرید،، به باور مندوستان" ]4.3.4[ 
ما کنون به ما نشان داده میشوند ازآن ما بودند و  اکه هم) غنیمت هایی(

هر ما و نگه بداریم، دارایی و فراوانی برایِ خودمان ا میتوانستیم که آنها ر
آنها که سهم بیشتری ) شک(بدون اندید  ر میگرفت؛ربَپارسی را در کشور دَ

بدست ) غنیمت ها(در پیروزی داشته اند، سهم بیشتری را نیز از پَروه ها 
م بینم این است که چگونه ما میتوانیولی آنچه را که من نمیتوانم بِ. میĤورند
یگان هایِ اسپواران نیز   مااینکه مگر ، این پَروه ها بشویم)صاحب (خاوند

  "خودمان را داشته باشیم) سواره نظام(
که ما پارس ها جَنگ "کوروش ادامه داد؛ "تنها به این بیاَندیشید،" ]4.3.5[

 به میدان مبارزه میرویم و دُشمن را وادار به گُریز که با آنهااَبزارهایی داریم 
 شِکَست دادیم، چگونه میتوانیم بدون  را پس از اینکه ما دُشمنکُنیم؛می

، کمانگیرهایِ آنها و سربازانِ  سوارکارهایِ دُشمن خودی، اسپوارانِیگانِ
دستگیر دُنبال و آراسته به شمشیر و سپر آنها را که درهال گُریز هَستند، 
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 ترس داشته  بایدشمن دُ نیزه انداز و یا سوارکارِکُنیم؟ و کُدامین کمانگیر،
هنگامیکه  به ما آسیب برساند، در برابر ما) ظاهر شدن( که با سَهیستن باشد

بیگُمان هَستند که از سویِ ما هیچ پَژمَرگی  )بطور کامل(آنها به رسایی 
رشد (رُستَند می جَنگل آنها را بیشتر از دَرَختانی که در آن سویِ) خطری(

  "؟)نمی کُندتهدید (، نمی پَتِستَد )میکُنند
 که  استاینجوری باشند، روشن) شرایط (سامه هاو تا هنگامیکه " ]4.3.6[

را که بدست ما ) غنیمت هایی(گانی که با ما هَستند، پَروه هایی سوارِ
هم ، و شاید یی خودشان باشندداراانگار که درنگرند   همانگونهمیاٌفتند،
  "!خداوند داندبیشتر، 

هیچ  ؛از روی ناچاری اینگونه است) وضعیت(ت نِهِشکنون  اهم" ]4.3.7[
که در پی میĤید، به باور من  اینمونه آوری.  نیستم برایِ آنهکُمکی 
 انگارید که ما میتوانستیمبه  نشانۀِ آشکاری برای هَمِۀِ ما باشد؛ بایستیکه

رویی که نیهمان ییم که به اندازۀِ  بیĤراخودمان را با نیرویِ سَوارِگان
ن ند خوب میبود، که بتوانستیم با توان خودمان با دُشمنانمادوستانمان دار

کمکِ دوستانمان رفتار ه کنون ب ا که همکُنیمموشکافانه همان گونه برخورد 
که اکنون سربُلند از بدست ( پی میبُردیم که آنها ، در آن هنگاممیکُنیم

اال نگه کمتر بدر برابر ما سرهایشان را ، )آوردنِ پَروه هایِ فراوان هَستند
نبود که آیا آنها میخواستند ) مهم( در این هالت این برای ما مَهَند .میداشتند

 از نیروی خودمان )راضی (ما خُرسندنیز که با ما بمانند و یا بروند، بدونِ آنها 
  ".میبودیم

هیچ ناسازگاری ای  هیچکس به پندار من ، در پیوند با این دیدگاه" ]4.3.8[
 که اگر ما میتوانستیم یک یِگان از سَوارِگانِ داشتاهد نخو با من )مخالفتی(
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) وضعیت(در سَنجش با نِهِشت [ بُزُرگی) تفاوت (، ناسانیسازیمپارسی را برپا 
از خودتان شُما ) بی شک(بِدونِ اَندید اکنون بَرمیداشت؛ رای ما درب ]کنونی

وب، بُگذارید بسیار خ ؟به انجام رسانیم را پُرسش میکُنید که چگونه ما اینکار
تصمیم گرفته ( به انگارید که ما وَداییده ایم ؛درنِگِریمرا  اینکه ما نُخُست 

ما  )دقیقا(گرانه راستینخوب، ،  که این چنین نیرویی را برپا سازیم)ایم
  " ، و به چه چیز نیاز داریم؟ آغاز کُنیمبایدچگونه 

  داریم، با لگام ها وبیگُمان ما سَدها اسب در این اُردوگاه در کمند" ]4.3.9[
بَرگ ها برای سوارکاری با اسب برخورداریم، زین هایِ آنها، ما از همِۀِ سازو
 میدارد، و نیزه هایِ سَبُک برای پَرت کردن جوشن باالتنه که سینه را پاس

چه چیز دیگری ما نیاز داریم؟ این نیز . یا بکار بُردن در درگیری هایِ نَزدیک
  ".دانی نیاز داریمروشن است که ما به مَر

ا ناگُزیر از داشتن مَردان آزموده پس چه میشود کَرد؟ آشکارا م" ]4.3.10[
اکنون این بَرجَسته ترین نیازیست که ما داریم؛ زیرا هیچ چیز . هَستیم

بجُز اینکه ما خودمان خاوندِ ازآن ما باشد، ) بطور کامل(نمیتواند به رسایی 
رخی بخواهند بگویند که ما نمی دانیم ولی شاید بَ.  خودمان باشیم)صاحب(

به هیچ وجه، به خُداوند سوگَند؛ زیرا هیچیک از . که چگونه سوارکاری کُنیم
 سوارکاری کُنند، پیش از یادگرفتنِکنون میدانند که چگونه  اآنهایی که هم

ولی بَرخی شاید که بگویند که آنها . ، در این هُنر مهارتی نداشتندسوارکاری
  ".ودک بوده اند سوارکاری یادگرفته اندهنگامیکه ک

بچه ها در فراگیریِ چیزهایی که به آنها آموخته و نشان آیا پسر" ]4.3.11[
بهتر ن هَستند؟ و کُدامین یک از آنها ه میشود، هوشیارتر از بُزُرگساالداد
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کار درآورند،  بِدنی خود بِه میتوانند آنچیزی را که فراگرفته اند با نیرویِ
  "ا و یا مردان بُزُرگسال؟بچه هپسر

ما از زمان  دیگر  پسربچه ها و مردانِدوباره اینکه، در سنجش با" ]4.3.12[
برای فراگیری برخورداریم؛ زیرا ما نمیباید همانند پسربچه ها هُنر بیشتری 

کنون میدانیم؛ و یا هُنر  اچگونگی آن را هم ما را یاد بگیریم، زیراتیراندازی 
و دوباره اینکه ما در ؛ نه. که آن را همچنین فراگرفته ایمپرتاب کردن نیزه، 

که بَرخی  ،نیستیم که در آن مَردانِ دیگر بسر میبرند) وضعیتی(نِهِشتی آن 
 داد و هداشته شُده اند، بَرخی با انجامِان نگ خودشهایِکِشتزارِاز آنها سرگرم 

 زمان برای  نه تنها دیگر کارهایِ خانگی، درهالیکه ماسِتَد، و بَرخی با انجامِ
آنها ما را ناگُزیر ) بلکه(رَزمی داریم، ونکه ) عملیات(ردگان هایِ  کانجامِ

  ".میکُنند و جنگ، زندگی ما شُده است
تمرین ( بَرزش هایِ  در آن شاخه هایِ فراوانسوارکاری همانندِ" ]4.3.13[

 ۀِام در هنگهرگز؛فرسا؛ نه  نیست که سودمند هَستند ولی توانرَزمی) های
راهپیمایی رَزمی، آیا سوارکاری دل نِشین تر از راه رفتن و پایِ خود را بَر 
زمین کوبیدن نیست؟ و هنگامیکه نیاز به تَندروی ست، آیا این خوشایند 

 با شتاب به  نیازب به نَزدِ یک دوست رَسید، و در هنگامِنیست که  باشتا
باید کسی آدم   کهبدست دهد) فرصتی( یا جانوری رسید، اگر ژایشی کسی

، ابزارهایی را که ؟ آیا این برای شما آسوده تر نیستندیا جانوری را پیگرد کُ
؟ )حمل کُنند (ترابُرند بِبرای شما  ها اسبمیخواهید به همراه داشته باشید، 

) مفهوم(نمیتوانند به رسایی یک مینش ری مان، به همراه داشتن و تَرابَبیگُ
  ". داشته باشند دربررا
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به هر روی، چیزیکه آدم باید بیشتر از همه از آن بترسد این " ]4.3.14[
سوارکاری را آموخته است که پیش از اینکه ما به رسایی هُنر ) مورد(نهاده 
 در کَردِگان هایِ   که بر پُشت اسب هایمانز داشته باشیم، نیاباشیم

دیگر نه ) یتوضع(، در این نِهِشت )شرکت کُنیم(هُماسیم رَزمی، بِ) عملیاتِ(
دُشواری ولی هتا این .  کارآمدیگان هایِ پیاده خواهیم بود و نه سوارکارانِ

یرا هرگاه که ما آرزو ؛ ز شکست ناپذیر نخواهد بود)مشکل (یک فراپُرسشنیز 
 در هنگام یم؛ و دیگر اینکهمیتوانیم بیدَرنگ بر روی پاهایمان به جَنگکُنیم، 

 جَنگیِ) تاکتیک های(رایی هایِ رزماو آموختنِ سوارکاری، ما فراگیری 
  ".پیادگان را فراموش نخواهیم کرد

 بدینسان کوروش سُخن گُفت؛ و کریستانتاس با سُخنرانی ای که ]4.3.15[
 آرزومند برایِ نمونه، من به این اندازه":در پی میاید از او پُشتیبانی کرد

 ،ن اسب سواری با یادگرفتپندارم میستم که هُنر سوارکاری بیاموزم، کههَ
  ".کُندمیتواند پَرواز مَردی خواهم شُد که 

هنگامیکه من با  ما اکنون هَستیم، که) وضعیتی(در نِهِشتی زیرا " ]4.3.16[
 ، کههَستم من خَرسند دَستِکَم ، دویدن میگذارم)مسابقه(کسی همتازی 

در زمان ؛ و  و جا بُگذارمبتوانم او را به اندازۀِ یک سرگردن شکست بدهم
هنگامیکه من ببینم که یک جانوری درهال دویدن است، من خَرسند شکار، 

 یتَندتیز و   بَسَنده به اندازۀِ و بتوانم هَدَف گیری خوب اگر،خواهم بود
  را با آنبتوانم دور شود، پیش از اینکه آن جانور بسیار که داشته باشم

 بشوم، خواهم ر یک سوارکااگر منولی  .تیرکمان و یا با نیزه نشانه بگیرم
پیشی بگیرم، با آنکه او به اندازه ای دور شُده ) رقیبم(م توانست که از همال

نبال وانم او را ببینم؛ و من خواهم توانست جانوران را دُمیتتنها ، که من است
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 و یا آنها را از نَزدیک ازپای درآورم یا آنها را کُنم و از آنها پیشی بگیرم
  ]*[".با نیزه هَدَف بگیرمند، همانندِ اینکه ایستاده باش

 ایکه سواره در پی آن میتازدشکارچی آن  و ی که درهال دویدن استشکارآن هنگامیکه ] * [
، در از شتاب برابری برخوردار خواهند شُد برای یک دم دیک میشوند، از آنجا که آنهابه هم نز

  .دیدِ هم هر دو ایستا بنگر میĤیندآن دم و از 
 رَشک  به او آفریده ای که من بیشتر از همه میخواهم به،اکنون"  ]4.3.17[

 که ،]* [باشد سنتاور نام آن  به گمانم، )اشاره کنم( نمار کُنم میبُرده ام،
 که  رابا خَرَدِ خود و ساختن ِهرچیزی) استدالل کردن(فَرنایش آوری توانایی 

و ) تسرع(، درهالیکه که او از تُندپایی با دستانش داشت نیاز میداشت
 به هرچه که از پیش او توانست که میتوانایی یک اسب برخوردار بود

آری، .  از پای درآورد و کسی را که راه را بر او می بستمیگُریخت برسد
  ". هنگامیکه من سوارکار شوم، هَمِۀِ بَرتَری هایِ او را با خودم درهم میĤمیزم

]* [)Centaur ( آدم و نیمی اسب استیک جانور افسانه ای بال دار که نیمی.  

به هر روی، من خواهم توانست هَرچیزی را با خَرَدِ آدمیم " ]4.3.18[
حمل خواهم (پیشبینی کُنم، من جَنگ اَبزارم را با دَستانم تَرا خواهم بُرد 

را دُنبال خواهم کرد و او را بر ) حریفم(، من با تیزپایی اسبم، هَماوردم )کرد
با اسبم در یک سفت و سخت همانند سنتاور زمین خواهم اَفکند، ولی من، 

  ".پیکر، پیوند نخواهم خورد
 با یک از این است کهمن بهتر ) وضعیت(نِهِشتِ با این همه، " ]4.3.19[ 

 ها به باور من دَستِکم، سنتاور؛ زیرا)رُشد کنم(اسب در یک پیکر رُست کُنم 
 برای آدم های از چیزهایِ خوبی که میبایستیکه در بهره بُردن از بسیار

 ند چگونه میتوانست؛ و دیگر اینکه آنهادن، دُشواری داشته باشآفَریده شُده اند
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 سازگاری دارند، بهره  هاشتِ اسببا سر اَبزارهای آسایشی که  بسیاری ازاز
  "د؟نببر

هنگامیکه بر پُشتِ بیگُمان، د بگیرم،  من سوارکاری یاولی اگر" ]4.3.20[
؛ ولی  میکُند، انجام دَهَمرکاری را که سنتاوراهم توانست هَاسب هَستم، خو

هنگامیکه از اسب پایین میĤیم، من خواهم توانست خوراک بخورم، جامۀِ زیبا 
 اینکه، من یک  سُخنتن کُنم و بخوابم همانند آدم هایِ دیگر؛ کوتاه

وباره آنها را  کرد و دسوا از هم  اندام هایِ آن را هَستم که میتوانیسنتاور
  ".ند زدبهم پیو

من این بَرتَری را نیز در برابر سنتاور  " او اَفزود، "و سپس،" ]4.3.21[
بیند و با دو گوش  او این است که با دو چشم خود بِخواهم داشت، که خوی

 را با چهار چشم به م خودخود بشنود، درهالیکه من خواهم توانست پیرامونِ
ود که یک اسب براستی م؛ زیرا گُفته میشبه کمک چهار گوش دریاببینم و 

 او آن ها را دریابد و چیزهایی را با چشمانش میبیند، پیش از اینکه سوارِ
بخواهد اسبش را از هَستی آنها آگاه سازد، و دیگر اینکه اسب میتواند 
چیزهای زیادی را با گوش هایش بشنود، پیش از اینکه سوارش توانایی آن را 

مهربانی ). اشاره ای کُند(به او نماری کُند داشته باشد و بخواهد در بارۀِ آنها 
 در گروه آن هایی که " او گفت، "کُنید و  نام مرا پیش از همه بنویسید،

 نیز از بهر خُدا، نام ما را"".بیشتر از همه آرزومند هَستند که سوارکار بشوند
  .گُفتند در آن گِردِهَمایی دیگر باشندگان "همچنین بیافزاید،

ا این مَردان، از آنجا که ما همه همداستان ب" :پُرسید کوروش ]4.3.22[
یک قاعده ای ( که ما یک بُنپایه ای را بَرنَهیم پیشنهاد هَستیم، چگونه است

ه شود ید دلی، ودریافت کُند من  از اسبی رااگر کسیکه ) را تصویب کُنیم
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 ،د خودش را سرزنش کُناو بایستیکهکه او با پایِ پیاده در رفت و آمد است، 
  " باشد؟ بودهاو کوتاه یا دراز) سفر( فرانافت بدون درنگریستن به اینکه آیا

 و آنها همه این پیشنهاد  کرد از دیگران پُرسش بدینسان کوروش]4.3.23[
 این آیین را از آن زمان تا به امروز هَمۀِ پارسیان. )تایید کردند (اییدندرا ه

 میانه پَشکِشهروندِ پارسی از  هیچ ؛ پیروی میکُننداز آن پاس داشته اند و
 با پای پیاده بجایی  دلبخواهیرا شما نمی بینید که بخواهد) طبقه متوسط(

  .برود
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  نَسکِ چهارُم، بَخشِ چهارُم
   در جنگ و بستن پیماننامۀِ آشتی با آنهاآزاد کردنِ گرفتار شُدگان

ارانِ مادی و گُرگانی اَندر  از نیمروز گُذشته بود، سوارکو هِنگامیکه ]4.4.1[
. بودند، به همراه آوردندشُدند، درهالیکه اسب ها و مردانی را که گرفتار کرده 

به ،  واسپُرده بودند اَبزارهایِ خود راآنها زندگیِ هَمِۀِ کسانی را که جَنگزیرا 
  .آنها بَخشیدند

ا پُرسید رَسیدند، کوروش از آنه) سواره نظام(  اسپوارانو هنگامیکه ]4.4.2[
 و هنگامیکه آنها این پُرسش را با  هَمِه تَندُرُست هَستند؟ردانِ آنهاکه آیا مَ

خود را ) موفقیت( آری پاسُخ دادند، کوروش پُرسید که چگونه آنها کامگاریِ
بدست آوردند؟ و آنها آنچه را که به انجام رسانده بودند، به کوروش بازگُفتند 

 کارهایِ) جزئیات ( در بارۀِ ریزگانِبه او )افتخار(و بُرزش  با بالندگی و
  . دالورانۀِ خود گُزارش دادند

 کوروش با خُشنودی به هَمِۀِ چیزهایی که آنها آرزو داشتند برای او ]4.4.3[
، گوش فراداد، سپس او آنها را با این سُخنان )توضیح دهند (بازنمایند

 الوران رفتار کردهاین به رسایی روشن است که شُما همانند دَ":ستایش کرد
تر و روش، زیرا که شما بُلندباالتر و خُوبینداید؛ و هر کسی میتواند آن را بِ

  ".از پیش سر برآورده اید)  جدی تر(تر فَرسَخت 
 پُرس و جو  مادی و گُرگانیرکاران از سواسپس کوروش در ادامه ]4.4.4[

آن کرده اند و آیا پیشروی سواره  در سرزمین دُشمن آنها تا چه اَندازهشُد که 
و آنها پاسُخ دادند . )محل سکونت بوده است(نَشیمند بوده است  درسرزمین

سر تا در که نُخست آنها سواره راه زیادی را پُشتِ سرگُذاشتند، و دوم اینکه، 
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 پُر از گُوسپَند، بُز، گاو و  مَردم میزیسته اند و همچنین،سر آن سرزمین
  .ورده های دیگر بوده است از فَرآمه گونهاسب، غله و گَندُم و هَ

دو چیز را در چشم انداز  برای ما خوب است که ":کوروش گُفت ]4.4.5[
 کسانی کُنیم که این داراک ما خودمان را سرورِیکی اینکه : خود نگه بداریم

یرا ز.  همانجا که هَستند بماننداو سرمایه ها را دارند، و دیگر اینکه آنه
 مردم است، دارایی بسیار با اَرزشی میباشد، ولی سرزمینی که درنَشیمندِ

  ".انگونه تُهی از فرآورده خواهد ماندزمینی که تُهی از مردم باشد، به هم
، شُما انی را که میخواستند در برابر شما ایستادگی کُنندکس" ]4.4.6[

زیرا این بهترین راهی است . کُشتید، من آن را میدانم؛ و کار شما دُرُست بود
ولی کسانیکه ). تضمین کرد(یتوان با آن، میوۀِ پیروزی را پایندان کرد که م

 جایگاهِِدر ، شما آنها را )تسلیم کردند (سُتوهیدندخودشان را به شما 
 بروند، به باور بِگُذاریم که آنهاما  اکنون، اگر. خود آوَردیدگِرِفتاران جَنگی با 

  ".ر آن استد ما  را انجام داده ایم که بَرتَرییکار من، ما
در خواهیم داشت که از خودمان نه نیازی زیرا، نُخُست اینکه، ما " ]4.4.7[

، و نه اینکه از آنها با از آنها نگهداری کُنیم  نهبرابر آنها پاسداری کُنیم و
ما این نیست ) منظور(یدِ دخورد و خوراک پَرَستاری کُنیم؛ زیرا، بیگُمان فَر

؛ و دوم اینکه اگر ما بِگُذاریم که آنها سنگی بمیرندکه بِگُذاریم که آنها از گُرُ
، تا اینکه  خواهیم شُدزندانیانِ جَنگیِ بیشتری) مالک(دارناکِ   فردابروند، ما

  ".اینکار را نَکُنیم
 زیرا، اگر ما سرورانِ آن کشور شویم، هَمِۀِ آنهاییکه در آنجا زندگی ]4.4.8[

ان در این کشور،  مردم دیگر؛ و جَنگی ما خواهند شُدبندگانِمیکُنند 
 بَندگانِ جَنگی زنده هَستند و آزاد شُده اند، بینند که اینهنگامیکه آنها بِ
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ه هَستند کآنها در آن جاهاییبجای اینکه بخواهند از دَستِ ما بِگُریزند، 
پس، این، پیشنهادِ من . بُرداری از ما را برخواهند گُزید، و فرمانخواهند ماند

 ".سی برنامه بهتری را میشناسد، بِگُذارید که سُخن بگویداست؛ ولی اگر ک
ولی هنگامیکه آنها پیشنهادِ کوروش را شَنیدند، در پَذیرفتن آن با هم 

  .همداستان شُدند
 هماهنگ با آن، کوروش گِرِفتارآمدگانِ جَنگی را برایِ گِردِهمایی ]4.4.9[

  :انی کردفراخواند و همانگونه که در پی میĤید برای آنها سُخنر
کنون شُما زندگی خود را با  اهم" کوروش گُفت، "مَردانِ من،" ]4.4.10[

و در آینده نیز، اگر  ؛)نجات دادید (درهانیدی) تسلیم شُدنتان(سُتوهیدنتان  
  هرچه کهبِدهید، هیچگونه دگرگونی ای،شُما به فَرمانبُرداریِ خود اِدامه 

فرمانروایان از این پس مگر اینکه  برای شُما پیش نخواهد آمد،  باشد،بخواهد
در همان مانندِ گُذشته پیشین بر شما فرمان نخواهند راند؛ ولی شُما باید که 

خانه ها، جایگاه هایِ کار و همان کشتزارها زندگی کُنید؛ شُما باید که با 
همان همسرانتان زندگی کُنید و فَرزندانتان را در زیر فرمان خود داشته 

  ".کنون دارید ا که هم، همانگونهباشید
کَس دیگر ندارید؛ ولی اگر با ولی شما نیاز به جَنگیدن با ما و یا " ]4.4.11[

آسیبی به شُما برساند، ما برایِ شُما پیکار خواهیم کَرد؛ و دیگر بخواهد کسی 
زاوَری اینکه هتا هیچکس از شُما درخواست نخواهد کرد که در اَرتش 

و آنها که جَنگ . یِ خود را پیش ما بیاورید جَنگ اَبزارها؛ کُنید)خدمت(
اَبزارهایِ خود را بیاورند از آسایش برخوردار خواهند شد، و آنچه را که ما با 

ولی با آنها که . شُما پیمان می بَندیم بدون هرگونه نیرنگ، انجام خواهد شُد
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نگ از واگُذار کردن جَنگ اَبزارهایِ خودشان به ما خودداری میکُنند، ما بیدر
  ". کارزار خواهیم شُدواردِ

ولی اگر هریک از شُما از راه دوستی به پیش ما بیاید و نشان " ]4.4.12[
دهد که او دادمندانه با ما رفتار میکُند و به ما گُزارش برساند، ما با او همانند 

این . همانند یک بَردههمیار و دوستِ خود برخورد خواهیم کرد و نه 
 آنها را  بپذیرید، واز ما برایِ خودتانرا ) اطمینان ها(ها  اَگُمانی پُشتگرمی و

  ". برسانیدهمچنین به دیگر بازماندگانِ خود

 دیگر نخواهند این ولی اگر بَرخی از کسانِ": در ادامه کوروش گُفت]4.4.13[
رمانبُرداری را بپذیرند و بخواهند راهبند شُما در فَ) شرایط (سامه هایِ
ما را در شُما  را میپذیرید، هالیکه شما این پیمان ها، در گردندپذیرش آنها

 آنها  اینکه نه، و شاید که شُما سرور آنها بشوید وبرابر آنها راهنمایی کُنید
 آنها با نشان دادن  بدینسان کوروش سُخنرانی کرد و".سرور شما بشوند

   .کُرنش با او پیمان بستند که آنچه را که او دستور داده است بجاآورند
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  نَسکِ چهارُم، بَخشِ پَنجُم
) تشویق(خودباوری در همرزمان و ایزانش ) حس(برانگیزاندن سُهِش 
  )مُدیریت (آنها در کارفرمایی

مادها و ":گانِ جَنگی رفتند، کوروش گفتهنگامیکه آن گرفتارشُدِ ]4.5.1[ 
سیده است؛ و ارمنی ها، اکنون زمانِ خوردنِ خوراکِ نیمروز برایِ هَمِۀِ ما فَرار

هرچیزی که نیاز باشد در چهار چوبِ توانایی های ما به بهترین شیوه فراهم 
پس بروید، و نیمی از نانی را که پُخته شُده است برایِ ما . شُده است
ه اندازۀِ بَسَنده برایِ هَمه پُخته شُده است؛ ولی هیچ گوشت نان ب—بفرستید

 بَسَنده به اَندازه ایاین چیزها ؛ زیرا یا چیزی برایِ نوشیدن برایِ ما نَفِرستید
  ". ما رسانده شُده است)اقامتگاه های(رایِ ما و به مانِشگاه های ب
آنها را به چادرهایِ " کوروش به آنها گُفت، "و شُما، گُرگانیان،" ]4.5.2[

دیگر اَفسران را به بُزُرگترین چادرها، و —پُرشُمار شان راهنمایی کُنید
 جاهرکُدر و شُما .  چادرهایی که شما خودتان بهتر میدانیدبازماندگان را به

چادرهایِ شُما . وراک بخوریدکه برای خودتان بهترین جا یافتید، میتوانید خ
ی  فراهم آوری هاو در آنجاها نیزو بدونِ کاستی هَستند، ) ایمن(رمَند نیز اَ

فته پیش بینی شُده است، همانگونه که برای دیگران انجام گر همانندی
  ".است

 برای ، که ما پارسیانباشیداز این و شُما هَمِه میتوانید بیگُمان " ]4.5.3[
د، ولی شُما از درون چادر ها نگهبانی خواهیم داشما و در بیرون از اَردوگاه 

نگهبانی کُنید که شاید چیزی بخواهد رُخ بِدَهَد و جَنگ اَبزارهایِ خود را 
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نی که در چادرها بسر میبرند، هنوز دوستان ما آماده نگه بدارید؛ زیرا آن مَردا
  ".نَشُده اند

 و مردانش به گَرمابه رَفتند، جامه های خود را تیگرانسپس مادها و  ]4.5.4[
هایِ آنها را نیز اسب . ، و رفتند که خوراک بخورند)عوض کردند(وَرتیدَند 

رستادند؛  فمادها نیمی از آن نان ها را برای پارسیان. تازه و آماده ساختند
 فرستاده شُد، زیرا مِی نه گوشتی، نه چاشنی ای و نه پارسیانولی برایِ 

اکی به فراوانی پنداشتند که کوروش و مردانش از این ماده های خور میمادها
کوروش این بود که ) منظور(ید د، درهالیکه فَرشته باشندفَرادَست دادر
ا میتوانند از روی نیاز هتا  خوراک است و آنهسنگی برای پارسیان چاشنیِگُرُ

  . بنوشند ای که در کنار جریان دارد،از آب رودخانه
 پارسیان خوراک هماهنگ با آن، پس از اینکه کوروش دید که ]4.5.5[

، او بسیاری از آنها را هنگامیکه )صرف کرده اند( گُساریده اندنیمروز خود را 
 بیرون فرستاد، با این هوا تاریک شُده بود در دسته هایِ پنج و ده تنه به

ه کوروش فرمان که خودشان را در پیرامون اُردوگاه، پنهان نگه بدارند؛ چونک
 از بیرون بخواهدکه کسی ) وضعیتی(شتی  در نِهِ،پنداشتچنین با خودش 

 نگهبانان در جایگاهِ این سربازان میتوانستند ببرد،بیاید و به آنها یورش 
 میتوانستند همزمان هرکسی را  آنهااینکهو دیگر ) خدمت کنند(زاوری کنند 

و . ، دَستگیر کُننده باشدکه آهنگِ گُریختن از اُردوگاه با دارایی هایش داشت
 گیر اینچنین پیشĤمد که خیلی ها تالش کَردند که بِگُریزند و خیلی ها نیز

  .اُفتادند
دست بفراریان هایی را که از و دارایی ) غنیمت ها(کوروش پَروه ها  ]4.5.6[

ولی او گُذاشت که  به نگهبانانی داد که آنها را دستگیر کرده بودند، آمده بود،
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 دُزدی فراریان را درجا گَردن بِزَنند، بگونه ایکه در آینده دیگر پیش نیامد که
  . پارسیان این دوره را پُشتِ سَر گُذاشتندنگونهبدی. در شب دستگیر شود

خود را با زمان سرگرم کرده بودند؛  پارسیانبدینسان  در آن هِنگام ]4.5.7[
 و مادها مینوشیدند و شادی میکردند و به آهنگِ نی گوش فرامیدادند

میگُذاشتند با هَمِۀِ آن چیزهایی که شادی آفرین بودند، به رسایی به آنها 
زیرا آنها خیلی از چیزهایی را که به خوشگُذَرانی کُمک . خوش بِگُذَرَد

، به گونه ایکه اگر کسی بیدار فته بودندگر) تغنیم(میکردند، به پُروه 
  .میماند، سرگشته از این نمی ماند که چکار بِکُند

، )ترک کرد( اُردوگاه را واهِشت ه کوروش در آن شَبی ک،اکنون ]4.5.8[
موفقیت ( یشان مادها، و همیاران او به پاس ِکامگاریِ ها، پادشاهِکیاخشتره

 از  میپنداشت که به جز اندکییاخشترهک ند؛ ون بودنوشیددرهال ) هایشان
سر و سِدای  او همه در اُردوگاه باشند، چونکهباید  دیگر بازماندگان، مادها

 این هیاهو این بود که) دلیل( فرنود .و ناخوشایندی را میشنید) عَظیم(آسیم 
،   به همراه کوروش از اُردوگاه رَفتند بُزُرگان و سران مادپس از اینکه
) محدودیت(ی گُساری را بدونِ کرانمندی مِو نها نوشیدن پیشکارانِ آ

 دیگر را خیلی آزوغه هایِآغازیدند، بویژه اینکه آنها از اَرتشِ آشوریان باده و 
  . بودندبدَست آورده

 دریافت که هیچکس به کیاخشتره و  ولی هنگامیکه روز فرارسید]4.5.9[
شام را با او خورده بودند، و ، بجز آنهایی که  اَندر نمیشودستادِ فرماندهی او

تُهی گَشته ) سواره نظام(اران و مادها و اسپاُردوگاهِ ازهنگامیکه او شَنید که 
 است، )واقعیت ( که رفتن آنها یک راستینگیاست، و پس از اینکه او پی بُرد

 و را تنها گُذاشته بودند و ایی که رفته بودند بر کوروش و مادها،او از خشم
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، بیدرنگ ندخویی و نابخرَدیش نامور استانگونه که او برای تُو هم. خُروشید
وارانش را  یگان اسپبه یکی از اَفسرانی که در آنجا باشنده بود فرمان داد تا

به سویِ اَرتشِ کوروش بشتابد و ) سرعت( تُندپایی برگیرد و با بیشترین
  : را که در پی میĤید به او برساندپیامی

 خواسته اید نشان دَهید کهنه هتا شُما، کوروش،  کپندارممی من" ]4.5.10[
ید؛ و اگر که کوروش اینچنین هالِ من داشته ا) رعایت (گرایشی به شِکوهشِ

  اند که مرا بدینسانکَم، مادها این پروانه را نداشتهد، به باور من دَستِمیاَندیش
او با شُما و اکنون، اگر که کوروش بخواهد، بِگُذارید که . )ترک کنند (فرونَهَند

آن باشد، ) امکان(با آن تیزپایی ای که شایش بیاید؛ و اگر نه، شُما دَستِکم 
  ".بسویِ من بازگَردید

 شتن گُسیل داولی کسی که دستورِ. کیاخشترهپیام اینچنین بود  ]4.5.11[
 آنها را پیدا کُنم، سرور من بایدو چگونه ": داده بود، پُرسیدکیاخشترهاو را 
آیا کوروش و همراهانش کسانی را " پاسُخ داد، کیاخشتره "چگونه،""من؟

 آن مَرد پاسُخ داد، "چرا،""که میخواستند با آنها پیکار کُنند، پیدا نَکَردند؟
من گُفته شُده است که بُرخی از گُرگانیانی که از به به خُداوند سوگند که 

نمایی دَست دُشمن سرپیچی کرده بودند و به اینجا آمده بودند، برای راه
  .کوروش با او همراه شُدند

 بیشتر از دَستِ کوروش کیاخشتره با شَنیدنِ این گُزارش، ]4.5.12[
آن پیک را با و او خَشمگین گَشت که هتا این را هم به او نَگُفته بوده است، 

، زیرا که او امید یل کرد تا آنها را فرابخواندگُس) عظیم تر(شتِابی آسیم تر 
؛ با پَتِست هایِ ش بی بهره و جدا سازدز نیروهایِ خودداشت که کوروش را ا

و .  او به مادها دستور داد تا بَرگَردند،تر از پیش تُندخو)تهدید های(
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، چنانچه )تهدید کرد(با پیĤمدهایِ ناخوشایند پَتِستید  را  آن پیککیاخشتره
  .رساندن  به آنها  را با هَمِۀِ آن پافشاریی که کرده بود،آن فرستاده پیام او

) وریتمأم (سری که برایِ انجامِ این پَروانِکی افهماهنگ با آن، ]4.5.13[
ود که چیزی نزدیک به سد تن بودند، به راه ران خاوبرگُزیده شُده بود، با اسپ

اُفتاد، و خَشمگین از دستِ خودش بود که چرا هنگامیکه کوروش رفت، با او 
 در راه شان پیش  مادی فرستادگانِهَمانگونه که این گروهِ ازو . همراه نَشُد

 آنها به اَرتش از اینرومیفرفتند، یک راه شاخه ای آنها به بیراهه بُرد و 
 با بَرخی گُریختگان از اَرتش  مادیپیک هایِتا اینکه دوستانشان نرسیدند، 

و نزدیک به .  کردند آنها را ناگُزیر از راهنمایی خودشان ورخوردندآشور بَ
  . اُردوگاه برایِ آنها نمایان گَشتایِ هنیمۀِ شب آتش

 و هِنگامیکه آنها به اُردوگاه رَسیدند، نگهبان های اُردوگاه، در ]4.5.14[
 مادی برای اَندر شدن  پروانه به پیک هایِ کوروش، از دادنِپیروی از فرمانِ

اکنون با آغاز روز نُخستین . در اُردوگاه پیش از فرارسیدن روز، پرهیز کردند
تا  را فراخواند و از آنها خواستکه کوروش کرد این بود که مَغان کاری 

ارمغان هایی را که برایِ ستایش از خُداوند در اینچنین کامگاری ای، درنگر 
  .گرفته شُده بودند، برگُزینند

، درهالیکه کوروش و مغان ها رفتند که در این آیین به هُماسند ]4.5.15[
دوستان، ":گُفتچنین پارسی را فراخواند و یِ  و آزادمَردهاآزادمَردهایگانِ 

ولی .  استفراوانی را در برابر ما گُذاشته) یبرکت ها( های آفریکانیپروَردِگار 
ما پارسیان از شُمار بسیار کمی سرباز  کنونی) شرایط( سامه هایِ در

زیرا اگر ما در .  ببریم ها که بخواهیم برای خودمان سودی از آنبرخورداریم
 دوباره ها که بدست آورده ایم، کوتاهی کُنیم، آنچیزی از چیزهاییدارپاس
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و اگر ما بَرخی از مَردانِ خود را برای نگهبانی از د شُد؛ ندارایی دیگران خواه
چیزهایی که بدَستِ ما اُفتاده اند، بِگُماریم، بزودی دیگران پی خواهند بُرد 

  ". برخوردار نیستیمکه ما از نیروی فراوانی
که یک کسی ) مه اتصمیم گرفت (من وَداییده امهماهنگ با آن، " ]4.5.16[

ز آنها  و ابرای رساندن پیامِ من به پارس برود، تیزپایی  با باالتریناز شُما
 نیرویِ کُمکی برایِ من بفرستند، اگر که ، فوریتخواهش کُند که با بیشترین

رآمد هایِ آنجا را آسیا را به زیر فَرمان گرفته و دپارسیان آرزو دارند که 
  ".بدست آورند

) peers( افسرانِ کُهنسال از گروه آزادمَردهاکوروش به یکی از  ]4.5.17[
را پیام م به آنها این ،بروید و هنگامیکه به آنجا رَسیدید":روی کرد و گُفت

ها را  آن آزوغۀِ آنها میفرستند،برای هَر شُمار از سربازانی کهمن  که بگویید
هیچ چیز را از آنها در پیوند با چیزهایی که ما داریم، . وردفراهم خواهم آ
 پُرسش از پدرم.  شُماستگویید که آنچه را که ما داریم اَزآنِ و بپنهان نکنید،

باید برای بخشش به خُداوند را ) غنیمت ها( پَروه ها کُنید که چه اندازه از آن
 ارج کشور  ما باشند و)ی هاقانون (یِ ها داتبفرستم تا هماهنگ با

در پیوند با آنچه که خویشکاری من در برابر و همچنین . نگهداشته شود
 است، از پدرم پُرسش کنید؛ در پیوند با آنچه که خویشکاری من در رپَروَردگا

چه اندازه از این  ز سررشته داران کشور پُرسش کُنید کهابرابر کشور است، 
ذارید تا آنها مَردانی را برای و بگُ. پروه ها باید هزینه آسایش همگانی شوند

بازرسی از کارهایی که ما انجام میدهیم و پاسُخ دادن به پُرسش های ما، به 
ستۀِ خود را آماده سازید و دَ" کوروش ادامه داد، "و شُما،. اینجا بفرستند

  ". برداریدخود را برای همراه شُودن با خودتان
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 گروهِ فرستادگانِ مادین  کوروش همچنی، پس از این فرمایش ها]4.5.18[
 خودش را شناسانید و کیاخشترهرا به نَزدِ خود راه داد و همزمان آن پیکِ 

 در پیشگاهِ هَمِۀِ کسانی که در آنجا باشنده بودند او از بَرآشُفتگی پادشاهش
و در پایان او   مادها گُزارش داد؛)دید کردنته( کوروش و پَتِستیدنِ از دَستِ

فرمان داده است که مادها بازگَردند، هتا اگر که کوروش  کیاخشترهگُفت که 
  .آرزو داشته باشد که ماندگار شود

، زیرا مادها خاموش ماندندپیک، آن  در هنگامِ گوش فَرادادن به ]4.5.19[
 کیاخشتره از توانستند بودند؛ از یک سوی مادها نمیکه آنها سرگشته

 و از سوی  بودخودش فراخواندهسویِ ه او آنها را ب سرپیچی کُنند، هنگامیکه
 مادها پُر از ترس از خود می پُرسیدند که چگونه آنها میتوانستند از دیگر

تهدید (بدینگونه آنها را میپَتِستَد  فرمانبُرداری کُنند، هنگامیکه او کیاخشتره
  .، بِوِیژه آنکه آنها خَشم لگام گُسیختۀِ او را نیز آزموده بودند)میکُند

و " او گُفت، "پیام آور،شما، ":کوروش بدینگونه سُخن گُفتولی  ]4.5.20[
؛ از آنجا که شِگِفت زده نَشُده ام کیاخشتره از نگرانیِ من فَرزندانِ مادها،شُما، 

و اکنون . در بَرخوردِ نُخست با اَرتِش دُشمن، او آنها را بیشُمار دید کیاخشتره
) موققیت هایِ(امگاری های  و ک در بارۀِ آنچه که ما کرده ایمکه او بسیار کم

ولی هنگامیکه او .  میداند، بایستیکه دلواپسِ برای ما و برای خودش باشدما
آگاه شود که چه اندازه از سربازان دُشمن کُشته شده اند، و اینکه هَمِۀِ آنها 

که او در و خواهد دانست میان خواهد رفت،  ترس او ازپراکنده گشته اند، 
وستانش درهال نابودی  داست، زیرا کهبوده ته نشده نها گُذاشاین روزها ت

  ".دُشمن بودنده اند
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 میتوانیم اینچنین سرزنشی را ما چگونهولی در ادامه اینکه، " ]4.5.21[
نیز خوبی را انجام داده ایم و آن را ) خدمت( ما زاوری ، با آنکهبپذیریم

 اینکه من برای خود نکرده ایم؟ ولی، آنچه که به من پیوند دارد، نُخُستازسر
 گرفتم؛ پروانۀِ اینکار را از اورَهسپار شدن و همراه کردن شما با خودم، 

 ید که آیا میتوانید که به این گُسیلش شُما پُرسشی نکرددرهالیکه
)expedition(ِاینجا هَستید که آرزوی شما باشد از اینرو و شما نه ؛پیوندید ب 

 از اینرو) بلکه(جام دهید، ونکه را ان) سفر رزمی ای(ن چنین گُسیلی که ای
بدون رویکرد به   --ه است داده شُدم اینکار، از سوی او انجاکه فرمان برای

از اینرو من .  باشد و یا نبودهبودهاز انجام اینکار شما بیزار کدامیک از  اینکه
با کامیابی ما فُروکش خواهد کرد ) عظیم(بیگُمان هَستم که این خشم آسیم 

  ". شدن ترسِ او، از میان خواهد رفتو با سِپَری
رامید، بروید و بیا" کوروش گُفت، "، شُما نامه براکنون، ،از اینرو" ]4.5.22[

) انتظار داریم(زیرا که شما بایستکه خسته باشید، و از آنجا که ما میبیوسیم 
خودش و یا شاید برای )  کردنتسلیم(که دُشمن یا برای سُتوهیدن 

بهترین تا آنجا که میشود ا همیاران پارسی، بگُذارید که جَنگیدن بیاید، شُم
را ؛ زیرا اگر ما اینچنین آرایشی  خود، بدهیم رزمیِسازمان را به سُتون هایِ

آوردن  بجا  درهست که ما) احتمال(، این شایمندی به نمایش بگُذاریم
 ماندهانتاناز سرفر و شُما پادشاه گُرگانیان، .یمان کامگارتر باشیمِآرزو

رایند، و سپس به پیش  را با جنگ ابزارهای رَزمی بیابخواهید که نیروهایشان
  ".من در همینجا بیایید

 آوردند و بازگَشتند،   کوروش را بجا و پس از آنکه گُرگانیان فَرمانِ]4.5.23[
پادشاهِ گُرگانیان، من شادمان هستم که میبینم که شُما نه ":کوروش گُفت
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 به من نشان میدهید، ونکه) حضورتان(تان  ندگیباشَ خود را با تنها دوستیِ
و اکنون اُستوانیده .  برخوردار هَستید نیز خوبی شُما آشکارا از داوریِ)بلکه(

که ما از گرایش و دلبستگی هایِ هَمانندی ) ثابت شده است(شده است 
 اکنون آنها بیشتر با شُما  که دُشمنان من هَستند،زیرا آشوریان. بَرخورداریم

  ".دُشمنی میورزند تا با من
دو بایستیکه باهم رای زنی کُنیم  ، ما هَر)وضعیت(در این نِهِشت " ]4.5.24[

، )حضور دارند (کنون باشنده هَستند اتا هیچکُدام از همپیمان هایِ ما که هم
 همپیمان هایِ ،بایستیکه افزون بر آنما  م، بتوانینَکُنند؛ اگر کهبه ما پُشت 

 فراخواندنِ  که مادها درهالِاکنون شما شنیده اید. ت آوریما بِدَسدیگری ر
اگر آنها بروند، تنها هَستَند؛ و برای بازگشت  ) شانسواره نظام(شان  اَسپوارانِ

  ".بازخواهیم ماندما پیادِگان، 
  ناگُزیر از اَنجام آن هَستیم،شُما و من ، مادر این پیوند، چیزیکه" ]4.5.25[

ین پیکی را که فرستاده شُده است تا مادها را  ااین است که ما باید
شُما بایستیکه .  کُنیم که خودش در اینجا بماند)مشتاق (بازگرداند، آرزومند

 ، جاییکه او خوش ترین زمان راپیدا کُنید) اقامتگاه(برای او یک مانِشگاه 
، و من به او ، در فَرادستش باشد آرزو کُندداشته باشد و هرچه که دلش

دوست  پیشنهاد خواهم کرد که او آنرا خیلی بیشتر از بازگشتنش کاری را
و شُما خودتان با او گُفتگو کُنید و با گُشاده دَستی همۀِ چیزهایی را . بدارد

و پس از اینکه شما . ریدکه ما برای دوستانمان آرزو داریم، برای او فراهم آوَ
  ".ها را برای من بازگویید آن برگردید و، دوباره همۀِ این کارها را انجام دادید

 هماهنگ با آن، رهبر گُرگانیان آن پیکی را که از مادها بود به ]4.5.26[
و سپس آن افسری که میبایست رهسپار کشور . همراه خود به یک چادر بُرد
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و کوروش او . پارس شود خودش را به کوروش شناساند که آمادۀِ رفتن است
ه پیش آمده است به آگاهی پارسیان تا آنچه ک) ماموریت داد(را گُمارد 

که در این نسک از آنها سُخن رفت؛ و همچنین از ویدادهایی برساند، همان ر
من " کوروش گُفت، "اکنون،".  برساندکیاخشترهاو خواست که نامه ای را به 

میخواهم که پیام خودم را برای شما بخوانم، تا شُما نیز از درونمایۀِ آن آگاه 
آن اکنون درونمایۀِ ). تأیید کنید(ایِ آمده در آن را به هایید باشید و داده ه
 : است که در پی میĤیدنامه بدینسان 

ما شُما را تنها نَگُذاشتیم؛ زیرا هیچکس نمی :  گرامیکیاخشتره" ]4.4.27[
تواند تنها گُذاشته شده باشد، هنگامیکه دوستانش همزمان درهال شکست 

ا گمان نمی کُنیم که با رَهسپار شُدن مان، ما ما هت. او هَستنددادن دُشمنان 
 که هرچه که از  انداخته باشیم؛ ما میپنداریم)خطری(شُما را به پَژمرگی 
بیشتری برخوردار ) امنیت(میتوانیم شما را از اَرمندی شما دور تر باشیم، 

  ".کُنیم
]4.5.28[ "Ĥورند، زیرا آنها که بُزُرگترین آسایش را برای دوستانشان فراهم می

کسانی هستند که ) بلکه(کسانی نیستند که نَزدِ دوستانشان مینشینند؛ ونکه 
 آن باشد، کارآمدترین) امکان(ایش با راندن دُشمنان به دورترین جاییکه ش

  ". میکُنند به آنها)خطر (شان از پَژمَرگ  دوستاندور نگهداشتنِکُمک را در بِ
نچه را که من برای شُما کرده و من از شُما خواهش میکُنم که آ" ]4.5.29[

پیش از اینکه شُما بیاد آورید،  که شُما برای من انجام داده اید،  راام، و آنچه
، و در  رَزمی گِرد آوردمپیمان هایِ شُما هممن برایِ. مرا سرزنش کُنید

ودید،  آنچه که شُما از من خواهش کرده ب به)محدود (خودم را مَرزین ،اینکار
ی را که پیدا کردم، ناگُزیر از همراهی با خودم کردم؛ در  هر کسنکردم، و
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من دادید ه  زمین دوستانمان بودیم، شُما این پَروانه را بِسرهنگامیکه ما در 
 با شان کسانی را بردارم که بتوانم آنها را در همراه شُدناز میانِ مادها که 

شمن هَستم، ، و اکنون که من در سرزمین دُ)راضی کُنم (، خُرسند کُنمخودم
را ) تصمیم(شُما این وَدایش و شُما پافشاری میکُنید که آنها باید بازگردند؛ 

  ". آنها واگُذار نمیکُنید خودِبه
 هم دارز این، من میپنداشتم که من وامپیش اتا ا این همه، ب" ]4.5.30[

 رفتار میکُنید کنون شُما به گونه ای ا؛ ولی همهستمشُما و هم مردان شُما 
  اینکه تالش کُنم تا هَمِۀِو میکُند فراموش کردن شُمامرا ناگُزیر از که 

  ".بِدُنبالِ من آمده اند کُنم که یویژۀِ آن کسانتنها اریم را سپاسگُز
توانم با شُما همانگونه رفتار به هر روی، من به سَهم خودم نمی" ]4.5.31[

درهال فرستادن کنون من  اکُنم که شُما با من بَرخورد میکُنید، ولی هَم
که با این دستور کُمکی میباشم،  نیروهایِپیکی به کشور پارس برای دریافتِ

که شُما به آن نیروی ) وضعیتی(پیش از اینکه ما بازگردیم، و در نِهِشتی 
گوش بفرمان شما  باید کهآنها  کُمکی برای انجام هرکاری نیاز داشته باشید،

به شما مایۀِ خشنودی ) تخدم( ی که شاید زاوَریاز اینرو نه ؛باشند
  ".ی که شاید که آرزویِ شما بکارگرفتنِ آنها باشداز اینرو، ونکه آنهاست

در پایان، با آنکه من جوانتر از شُما هَستم، میخواستم به  شُما " ]4.5.32[
اندرز بدهم که چیزی را که با دستی داده اید با دَستِ دیگر پس نگیرید، 

دیگران را بدست ) تنفر(اری آژیغ  سپاسگُزایِمگر اینکه بخواهید که بج
را بکار نگیرید اگر که میخواهید که ) تهدید(آورید، هیچگاه ابزار پَتِست 

سرپیچی  ارتش اگر میپندارید که.  شتابان به سوی شما آیند، شمامردانِ
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 مگر اینکه بخواهید که ،)تهدید نکنید (ست نکنیدمیکند، هیچگاه آن را پَتِ
  ").تنفر داشته باشند(ا به آژیغند ا ر شم،سربازان

سوی شما بیاییم، همینکه ه به هر روی، ما تالش خواهیم کرد ب" ]4.5.33[
 به ،آن کاری را که ما باور داریم که سودش هم به شما میرسد و هم به ما

  "کوروش .بدرود. پایان رسانده ایم
 هر پُرسشی  کوروش گُفت، و" برسان،کیاخشترهاین پیام را به " ]4.5.34[

داده هایی که . شایستگی پاسُخ دهیده که او از شما کرد، هماهنگ با آن و ب
 موشکافانه و به رسایی با آنچه به آگاهی شما رساندم،من در بارۀِ پارسیان 

 با این ").موافقت کردن(سازواری میکُند که در اینجا نوشته شده است، 
کرد، درهالیکه از او خواست ل سیگُفته کوروش نامه را به پیک داد و او را گُ

  .است) مهم(یاد بیاورد که تیزپایی او در این کار خیلی مَهَند که بِ
 گُرگانیان  ومادهاهم – ه در این هِنگام کوروش درنگریست که هَمِ]4.5.35[

و برخی از . ندخود را به جَنگ اَبزار آراسته اکنون  اهم—تیگران مردانِهم و 
ب و جَنگ ابزار به  رساندن اسهالِکی میزیستند، درردمِ بومی که در نزدیم

                            .آنها میباشند
 ها را بگونۀِ پُشته ای ، نیزه آیین بود پیش از این آنچه کههمانند ]4.5.36[

پس از آنکه سپاهیان او هرآنچه را که برای خودشان  و بر روی هم انباشتند
 او از ه دستور کوروش آنها را آتش زدند؛ ولیب ،برداشته بودندنیاز داشتند، 

کسانیکه اسب داشتند درخواست کرد تا پیش اسب هایشان بمانند، تا اینکه 
همینکه این کار انجام شُد، کوروش . آنها دستور تازه ای را دریافت کُنند

را فراخواند تا گردِ هم آیند، ) سواره نظام (سرانِ گُرگانی و افسران اسپواراناف
  :ینسان که در پی میĤید سُخنرانی کردو بد
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از اینکه من شما نشوید  شگفت زده دوستانِ من و همپیمان ها،" ]4.5.37[
کُنونی ما به ) وضعیت( نِهِشت  زیرا. آمدن فرامیخوانمبه گردهمرا بیشتر 

ن آن در یک هالت بی گونه ای نو است، و بسیاری از چیزها در پیرامو
 باشد پیوسته و از دهیمانززی که تُهی از سا؛ و هرچیسامانی بسر میبرند

  ". تا اینکه سامان یابدخواهد کردروی ناچاری برای ما دردسر دُرست 
 را بدست آورده فراوانی) غنیمت هایِ( ما پَروه هایِ هم اکنون" ]4.5.38[

 ولی، از آنجا که ما نمیدانیم .بی شُمار) اسیران( و افزون بر آن دربندانِ ایم،
بَستَکان ، و از آنجا که هَستندازآن چه کسانی از ما   ها از آنیار چه شُمکه

برآیند اینکه  آنها چه کسانی هَستند،  نمیدانند که سرورانِ گوناگونِ)اسیران(
 از آنها  است، که به بینیم که شُمار فراوانی) ممکنغیر(ند ناشایَ) در نتیجه(

کمابیش همۀِ آنها در شوند، زیرا ) وظیفه شان(سرگرم انجام گُماردگیشان 
  ". را از آنها داریم انجام چه کاریما چَشمداشتِ هستند که )شکدر (اندید 

، پَروه ، برای اینکه کارها این گونه بی سامان ادامه نیابنداز اینرو" ]4.5.39[ 
 پُر از یک چادرِاز  کسی که پیش از این و در پیوند باخش کُنید؛ ها را پَ

برای ) خدمتکارهایی (ار شده است و پیشکار هاییخوراک و نوشیدنی برخورد
  برخوردار از همچنین، ودرفرادستش گُذاشته شده است) دمتخ(زاوری 

 روامند به گونۀِکه  --  شده است و تنپوش و چیزهای دیگریرختخواب
در این  --مند باشده آسود سربازی باید با آنها آراسته وچادر هر) عادی(

 چیزی بیافزایید، بجز  چادر اوزی نیست که بهدیگر نیا) وضعیت(نِهِشت 
که از ) فهمانیدبِ( وابانید چیزها را دریافت کرده است، بِاینکه به کسی که این

 اگر کسی به چادری راه  ولی.این چیزها همانند دارایی خودش نگهبانی کُند
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، آن را یاداشت کُنید و آنچه را که او بخواهد یافته است که چیزی کم دارد
  ".یش فراهم آوریدبرا
 خواسته هایِ ورده ساختن برآمن بیگُمان هستم که در" ]4.5.40[

چیزهایی را برایِ ما ، )کافی ( بَسنده اندازۀِ بیش از، دُشمنسربازانمان
 که ،ت؛ دُشمن آزوغه و اندوخته هایی از هرچیزی داشته استگذاشته اسجا

. هَستنداتر از نیاز ما فَر )بطور کامل (در سَنجش با شُمار کم ما به رسایی
 آشور و پادشاه) خدمت ( که در زاوَریِ)خزانه دارانی(نجورانی  گَافزون بر آن

پایۀِ آنچه که آنها به من  و بردیگر پادشاهان بودند به نَزدِ من آمده اند
دارند ) سکه های طال( تال ، آنها اندوخته هایی از پَشیزهایِگُزارش کرده اند

  ". میشود از آنها نام بُردهستند، و) مالیات ها(ها  نی بازدۀِ باژستاکه 
 که این گَنجینه ها را به شُما آگاهینامه ای را بیرون خواهید داد" ]4.5.41[

 کسانی را که بخواهند از ؛ شما باید)تحویل دهند(پارند پایگاه شُما واس
 دستور شما سرپیچی کُنند، از پیĤیند کارشان بترسانید، سپس شُما باید که

گان، پخش کُنید؛ و شُما یان اسپواران و پیادپول ها را به اندازۀِ دو به یک م
 با آن ،بازماندۀِ آن را نگهدارید، به گونه ایکه در هنگامۀِ نیازباید که 
  ".  خود را انجام دهیدخَریدهایِ

در پیوند با بازارِ اُردوگاه،  "، کوروش ادامه داد، "دیگر اینکه" ]4.5.42[
 به ینامه اییدرنگ برای پیشگیری از هرگونه بیدادگری، آگاهبایستیکه ب

 دَستفُروشان بایستیکه پروانۀِ فروشِ جنس ها و ؛ همگانی رسانده شودآگاهی
کاالهایی را داشته باشند که به همراه آورده اند، و هنگامیکه آن کاالها به 

، رند بیاوبیشترفروش رسند، فروشندگان  باید که بتوانند از آن جنس ها 
  ". بگونه ایکه نیازهایِ اُردوگاه به شایستگی برآورده شوند
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ولی .  و آنها بیدرنگ دستبکار شُدند تا آن آگاهینامه را پَخش کُنند]4.5.43[
را ) غنیمت ها(چگونه ما میتوانیم این پَروه ها ":مادها و گُرگانیان پُرسیدند

  "بدون کمک از سوی شُما و مردان شُما، بَخش کُنیم؟
پُرسش با و همانگونه که در پی میĤید، کوروش به پُرسش آنها  ]4.5.44[

 پندارید که هَمۀِ ما آیا شُما براستی می !خدای من مردان":پاسُخ داد
سرپَرَستی هرکاری که باید انجام گیرد ) جزییات(بر ریزگانِ  ناگُزیریم که

 دهم، و شُما آیا من هیچگاه نمیتوانم کاری را برای شُما انجامداشته باشیم؟ 
راه اُستوارتری را نمیتوانم من با این روشی که شُما دُنبال میکُنید، برایِ من؟ 
کمترین بازده را  بیافریند ورا که بیشترین دردسر ) تصور کُنم(به انگارم 

ای را  نمونه من میخواهم" کوروش ادامه داد، "نگاه کُنید، .پی داشته باشددر
  ".بیاورم

 ها این پَروه ها را برای شُما نگهداری کردیم، و شُما ما پارس" ]4.5.45[ 
اکنون با شُماست که آنها را : باور دارید که ما آن را بخوبی نگهداری کَردیم
که شما ) هیم کردااعتماد خو(پَخش کُنید، و ما به شُما اَپَستام خواهیم کرد 

  ".این کار را دادورزانه انجام خواهید داد
از آنها بیشتری هستند که ما باید تالش کُنیم که و چیزهایِ " ]4.5.46[

 درمینگرید  شما، و پیش از همه، برای نمونه. بهره ببریمبرای سودِ همگانی
هال  داریم، و اسب های بیشتری نیز درکنون در اینجا ا هم ما چندتا اسبکه

اگر که ما آن اسب ها را بدون سوارکار بگذاریم، . آورده شدن به اینجا هَستند
 رنجی که برای نگهداری از آنها نها هیچ سودی برای ما نخواهند داشت، بجزآ

بر دوش ما خواهد بود؛ ولی اگر که ما سوارکارانی را بر روی آنها بنشانیم، 
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خود را از این گرفتاری رها خواهیم کرد و همزمان بر توان خود خواهیم 
  ".افزود

میخواهید  دارید، که گرنَ در مردان دیگری رااکنون اگر که شما" ]4.5.47[
این اسب ها را به آنها بدهید، زیرا شُما برتری خود را در آن میبینید که به 

 پس آن بروید، تا به همراه ما،) خطرها(همراه آنها به پیشوازی پَژمَرگ ها 
همراه خود ما را آرزو دارید که ولی اگر شما  .اسب ها را به آنها ببخشید

میدانید که در کنار شُما  دیگر انکسندیده تر از داشته باشید و ما را پَس
  ".، آن اسب ها را به ما ببخشیدبجَنگند

خوبی ) دلیل های( فرنودهایِ و من برای این درخواست از شما،" ]4.5.48[ 
 روانه تُند و تیز) خطر (سوی پَژمَرگه  ما بدارم؛ زیرا هنگامیکه شُما بدونِ

ی  بدمدِ که نَکُند برای شُما پیشاافتیمی مینگرانخود را پُر از  ما ،میشدید
  ماولی اگر. ر شما نبودیم، چونکه ما در کنا که ما را شرم زده سازددهدروی 

 شما  ما بدنبال)در رویدادهایِ آینده(ریم، بار دیگر  اسب ها را بدست آوآن
  ".خواهیم آمد

 شما  شانه به شانه باسوار بر اسبما  که و هرگاه که روشن شود" ]4.5.49[
  و نشان دادنِ دالوریمان، ما در کوشا بودنبیشتر به سود شما خواهیم بود

گر بیاید که با ایستادن بر روی پاهایمان، بهتر نَکوتاهی نخواهیم کرد؛ و اگر بِ
م بتوانیم از شما پُشتیبانی کُنیم، چرا که نه، پیاده شدن از اسب ها کار یک دَ

 که همراهخواهید داشت  در کنار خود  رای، و شما بیدرنگ پیادگانخواهد بود
شما گام برمیدارند، و ما مردانی را پیدا خواهیم کرد که اسب هایمان را برای 

  ".ما نگهداری کُنند
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ما ":گونه پاسُخ دادندن بدینسان کوروش سُخن گفت و آنها بدی]4.5.50[
 هممردانی را که بخواهیم بر این اسب ها سوار کنیم، نداریم؛ هتا اگر 

 شما انجام خواستِدر هرگز هیچ گُزینشِ دیگری بجُز پذیرفتنِ، ما داشتیممی
آن اسب ها را بردارید، ما از شُما خواهش میکنیم، و به بهترین . دادیمنمی

  ". همانگونه که خود میپندارید از آنها بهره ببرید،شیوه
پذیرم؛  من آنها را با خُوشنودی می" کوروش گفت،"بسیار خوب،" ]4.5.51[
دهد، به شما در ) برکت (ۀِ ما فَرخُندگیهَم به  بختِ خوبا اُمید به اینکهب

در گامۀِ . و به ما در هُنر سوارکاری) غنیمت ها( آن پَروه ها  کردنبخش
جایز  ( روا داشته اندمغان هاآنچه را که " کوروش افزود، "نُخست،) مرحلۀِ(

ذارید، و پس از آن شما بگُ کنار شنودی پَروردگارو برای خُ، شُما)دانسته اند
شنود میسازد، برای او و را خُکیاخشتره بخشی از آن را که بیشتر از همه باید

  ".سوا کنید
 خندیدند و گُفتند که آنها ناگُزیر هستند که زن ها را گرگانیان ]4.5.52[

 کوروش گفت، و هر چیز "پس زن ها را برگُزینید،". برای او برگُزینند
و شُما گُرگانیان، پس از اینکه شُما . شنود میسازدودیگری که شما را خُ

 را که میتوانید انجام خود را برای او به پایان رساندید، هر کاریگُزینش 
مانیده اند هَندِدلخواه ه  بودشان رادوستانِ مادی ما که خ آن  تا،دهید

ردن که لِو گِه کوِ انگیزه ای برای شِ تا به دنبال من بیایند،)معرفی کرده اند(
  ". که دریافت کرده اند، نداشته باشند)سهمی (در دانگی

و مادها بایستیکه به نُخستین همپیمان هایی که ما بدست آورده " ]4.5.53[
سُهَند ارند که همپیمان های تازۀِ ما بِنشان دهند، و بگُذ) احترام(ایم، آزَرمِش 

که ما را در ردمندانه بوده است خَآنها ) تصمیم(که ودایش ) احساس کُنند(
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) یقین داشته باشید (یدو بیگمان باش.  دوستان خودشان برگُزیده اندجایگاهِ
خشی از پُروه  آمده اند بَکیاخشتره که از سوی که به آن پیک و همراهانش

 نید؛کُمیاز ماندن با ما ) راضی( را خُرسند  و آنهادهید،را می) غنیمت ها(ها 
هر د، و اینکه ن پیش ما بماناهانشاو و همربگویید که کوروش دوست دارد 

در  کیاخشتره بهتر باشند، کوروش بهتر میتواند با) اوضاع(چه که نِهیدها 
  ". همه آنها گفتگو کندبارۀِ

پس از آنکه همه " کوروش افزود، "در پیوند با ما پارسیان،" ]4.5.54[
ن چیزی خُرسند از آ) کامالً(ما سراسر خواسته های شما برآورده شُد، 

ما به پیرایه پرستی خوی نگرفته ایم، ما در  بماند، ستیم که برای ما بجایه
 شما به ما یک آیین بسیار ساده پرورش یافته ایم، و من میپندارم که

 بُلند  پُرپیرایه وخواهید خندید، اگر که شما ما را پوشیده در جامه هایِ
د خندید، بیگمان هستم که شما به ما خواهیتماشا کُنید، همانگونه که 

، برای نُخستین بار بر اسب هایشان نشسته اند  که مردانِ ماهنگامیکه ببینید
  ".کمابیش، بر روی زمین میافتندیا 
 سپس آنها به بخش کردن پَروه ها پرداختند، درهالیکه از ته دل ]4.5.55[

در این میان .  پارسی میخندیدند کوروش در بارۀِ سوارکارانِبه شوخیِ
مهتران از  د و به آنها دستور داد تا خود را سدا زه هایِکوروش فرماند

بخواهند که زیب و زیور و لگام و ) نی که اسب ها را نگهداری میکنندکسا(
 ختکیبَهمراه با اسب ها ، آنها را بشمارند و آنها را اسب ها را بردارندزین 

ری را  اندازۀِ براب بخش کنند، بگونه ای که هر لشکریمیان لشکرها )شانسی(
  .دریافت کند
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 کوروش دوباره فرمان داد تا آگاهینامه ای را بیرون دهند که بر ]4.5.56[
، یونان و یا هر )caria (ریاگر کسی از کشور ماد، پارس، بلخ، کَپایۀِ آن ا

 آشوریان، سوریان، و  برده برای شُده باشد که به نام ناگُزیریکشور دیگر
معرفی (هَندِماند ید که خودش را بِ، با)خدمت کند(عربستان زاوری کند 

  ).کند
آگاهینامه خوانده شد، خیلی ها با خوشنودی به آن  پس از اینکه ]4.5.57[

وروش با نگاهی که به آنها اندخت بهترین و نیرومندترین آنها ک. پیش آمدند
 زاد شوند، ولی آنها بایستیکه در جایگاهِرا برگُزید و گفت که آنها بایستیکه آ

حمل (ر جنگ ابزاری را که به آنها داده میشود، با خود به تَرابُرند باربر ه
 فراهم وغهه برای خورد و خوراک آنها خودش آز؛ و کوروش گفت ک)کنند

  .خواهد کرد
 بیدرنگ به سوی ، و بدینسان کوروش کسانی را که برگُزیده بود]4.5.58[

که به مردانش ، درهالی آنها را به فرماندهان شناساند وفرماندهانش آورد
فرمان داد تا به آنها سپر و شمشیر بدون کمربند بدهند، و آنها بایستیکه این 

. و در پی اسبان روان شوند) حمل کنند(جنگ ابزارها را با خود به تَربُرند 
همیاران تازۀِ آنها در ارتش را وغۀِ  آن به فرماندهان دستور داد تا آزافزون بر

دیگر اینکه کوروش . فرمان دارند درنگرندهمانند پارسیانی که در زیر 
همیشه از پارسیان میخواست که بر پشت اسب با جوشن و نیزه هایشان 

 اینکار را انجام ،نمونه بودناُلگوسازی و سوارکاری کنند، و او خودش برای 
 اسپواران میپیوستند وش همچنین به افسرانی که به جُرگۀِکور. میداد

 کسان دیگری ، در ارتش)peers(روه آزادمَردان یکرد که از میان گسفارش م
  .پیادگان بگُمارند برای رهبری شانرا بجای خود
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  نَسکِ چهارم، بخش شِشُم
  پیمانِ هَمبستگی کوروش با گُبریاس شاهزادۀِ آشوری

 در هنگامیکه کوروش و مردانش سرگرم انجام اینکارها بودند، یک ]4.6.1[
، سوار بر اسب با )Gobryas (گُبریاسزادۀِ سالخوردۀِ آشوری به نام شاه

اسپوارانی که او را همراهی میکردند، پدیدار گشت؛ درهالیکه همۀِ آنها جنگ  
نگهبانانی که ). حمل میکردند(ابزارهایِ اسپواران را با خود می تَرابُردند 

 که نیزه هایِ جنگ ابزارها بود، به آنها دستور دادند خویشکاری شان دریافتِ
که آنها بایستیکه این جنگ ابزارها را ) تحویل دهند (سپارندخود را وا

 پیش از این بسوزانند، همانگونه که واپسمانده های آن جنگ ابزارها را
 رد که نُخست کوروش را گفت که او آرزو داولی گُبریاس. سوزانده بودند

ر بیرون نگهداشت  را د گُبریاس همراهِ اسپوارانِ،سپس افسرنگهبان. بیندبِ
  . را به سوی کوروش رهنمودرهالیکه اود
 همانگونه که در پی  و هنگامیکه آن شاهزادۀِ آشوری کوروش را دید،]4.6.2[

من دارای یک دژ و  ام؛ سرور، من آشوری زاده":سُخن گفتبا کوروش میĤید 
من همچنین . رمانروایی میکنم ف خودم بر آن کهسرزمین پهناوری هستم

، و  آشور میگُذاشتم آنها را در فَرادَستِ پادشاهِ که همیشههزاران اسب دارم
 ولی از آنجا که این مَردِ اَرجُمَند. و بودم امن همیشه جانفشان ترین دوستِ

 بجای او و پسرش که بدترین دُشمن من استبدست شما کشته شده است 
 پیش شما آمده ام، تا با افتادن به پای من، بر تختِ پادشاهی نشسته است

 و )خدمت(من پیشکاری . نه ای را از شما بکنمش فروتناشما، خواه
همپیمانی خودم را به شما پیشکش میکنم و از شما خواهش میکنم که شما 
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 من میتوانم شما را پسر خودم من باشید؛ و همچنین) انتقام گیر(ور ه کینِ
   ".هیچ فرزند پسر ندارمدیگر کنون  اهمبکنم، زیرا که من 

، مرا دوست  زیبا چهره و دالور بودفَرزندِ پسر منتنها  ر من،روَسَ" ]4.6.3[
 پدر بر من ارج میگذاشت و از اینکه دوستش بدارند، میداشت، در جایگاهِ

 بدنهاد، سرور پیشین من، کسانی را بدنبال پدر این پادشاهِ. وشنود میگَشتخُ
  خودش را برای زناشویی بهپسرم فرستاد، و میگفت که میخواهد تنها دُخترِ

گذاشتم که ،  و سرافرازیدلی پُر از بالندگی فراوان و او بدهد؛ و من با اُمیدِ
 پادشاه بینم دُخترِت که بار دیگر هنگامیکه او را بِبا این پنداشپسرم برود، 

کنون پادشاه  اآن شاهزاده ای که همیک روزی .  او باشد)عروس (اَروس
 که هرچه که در توان دارداست، پسرم را به شکار فراخواند، و از او خواست 

  برایِ خودش پادشاه که پسرِ زیرادر هنگام شکار نشان دهد،به بهترین شیوه 
بدینسان آنها با .  بهتری باشدسوارکارِاو ،  تن دوپنداشت که در میانِ آنمی

تا  اینکه آنها دوست باشند، یکدیگر و پهلو به پهلو به شکار رفتند، همانندِ
 روان به دُنبال آن جانورایان شد، و هر دوی آنها  ناگهان خرسی نماینکه

او نتوانست به !  آورد، ولی افسوسر پادشاه نیزه اش را به پرواز درشُدند، پس
  کاری که او نمیبایست- را پرتاب کردهدف بزند، و سپس پسر من نیزه اش

  ". و آن جانور را از پای در آورد-!انجام میداد

شک خود را گین شُد، ولی پَژهان و رَ خشمسپس پسر پادشاه" ]4.6.4[
 باز ، آن شاهزادهولی هنگامیکه دوباره یک شیری سربرآورد. پنهان نگهداشت

تا اینجا در این و  ،بینمتا آنجا که من میتوانم بِ.  بزندنتوانست که به هدف
 دوم  بارِدوباره و برایِتا اینکه چشمگیری پدیدار نشده بود؛ چیز رویداد 

 پی در بارِآیا من دو": آن شیر را کُشت و فریاد برآوردو د، پسرم به هدف ز
سپس آن آدم  "پی نیزه ام را پرتاب نکردم و هر بار یک جانور را نَکُشتم؟
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در .  کندرَشکمندِ خودش را مَهار  خشمِنتوانست پیش از این) جانی(ژَنور 
سینۀِ پسرم ، و آن را در )قاپید( نیزۀِ یکی از همراهانش را کَپید  اواین میان

  .و جانش را از او گرفت—تنها پسر من، پسر گرامیمدر سینۀِ —فروبُرد
  داماد، یک پیکر بیجان را پس گرفتم، و منِو بدبختانه من بجایِ ]4.6.5[

  آن آدمِولی .خاک سپاردمه  بِپسر دلبندم را در آغاز نوجانیشآن  ،پیرمرد
 تا برای ودش نشان نداد، پشیمانی ای از خهیچگونههیچگاه و  )جانی (ژَنور

 و نه  از من دلجویی کُند؛که انجام داده بود، )شرارتی(آن دَژکاری ای 
 دُشمنی را  اونگار کهاِ، نشان داد که زیر خاک استبه او ) احترامی(آزَرمِشی 

او اَندوه خودش را به من  به هر روی، پدرِ. در جنگ از پای درآورده باشد
  .)بیان کرد (نج بازنمودبا من در این رَ خودش را نشان داد و همدردی

پادشاه زنده بود، من هیچگاه بدینگونه پیش شما آن و اگر " ]4.6.6[
از   فراوانی آسیبی برسانم؛ زیرا که مهربانی هایِ آن شاهزادهنمیĤمدم که به

) خدمت ها( نیز به او بسیار پیشکاری ها  و مندَستِ آن پادشاه به من رسید
پسرم ) قاتل (مَرگناکِآن آدم کُش و ا که فَرّشاهی به ولی از آنج. کردم

مان رسیده است، من هیچگاه نمیتوانم فرمانبُردار او باشم و من نیز بیگ
زیرا که . گریستنِست درنخواهد و یک دُهستم که او هیچگاه مرا در جایگاهِ

ن به چه دارم و زندگی م) یساحسا(او میداند که من در بارۀِ او چه سُهِشی 
 آنچنان روشن  زمانی شده است، با آنکه زندگی من و تاریکدازه ای سیاهان

لی ام را با غم و اندوه بسر کُهنسادورانِ بود؛ از این پس من تنها میمانم و 
  ".خواهم کرد

پذیرید و من اُمیدوار شوم که برای کینیدن از اینرو، اگر شما مرا بِ" ]4.6.7[
مک شما برخوردار میشوم، من خواهم از پسر دلبندم، از ک) انتقام گرفتن(
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، دیگر پیش از این در باره بازیافته ام و اگر زنده بمانمپنداشت که جوانم را دو
زندگی نخواهم کرد؛ و اگر که باید بمیرم، میپندارم که بدون م رَآزَشرم و 

  ".پَشیمانی میمیرم
خوب، ": سُخن گفت؛ و کوروش پاسُخ داد بدینسان گُبریاس]4.6.8[

که همۀِ آنچه را که به ما گفته ) ثابت کُنید(اگر شُما به اُستوانید یاس، گُبر
، من نه تنها شُما را در جای کسی که درخواستی را از من  دُرُست هَستنددای

 که به با شما پیمان خواهم بست) بلکه(ونکه کرده است، خواهم پذیرفت، 
من ه ولی ب .ی کُنمز کینه جویپسر شما نی) قاتل(مرگناکِ  ازکمک پروردگار 

اریم که شما اگر ما اینکار را برای شما بکُنیم و بگُذ" کوروش گُفت، "بگویید،
 آنچه را نگهدارید،و نیروی خودتان  و باروی، سرزمین زیر فرمان) بُرج(بُرگ 

را شما خواهید ) خدمتی(را که شما پیش از این داشتید، چه زاوری ای 
  "کُنید؟توانست در برابر با آن برای ما ب

هنگامیکه شما پیش من بیاید، من آن بُرگ را ": گُبریاس پاسُخ داد ]4.6.9[
 اُستان را که )مالیاتِ(خَراجِ به شما خواهم داد؛ ) اقامتگاه(مانشگاه  در جایِ

من پیش از این به پادشاه آشور میدادم، از این پس به شما خواهم داد؛ 
 پیشاپیش  درپار جایی شوید، منان رهس تزمیِ رَهرگاه که شما با نیروهایِ

 او ادامه "افزون بر آن،. ، شما را همراهی خواهم کرد سرزمین خودمنیروهایِ
 یک دُختر دارم، یک دوشیزۀِ دلُربا که هنوز زناشویی نکرده است و من"داد، 
که پنداشتم برای همسر گرفتن است؛ پیش از این می) بالغ(ون بُرنا کن اهم

ولی اکنون دُخترم . مرَوَرپَویی با پادشاه کنونی آشور میزناشدارم او را برای 
) قاتل( فراوان از من خواهش کرده است که او را به مَرگناک با گریه هایِ

 اکنون من). تصمیم گرفته ام(ه ام برادرش ندهم؛  و من نیز اینچنین داوید
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ه که ، همانگوند او باشی)زحمتِ(ۀِ نج او را بدست شما میسپارم تا در رَدستِ
  ". شما خواهم بودۀِنجمن در رَ

  کوروش"هماهنگ با اینکه آنچه که شما گفته اید دُرست باشد،" ]4.6.10[
من دست راستم را به شُما میدهم و دست راست شما را " پاسُخ داد، سپس

 پس از اینکه پیمان بسته شد، کوروش از ".خُداوند گواه ما باشد. میگیرم
سپس بدارد؛  خودش را هم نگه برود و سپاهِی گُبریاس خواست که با آسودگ

او چه اندازه راه است، اگر که ) اقامتگاه(کوروش از او پُرسید که تا مانِشگاه 
اگر شُما بامدادِ فردا زودبهنگام " : پاسُخ دادبخواهد به آنجا برود؟ و گُبریاس

  ".رهسپار شوید، شُما شبِ روز دوم را با ما خواهید گُذراند
پس از .  راهنمایی را بجای گُذاشت یکا این گُفته ها او رفت وب ]4.6.11[

 برای پروردگار درنگر دستور داده بودند که آنچه را که مُغ ها اینکه مادها
 و آنها برای  واسپُردند، آنها به چادر کوروش اندر شُدند؛ مُغ ها، بهداشته شود

، که گفته  بودندرا برگُزیده) Susa( ترین چادر و بانو سوسا ش باشکوهوکور
نیاگر دوشیزگان خُتواناترین ، و دو تن از د که زیباترین زن در آسیا استمیشُ

. کردندبهترین گُزینش دوم را  کیاخشتره برای و نوازنده؛ و پس از آن مادها
خودشان فراهم   دیگری را که نیاز داشتند برایسربازان همچنین چیزهایِ

کارزار را بدون نیاز به چیز دیگر آن د که آوردند، بگونه ای که آنها میتوانست
  .ی به فراوانی یافت میشُدادامه بدهند؛ چونکه از هرچیز

 پیکِ و  به هرآنچه را که میخواستند برداشتند، و گُرگانیان نیز ]4.6.12[
 همۀِ گُرگانیان. همانند سهم خودشان بخشیدند) میسه( دانگی کیاخشتره

 د، برای بهرهمندیِ پارسیان به کوروش یی را که بجامانده بودنچادرهاآن 
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در میان همینکه گردآوری کُنند، نیز آنها گُفتند که پول ها را و . واسِپُردند
  .ش خواهند کرد، و اینکار را کردندپخسربازان 
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  زندگینامۀِ کوروش بُزُرگ، نَسکِ پنجم
,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  

  

  
  پانتĤِ زیبایِ شوش
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  خستنَسکِ پنجم، بخش نُ
 خواسته  در پایِ آرمان) شُدنقربانی(  شُدنِبا خودچیرگی از کُرپانی

  هایِ زودگُذر خودداری کُنیم
سپس کوروش به آن مردانی که . بدینسان بود گُفته ها و کردار آنها ]5.1.1[

 بَخش از آن از  هَستند فرمان داد تاکیاخشتره  نزدیکِمیدانست از دوستانِ
خوب د، دن پادشاه درنگر گرفته شده بو برایِ که)غَنیمت ها(پَروه ها 
من " افزود،  او"و هرآنچه را که شما به من پیشکش کُنید،" .کُنندنگهداری 

 را در برابر واهم پذیرفت؛ ولی با اینهمه من این پروه هابا خوشهالی آن را خ
 به  هم که در هر زمان بیشترین نیاز راآنکسی میدهم  به)خدمتِ (پیشکاری

یکی از ماد ها  "اگر شما خشنود میشوید، پس، کوروش،"".دآن داشته باش
هنگامیکه دیشب من "بود، به سُخن آمد، ) موسیقی( خُنیاگری که دلبستۀِ

  که هم، شدمفتۀِ آنها من دل فری خُنیاگر گوش میدادم،به آن دوشیزه هایِ
، من ن بدهیدمه و اگر که شما یکی از آنها را ب؛ اکنون ازآن شما هَستند

 که با شما به جنگ بروم تا اینکه در میپندارم که بیشتر خوشهال خواهم شد
من نه تنها او را به شما خواهم داد، " کوروش گفت، " خوب،"".خانه بمانم

) مسئول (ست شما خُورتاکمن خودم را بیشتر در برابر خوا) بلکه(ونکه 
دار من باشید؛ اینگونه وام اینکه شما از بهر دریافتِ آن دوشیزه میدانم تا
 بدینسان آن مرد ". من تشنۀِ فرآهم آوردن خُشنودی شما هستمبگویم که

  .که درخواستِ آن دوشیزه را کرده بود، او را بدست آورد
و از  ماد بود را که از کشور) Araspas (آریا اَسپَه  سپس کوروش]5.1.2[

وش به او جامۀِ  کورهمان کسیکه—دوران کودکی دوستِ او بود، سدا کرد
و —گشتمی به پارس بازاَشَه تِه آگ خود را بخَشید، هنگامیکه او از دربارِ
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، پانتĤِ  شوشبانویاز   هم چادر ووش از او درخواست کرد تا هم ازکور
)pantea (نگهداری کُند.  
]5.1.3[Ĥِاَبرَه داتا همسر  اکنون پانت) Abradatas ( پادشاه شوش بود؛ و

 که شوهر ه بود اینچنین پیش آمد، آشوریان گُشوده گَشتیکه اُردوگاهِهنگام
به آنجا ) بلخ(ه باختر زیرا که او برای رساندن پیامی به پادشااو در آنجا نبود، 

 برپایی یک همایه  راستایِ پادشاه آشور او را برایِ گُفتگو دررفته بود؛
 بود که مهمان برخوردار ه او از این بَخت، چونکبه آنجا فرستاده بود) ائتالف(

، آن بانویی بود که کوروش او را زیر  پانتĤِ پس. شودند پادشاهِ باخترمَاَرجُ
 گذاشت، تا زمانیکه کوروش او را برای خودش بازپس آریا اَسپَهسرپرستی 

  .گیرد
را بدست آورد، ) ماموریت ( این گُمارشآریا اَسپَه و هنگامیکه ]5.1.4[

ا دیده اید که نگهداری از او را به من کوروش، آیا شما آن بانو ر":پُرسید
ولی من دیده " . کوروش پاسُخ داد" من نهنه، بخداوند سوگند،""سپرده اید؟

ی شما  او را برا میخواستیممن او را دیدم، هنگامیکه ما".  گفت دیگری"ام،
و هنگامیکه ما به چادر او رفتیم، باور کنید که ما نُخست او را از . برگُزینیم
 زمین نشسته بود و همۀِ پیشکاران او  زیرا که او بر رویِازنشناختیم؛دیگران ب

 پیشکارانش جامه پوشیده ورش نشسته بودند؛ و افزون بر آن او همانندِدُه ب
کدبانو است   از آنهاولی هنگامیکه در آرزوی پی بردن به اینکه کُدامیکبود؛ 

 دیگران و در برابرِبیدرنگ برتری ابه پیرامون همۀِ آنها نگاهی انداختیم، 
 روی سته بود، با سر خمیده بر نش)حجاب(نمایان شد، با آنکه او در پَرده 

  ".زمین



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ پنجمزندگینامه کوروش بُزُرگ

358 

 و درخواست کردیم که بایستد، همۀِولی هنگامیکه ما از ا" ]5.1.5[
 هم از بهر ، او در میان آنها چشمگیر بود.یشکارانش با او برخاستندپ

در آنجا در جامۀِ لرُباییش، با آنکه او  و دییش و هم از بهر شکوهمندیباالبُلند
و او نتوانست اشک هایش را هنگام فروریختن پنهان . ساده ای ایستاده بود

  ". سرازیر شده بودندچَندی بر جامه اش و چَندی بر روی پاهایشکه سازد، 
: گُفتبه آن بانو  ما امیکه کُهنسال ترین مرد در گُروهسپس، هنگ" ]5.1.6[
  مردِ ما میدانیم که همسر شُماشید، بانو؛ از آنجا کهی نداشته باترس«

 هستیم، که، ی مردون ما درهال برگُزیدن شما برایواالمَنشی است، اکن
 پایین تر  خَرَدمندی و یا نیرومندی در رَدۀِبیگمان باشید، که از بهر زیبایی،

ن  دستکم همانگونه که ما باور داریم، اگر در این جهااز همسر شما نیست، و
، آن مرد کوروش مردی باشد که سِزاوار ستایش و شایستگی شما باشد

 روسریش را از باال آن بانو،» .میباشد؛ و از این پس شما ازآن او خواهید بود
و همینکه این گفته را شَنید تا پایین پاره کرد و با سدای بُلند گریه کرد؛ 
  ".پیشکارانش نیز همراه او با سدایی بُلند گریستند

 چهرۀِ او و دیدی از گردن و ی از بیشترسپس ما نمایی از بَخشِ" ]5.1.7[
 او گفت، "و بِگُذارید که به شما بگویم، کوروش،. بازو هایش بدست آوردیم

 که دیگران نیز که او را دیده اند، اینچنین برداشتی نگرم آمد، همانگونهب"
اشد، هستومند داشتند، که در آسیا، هیچگاه اینچنین زن زیبایی که میرا ب

به هر روی شما باید که او را برای " او اَفزود، " ولی،".نبوده است) موجود(
  ".خودتان ببینید

اگر "من میگویم، بهتر است که اینکار را نکنم، کوروش پاسخ داد، " ]5.1.8[
 جوان  آن مردِ"و چرا نه؟"". اینگونه است که شما او را واشکافی کردیداو
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مرا بخواهد اگر تنها گُزارش زیبایی او " کوروش گفت، "برای اینکه،". پرسید
 امروز بروم و به او خیره شوم، آنهم زمانی که من هیچ  منخُرسند کند که

برای از دست دادن ندارم، میترسم که او دل مرا برای ) وقتی(هنگامه ای 
ام همۀِ کارهایی را که باید انج که خودش بدست آورد و من ناگُزیر شوم

  ".نشینم و برای همیشه به او خیره شوموگُذارم، و در آنجا بِدهم، فر
 آن مرد جوان درهالیکه خندیدن را آغاز کرد، "چرا کوروش؟" ]5.1.9[

 که زیبایی هر آفریده ای میتواند بدینسان شما میاندیشید، کوروش،"پُرسید، 
 ینبیگمان اگر ا خواسته اش کُند؟ ناگُزیر از انجام لغزشی در برابرآدم را 
  نیروی آن را همانند همبایی میبود، همۀِ مردان میبایست که زیسرشتِ

  " ).میکردنداحساس  (سُهِش میکردند
نگاه کُنید که چگونه آتش همۀِ آدم ها را یکسان میسوزاند؛ این " ]5.1.10[

 را یک آدم یباسِرِشتِ آن است که اینچنین کاری کُند؛ ولی این گُل هایِ ز
گر آنها را دوست ندارد، و نه هر آدمی چیزی را همانند دوست دارد و آدم دی
 است، و هر چیز دلبخواهییک ) عشق(شغ چونکه اِ. دیگری دوست دارد
برادر دلباختۀِ . شغ میورزد که خودش برگُزیده باشدآدمی به چیزی اِ

 مردان خواهرش نمیشود، و پدر دلباختۀِ دُخترش نمیشود؛ برخی دیگر از
  هایِ و داتخویشتن داری، ترس از پَروردگار. ندنها شوباید که دلباختۀِ آ

زۀِ بَسَنده، نیرومند هستند که از چنین دلباختگی  به اندا کشور) هایِقانون(
  ".کنندهایی پیشگیری 

که بخواهد ) وضع شود(برنهاده شود ) قانونی(ولی اگر یک داتی " ]5.1.11[
  خودداری از خوردن، ها باکُند که آدمپیشگیری ) احساس( این سُهِش از

، و بخواهد پیشگیری کند که  یا با ننوشیدن  تشنه نشوند و،دگرسنگی نَکشن
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 داینچنین داتی نمیتوانکشند،  زمستان سردی و در تابستان گرمی نمردم در
آدم ها به سرشتِ د، زیرا  کُندستوراتش آدم را ناگُزیر از پیروی از همیشه

 )شرایط( سامه های  که زیر لگامِه است هَستی ساخته شدگونه ای بدستِ
  هرکس به هر روی،است؛) اختیاری( ولی اِشغ چیز گُزینایی . باشندویژه ای 

  رَدا و کفشچیزی را دوست دارد که به پَسندش بیایید، همانگونه که او
  ".هایش را دوست دارد

دلبخواهی   یک چیزاگر دلبستن به کسی" کوروش گفت، "پس،" ]5.1.12[
 کسی دست بردارد، هنگامیکه او داشتنِواند از دوستدم نمیتاست، چرا آ

  که از بهرِ" کوروش گفت،" من مردان آشغی را دیده ام،؟آرزوی آن را میکُند
  کسانیآدم هایی که به رسایی بردۀِ زیادی که داشته اند میگریستند، غمِ

 اینکهپیش از این آدم ها، هَرچند که  میداشته اند، شانشُده بودند که دوستِ
میپنداشتند که  ، آنها را دربر بگیرد،آشغانه) حساس هایا (سُهِش هایِ

ه من دیده ام که آنها از اندوخته هایی که ب.  بدترین نابکاری هاست،بندگی
فراهم میĤوردند، برای دلبرشان ختی گردآوری میکرده اند، ارمغان هایی را سَ

 این  بَندِ که ازیکردندیکردند، آری، نیایش ممن دیده ام که آنها نیایش م
 دلباختگی شان آزاد شوند، انگار که یک بیماری باشد، باز)  احساس (سُهِشِ

ا دست و پای آنها بزیرا آن رها سازند؛ دستِ  نمیتوانستند خود را از آنها
آنها بدون هرگونه فرنود . ، بسته شده بودزنجیری که نیرومند تر از آهن است

خود ) معشوقه(گان را در فَرادستِ دوستِیا برهانی، خودشان ) دلیل(
 فراوانی را ، باآنکه اندوهِمیگذاشتند؛ و باز هم این برده هایِ بیچاره

به ؛ ولی نمیکردند) وضعیت(پیشایند  کوششی برای گُریز از این ،یدندبرمیتاب
با زیرِ نگرگرفتنِ دلبرشان، راهبندِ آنها از گُریز  این آدم ها ،)برعکس (باژگونه
  ".ندمیشُد
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برخی کسان هَستند که اینگونه " جوان پاسُخ داد؛  آن مرد"آری،" ]5.1.13[
از  و سُستی هستند، و  ولی اینچنین کسان آدم های فرومایهرفتار میکنند؛

من،  ، به باور از نگر روانی همانند بردگان رفتار میکُنند این کسانه کاینرو
ی  بدبختکه از اینیرند، برای اینو نیایش میکنند که بم) دُعا(دُوا آنها پیوسته 

، به هرهال ده ها هزار راه هایِ شُدنی دیگر هَستند که ؛ با آنکهرها شوند
  و.هیچکدام از این راه ها را بکار نمیگیرندولی آنها میشود از زندگی رها شُد، 

تالش میکنند که دزدی کنند و دست هایشان را از هَستند که  کسان همین
به دُزدی یا  دست ها هنگامیکه آن؛ ولیر نگه نمیدارنددارایی دیگران بدو

 آن شما نُخستین کسی خواهید بود کهمیزنند، شما خواهید دید که راهزنی 
  آنها، زیرا کهکرده و آنها را گُناهکار میشُمارید سرزنش راو راهزنان  انزددُ

دردی یا با آنها هم را نمی بخشید،  دُزدی نبوده اند، و شما آنهاناگُزیر از
  ". را کیفر میدهیدآنها) بلکه(نمیکنید، ونکه 

نند که سر از  را ناگُزیر نمیک، دیگران آن آفریده هایِ زیبااکنون" ]5.1.14[
بایست، آرزویش را می آنها شوند و چیزی را هم که نپا نشناخته دلدادۀِ

 و شرم )غیرکافی( اندکی پوزش هایِ نابَسنده باور من، همیشهبه . نمیکنند
 بردۀِ همه گونه دلباختگی  کهدفرومایه بجا میمانن آن مردانِ برای آور

المَنِش اآدم هایِ و. را سرزنش میکنند) عشق( اِشغ  سپس آنهالیمیشوند، و
ند نیز آرزویِ داشتن پول، اسب هایِ خوب و زنان زیبا را دارند، ولی مَو اَرجُ

 به گونه رندها بُگذدارند که از همۀِ این چیزآنها از اینچنین نیرویی برخور
   ".است، دست نزنند) قانون(ایکه به چیزیکه بیرون از مرز دات 

من این بانو را دیده ام و به هرهال او از "به هر روی، او افزود، " ]5.1.15[
در اَرتش شما  اینجا کنون امن هم . شِگفت اَنگیزی زیبا استه گونۀِنگر من ب
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 که م، و من هرکار دیگری راسوارکاری میکَن) تمرین(و بَرزش هستم، 
  ".خویشکاری من باشد انجام خواهم داد

شاید که " کوروش گفت؛ "سوگند به خُداوند که دُرُست است،" ]5.1.16[
 ، همانگونه که خوی اِشغ نیاز داشته باشد زمانی که اِشغ از آنشما کمتر

زیرا، شما . ، از دست آن رها شویدتا آدم را گرفتار خودش سازدهست، 
نگُشتش را در آتش کُند برای آدم هست که اَ) امکان(د که این شایش یدانمی

 بیدرنگ در آتش نمی تَرَکَد؛ اگر که من باشم، ،ولی بیدرنگ نسوزد، و چوب
 اگر که بتوانم  میĤندازم، نگاهییزیبا و نه به شتم را در آتش میکنمنگُمن نه اَ

آریا  میدهم، همچنین، اندرزو من به شما .  بکنم به شما کمکیبا این گفته
 و پَلِکَدبِ  زیبایی  گِردِیش از اندازه بهنَگُذارید که چشمانتان ب"، او گفت، اَسپَه

، آتش تنها کسانی )مطمئن باشید(؛ زیرا، برای اینکه اَگُمان باشید پرسه بزند
، میسوزاند، ولی زیبایی ناآشکار و )لمس میکنند(میپَرواسَند را که آن را 

 دوردست به آن خیره شده اند، بگونه انی را که از هتا کسزندآهسته آتش می
  ".دن در آتش دلباختگی میسوز، خیره شونده هایآن آدمای که 

هتا اگر که دست از "او پاسُخ داد؛ ""آخ، مرا نترسانید، کوروش،" ]5.1.17[
 کالیده و شکست خورده اینگونه کردن به او برندارم، من هیچگاهنگاه 

 بجایی پاسُخِ"".کاری را که نباید انجام دهم، پی گیرم نخواهم شد که
ما از او نگهداری کُنید، همانگونه که من از ش". فت کوروش گُ"دادید،

هنگامیکه . باشید) با مالحظه( او باپروا درخواست میکنم، و در رفتار با
  ".زمانش فرابرسد، این بانو پیشکاری بُزرگی را به ما خواهد کرد

،  جوانآن مردِ سپس تر. ، آنها از هم جُدا شُدند این گفتگوپس از ]5.1.18[
رفتار  و همزمان به خوبی و  را بیشتر دریافت آن بانوزیباییِ شگفت انگیزِ
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پنداشت که او میآن  مرد  ،نگام بازدید از آن بانوهاینکه  ، و او پی بردبُزرگوارِ
نمک  ، آن بانو که را خوشهال میکند، و آن مرد میدیدآن بانو ،شبا اینکار

 که بدستِ) مالحظه میکُند( فَرانگری میکُند  همیشه، ونشناس نیست
اشته هرچیزی را که نیاز دد، نه تنها هنگامیکه او از در میرسپیشکارانش 

بیمار ) احساس( سُهِش  جوانهرگاه که آن مردِ) بلکه(ونکه   پیدا کند، ،باشد
پرستاری و نبودن از  او نمیبایستی که در رنج برخوردار ،بودن داشت
 د که آن مردِپیĤیند همۀِ این چیزها این بو—باشد) مراقبت(نیکاسداری 

 او پیش آمد شاید که  شُد؛ و آنچه که برایِجوان سخت دلباختۀِ آن بانو
 اینچنین بدینگونه داستان زندگی آن مرد. شدهرگز شِگفت انگیز نبا

  .دیچَرخشی را آغاز
ی وی اینکه مادها و هَمپیمان هایش دلبخواه، کوروش با آرز باری]5.1.19[

 داد، و فرماندهسر  یک نِشست از همۀِ افسرانِبرایِ یبا او بمانند، فَراخوان
  :هنگامیکه آنها گردهم آمدند، کوروش همانگونه که در پی میĤید سُخن گفت

، من بیگمان ر اینجا باشنده هَستیده دمردانِ ماد و همۀِ کسانیک" ]5.1.20[
 از اینرو نه از بهرِ اینکه آرزو داشتید که به پولی برسید و نه ه شماهَستم ک

، با )خدمت میکنید(ی میکنید رو زاکیاخشتره که با اینکار به پنداشتیدکه می
بوده است  برای من روشن است که این خواستِ شما ولیمن همراه شُدید؛ 

ماده بودید  و برای من آشکار است که شما آ باشید،من مهری ورزیدهه که ب
را دالورانه با من ) خطرها(که سختیِ راهپیمایی هایِ شبانه و پَژمرگ ها 

  ".هموار کُنید
من بایستیکه در رَمژک —ار شما هَستمبرایِ این من سپاسگز" ]5.1.21[
 نِهِشتی ر که اینکار را نکنم؛ ولی من نمیپِندارم که هنوز درباشم اگ) خطا(
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شایستگی جُبران کنم، و از گُفتن به ما را کار شبتوانم باشم که ) وضعیتی(
و دل آسوده ولی بگُذارید تا من شما را اَگُمان . آن نیز شرم زده نیستم

اگر « : کهبه شما بگویمکه   من شَرمسار خواهم شد" کوروش گفت،"،سازم
 زیرا از دید من»  درخوری آن را جُبران خواهم کرد؛بگونۀِبا من بمانید، من 

 انگار که من این را تنها برای آماده ،نه بنگر خواهد آمد اینگواین گفته
بجای آن، دیدگاه من بدینگونه .   گفته باشمساختن شما برای ماندن با من،

 بازگردید، بازهم، اگر که من کیاخشترههتا اگر شما در فَرمانبُرداری از : است
که ، بدست آورم، من بگونه ای رفتار خواهم کرد) موفقیتی(کامگاری ای 

  ".شما همچنان مرا ستایش کُنید
نخواهم من بیگمان باز  و دیدگاهِ من،کیاخشترهدر پیوند با پیام " ]5.1.22[

با گُرگانیان بسته ام، تُوختار  که ها و پیمان هایی من به سُوگندگشت، ولی
 که با  شوماین برداشت) سبب (خواهم که شَوۀِاهم ماند، و نمیخو) وفادار(

نین اینچ  کهخواهم کوشش کُنم همچنین میه ام؛ و منآنها روراست نبود
سازم، ن را از آمدنش به سوی ما پَشیمان رفتاری داشته باشم که گُبریاس

  ". کاخ و سرزمین و نیروهایش را در فَرادستِ ما گذاشته استکسیکه همۀِ
دادن و پیش از همه، اکنون که خُداوند به گونۀِ آشکار درهال " ]5.1.23[

شنود واز ناخُبه کوشش های ماست، من باید که ) تبرک دادن( فَرخُندگی
 شرمسار باشم که بدون یک فَرنودِ  اوکردن او بترسم، و من باید که در نگاه

بدینگونه، .  فروگذارمخوب بروم و هرچه را که او پیشکش کرده است،) دلیل(
هم همان و شما " او گُفت؛ "، انجامِ این کار را دارمهنگِ آبر این پایه منو 

 من بگویید که ودایشه ، و بنید که به باور شما بهترین باشدکاری را بکُ
  ". چیستا شم)تصمیم(
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و نُخستین کسی که آمادۀِ پاسُخ دادن .  بدینسان او سُخن گفت]5.1.24[
 کرده بود که خویشاوند را) ادعا(کسی بود که زمانی این داوش آن شُد، 

 او "شاه من، پاد ای بگویم،سُخناز سوی خودم میخواهم " .کوروش است
 زاده شده باشید، نه کمتر از ،پادشاهشُما  بنگر میĤیید که ، مناز دیدِ"--گفت

بورها همیشه بدلخواه از پادشاهِ  که زنزیرا از آن رو. پادشاهِ کَندویِ زنبورها
 را که )اقامتگاهی (گاهیی میکنند و هیچکدام از آنها مانِش فرمانبُردارشان

؛ و هنگامیکه پادشاه میخواهد د، فرونمیگذارر آن جای گرفته است دپادشاه
این  --  کوتاهی نمیکند از دنبال کردن پادشاهبجایی برود، هیچکدام از آنها

 زاده میشوند )شوق ( است، که آنها با این آرزومندییشِگِفت انگیزک چیز ی
  "شان بر آنها فرمانروایی کند؛ دشاهِکه پا

 چیزی آدم ها از به کُمکِبنگر میĤید که همچنین،  وبدینسان " ]5.1.25[
 و برای آن من فَرنود .بسویِ شما کشیده میشوند) غریزه(همانند نیرویِ آسن 

برای رفتن از کشور ما به پارس خود را م؛ زیرا هنگامیکه شما دار) دلیل(
 شُما ) کردنبدرقه ( کردن از بَدَرهه یا جوان پیر آیا کسی ازآماده میکردید،

؟ و هنگامیکه شما برای  ما را بازگردانداَشَه تِه آگخودداری کرد، تا اینکه 
 شما کمک به ما از پارس شتابان آمدید، ما دیدیم که کمابیش همۀِ دوستانِ

و دوباره، هنگامیکه شُما خواستید که .  به دُنبال شما آمده بودندبه دلخواه
دلبخواهی آمدند تا ها ماد رهسپار شوید، )expedition(برای این گُسیلش 

  ".شُما را همراهی کُنند
است که ما در برابر ) یاحساس (یهِشو اکنون، همچنین، این سُ" ]5.1.26[

 شما ما ترسی نداریم هتا اگر که در سرزمین ، بگونه ایکه در کنارِشُما داریم
. اریمدُشمن باشیم، درهالیکه بدون شُما ما هتا ترس از بازگشت به خانه د
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 دیگران میتوانند، بنام خودشان آنچه را که به انجامش باور دارند، برایاکنون 
آن  ر پیوند با من است، کوروش، من، به همراهِ ولی آنچه که د.شما بازگویند

 فرماندهی میکنم، با شما خواهیم ماند و از دیدن شما مردانی که خودم
  ".را به ما رواخواهیم داشت شما  هایِ خوبیوخسته نخواهیم شد 

 بدینسان که درپی میĤید، سُخن تیگران به دُنبال او، ]5.1.27[
شما هیچگاه نباید که شگفتزده شوید که چرا "گفت،   او"کوروش،":گفت

 من بدینگونه سامان دیشۀِانروان و زیرا . من در سُخن گفتن کوتاهی میکنم
یافته است که رَهنمودی را پیشنهاد نکنم، ولی آنچه را که شُما دستور 

  ".میدهید انجام دهم
کنون  ا هماگر که شما" پادشاه گُرگانیان گفت، "!خوب، مادها" ]5.1.28[

 که این فریب اهریمن بوده است که میخواسته است بروید، من خواهم گفت
 بی بی اندازه فراوان) برکت های(ی هایِ شُما را از دستیافتن به فَرهومند

 از دُنبال کردن  آدمی، چه کسینگریستن به خَرَدِدرزیرا، با . بهره سازد
 ، یا از دریافتِاستهال گُریز  دردُشمند، هنگامیکه دست برمیدار شدُشمن

تحویل  (دآنها را وامیسپار ، دُشمنند، هنگامیکهایش پرهیزمیکجنگ ابزاره
خودداری  اودربند کردن  و  دُشمنیِ و یا از بدست آوردن دارایی ها،)دمیده

به ویژه در سایۀِ —)دتسلیم میکُن( را میسُتوهد میکُند، هنگامیکه او خود
ند سوگند میخورم، از من در نزد شما به خُداواینچنین رهبری که ما داریم؟ 

 اینکه  که به ما خوبی کُند، تادیدگاه من کوروش خوشهال تر خواهد بود
  ".دبخواهد خودش را توانگر ساز

این شُما ": ره سُخن گُفتند در این با نیزبه دِنبال او، همۀِ مادها  ]5.1.29[
، و آوردید و به اینجا راهنمایی کردید بیرون بودید، کوروش، که ما را
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میپندارید که زمان بازگشت فَرارسیده است، ما را برای نیز هنگامیکه شما 
 و هنگامیکه کوروش آن را شَنید، او این ".برگشتن با خودتان راهنمایی کُنید

ر دمن  توانا، من از شما خواهش میکنم، بگُذارید تا  پَروَردگارِ":نیایش را کرد
، پیشی رجی که آنها بمن نشان میدهند اَ ازبه این دوستان) خدمت(زاوری 
  ".بگیرم

 هایِ دیده بانی  کوروش فرمان داد تا برخی به پُستسپس ]5.1.30[
شنود میسازد برای خودشان و که آنها را خُ و پس از آن، آنچهخودشان بروند

د تا چادر ها را در میان خودشان  دهند؛ و او از پارس ها درخواست کرانجام
آنها باشد و ) استفاده(ندی مَکه درخور بَهر اسپواران در میانِ —خش کُنندپ

 و —) کافی باشد( ایکه برای نیاز آنها بَسنده اُفتد گونه بگان پیاددر میان
ه هایِ خواربار و به گونه ای برنامه ریزی کنند که گُماشترا نیازهایشان 
رد نیاز آنها  همۀِ چیزهایی را که مو، ارتش در چادرهاکارپَردازیِسرپرستانِ 

 رد نیاز بود فراهم آورند، و آن چیزهایکه موو هرچیز ،هَستند، برآورده سازند
پارس ها ببرند، و اسب هایشان را مهتری ) اقامتگاه های( را به مانِشگاه هایِ

بدهند، تا اینکه پارس ها هیچ خویشکاری دیگری  و خوراک و آراسته کُنند
نسان آنها آن روز را بدی. هُنر جَنگیدن) تمرین( اشند، بجز بَرزشِنداشته ب
  .گُذراندند
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  نَسکِ پنجم، بَخشِ دوم
  بازدید از دژ گُبریاس

 آنها رفتن به سویِ آنها برخاستند،  روز دیگر همینکه در پگاهِ]5.2.1[
  اسب، به همراهِکوروش، در پشتِ— تا از او بازدید کُنندگُبریاس را آغازیدند

 به دو هزار از آن پارسیانی که یگان هایِ تازۀِ اسپواران را نزدیک
حمل  ( و آنها که سپر و شمشیر سوارکاران را میتَرابُردند—میساختند
ر  د، به همان شُمار به دُنبال آنها روانه گشتند؛ بازماندۀِ اَرتش نیز)میکردند

 تا به  به اسپواران گُفته شُد.ان های شایسته اش آنها را دُنبال میکردندیگ
آگاهی سوارکارانی که تازه به آنها پیوسته بودند، برسانند که اگر هرکس از 

ند و یا در  از پُشت پَدافندی میکنند جا بمادر پَسِ نیروهایی که سپاه را آنها
ستون، پراکنده شود، کیفر  سپاه بیرون از پیشاپیش سپاه و یا در پهلوهای

   .د دیدخواه
سیدند؛ روز دوم آنها به کاخ گُبریاس رَ) غروب آفتاب (نزدیکِ بیگاهِ  ]5.2.2[

  آن و اینکه همۀِاست) محکم( دژ بی اندازه اُستوان  آنو آنها دیدند که
، از آنها کارآمدترین  دژ فراهم شده بودبر روی بارو هایِ هایی کهچیز

ها گاوها و و آن. رهایِ پَدافندی در نبرد ساخته بودیواد) موثرترین ها(
به بیرون  را دیدند که در پَناه آن سَنگربَندیها همچنین گوسپندانِ فراوانی

  . رانده شُده بودند
 سپس گُبریاس پیامی را برای کوروش فرستاد و از او خواست که  ]5.2.3[

 اه برای دستیافتن بر دژ رآسانترینبیند که  بِبگردد و سواره ،در پیرامون دژ
را ) قابل اعتمادش(ش  اُستیکانَز افسرانِشُماری ادر این میان  و کُجاست
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بینند که چه چیزی در اندرون به درون دژ بفرستد، تا بِ برای وارسی کردن
  .هست، و سپس آنها برگردند و آنچه را که دیده اند به او گُزارش بدهند

 در نِهِشتی  بداند، آرزو داشتبراستی ، کهبدینسان کوروش ]5.2.4[
، سواره  دژ دستیافتکه گُبریاس روراست نباشد، آیا میشود به آن) وضعیتی(

 و دید که همه جایِ آن دژ برای هر  آن دژ گشت زدپیرامونِ هر سوی ودر 
) محکم(فتن بر آن کُند، بسیار اُستوان کسی که بخواهد تالشی برای دستیا

دند که گُبریاس فرستاده بود، این گُزارش را آور را که او پیش  کسانیو. است
برای بتوانند  بسنده آزوغه هست، که نگهبان هایِ دژ در اندرون دژ به اندازۀِ

  .پایداری کُنند) نسل(یک زایَک همۀِ 
همۀِ این ) معنی ( به چَم بود تاهال اندیشیدن هنگامیکه کوروش در]5.2.5[

خودش همۀِ  د درهالیکه با، گُبریاس خودش بیرون آمچیزها پی ببرد
 ،، و آرد جو گندم، آردِ برخی از آنها با خودشان بادهپیشکارانش را آورده بود؛

 به ز، گوسپند، خوک و همه گونه آزوغه گاو، بُو برخی دیگرآورده بودند 
  . اَرتِش کوروشفراوانی در هرچیزی برای شامِ همِگیِ—همراه داشتند

 به  وخش کردند، چیزها را پن بود، این شان ایو کسانیکه پیشۀِ ]5.2.6[
و هنگامیکه همۀِ مردان گُبریاس بیرون بودند، او . آماده کردن شام پرداختند

از کوروش خواست که از هر راهی که او میپندارد که میتواند دل آسوده 
 و یک ان پیشاهنگ ازبدینسان کوروش برخی.  به دژ اندر شود باشد، راهترین

) حتیاطا( هوشکاری  در پیشاپیش فرستاد، و پس از اینرانش رابخش از افس
درهالیکه او و  ،ه درون رفتهنگامیکه کوروش ب. او خودش به دژ اندر شد

 سپاهش را به نزد  همۀِ دوستان و افسرانِه را گُشوده نگه داشته بود،درواز
  .خودش فراخواند
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 ارزشی را چیزهایِ با و هنگامیکه آنها در درون بودند، گُبریاس ]5.2.7[
 نمونه از  همهو کوزه ها و گُلدان ها گرفته تاجام های زر، بیرون آورد از 

ر بیش بی اندازه پول های زر، و همه نمونه از گنجینه دپیرایه و آذین ها، کما
معجزه (؛ و در پایان او دُخترش را بیرون آورد، یک فَرجودی بیشترین اندازه

 که مرده بود؛میکرد، گواری برای برادرش سو باال بُلندی، کهاز زیبایی و ) ای
این گنجینه ها را، کوروش، من به شما پیشکش میکنم و ":  گفتو گُبریاس

این دُخترم را به شما واگُذار میکُنم تا شما آنچه را که سزاوار میدانید با او 
کنون  امن، همانگونه که همو م، یولی ما برای شما نیایش میکُن. انجام دهید

، و دُخترم نیایش او بگیرید) قاتل(رگناک از مَکین پسرم را  که شما ،کرده ام
  ".میکند که شما خونخواه برادرش باشید

من این پیمان را هتا آن " کوروش در پاسُخ به آن گفت، "خوب،" ]5.2.8[
به من  که شُما سُخن نادرستی را که تنها می اِنگاشتمزمان با شما بستم، 

م باشد برای خونخواهی شما انجام ه که در توانکه هرچو گفتم ، نمیگویید
آدم راستگویی هَستید،  اکنون، هنگامیکه میبینم که شُما لی؛ وخواهم داد
با دُختر شما من  همانگونه کنون انجام شده است؛ و اا شما همپیمان من ب

 پیمان خودم را موشکافانه بجا خواهم ، پروردگارکِمَپیمان میبندم که به کُ
 کوروش "است،) مربوط (هون آنچه که به این گنجینه ها درپیوستاکن. آورد

من آن ها را میپذیرم، ولی من آن ها را دوباره در اینجا به دُختر "ادامه داد، 
ولی یکی از . خواهم دادبازپس   کُند، که با او زناشویی مردیشما و به آن

یی هایِ ۀِ دارا هم آن نه بجایِ هنگام رفتن برمیدارم، کهارمغان هایِ شما را
و نه هتا اگر که همۀِ گنج هایِ جهان )  استکه بسیار فراوان(کشور بابل 

  ".خواهند کردنخوشهال  یشکش،از این پ مرا بیشتر ،برای من فرستاده شوند
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) منظور(زده از این شُده بود که فَردید و گُبریاس که شِگِفت  ]5.2.9[
ه شاید فَردید کوروش کوروش چه چیزی میتوانسته باشد و میپنداشت ک

 او "و آن ارمغان چه چیزی میتواند باشد، کوروش؟":دُخترش باشد، پُرسید
ید که بیزار از بیدادگری، یک مرد شا: آن چیز این است"پاسُخ داد، 
یا توان لگام   و دروغ باشد، ولی اگر هیچکس دارایی هنگفتی، ناپَرهیزکاری

 فرزندان دوستداشتنی ای به آن یاگُسیخته ای، و یا دژ دست نیافتنی ای و 
 اینکه نشان دهد که  میتواند بمیرد پیش از، او ارزانی نداشته باشدمرد

   ". بوده استچگونه آدمی
امروز همه چیز را در دستِ من گذاشتید، از این دژ ولی شما " ]5.2.10[ 

 و یک دُختری که گرانمایه یتانهاتا همه نمونه گنجینه، نیرواُستوان گرفته 
 نشان  به همه شمابدینگونهو . ین چیزی است که میتوان بدست آوردتر

 بیدادگرانهکار  نه ابر دوست و میزبانم گُناه کُنم، که من نمیتوانم در بردادید
 و نه پیمانی را که آزادانه بسته ام،  ها انجام دهمداراییآن  از بهر ای را
  "بشکنم

باشم و خُرسندی مردم را و تا زمانیکه من یک آدم درستکاری " ]5.2.11 [
 شما را بیگمان میکنم که من  که به آن پُرآوازه هستم، همانگونهبدست آورم

اهم شما را فراموش نخو)  سازیاعتماد(سازی  اَپَستام هیچگاه این آزمایشِ
 درخور را به شما نشان  ارجِ همه تاوان آنکرد ولی تالش خواهم کرد که

  ".دهم
شما یک همسر شایسته " کوروش اَفزود، "،)شک (بدون اندید" ]5.2.12[

در میان ) باوفا( خوب و فَریور من مردانِ. برای دخترتان پیدا خواهید کرد
ولی من نمیتوانم دوستانم دارم، و یکی از آنها دستِ او را خواهد گرفت؛ 
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من پیشکش ه باکنون از آنچه که شما  که آیا او دارایی کمتر، یا بیشتربگویم 
در ؛ بیگمان شوید از یک چیزشاید شما بتوانید  تنها . داشت خواهدکردید،

ارمغان ) عظمت( میان آنها کسانی هستند که شما را از بهر شکوه و مِهَستیِ
من رشک خواهند ورزید و از ه  ستایش نخواهند کرد؛ آنها تنها بهایتان

را بدهد ) نامکا(خداوند خواهش خواهند کرد که او روزی به آنها این شایش 
و . شان نشان بدهندخود را به دوستان) وفاداری(که آنها نیز بتوانند توختاری 

 اینکه خداوند نخواهند کرد، مگر اینکه آنها هیچگاه خود را به دُشمن واگُزار
 درآورد؛ و اینکه آنها جوانمردی و آوازۀِ خوبشان را با همۀِ یپا آنها را از

 ۀِ گنج هایِ سوریه و آشورسرمایه ای که شما به آنها پیشکش کنید و هم
 برخی از کسانی که به من باور داشته باشید که سرشتِ. تاخت نخواهند زد

  ".در اینجا نشسته اند، اینچنین است
 گُبریاس با یک خَنده گُفت، "شنودی خدا، کوروش،وبرای خُ" ]5.2.13[
 کُجا هَستند، تا من شاید که از مهروزانه بمن نشان دهید که این کسان"

نیازی نخواهد "".ا برای یکی از آنها خواهش کنم که پسرخواندۀِ من شودشم
ولی، اگر شما " کوروش پاسُخ داد؛ "بود که این داده ها را شما از من بگیرید،

 ن خواهید توانست که یکی از آنها را برای خودتابا ما همراه شوید،
  ".برگُزینید

 او دَستِ راستِ  پس از اینکه کوروش بدینگونه سُخن گفت،]5.2.14[
 گُبریاس را اُستوار در دست خودش گرفت و برای رفتن برخاست، درهالیکه

و همچنین گُبریاس از کوروش خواست . همۀِ یارانش را با خودش همراه کَرد
که در کاخش شام بخورد، کوروش این درخواست را رد کرد، ولی شام را در 

  . مهمان به همراه بُرداهِ در جایگ خورد و گُبریاس را با خودشاُردوگاهِ
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کِ پَر لمیده و برآسوده بود او این و هنگامیکه کوروش بر تُشَ ]5.2.15[
 بیشتر از  بگویید، گُبریاس، آیا شُما میپِندارید که شما منبه":پُرسش را کرد

) کامال(سراسر به خُدا سوگَند که من ""هرکدام از ما روتَختی داشته باشید؟
 ]* [که شُما بیشتر روتختی و بیشتر کاناپه"اس گفت،  گُبری"بیگمان هَستم،

؛ زیرا آسمان و زمین بسیار بُزرگتر از خانۀِ من است، و اینکه خانۀِ شما دارید
 گاه هاییما به اندازۀِ شُمار آسودِخانه شُماست، و اندازۀِ کاناپه هایِ ش

 از  زمین پیدا میکُنید، درهالیکه است که شما بر روی)استراحتگاه هایی(
 درخور ،شم گوسپند فرآورده شده اندروتختی هایی که از پَآن  دیدِ شُما
کوهستان ها و دشت ها بدست میدهند، هرچه که شما ) بلکه(، ونکه نیستند

  ".شایسته میپندارید
  .در خاور بود) تجمل( نشانه هایِ ویژۀِ فَرنمایی و آذینش  روتختی هایِ گران و کاناپه از]*[

م خورد و نه، هنگامیکه گُبریاس برای بار نُخست با آنها شا بدینگو]5.2.16[
ید، او  د،دند را که در پیش رویِ آنها گذاشته شُده بو هایی خوراکیسادگیِ

  .از آنها باشند) اشرافی تر ( نِژاده ترِ خودشپنداشت که مردمِ
 خوراک  سربازانی که با او پایِویِرَمیانهِ  بِزودی به  ولی گُبریاس]5.2.17[

 ،انفرهیختگ) طبقۀِ (پارسی از پَشکِمَردِ نشسته بودند، پی بُرد؛ زیرا هیچ 
او بدامِ انگار ونه نمایان شود که  اینگاین پروانه را بخودش نمیدهد که
نگاه های دُزدانه به آن  با نه ؛ او باشدخوراک یا نوشیدنی ای گرفتار شده
 به آن دست دانه، و نه با دستانش آزمنخوراک خوشهالیش را نشان میدهد

 از ، کهشود اندرکشیده می با اندیشه هایش آنچنان به آن خوراک، و نهدمیبر
 میتوانستند او را بخودش ، چیزهاییکهماند برویکردن به چیزهای دیگر باز

 اکارانِ سو همانندِ ولی پارسیاندر پای خوراک نمیبود؛او اندرکشند اگر که 
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 بر پشتِ اسب سوارند، زمانیکهد، که  مهارشان را از دست نمیدهن،خوب
 نند، بشنوند و هرچه را که بخواهندبیند سوارکاری کُنند و همزمان بمیتوان

 پارسی میپندارند که آنها باید در پای چنین فرهیختگانِ، بدینگونه اینگویندب
حرص (آزیدن خوراک، خودشان را خَرَدمند و میانه رو نشان دهند؛ آنها میزِ 
 ن و شوریدن از بهر خوراک و نوشیدنی را رفتاری خوکبرانگیخته شد، )زدن
  . و ددمنشانه می انگارندهسان

 که  تنها پُرسش هایی را میکردندگُبریاس درنگریست که آنها ]5.2.18[
شیوه ای ه کُننده باشد، و تنها ب شنودوپاسُخ دادن به آنها میتوانست خُ

ویی رور از پُردُه نها ب؛ همۀِ شادمانی آخی میکردند که خوشهال کُننده بودشو
ناشایستگی ریشه  از بیمزگی و  این چیزهاو بدخواهی بود همانگونه که

  .میگیرند
چیزیکه پیش از همه از دید گُبریاس چشمگیر بود این سُهِش   ولی]5.2.19[
در .  کارزار باشنددر میدانِانگار که سی بود که آشکار سربازان پار) احساس(

، هیچکس از  همه یکسان استبرایِ) خطر(ژمَرگ پَ از آنجا که میدان جنگ
؛ به واژگونه، بدینسان چاره یشتر از همیارانش برخوردار نیست ب)حق(هاگِ 

و بدون کم و ) کامل(می که به رسایی یا بز مهمانی  کهاندیشی شُده بود
 کسانی که در کاراییگی و  انجام پذیرد، میتواند به رسا کردن ورزیدکاست

  .کمک کند) شرکت میکنند(هُماسند جنگ می
برپایۀِ و بدینگونه هنگامیکه گُبریاس بَرخاست تا به خانه بازگردد،  ]5.2.20[

، کوروش، که چرا با من دارم پی میبرم": او گُفته است،گُزارش های رسیده
با اینهمه ما  های می، تال، جامه و سرمایه داریم،  جامآنکه ما بیشتر از شما

زودن بر هال تالش برای  افدرما همیشه .  ارزش نیستیم با به این اندازههنوز
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کردنِ روانتان   شما  دل هایتان را برای رسادارایی هایمان هستیم، درهالیکه
  ".بکار میگیرید

ورزانه مهر":بدینسان گُبریاس سُخن گُفت؛ و کوروش پاسُخ داد ]5.2.21[
راسته به جنگ ابزار  شُما با اسپوارانی که آ فردا پِگاهِدرنگرید، گُبریاس، که

بینیم، و سپس شما  بدینگونه ما نیروهای شُما را بِهستند، در اینجا باشید، تا
 ما بدانیم که چه چیزهایی ازآن ان سرزمین تان راهنمایی کُنید تاما را از می

  ". چیزهایی ازآن دُشمنان ما هَستنددوستان ما و چه
 رفتند، آنها سُخن گُفتند،ه کوروش و گُبریاس بدینسان پس از آنک ]5.2.22[

هنگامیکه روز آغاز شُد، گُبریاس . شهرکس بدنبال خویشکاری شایستۀِ خود
 همانند یک سرفرماندۀِولی کوروش، . راه را نشان دادبا اسپواران خود آمد و 

 همزمان، همانگونه )بلکه (، ونکهراهپیمایی را زیر نگر داشتاَرتش، نه تنها 
پی تا  بَررَسی میکرددر پیرامون را ) وضعیت(نِهِشت که او به پیش میرفت، او 

لی  وناتوان تردُشمن را ببرد که آیا راهی هَست تا با بهره گرفتن از آن بتواند 
  .نیروهای خودش را تواناتر سازد

 گُرگانیان و گُبریاس را به پیش خود ، کوروش پادشاهِبا این اندیشه ]5.2.23[
، این )احتمال(که با بیشترین شایمندی پنداشت  زیرا کوروش میفراخواند؛

 کوروش "دوستان من،". ، به او بدهند تن داده هایی را که او نیاز داشتدو
 لغزشی نخواهم کرد اگر که به توختاری من بر این باورم که من"گُفت، 

کارزار سِگالش این شما پُشتگرمی داشته باشم و با شما در بارۀِ ) وفاداری(
ه آشوری ها بر ما ک  شما، هتا بیشتر از من، میخواهید).مشورت کُنم(کُنم 

 من ناکام شوم، شاید که برخی راه هایِ ، اگر کها من در پیوند ب.چیره نشوند
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برای  داشته باشد،  پادشاه آشور دستِ برترولی چنانچه. برای من باشندگُریز 
  ". از هر سوی نمی بینم دُشمنیچیز بجزهیچ   منشما

 از اینرو دُشمن من است، نه  من، پادِشاه آشوروند بار پیزیرا، د" ]5.2.24[
او بُزرگ و ) تصورات(، ولی برای اینکه در اَنگارهای که او از من بیزار است

ما زیانی به سود و بهروزی او خواهد ) ملت های( پاتَرمان شدنِ) عظیم(آسیم 
ز ه دُرُستی ااو درهال جنگیدن با ماست؛ ولی او ب) دلیل(، و به این فَرنود بود

در ".پندارد که شما آسیبی به او زده ایدشما رَمیده است، زیرا که او می
، چونکه آنها پُرسش خودش را از آنها بکند آنها گُفتند که کوروش باید ،پاسُخ

 و اینکه  آگاه هَستند،که کوروش بازنموده است) حقیقتی(از فَرهودی 
د برای آنها با نگرانی هایی میدانند که چَرخش رویدادها در آینده میتوان

  .همراه باشد
من ه پس، ب": سپس کوروش همانگونه که در پی میĤید آغازید]5.2.25[

 که  که شماها تنها کسانی باشیدآیا پادشاه آشور میپندارد" او گفت، "بگوید،
دیگر را میشناسید که دُشمن او  ، یا شماها کساننده او دُشمنی میورزب

کادوسیان "شاه گُرگان گُفت؛  پاد"به خُداوند،آری، سوگند ""؟هَستند
)Cadusians] (*[ ،بیشتر از همه با او  پاتَرم بُزرگ و نیرومند، که یک

، زیرا ]**[) Sacians( ها سَکامان گونه همسایۀِ ما  هد؛ و بهدُشمنی میورز
که آنها بگونۀِ فَرسختانه از دست او رَنج کشیده اند؛ و برای اینکه پادشاه 

  ".الش میکرد که آنها را نیز همانند ما به زیر فرمان خودش در بیاوردآشور ت
ύσι�αδ� :یونانیبه ( کادوسیان] *[ οι  و شمال خاوری گیالن باستان در ٔمردمانی بودند که در دوره)   

 آنها را مناطق کوهستانی و  زیستگاه. ای در دست نیست از زبان و نژاد آنها آگاهی. اند زیسته  میآذرآبادگان
 .اند آلود شمال ایران نوشته مه

. دادند و به کورش وفادار بودند  را تشکیل میهخامنشی بخشی از سپاهیان کورش بزرگکادوسیان در زمان 
 بر سلوکیاندر زمان چیرگی . اند یانه پادشاهی هخامنشیان بر ایشان شوریده اینان در مپلوتارکبه گزارش 
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 کادوسیان بخشی از جنگجویان مصر با نبرد رافیابرای نمونه در . بینیم ایران اینان را در سپاه سلوکی نیز می
  .اند سلوکی بوده

های  نماید که اینان در دیگر تیره می. شود  در تاریخ دیده میاشکانیانن های از کادوسیان در زما واپسین نشانه
  .باشند  حل شدهدریای مازندران ٔکرانه

در عهد قدیم «:نویسد واسیلی والدیمیر بارتولد مستشرق روس در اثر خود به نام جفرافیای تاریخی ایران می
همین قوم یا . عت دولت هخامنشی نبودنددادند که در قید اطا  اولیه گیالن را کادوسیان تشکیل میٔسکنه

  .قسمتی از آن را گیل هم می نامیدند و والیت گیالن نام کنونی خود را از آنان دارد
که محل زندگی آنان از شمال به   بودندتبار ایرانی و آریایینشین  ای از مردمان کوچ سَکاها دسته ]**[

ود  و از باختر تا رچین ترکستان، از خاور به دریاچه آرال و دریای خزر، از جنوب به سیبریهای جنوب  دشت
سکاها . بردند های همسایه خود یورش می سکاها مردمانی جنگجو بودند و گهگاه به سرزمین. رسید  میدانوب

های  در نوشته.کردند  می  خودنمایی ایران   قدیم  در تاریخ  همواره  بودند که  نژاد هند و اروپایی های از شاخه
  .است  اطالعاتی در مورد سکاها داده شده بطلمیوس، و استرابون، ارسطو، بقراط، وتهرود

ندارید که این آیا شماها می پ" کوروش گفت، " اینجور، کهخوب" ]5.2.26[
در یک تازش به آشوری ها به ما دُوست داشته باشند که ) ملت(دو پاتَرمان 

 آرزومندانه، اگر که ، آنهمدُرُستیه و بِ" آنها پاسُخ دادند، "آری،""پیوندَند؟به 
و چه "". نیروهایشان به ما پیدا بکنند پیوستنِآنها بتوانند راهی را برایِ

.  کوروش پُرسید"ا از یکپارچگی بازبدارد؟چیزی بایستیکه این نیروها ر
از میان کنون  ا همشُماکه همان مَردُمی " آنها پاسُخ دادند، "آشوری ها،"

  ".راهپیمایی رزمی هَستید کشورشان درهال
هنگامیکه او این پاسُخ را شنید،  کوروش گُفت، "ولی، گُبریاس،" ]5.2.27[
مُتهم (نمی اِرازید  ت رسیده استتاج و تخبه  جوانی را که آیا شُما این مردِ"

، به این داوری""؟ است سَنگدالنه گُستاخی و ویژگیِکه دارایِ) نمی کُنید
 که من از او دارم، )تجربه هایی ( آزموده هاییبا" گُبریاس گُفت، "باور من،

مهروزانه، به من بگویید که آیا "").قابل تأیید هَستند(هایش پذیر هَستند 
 کرده ی راید که پادشاه آشور با او اینچنین برخوردشما تنها کسی هَست

  "؟یا کسان دیگر نیز هَستند" کوروش پُرسید، "است،
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.  گُبریاس گُفت؛ کسان دیگر هم هَستَند"آری، به خُدا سوگند،" ]5.2.28[
 که و چرا میخواهید که با بازگفتن داستانی. نها ناتوان بودندولی برخی از آ
  سُخن در بارۀِ یک مردِ بگُذارید تارا افسُرده کُنم؟ پس،، شما آنها برتابیده اند

 بود، و او همانند پسر من  که پدرش آدمی بُزرگتر از منجوانی به میان آورم
 در هنگام میگُساری این  یک روز.شاهزادۀِ آشوردوست و یار همچنین  بود، و
 ار وگُذاشت که این این جوان را دستگیر و ا) پادشاه کنونی آشور(هیوال 

ایی این  او از زیبوگلیِ که سُو چرا؟ بگونۀِ ساده، برخی میگُفتنداخته کُنند، 
 او زنی است که )عروس ( که اَروسو گُفته است. جوان ستایش کرده است

 که سوگُلی او ) میکندادعا(میکند  داوش پادشاه اکنون. به او رشک بُردباید 
 .واسته است او را بفریبد چنین سُخنی گفته است که آن جوان میخاز اینرو

 اُستانی است که در کنون فرماندار ا، همکنون اخته شده استجوان که ا این
  ".آنجا زندگی میکند، چونکه پدرش مرده است

 که آن جوان آیا شُما گمان میکُنید" کوروش گُفت، "خوب پس،" ]5.2.29[
ا  که ماگر که او بداند همچنین از دیدن ما خوشهال شود، اخته شده

 که او من بیگمان هَستم":  گُبریاس پاسُخ داد"میتوانیم به او کُمک کُنیم؟
 کوروش "چرا؟"". کوروش، دیدن او دُشوار استولی،. دخوشهال میشَوَ

 دیوارهای  خیلی از پیوستن به او، ما باید که از کنارچونکه برای". پُرسید
  ".بابیلون گُذر کُنیم

که چرا " کوروش گُفت؛ "بگویید،از شما خواهش میکنم که " ]5.2.30[
  گُبریاس گفت،"زیرا، به خداوند سوگند،""اینکار این اندازه دُشوار است؟

 بیرون بیایند چند  نیروهایی که بخواهند از آن شهر آنمن میدانم که تنها"
و بگُذارید که من به شُما بگوییم که  کُنونی شما هَستند؛ برابر نیروهایِ
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 گرایش از پیشکنون کمتر  ا هم،بسیار) دلیل های ( به فَرنودهایِآشوری ها
، زیرا از واُگذار کُنندو اسب هایشان را به شما دارند که جَنگ ابزار هایشان 

 بنگر میĤید؛ و چویی رتش شما را دیده اند، اَرتش شما کوچککه اَدیدِ کسانی
ان به گم"و او افزود، . در این پیوند همه جا پراکنده شده است) شایعه ای(

  ".پیشرویمو باپروا ) مُحتاطانه (رهیختارانهمن بهتر است که ما پَ
، دُرست میگویید،  به ما دادید شما در هُشداری که،به گمانم" ]5.2.31[

 " به آنجا راهپیمایی کُنیم،فراوان) احتیاط (شکاریو هُید باکه باگُبریاس، 
هنگامیکه در بارۀِ ولی ". کوروش این پاسُخ را با شنیدن پیشنهاد گُبریاس داد

و راهِ  )procedure (توانم برای خودمان یک فَراروندِ میاندیشم، من نمیآن
به ) مستقیم(که راسته این به اَنگارم  از دل آسوده تریو ) ایمن تر(مَندتر راَ

) اصلی( برویم، اگر که این همان جایی باشد که بدنۀِ بُنیادینِ سوی بابل
همانگونه اگر زیرا، ). مستقر شده است( است  مانیده در آن دُشمننیروهایِ

 بخواهند دلیری از خودشان نشان  و شما میگویید، آنها بیشمار باشندکه
 و انگیزه ای برای ترس از آنها  ما بزودی به آن پی خواهیم بُرد،بدهند

  ".خواهیم داشت
ما  به هر روی، اگر آنها ما را نبینند و اینگونه برداشت کُنند که " ]5.2.32[

ور دُه  خودمان را از دید آنها ب،ترسی که از آنها داشته ایم) علت(به شَوَندِ 
پس، بگُذارید که من شما را بیگُمان کُنم که آنها از آن ترسی ، داشته ایمنگه
، بخودشان خواهند آمد؛ و هرچه که ما ها برانگیزانده ایمآندل هایِ   در ماکه

 ، دالوری ترسها بجایِه بداریم، آنخودمان را از چشم انداز آنها بدور نگ
ولی اگر ما بیدرنگ به سوی آنها رهسپار . ی بدست خواهند آوردبیشتر

شویم، خیلی از آنها را خواهیم یافت که هنوز در غم از دست دادن کسانی 
ند بَخَسته از آنها هنوز  آنها را از پای درآورده ایم، بسیاریهستند که ما
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، و همۀِ آنها که از دست ما خورده اند بسته اند بر زَخم های خود) پانسمان(
  .هنوز بیاد دالوری اَرتش ما و گُریز و شکست خودشان هَستند

 کوروش ادامه "و بِگُذارید که من شُما را بیگُمان کُنم، گُبریاس،" ]5.2.33[
و برانگیخته شده باشد  مردان شما خودباوریِ) حس(سُهِش که اگر "داد، 

نیروی روانی آن   آنهازبانه بکشند، انبوهِ دالوری آنها ) هایشعله (افروزه هایِ
 ، که در برابر آن نشود ایستادگی کرد؛ ولی هنگامیکهنمایان خواهد کردای را 

د، ترسی ن باش که شمار آنها نیز فراواناشند، هرچند هراسیده بمَردانِ شُما
  ".تر خواهد بوده بر آنها چیره خواهد شد نیز بیشک
 این نِهِشت  گُفته های بُزدالنه که آنها میشنوند، بر ازبسیاری و" ]5.2.34[
چهره های از  بسیاری و  کُننده نگران چهره هایِخواهد افزود و) وضعیت(

چند را  آنها هراس که آنها میبینند، درهم کشیده شده و سفید شُده از ترس
ده نیست که  این سا، سربازانشُمارِ فراوان) علت(؛ به شوند خواهد کردبرابر 

  برای اینکه،تازش به دُشمناین ترس را با سُخنرانی زُدود، و نه از راه 
برای  ،در برابر دُشمند، و نه از راه پس نشستن نده شو برانگیزا آنهادالوری

که شما تالش بیشتر هرچه ) بلکه(؛ ونکه اینکه روان آنها آسوده گردد
که ) خطری(کُنید، پَژمَرگی )  ترجرأت با  ( تربا گُرمَکمیکنید که آنها را 

  ".اندیشند، بُزرگتر خواهد شُده آن میآنها ب
بگُذارید تا ما "،  کوروش ادامه داد" خُدا،دوباره، سوگند به" ]5.2.35[

اگر، در آینده، : چگونه هَستند )شرایط(سامه ها  که موشکافانه درنگریم
ای بیشترین ازآن آن گُروهی باشد که داربخواهد پیروزی در میدان جنگ 

خوبی دارید که نگران ما باشید و ) دلیل(شمُار سربازان است، شما فَرنود 
  هنوزاگر، با اینهمه، سرنوشت نَبَرد. هَستم) خطر (براستی که ما در پَژمَرگ
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 همانگونه ،)تعیین میشود( نشاخت میشود  است که خوببه کمکِ جَنگاوری
نخواهد ) خطایی(رگز رَمژکی  است، این هکه پیش از این نیز اینچنین بوده

 ید؛ زیرا، خُدا را سپاس، شما بسیاردل آسوده باشبود که شما بی باک و 
هید یافت که آرزومند به مبارزه هَستند، تا ابیشتر، مردانی را در پیش ما خو

  ".در پیش آنها
اعتماد به (اَپَستامی -خودو برای اینکه شما باز به خودتان بیشتر " ]5.2.36[

  اکنون بسیارشُمار دُشمن هم: هید، همچنین به این بیاندیشیدبد) نفس
 ناتوان تر از  بسیار؛  آنها را شکست دادیم که ما آنزمانی است آن کمتر از

کنون شُمار ما  ا درهالیکه هم از پیش پای ما گُریختند، هَستند کهآن هَنگام
یتان را به ما ما نیروها و از زمانیکه شُ.بیشتر از زمانی است که پیروز شدیم

 که با ما هَستند، ا نباید مردانتان راشماکنون  .نیرومندتر شده ایمما اَفزودید، 
با اکنون  آنها  آسوده دل باشید، گُبریاس، بویژه کهپس. دَستکم بگیرید

بدُنبال اُردوگاه ما که ) دستفروشان(  هتا آنها، و هَستند همراهمندانپیروز
  ".همراهی میکنندما را بدون ترس روان هَستند، 

و اینرا هرگز فراموش نَکُنید، که دُشمن، اگر که بخواهد، شاید که " ]5.2.37[
اطمینان ( بدهم اَگُمانی بگُذارید که من به شُما و.  اکنون بیابدبتواند ما را هم

 در میان دیگری نخواهیم توانست) ملمُحت(، که ما از هیچ راه شایمندِ )بدهم
 به )مستقیم( راسته  رَزمیراهپیمایی، مگر از راه زیمآنها بیشتر ترس بیاندا

  به بابل راسته راماگُبریاس،   است،ن راسخ مباور  که ایناز آنجا. سویِ آنها
  ".دیَراهبَر
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  نَسکِ پَنجُم، بَخشِ سوم
  پیوستن گاداتاس فرماندار آشوری به کوروش

، یشروی بودند هنگامیکه که سپاهیان کوروش بدینگونه درهال پ]5.3.1[     
 همینکه . گُبریاس رسیدندفرمانِ زیرِسرزمینِ  آنها در روز چهارم به مرزهایِ

) مرتب(کوروش در کشور دُشمن بود، او پیادگان را در یک سامانِ سازمند 
سواره نظام (زیر فرمان خودش آرایش داد و به همان اندازه هم از اسپواران 

بازماندۀِ اسپواران را او به .  بودندبرداشت که از دیدگاه او بهترین ها) ها
 ابزار بدست  با این فرمان که هرکس را که جنگآزوغه فرستاد،جُستجویِ 

بدست آورند، با  بتوانند اگر گاوی را دیگر و یا ، بکشند، ولی کسانداشت
کوروش به پارس ها فرمان داد که به گروهی که بدنبال آزوغه . خود بیاورند

نین پیش آمد که برخی از آنها از روی اسب هایشان به و چ. بود، به پیوندند
 از آنها  های تِهی بازمیگشتند، ولی بسیاریشُدند و با دستِمیپایین پَرت 

  .با خودشان به همراه آوردند) غنیمت(همچنین انبوهی پَروه 
، و )peers (آزادمَردها هنگامیکه همۀِ پَروه ها آورده شُدند، کوروش ]5.3.2[

گونه که در پی میĤید برای  همان و گُرگانی را باهم فراخواند وافسران مادی
دوستانِ من، گُبریاس از ما با جوانمردی و بَخشش ":آنها سُخنرانی کرد
برای خداوند درنگر بدینسان، اگر داَنگی از پَروه ها را که . فَراوان پَذیرایی کرد

 و ، اَرتشبرایِهم را  بَسنده  و یک داَنگِ کنار بگُذاریمگرفته شده اند،
 ایم؟ زیرا ما باید  آیا ما کار دُرُستی انجام ندادهبازماندۀِ آن ها را به او بدهیم،

م که در انجام کارهایِ خوبی یکه ما در تالش هَست) ثابت کُنیم(به اُستوانیم 
با نشان دادن خوبی آنهم ، پیشی بگیریم؛ که کسانی برای ما انجام داده اند

  ".کُنیمای که ما به آنها می
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 خُرسندی خنان کوروش را شَنیدند، آنها هَمِۀِ هنگامیکه افسران سُ]5.3.3[
؛ و یکی از )دکف زدن (د خُنبیدَن، و برای آن پیشنهاددخودشان را نشان دادن

 او گُفت، "،بیگُمان، کوروش": آنها همانگونه که در پی میĤید سُخن گفت
 خوبی از ۀِ، این یک نشانو همچنین. کار را انجام دهیمبگُذارید که این"

به بریاس گُ) توجه( زیرا بنگرم میĤید که رویکردِ خواهد بود؛) تدبیر(کاردید 
 چونکه . نبود، نشان میدهدی دورِ گَردک مُشت گدایبه   آنچه که اوبهتر ازما 

ر  از جام هایِ زَدیم وما با کیسه هایِ پُر از پول هایِ زَر و تال به اینجا نیام
و اگر که ما این کار را بکُنیم، او پی خواهد بُرد که این شایش . نوشیدیمنهم 

هُوزات و نژاده ر و تال هم  زَ داشتنِهست که آدم ها هتا بدونِ) امکان(
  ".باشند) نجیب زاده(
به مُغ آنچه را که ازآن پروردگار " کوروش گُفت، "پس بیایید،" ]5.3.4[

است کنار بگُذارید، و سپس بگویید  اَرتش پارید، دَانگی را که ازآنِسِبِ است،
 بدینسان آنها آنچه را که ".که گُبریاس بیاید و بازمانده را به او بدهید

  . پروه ها را به گُبریاس دادنده بود کنار گُذاشتند و بازماندۀِدرخواست شُد
رد بَ نَ در هنگامِپس از آن کوروش با اَرتش خود با همان آرایشی که ]5.3.5[

ولی .  از سرگرفت،بابلوی  به س را خودش راهپیمایی رَزمیجَنگیده بود،
 کوروش بیرون نیامدند، هنگامیکه آشوری ها برای درگیر شدن با ارتشِ
اگر که ": آنها براند و بگویدکوروش به گُبریاس فرمان داد که با اسب به سویِ

اهم نگدَ، من نیز به او خوجَ کشورش بِپادشاه بخواهد که بیرون بیاید و برایِ
پیوست و با او خواهم جَنگید؛ ولی اگر که پادشاه نخواهد از کشورش 

   ").تسلیم کُند(سُتُوهد اید که خودش را به پیروزمندان بِ او بپاسداری کُند،
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 راند که او میتوانست بی آنجا به اسببا  هماهنگ با آن، گُبریاس ]5.3.6[
 بیرون پیکی را بهپیامش را برساند؛ و پادشاهِ آشور ) بی خطر(پَژمَرگ 

 پادشاه خِاین پاسُ"):تحویل دهد( گُبریاس واسِپارد فرستاد که این پاسُخ را به
ا کُشتم، ولی من افسوس نمی خورم که پسر شما ر«:"به شُماست، گُبریاس
و اگر شما و مردانتان . شُما را نکشتمچرا   که همچنینتنها دریغ میخورم

 براستی هم. دیدازگر یکماه دیگر بآرزوی جَنگیدن دارید، از همین امروز
 جنگ نداریم، زیرا که ما هنوز سرگرم فراهم آوری هایِ  برایکنون ما زمانا

  "».خودمان هَستیم

 "من تنها امیدوارم که این دریغِ شُما هیچگاه پایانی نداشته باشد،" ]5.3.7[
 که یکه شما آغازیده ایدچونکه این روشن است، از زمان"گُبریاس پاسُخ داد؛ 

  ". من خاری در گُوشت بدن شما بوده ام،)احساس کُنید(سُهِید آن را بِ
 گُبریاس با پاسُخ پادشاه آشور بازگشت، و هنگامیکه کوروش آن را ]5.3.8[

 پس از اینکه کوروش گُبریاس را به پیش ؛گردآوردشنید، او ارتش خود را 
 نه گفتید که آن ه من بگو گُبریاس، آیا شُماب":خود فراخواند، به او گُفت

چرا، ""شاهزاده که بدستِ آشوریان اخته شده است، پُشتیبان ماست؟
اطمینان  ( دارماَگُمانیمن به رسایی به او "مان؛ گُبریاس پاسُخ داد، گُبی

  ". گُفتگو کرده ایم باهم بدلخواه چونکه او و من پیشتر و؛)دارم
میکه شما هنگاپس، " ؛ کوروش گُفت"، استبراستی که خوب" ]5.3.9[

دریافتید که بهترین زمان است، به سوی او بروید؛ ولی پیش از همه اَگُمان 
؛ و پس از خواهید داشت) مالقات محرمانه( که شما تنها با او کُنغال یدباش

، اگر که شُما دیدید که او آرزو دارد که دوست اینکه شُما با او گُفتگو کردید
 جنگ آدم زیرا که در زمانِ.  بداریدما باشد، دوستی او با ما را پنهان نگه
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 راه دیگری به دوستانش خوبی کُند مگر از این راه که بنگر ازبیشتر نمیتواند 
 به دُشمنانش آسیب  از راه دیگری، و نمیتواند بیشتربیاید که دشمن آنهاست

  ". بنگر بیاید که دُوست آنهاست این راه کهازبجز برساند 
من "، گُبریاس گُفت؛ )توجه کُنید(ه آویستید اکنون گُفته مرا ب" ]5.3.10[

آماده است که   آن شاهزاده اخته شده)Gadatas (اَگُمان هَستم که گاداتاس
.  هتا بهای گزافی هم پرداخت کُندبه پاداشاه کُنونی آشوربرای آسیب زدن 

، برای ما  میتواند بهتر از همه انجام دهدس گاداتا اینکه چه کاری راولی
  ". کردن داردارزش بررسی

 آن در پیوند با" کوروش گُفت، "من بگویید،ه اکنون این را ب" ]5.3.11[
آن دژ  ، و همانگونه که شما گُفتیددژی که در مرز کشور برپا شُده است

در برابر ) عملیاتی( کَردگانی  یک پایگاهِساخته شده است تا در جایگاهِ
 برای پاسداری از کشور گُرگانیان و سکاها بکارگرفته شود و یک سنگربندی

 با ارتش خودش ی پندارید که اگر گاداتاس آیا شُما م- باشددر زمان جنگ
آری، بیگُمان آن ""د؟خواهد شُبه آنجا برود، از سوی فرماندۀِ دژ پذیرفته 

و  ناوَرومَند گاداتاساگر " گُبریاس گُفت، "فرمانده او را خواهد پذیرفت،
  ".برود، همانگونه که او همکنون هستبه سوی او ) نامشکوک(ناگُمانیک 

 که اگر همانگونه که من آرزو دارم" کوروش پاسُخ داد، "پس،" ]5.3.12[
  یک تازش نمادین گاداتاس را بدست بیاورم، به پایگاهِ اویِسنگربندی ها

 با همۀِ توانش از  گاداتاس روشن است کهدرهالیکهآنهم  ، کُنم)ظاهری(
؛ و اگر من برخی از مردان او را و او اهد کردخونمادین  خودش پدافندگریِ

 کهگرفتار کُند  را  از مامردانی گاداتاسبرخی از مردان مرا دستگیر کند و یا 
، که تندرف به نام پیک به سوی کسانی میمیبایستیکه) ظاهری(بگونۀِ نمادین 
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 هپیک هایِ گرفتار شُددُشمن پادشاه آشور هَستند؛ و اگر این به گُفتِۀِ شُما 
 برای  تاها در راه گردآوری یک ارتشی هَستند بگویند که آنگاداتاسبه 

، با شنیدن این گاداتاسره ببرند؛ و اگر سپس  از آن بهدژ آن فروگروفتن
د و وانمود کند که برای هُشداردادن آمده وَرَبِ، به سوی آن دژ  هاگُزارش
  "میماند؟) وکنامشک( او ناوَرومَند )وضعیتی(در چنین نِهِشتی آیا است؛ 

آن " گُبریاس پاسُخ داد، "،)موقعیتی(در اینچنین نِهِشتی " ]5.3.13[
 را خواهد پذیرفت، آری، و از او خواهد خواست که  بیگمان گاداتاس،فرمانده

 کوروش گفت، "خوب پس،"".در آنجا بماند تا شما نیروهایتان را پس بکشید
خواهد بود که بتواند ) وقعیتیم(همینکه او درون دژ باشد، آیا او در نِهِشتی 

  "آن دژ را بدست ما بدهد؟
 گُبریاس پاسُخ "هَستند،) مُحتمل(هَمۀِ این پیشĤمدها شایمند " ]5.3.14[

، درهالیکه شما در اگر او درونِ دژ باشد و به آماده سازی کُمک کُند"داد، 
در پیوند با این نهاده "".درون از دژ یک تازش پُرتوان به آن کنیبی
وید و تالش کُنید تا این نغشه را برای او رَبِ" کوروش پاسُخ داد، "،)ضوعمو(

تا همکاری او را بدست آورید و ) توضیح دهید(و به نیکخَتید فرانمایید 
 پاک نهادی ما در بهتر از) ضمانتی (هیچ پایندانیشما و . سپس بازگردید

  ".نید به او بدهیدگُفتار و رفتاری که  از دستِ ما به شما رسیده است، نمیتوا
 آن شاهزادۀِ  راه اُفتاد؛ و هنگامیکه گاداتاس بیدرنگ گُبریاس به]5.3.15[
 همۀِ آن نغشه را پذیرفت و چیزهایی را که  با شادمانیخته شده او را دید،اَ

بدینسان، گُبریاس  ).تعیین کرد( با او بازنمود یستی انجام میدادندآنها میبا
ند که همۀِ آن پیشنهادها از ته دل از سوی ش را به کوروش رساآن گُزار

) ظاهری(گاداتاس پذیرفته شُده اند، در روز سپسین کوروش تازش نمادین 
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در آن و همچنین . دافندید پَ بگونۀِ نمادینخودش را آغازید و گاداتاس
دژی بود که کوروش آن را فروگرفت همانگونه که گاداتاس به پیرامون 

  .کوروش نشان داده بود
که پیک هایی ) با گاداتاس(برپایۀِ برنامۀِ از پیش ریخته شده   ]5.3.16[

طی  ( بِنَوردند کدام راه را که فرستاده بودرهنمودهاییو کوروش با فرمان 
پنهانی گُذاشت که گاداتاس برخی از آنها را . بدستِ گاداتاس اُفتادند، )کُنند

دژ بیاورند؛ ولی برخی آن   هایِ ویژه برای دستیافتن بر نردبانتا نیرو وبروند 
شت و با پُرس و جو شُدن هدف آنها را در باشندگی دا پیش خود نگهرا

ز پیک ها در  از گواهان از نزدیک وارسی کرد، و هنگامیکه گاداتاس ابسیاری
او بیدرنگ خودش را آماده   شنید، )ماموریت شان(بارۀِ هدفِ پَروانِکی شان 
 بخواهد به فرماندۀِ آن دژ  گشت، انگار کهدژ روانۀِ آن کرد و در شب با شتاب

  .هُشدار دهد
 به گاداتاس(ستامیده شد  اَپَو سرانجام بدینگونه بود که گاتاداس ]5.3.17[

 یک همبسته برای پَدافندی از سَنگربندی ها، به  در جایگاهِ اوو) اعتماد شد
در ندۀِ آن دژ  گاداتاس تا اندازه ای به فرما،اندک زمانی ؛ و برایِدژ درآمدآن 

؛ ولی هنگامیکه کوروش  انجام آماده سازی ها یاری رساندفراهم آوری ها و 
 او ، دستیافتن بر آن دژ، گاداتاس خودش را فرماندۀِ آنجا کرد، و برایِآمد

 کُمَکیار  کوروش را که دربند خود کرده بود، بجایِهمچنین مردانِ
  .بکارگرفت

رانجامید، و گاداتاس همۀِ سَ به رسایی بِ دژپس از اینکه فروگرفتنِ ]5.3.18[
 دژ را سامان داد، او بیرون آمد و هماهنگ با آیین کشورش در  درونِکارهایِ

  "!شادمانی من شادمانی شماست، کوروش": برابر کوروش کُرنش کرد و گُفت
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چونکه با بَخشایش خداوند " کوروش گفت، "،چنین نیز هَستاین" ]5.3.19[
هتا مرا نیز ) بلکه(ونکه ،  را برایِ من فراهم آوردیدانیشادمشُما نه تنها 
ارزش فراوانی بر این دژ ، که من  باور کُنید. که شاد باشمناگُزیر کَردید

در پیوند با شما .  که آن را به همبستگانم واگُذارممیگُذارم و خُشنود میشوم
رست بنگر میĤید که آشوریان نیروی بچه د" کوروش ادامه داد، "گاداتاس،

کردن را از شما گرفته باشند، ولی به هر روی آنها شما را از توانایی بدست 
بگُذارید تا شما را دل ). محروم نکرده اند(ند نه اَپَخشاییده اآوردن دوست 

و ما همانند . را دوستِ خود کرده اید ما وده کُنم که شما با این رفتار،آس
  ". خواهیم ایستاد به شما)فاداروَ( تُختار  وفَرزند و نوۀِ شما در کنار شما

 اینچنین او سُخن گُفت؛ و در این هنگام پادشاه گُرگانیان، که هم ]5.3.20[
 پیش آمده است، با شتاب به سوی کوروش کنون شُنیده بود چه چیزیا

 فَرخُندگیآخ، که چه ": و دَستِ راستِ او را گرفت و به او گُفتروان گشت 
کوروش؛ خُداوند از راه هَمبسته  نتان هَستید، دوستاشما برایِ) برکتی(ای 

  "!و سپاسگُذار خود کرده است  بدهکاربی اندازهمرا کردنِ من با شما، 
این دژ را بردارید که از بهر آن به " کوروش گُفت، "پس بروید،" ]5.3.21[

به بهترین  بگونه ایکه ،من شادباش گُفتید و کارهایِ آن را سروسامان بدهید
کوروش  " ما بیاید، و بویژه اینکه، شما و بازماندۀِ همبستگانِ مردانِشیوه بکارِ
 گاداتاس در اینجا سودمند باشد، که فرماندۀِ دژ شد ولی آن برایِ"ادامه داد، 

  ".را به ما واگُذار کرد
 چگونه است :، پیشنهاد من این است پس":رهبر گُرگانیان گُفت ]5.3.22[

و مردان من ) Sacians(، سکاها ] )Cadusians(*[که هنگامیکه کادوسیان 
  با این نهادهخوانیم، تا همۀِ ما کهفرابهمچنین آمدند، ما برخی از آنها را 
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که ) مشورت کنیم ( با یکدیگر بسگالیمداریم) ارتباط(پیوستگی  )موضوع(
  "  را از این دژ ببریم؟گونه بهترین سودچ
 و گیالن باستان در ٔمردمانی بودند که در دوره)   αδoύσιοι� :یونانیبه (کادوسیان ]*[

  زیستگاه. ای در دست نیست از زبان و نژاد آنها آگاهی. اند زیسته  میآذرآبادگانشمال خاوری 
 .اند آلود شمال ایران نوشته آنها را مناطق کوهستانی و مه

ورش دادند و به ک  را تشکیل میهخامنشی بخشی از سپاهیان کورش بزرگکادوسیان در زمان 
در . اند  اینان در میانه پادشاهی هخامنشیان بر ایشان شوریدهپلوتارکبه گزارش . وفادار بودند

 نبرد رافیابرای نمونه در . بینیم  بر ایران اینان را در سپاه سلوکی نیز میسلوکیانزمان چیرگی 
  .اند  کادوسیان بخشی از جنگجویان سلوکی بودهمصربا 

نماید که اینان در  می. شود  در تاریخ دیده میشکانیاناهای از کادوسیان در زمان  واپسین نشانه
   .باشند  حل شدهدریای مازندران ٔهای کرانه دیگر تیره
 جفرافیای تاریخی ایرانالدیمیر بارتولد مستشرق روس در اثر خود به نام واسیلی و

دادند که در قید اطاعت   اولیه گیالن را کادوسیان تشکیل میٔدر عهد قدیم سکنه«:نویسد می
همین قوم یا قسمتی از آن را گیل هم می نامیدند و والیت گیالن نام . دولت هخامنشی نبودند
  »]نیازمند منبع[.اردکنونی خود را از آنان د

که بهره و هنگامیکه همۀِ کسانی. ا پذیرفت کوروش این پیشنهاد ر]5.3.23[
که دژ بگونۀِ ) ندتصمیم گرفت(ردند گردهم آمدند، آنها وَداییدند ای از دژ میبُ

 دژ در دست در گُذاشته شُدنبدستِ کسانی اداره شود که سودِ آنها همگانی 
ستوان از آن بهره بُرده  سنگری اُدر جایگاهِ گدوستان باشد تا در زمان جن

 آشوریان در برابر) عملیات( انجامِ کَردگانی  برایِپایگاهیین دژ یک ، و اشود 
  .باشد

لشکرکشی  دوسیان، سکاها، و گُرگانیان بهاز بهر این رویداد کا ]5.3.24[
سان یک لشکر تازه به بدین.  افزونتر پیوستند با شُمار بیشتر و شورِکوروش
وده شُد، که کادوسیان نزدیک بیست هزار از سربازان پیادۀِ  افز کوروشاَرتشِ

که آراسته به شمشیر و سپر سبک بودند و چهار فراهم آورده بودند آن را 
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سکاها نزدیک به ده هزار کمانگیر و نزدیک به دو  ؛اسپواران آن را  ازهزار
 به گُرگانیان فراهم آورده بودند؛ درهالیکه سوارکارِ آراسته به کمانهزار 

 اسپواران خود را به شُمارِ که میتوانستند پیادگان فرستادند و اندازۀِ  فراوانی
دو هزار تن رساندند؛ برای اینکه تا این هنگام بیشتر اسپواران آنها در خانه 

  .مانده بودند، تا از کادوسیان و سکاها در برابر آشوریان پُشتیبانی کُنند
رگرم سازماندهی آن دژ بود،  س اکنون در هنگامیکه کوروش]5.3.25[

، اسب های خود را  میزیستند در پیرامون کشوری که از آشوریانبسیاری
نون ک اواگُذاردند و جنگ ابزارهای خود را به زمین گُذاشتن، زیرا که آنها هم

  .از همسایگان خود میترسیدند
مد و گفت که پیک هایی این، گاداتاس به پیش کوروش آاز  و پس ]5.3.26[

 یِ از رویدادها آشورپادشاهِهنگامیکه از ش پیش او آمده اند که رااین گُزبا 
 اکنون  پادشاه آشور وه است، او بی اندازه خَشمگین شددژ آگاه شُده است
پس، اگر پروانۀِ ".  میباشد تازش به سرزمین او خود برایِدرهال آماده کردنِ

 که با آن جاهایی، من تالش خواهم کرد که از رفتن به من بدهید، کوروش
تری سنگربندی آراسته هستند، نگهداری کُنم؛ دیگر جاها از ارزش کم

  . گاداتاس گُفت"برخوردارند،
 اچه هنگامی شم" کوروش گُفت، "اگر شما اکنون رَهسپار شوید،" ]5.3.27[

من شام را در " گاداتاس پاسُخ داد، "پس فردا،""به خانه خواهید رسید؟
کنون  اآشوریان را هم پندارید که نمی شُماولی آیا"".خانۀِ خودم خواهم خورد
 " هستم،بیگمان  آن، من ازآری".  کوروش پُرسید"در آنجا خواهید یافت؟

از آنجا که پادشاه آشور میپندارد که شما در دور دست " پاسُخ داد؛ گاداتاس
  ".فتن به آنجا شتاب خواهد کردبرای رهَستید، 
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 با  من به درازا میکشد، تااور شما چند روز به ب": کوروش پُرسید]5.3.28[
ارتش شُما بُزرگ " گاداتاس پاسُخ داد، "سرور من،""اَرتشم به آنجا برسم؟

 من )اقامتگاه(متر از شش یا هفت روز به مانِشگاهِ است و شما نمیتوانید در ک
بروید با همان تُندی و تیزی که میتوانید، " کوروش گُفت، "خوب،"".برسید
  ". بدُنبال شما خواهم آمد که بتوانمترین شیوهبهمن با 

 بدینسان گاداتاس رَهسپار شُد، و کوروش همۀِ افسران همبستۀِ ]5.3.29[
نجا اکنون بسیاری از مردان خود را فراخواند، و بنگر میĤمد که در آ

سپس، کوروش همانگونه که در پی میĤید . مَنِش و دالور باشنده بودندبُزرگ
  :سُخن گفتیی، در این گِردِهما

میĤید ، گاداتاس کاری کرده است که بِنَگر دوستان و هَمبستگان" ]5.3.30[
یش از اینکه او پآنهم  همچنین، .  گرانبهایی برای ما باشدی بسیارپیشکار

اکنون گُزارش میرسد . از دستِ ما دریافت کُند) ازیامتی(گونه فَرداتی هیچ 
همانگونه که   فرماندهی او هَستند، زیرکه آشوریان درهال تازش به سرزمینِ

  به کیفر دادن آشور برایِ پادشاهِمیĤید، این تازش از آرزویِروشن بِنَگر 
پندارد که گاداتاس در برابر مه میگیرد، زیرا پادشاهِ آشور میگاداتاس سرچش

 آشور بُزرگی را انجام داده است؛ و شاید که پادشاهِ) خطای(او رَمژک 
بهر ما از او سرپیچی میکنند، که از آن کسانیشد که اگر ی بُرده باهمچنین پ

  درهالِدرهالیکه آنها که از او پیروی میکنند،آنهم از دست او آسیبی نبینند، 
هست که بزودی هیچکس ) انامک(د، این شایش نابودشُدن بدست ما هَستن

  ". درکنار او بماندنخواهد
 ما میخواهیم  کهاگر میĤیدگر نَ من، بِ اکنون، مردانِروایناز " ]5.3.31[

) صمیمی( خواتیک ماست و پُشتیبانِ چیزی به گاداتاس بدهیم که نیکوکارِ
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  آنو همزمان ما بایدوار باشد؛  کاری را انجام دهیم که سزاید ماماست، با
،  به او بدهکار هستیمکه اری آن سپاسگُزپاسُخ بهکه در  انجام دهیم کاری را

انجام  میĤید که کاری را که ما میخواهیم گرمنَبِولی سوای آن، . درست باشد
  ".دهیم، بیشتر به سود خودمان خواهد بود

اگر ما به هرکس نشان دهیم که ما تالش میکنم که در آسیب " ]5.3.32[
زیان وارد میکند، پیشی بگیریم، و در انجام کار خوب ما زدن به کسی که به 

چنین رفتاری این برآیندِ اینجلو بزنیم، برای کسی که به ما خوبی میکند، 
شوند و هیچکس  آرزو کنند که دوستان ما بِخواهد بود که کسانِ فراوانی

  ".شودآرزو نکند که دُشمن ما بِ
گُذاریم، بِکه گاداتاس را تنها ) تصمیم بگیریم(وَداییم ولی اگر ما بِ" ]5.3.33[

پهر یر سِدر ز کس دیگری را هرگز خواهیم توانست) دلیل( فَرنود دامبا کُ
را برای ما انجام دَهَد؟ چگونه ما ) لطفی(خُرسند کُنیم که خوشایشی 

تأیید ( خودمان را به هاییم داشته باشیم که رفتارِ را میتوانیم این بیشرمی
ه کُند، اگر ما، ؟ و چگونه کسی از ما میتواند به چهرۀِ گاداتاس نگا)کُنیم

یم در خوبی کردن به یک مرد  نتوان و نیرومند هَستیم،همانگونه که فراوان
گرفتار شده ) نکبت بارخطرِ (نگونسار   گاداتاس که در یک پَژمَرگِهمانندِ

  "است، از او پیش بگیریم؟
  بدینسان کوروش سُخن گُفت، و همۀِ باشندگان در آن نشست]5.3.34[

 کار ،پذیرفتَند که همانگونه که کوروش سُخن گفت) صمیمانه(خواتیکانه 
از آنجا که شما با این پیشنهادها " کوروش ادامه داد، "بیاید،پس ". کُنند

 با  شُدنهمداستان هَستید، پس نُخُست بگُذارید که ما مَردانی را برای همراه
 شُماری از بهترین ها را  بارکش و ارابه ها بگُماریم، هر لشکرچهارپایانِ
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بریاس آنها را گُ همراه شدن با آن باشد؛ و بگُذارید تا زاوارِبرگُزیند که سِ
  ". آنها باشدبجای ما رهبری کُند و راهنمایِ

ز سویی دیگر او برای این زیرا گُبریاس با راه ها آشنا است و ا" ]5.3.35[
، بِگُذارید تا ما با نیرومندترین در این پیوند.  استشایسته) مأموریت (پَروانِکی

 آزوغه برخواهیم سه روزبرایِ مردان و اسبان پیش رویم، درهالیکه با خود 
زیرا هرچه که ما با ساز و برگِ سبکتر و ساده تری برویم، ما بیشتر از . داشت
سرخوش و شاد  آینده هایِ روزکِ نیمروز و شام و خوابِ خود درخوار

  ".خواهیم گشت
که در پی میĤید راهپیمایی  با سازماندهی ایو اکنون بِگُذارید تا ما" ]5.3.36[

 سپاه مردانی را که کریستانتاس، شما در پیشاپیشِ: رزمی خود را بیĤغازیم
هَستند رهبری )  پوشاندجلیقۀِ فلزی که سینه را می(آراسته به بَرگُستوان 

فرماندۀِ هر دسته را در پیشاپیش .  هموار و فراخ است،کُنید، چونکه راه
 دسته های دیگر باشد؛ بدنبالباید که در ستون دسته بگذارید و هر دسته 

 )سرعت (باشیم، میتوانیم با بیشترین تیزپاییرچه که بهم نزدیک تر زیرا ه
  ".برخوردار شویم) ایمنی(و از بیشترین اَرمَندی  راهپیمایی کُنیم

  گُذاشتم مردانیکه آراسته بهاینکه چرا من) دلیل(و فَرنودِ " ]5.3.37[
ها  راهپیمایی کُنند این است که آن اَرتش هَستند در پیشاپیشِبَرگُستوان

 را  ارتشآهِسته ترین یگان، ارتش هَستند؛ و هنگامیکه آهِسته ترین بَخشِ
و  خود به خودیِمیتوانند  ،ان که تُندتر راه میروندهمۀِ لشکریرهبری میکند، 

 تیزپا لشکر را رهبری یک یگانِولی هنگامیکه .  را دُنبال کُنندآن ،به آسانی
تحت (هَناید هبری کُننده را می ر یگانِ،که کمبود روشنایی انگاهان شبکُند،

پیمایی از هم  راه سُتون هایِ شگفتی نیست اگر، جایِ)تأثیر قرار میدهد
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 هایِ  یگان، پیشرود، زیرا یگانِوَشَو یک شکاف ساخته ) بُریده شوند(گُسَلَند بِ
  ".دپِشت سر خود را جا میگُذار

ران و سربازان ا کماند)رأس( در تارُکِ اَرتَه بازوپس بِگُذارید " ]5.3.38[
 ه روان، پیشرو یگانِ بدنبالِ،بک آراسته هَستند سُپارسی که به شمشیر و سپرِ

از میان مادها، در فرماندهی ) Andamyas (اَندامَه وَهوششود؛ بدنبال او، 
ن اَرمَنِستان؛ پس از آن، با پیادگا) Embas( سپس، اِمباس پیادگان مادها؛

در ) Thambradas (تامبرادابه دُنبال او یان؛ با گُرگان) Artuchas (اَردو خوای
در تارکِ ) Datamas (و داتاماروانه شود تارَکِ نیرویِ پیادگانِ سکاها 

  ".)Cadusians ( کادوسیانپیادگانِ
 را فرماندهانشان که در پیشاپیش  هاهمۀِ این یگانکه بِگُذارید " ]5.3.39[

ک آراسته هَستند در بُ سَرِپَسِآنها هستند، ره برند، سربازانی که با شمشیر و 
در  خودشان؛ برای اینکه،  یگانِ چپِ راست و کمانداران در سویِسویِ

 کارسربازان آسانتر بِد، اینچنین آرایشی داشته باش  ایکه رزمیراهپیماییِ
  ".میĤیند

پشتِ  باید که )خدمتکاران( و پیشیاران باربرانهمۀِ سپس، " ]5.3.40[
 اید، پیش از اینکه بخواب روند،  آنها ب افسرانِ شوند؛ روانهبدُنبال آن ارتش

  آنها بایدو بامدادِ فردا .زها را آماده کرده و بسته اندبینند که آنها همه چیبِ
 در  و،هنگام خودشان را با همۀِ سازوبرگ هایشان آماده کرده باشندبِزود

  ".ند رَزمی همیشه آرایش سُتون ها را خوب نگه بدارهنگامِ راهپیماییِ

 در  اردوگاه ارتش و پیشیارانِ باربرانِ جای گرفتنپس از" ]5.3.41[ 
، که از )Madatas (مادَ داتَهبرای پُشتیبانی از آنها،  بِگُذارید ،جایگاهشان

 و آنها را پیشاپیشِ یگانِ باربران  پارسی را بیاوردپارسیان است، اسپوارانِ
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 یگان همانند افسرانِ  خود را، گُروهانِو بِگُذارید هر فرماندِۀِ گُروهان بِگُمارد؛
  ". آرایش دهدهایِ پیادگان، به سُتونِ یک

خواهد آمد، که از ) Rhambacas ( رامَه بَخشَه،پس از آنها" ]5.3.42[
 تیگرانمادهاست، با اسپواران خودش در هَمان آرایش؛ پس از آنها شما، 

)Tigranes(ِهرکدام  سوارکار، سرانِ اف، با اسپواران خودتان، و بازمانده های
پس از آنها شما سکاها باید که به ستون . ما پیوسته انده  بروهایی کهنیآن با 
ید؛ و در پایان، همانگونه که کادوسیان واپسین همبستگانی هَستند که به شو

 را خواهند پوشاند؛ و شما، آلکِ اوناس) جبهه( پُشت چَکاد ما پیوستند، آنها
)Alceunas(زیر را  چَکاد ۀِ آنها هَستید، هم اکنون همگیِ پُشتِ فرماند، که
 شما جا  پُشت سوارکارانِدر ، خودتان بگیرید و نَگُذارید که کسیوششِپُ

  ".بماند
  باد هوشیار باشند کسانیکه دانا هَستندهم همگیِ افسران و هم" ]5.3.43[

 برایِ ؛ زیرا در هنگامِ شب خاموش بمانند، رزمی راهپیماییِنگامِکه در هِ
ز  بیشتر نیا، )اطالعات ( داده ها کارها و بدست آوردنِ آگاهی ها وانجامِ

روز  سرگشتگی در هنگام .را چشم ها هست که گوش ها را بکاربگیریم تا
 و بهمراه میĤوردشب با خودش  از) جدی تری(تاری فَرسخت تری گرف

  ". دُشوارتر خواهد بود بسیاربازسازی آن
 و بِگُذارید تا گُذارید تا خاموشی پاس داشته شود،از اینرو بِ" ]5.3.44[

هَرگاه که میخواهید پیش از آغاز . آرایشی را که فرمان دادم نگه داشته شود
ستی که کوتاه و تا  شب بای روز رهسپار شوید، نگهبانیِ روشناییِنمودار شدنِ

ز تا هیچکس درهنگامِ راهپیماییِ رَزمی در رو فراوان باشد، آنجا که میشود
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و هِنگامیکه . در رنج خَستگی و کم خوابی از بهر نگهبانی شبِ پیش نباشد
  ".زده شودآماده باش  راه اُفتادن رَسید، باید که شیپور زمانِ

راه بِ یی که نیازین است، به سویِ بابل همۀِ چیزهاو سپس شما با" ]5.3.45[
  به جُنبشلشکرش رادارد  و بِگُذارید تا هر فرمانده، هنگامیکهبیافُید؛ 
، فرمان را به مردانی که در پُشت سر دارد برساند، تا آنها نیز براه درمیĤورد
  ".بیافتند

، پس از اینکه افسران  افسران روانۀِ چادرهایشان شُدندبیدرنگ ]5.3.46[
خوبی کوروش دارد و ) حافظۀِ (یادۀِها باهم گُفتگو کردند که چه رفتند، آن

به جایگاه آنها را  و شان بانگ زد نامسران را باچگونه او هرکدام از افاینکه 
  .هایِ درخورشان فرستاد و به آنها دَستورهایِ ویژه داد

در بارۀِ این نام ها را بخودش داده ) تفحص(کوروش رنج پی کاوی  ]5.3.47[
نام ) مکانیکی(ی منداَبزارهر  بود که  و روامندبِهنجار کوروش  زیرا برایِبود؛

 همۀِ ا که او در پیشه اش بکارمیگیرد، بداند و پِزِشک نامِهمۀِ ابزارهایی ر
 باید که سبک سَرفرماندهیک پس  ها و داروهایی را که بکارمیبرد، بداند؛ابزار

د آنها  درجایکه او بای زیردستِ خودش را نداند، افسرانِکه نامِاگر مغز باشد 
اهد بر جایی دستیابد  نه تنها هنگامیکه او میخو،مارد ابزارش بِکارگُرا همانندِ

در میانِ  هرگاه که میخواهد دالوری )بلکه(و یا از جایی پدافندی کُند، ونکه 
ه که کوروش و هرگا. برانگیزانددر دل دُشمنانش و یا ترس دوستان 

شایسته ، برای کوروش )از کسی تجلیل کند(بُرزد میخواست که کسی را بِ
  . را با نامش سِدا کُندبود که آن کَس

  که آگاه بودند که فرماندهِگرِ کوروش سربازانیین، بِنَ افزون بر ا]5.3.48[
ه نشان دهند که  کر تالش میکردندشان آنها را با نامشان میشناسد، بیشت
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 که خودشان را از کار خوبی هَستند و بیشتر آماده بودندهال انجام آنها در
  .دور نگه بدارندچیزهای بد، بِ

 ، تُهی مغزی ست)کامال (ت که این به رسایی کوروش می پِنداش]5.3.49[
یک ": اگر که او بخواهد فرمان هایش را به شیوۀِ یک سرپَرستِ خانه بدهد

  ".دنَد آب بیاورد، و کسی چوب  بِشکَوَرَبِکسی 
پس از اینچنین فرمانی، هرکسی نگاهی به کس دیگر زیرا،  ]5.3.50[

 )مورد(داد؛ در این نهاده فرمان را انجام نخواهد میاَندازد، و هیچکس آن 
 آن دستور  هیچکس هم از انجام ندادنِلیو، کرد سَرزَنِش ی را میشودهرکس

  او بسیاری دیگر نیز، زیرا سوایِبه دل راه میدهدنه شرم میکند و نه هراسی 
 میداد، هرگاه که کوروش به افسرانش فرمانی رااز اینرو . اینچنین میاندیشند
  .شان سدا میکردماو همیشه آنها را با نا

. دَستکم بدینسان بود) موضوع( کوروش در بارۀِ این نهاده  دیدگاهِ]5.3.51[
 ه جایگاه نگهبانی رَفتند، پاسدارها را ب هر روی، سربازان برای خوردنِ شامبه
  .گُماشتند، هرچه را که نیاز داشتند بَسته بَندی کردند و رفتند که بخوابندبُر
کوروش به آگاهی . رآمد آماده باش به سدا دیپورِ ش، در نیمۀِ شب]5.3.52[

یوسد ب او را بِ،در پیشاپیش اَرتشو  راه  رساند که او باید در کنارِکریستانتاس
 خروس اَنتاش سپس . را به همراه ببرد پیشیارانِ اُردوگاه و)منتظر او باشد(

سَربازانش که به جنگ ) رأس(در تارکِ او زمانی کوتاه پس از آن رفت؛ 
  .بزارهایِ سَنگین آراسته بودند نمایان شُدا
خروس  سپس کوروش رهبری را زیر فرمان خودش گِرفت، و به ]5.3.53[

 دیگر غاز کُند، ولی او باید که تا فَرمان رَزمی را آ گُفت که راهپیماییِاَنتاش
پس از اینکه اینکار را کرد، . ، زیرا همۀِ لشکرها بِراه نیافتاده انددوَرَآهسته بِ
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 رفت، و همینکه لشکری  راهپیماییر سُتونِ خودش دکوروش به جایگاهِ
، راهنمایی میکرد به پیش و به جایگاهش  را، کوروش آننمایان میشُد

درهالیکه او در این میان پیک هایی را نیز میفرستاد تا آنهایی را که هنوز جا 
  .فرابخواندبه شتاب کردن مانده بودند، 

  همۀِ لشکرها براه شُدند، کوروش چند سوار بسویِ و پس از اینکه]5.3.54[
اکنون " فرستاد که به او بگویید که اکنون همه آماده هَستند؛ خروس اَنتاش

   "!س، با شتابی دو برابر پیش برودپ
رهالیکه با اسبش آهسته در راستایِ پیشانیِ  کوروش خودش د]5.3.55[

هرگاه کوروش میدید که  را وارسی میکرد؛ )صف ها(اَرتش میرفت، رَده ها 
 خوب راهپیمایی میکند، او به سوی آنها میرفت دَسته ای در آرامش و سامانِ

، کوروش آنها میگَشتو از نام آنها جویا میشُد و پس از اینکه از نام آنها آگاه 
رگُم است، او در بارۀِ آن ردَولی اگر کوروش میدید که گروهی سَ. را میسُتود

  .یکرد که آن نابسامانی را بِزُدایدپُرسش میکرد و تالش م
احتیاط  ( ایهوشکارانه) اقدام های ( تنها یکی از فَراپیشی هایِ]5.3.56[

، که این است —ناگفته مانده استانجام گرفت و که در آن شب ) یآمیز
 ا جنگ ابزار سبُک آراسته بودند، به بیرونکوروش برخی از پیادگانی را که ب

 را خروس اَنتاش فرستاد تا  و در پیشاپیش آن اَرتش)لیاص (بدنۀِ بُنیادینِاز 
 دیده شوند، برای خروس اَنتاشآنها نیز از سوی در دید خود داشته باشند و 

 داده هایی را گردآوری از هر راهی که میتوانستنداینکه با گوش دادن و 
 ،میبایست که بداند خروس اَنتاش میĤمد، وگرنَآنچه را که سودمند بِو  کُنند،
مان زهمچنین یک فرماندهی بود که به کار آنها سا.  گزارش کُنندبه او
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  میرساند،خروس اَنتاشبود به آگاهی ) مهم(هرآنچه را که مَهَند و او میداد، 
  . بی ارزش نگران نمی کرد را با گُزارش هایِخروس اَنتاش ،ولی آن فرمانده

روی را ادامه  پیش، شبیِ، و از اینرو، آنها در همۀِ درازادینگونه ب]5.3.57[
  کادوسیاسپوارانِگُذاشت که  کوروش  ولی هنگامیکه روز فرار رسید،دادند؛

  و، اَرتش را زیر پوشش داشتند پُشتِ، زیرا کادوسیانبمانند آنها با پیادگانِ
همچنین برای اینکه آنها نیز همانند دیگران به پُشتیبانی اسپواران نیاز 

  دستور داد تا به پیشاپیش چَکادماندۀِ سوارکاران بازبهکوروش  ولی ؛داشتند
کوروش این نغشه را .  ارتش بود بروند، زیرا که دُشمن در پیشاپیشِ)جبهه(

 با هرگونه ایستادگی ای  که کوروشبرای اینکه اگر پیش میĤمدبرگُزید، 
 جنگیدن در فَرادِست داشته  میتوانست نیروهایش را برایِاوروبرو شود، 

او  که درهال گُریز هَستند، ر کسانی و در جایی دیده میشُدند و اگباشد،
  . آنها را با بیشترین آمادگی دُنبال کُندوانستمیت

 سازماندهی کرده بود که چهاینگونه  کوروش همیشه ارتش را ]5.3.58[
او هیچگاه :  با او بمانندیگان هایی دُشمن را پیگرد کُنند و چه یگان هایی

  .اَرتش از هم بپاشدبدنۀِ د که همۀِ این پروانه را نمیدا
بدینگونه ارتش خود را رهبری کرد؛ ولی او  آن هنگام، کوروش  در]5.3.59[

 اَرتش گشت میزد؛ گاهی رِخودش را در یکجا بند نمیکرد، سواره به دور و بَ
، او و اگر دَسته ای به چیزی نیاز داشت وارسی میکرد، اینجا و گاهی آنجا را

نسان کوروش و اَرتِش او درهال   بدیدر آن هنگام،. وردرا فراهم میĤآن
  .پیشروی بودند
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  نَسکِ پَنجُم، بَخشِ چهارم
  کُمک به گاداتاس در برابر آشوریان و راهپیمایی رَزمی به سوی بابل

 دید بود که هنگامیکه  اَفسری در میان اسپوارانِ گاداتاساکنون ]5.4.1[
ردی کرد که ت، با خودش  چنین برآوُساالرش در برابر آشوریان شوریده اس

 گاداتاس پیش بیاید، شاید که او  به گونۀِ ناگهانی برایِاگر پیشĤمدِ ناگواری
 آشوریان بدست  فرماندهیِ گاداتاس را با پروانۀِبتواند همۀِ دارایی و جایگاهِ

 با خودش را) قابل اعتماد( اَپَستاممَند با این آهنگ، او یکی از دوستانِ. آورد
 که به پادشاه آشور بگوید که فرمانده اش ، آشوریان فرستاد به سویِین پیاما

که او اَرتش ) وضعی(در نِهِشی میتواند گاداتاس و پیروانش را زندانی کُند، 
 کَمینگاهی را برای  پاداشاه آشوروآشوریان را در سرزمین گاداتاس بیابد، 

  .Ĥورد فراهم بیاینکار
  به زیردستِ خود این گُمارش، افزون بر آنافسرِ گاداتاس،آن  ]5.4.2[
 اَرتش که گاداتاس) تضیح دهد(ماید نآشوریان فرابِرا داد که  برای ) مأمویت(

کوچکی دارد و این را روشن کُند که کوروش با او نیست؛ او همچنین راهی 
بازگشت آن را هنگامِ ، گاداتاس در )احتمال(را نشان داد که با شایمندی 

.  او را باور داشته باشندگفتۀِ و اینکه آشوریان باید به رسایی ؛خواهد پیمود
افسر گاداتاس همچنین به زیردَستِ خود این پیام را داد که به آشوریان 

 دژی را که او در سرزمین گاداتاس فرماندهی میکند، به پادشاه آشور ،بگوید
انست گاداتاس  افزون بر آن او این پیمان را بست که اگر تو.واگُذارخواهد کرد

را بِکُشد، او به آشور خواهد آمد، و اگر در این تالش کامگار نبود، دستکم او 
  .خواهد توانست در آینده در کنار پادشاه باشد
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به او داده شده بود با شتابی ) مأموریت (ردی که این پَروانِکی و آن م]5.4.3[
  او به پیشگاهِروانه گَشت؛) حمل کُند(که اسبش میتوانست او را بترابُرد 

پس از اینکه پادشاه آشور .  آشور آمد و هدف از آمدنش را آشکار کردپادشاهِ
را به زیرِ فرمانِ ) زیر فرمان افسر گاداتاس(پیام او را شنید، او بیدرنگ آن دژ 

خود درآورد و با یک نیروی بُزرگ که به اسب و ارابه آراسته بود، در دهات 
  .دند به کمین نشستهای پیرامون که نزدیک هم بو

 دور نبود، او دیده ورهایی امیکه گاداتاس از آن روستا ها بسیار هنگ]5.4.4[
و . پردازندب) وضع( بُنیادین از نِهِش را پیش فرستاد تا به یک وارسیِ

 تا دو تا  دیده ور ها آگاه شُد، او دستور داد آشور از آهَنگِهنگامیکه پادشاهِ
ارند، انگار  دیده ورها پا به گُریز بگُذ پایِشِاز پی سوارکار سه ارابه و شُماری

هنگامیکه دیده ورها . که آنها ترسیده باشند و شُمارشان نیز اندک باشد
 خودشان پیگرد را  دیدند، آنها دُشمن را درهال گُریز از سربازانِبرخی

گاداتاس نیز .  گاداتاس را هم به آمدن فراخواندند،ک دادنآغازیدند و با نشانَ
آشوریان، . ابی که میتوانست آغازید را با همۀِ شتگول خورد و پیگردِ دِشمن

هنگامیکه گمان بُردند که گاداتاس به اندازۀِ بَسَنده نَزدیک شده است که 
  .گرفتار آید،  از تویِ کَمینگاهشان به بیرون خَزیدَند

زیدند،  هنگامیکه گاداتاس و مردانش این را دیدند، آنها گُریز را آغا]5.4.5[
نه که بهنجار بود پیگرد را آغاز همانگونه که روامند بود؛ و دُشمن هم همانگو

 ، آن افسری که به گاداتاس دَغاکرده بود)وضعیت(در این نِهِشت . کرد
  مرگباریخمِبه او زد، ولی نتوانست زَ) ضربه ای (کوبه ای، )خیانت کرده بود(

س زد و او را ا به شانۀِ گاداتر کوبه ایرا بر او وارد آورد؛ دوباره آن افسر دَغاکا
 به انجام رساند، او باشتابی پس از اینکه آن افسر دغاکار اینکار را. زخمی کرد
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پیگردِ گاداتاس بودند؛ و که درهال پیوندَد بِ رفت که به آشوریانی فَراوان
هنگامیکه آشوریان بازشناختند که آن افسر کیست، او در میان آنها جای 

تاختن ) نعل( فشاری که آن افسر دَغاکار به اسبش برای چهار نال گرفت و با
  .وارد آورد، او به پادشاه آشور در دنبال کردن گاداتاس پیوست

سپس آنهایی که آهِسته ترین اسب ها را داشتند از سوی کسانی که  ]5.4.6[
  اسب ها را داشتند، جلو زده شُدند؛ و در هنگامیکه مَردانِ گاداتاسنتُندتری

کنون خسته شده  اهم بودند، زیرا آنها درهال از دست دادن همۀِ توانشان
 را از بهر راهپیمایی رَزمی از دَست داده بودند، آنها بودند و همۀِ نیرویشان

، و آدم میتواند به  نمایان شدن استکوروش را دیدند که با اَرتشش درهالِ
ش شتافته ورتش کور به سوی اَ ای شادمانی چنان با بایدانگارد که آنها

  .دننا میرسبه بَندرخود را  از دست توفان باشند، که کشتی شکستگان
به آن  وش شگفت زده شُد؛ ولی هنگامیکه کوروش نُخُست کور]5.4.7[

با دادن بتواند راهش را ادامه داد، برای اینکه او  پی بُرد،) وضعیت(نِهِشت 
شمن رهبری کُند؛ در این  آن را در برابر دُ ، جَنگی به اَرتش خودسازمانِ
ولی، همینکه . تاختن به سوی او بود) نعل(دُشمن درهال چهار نال هنگام 

. پی بُرد، برگشت و گُریخت) وضعیت واقعی(  راستیندُشمن به نِهِشتِ
 دُشمن بَرگُزیده شده بودند،  دُنبال کردنِ برایِبه یگان هاییبیدرنگ کوروش 

راهش را با آن تُندی خودش  او داد، درهالیکهرا  پیگردِ دُشمن فرمان به آغازِ
  .که روا میدانست، دُنبال کرد

به  ( به پَروه گرفته شُدنداندر اینجا بسیاری از ارابه هایِ آشوری ]5.4.8[
 شده  به بیرون پرتاب آنها، برخی برای اینکه ارابه رانانِ)ندغنیمت گرفته شد

 زده بودند، و دیگر ارابه ها به  تُندی اینکه پچِبودند، و بخشی از آنها برایِ
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 اسپواران پارسی دیگر، درهالیکه برخی از سویِ) علت های (ندهایِوَشَ
ان ازپا درآمدند، و و بسیاری از آشوری. ته شده و به پروه گرفته شدندبازداش

، نیز در میان کُشته گاداتاس را زخمی کرده بودن افسر دَغاکاری که آ
   .شدگان بود

 گاداتاس دژِدر پیرامون  آشوری، برخی از آنهایی که دگانِاز پیا ]5.4.9[
 )علت( گُریختند که گاداتاس به شوند همان دژدُرونِ ، به کمین کرده بودند

 دیگران زمان داشتند تا خود را به یکی دَغاکاری افسرش از دست داده بود؛
نش و  برسانند، که در آن پادشاه آشور با سوارکارار آشواز شهر هایِ بُزرگِ
  .ندد گرفته بوارابه هایش، نیز پناه

 اکنون، هنگامیکه کوروش پیگردِ دُشمن را به پایان بُرد، او به ]5.4.10[
 نیازین را به  گاداتاس بازگشت؛ و پس از اینکه کوروش دستورهایِسرزمینِ
 داد که خویشکاریشان نگهداری از پروه ها بود، او بیدرنگ به دیدن کسانی
هال ولی هنگامیکه کوروش در.  استبیند زخمش چگونهبس رفت که گاداتا

کنون زخمش نوارپیچ شُده بود،  ارفتن بود، او در راه با گاداتاس که هم
چرا، پس ": کوروش که خوشهال از دیدن گاداتاس بود، گُفت. برخورد کرد

شما ) احوال( بینم هال و جاورِ بودم که بِ به سویِ شمامن درهال آمدن
  ".چگونه است

دم تا  بیرون آمخداوند گواه من باشد،" گاداتاس گُفت، "و من،" ]5.4.11[
من با آنکه . ، چگونه رُخساره ای داردبینم که آدم با داشتن روانی چون شُمابِ

و یا چه پیمانی را با من ، ه چه نیازی شما به من داشته اید کبینمنمیتوانم ب
و درهالیکه شما  رده استکه شُما را وادار به انجام چنین کاری ک بسته اید

  با آنکه و همچنینهم در برابر من نداشتید) وظیفه ای( خویشکاری ای هیچ
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ی این اینکار شما برا: هم به شما نشان نداده ام را مهربانیِ ویژه ای من هیچ
به دوستان شما ) خدمت (که من اندکی زاوَرید بوده است که شما پنداشتی

من کُمک ه  و شما بمن کمک کُنید؛ه ه بِینرو شما آمدید ککرده ام، از ا
 اگر مرا با خودم تنها گُذاشته بودید، هم.  که از مرگ به زندگی درآیمکردید

  ".کنون ازپای درآمده بودما
به خُداوند سوگَند، کوروش، اگر من همانگونه که زاده شدُه بودم، " ]5.4.12[

 گوشت خودم پدر می شُدم، خُداوند گواه من است که من میتوانستم از
. فرزندی را بدست آوردم که همانند شما یک دوستِ راستین برای من میبود

ست، که ااین پادشاه آشور آنچنان آدمی —من فَرزندان خوب را میشناسم
  ". شما، دُشواری فراهم آوردای پدرِ خودش هزار بار بیشتر ازبرهتا 

رید، گاداتاس،  را ندیده میگی بسیار بُزرگترشما شِگفتی هایِ" ]5.4.13[
.  کوروش پاسُخ داد"هنگامیکه شما با شِگفتی در بارۀِ من سُخن میگویید،

که "  گاداتاس پرسید،"چیست؟بهر از پس بفرمایید بگویید که این "
و "،  او افزود"بسیاری از پارسیان دلبستگی شان را به شما نشان میدهند،

کاها، و کادوسیان که در ، س هابسیاری از مادها، گُرگانیان، و همۀِ اَرمَنی
  "ند؟اینجا باشنده هستند، گرایش به شما دار

من نیایش میکنم به " گاداتاس در نیایش خود گُفت، "پَروَردگارا،" ]5.4.14[
ید بَخشَب همۀِ آنهافراوانی را به ) برکت های ( که فَرهومندی هایِ شمادرگاهِ

 آنها این اندازه به من  بود تا)مسئول(که خُورتاک و بیشتر از همه به آن کسی
 بتوانیم به شایستگیولی، کوروش، برای اینکه ما . باشندبَخشنده رادمنش و 

 یک پیشکشِ نیم، در جایگاهِ، پذیرایی کُسُتوده ایداز مردانی که شما 
 همزمان گاداتاس گُذاشت که ".پذیریددوستانه، این مهمانی را از من ب
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اورند، بگونه ایکه هرکس که آرزو  را بیرون بیچیزهایِ خوردنی فَراوانی
 از همۀِ  اینکهبدهد و) قربانی(میکرد، میتوانست به درگاه خداوند کُرپانی 

 بُزرگ و پیروزی ای بود، که  کارِ بگونۀِ شایسته پذیرایی شد، که درخورِاَرتش
  ".بدست آورده بود

  هنگامِ شاهزادۀِ کادوسیان که پُشتِ اَرتش را نگهبانی داده بود، در]5.4.15[
 بدست آورد؛ بدینسان، با آرزویِ) یسهم(پیگردِ دُشمن نتوانست دانگی 

 خود انجام دَهد، او  فرمانِا برایِ نیروهایِ زیرِ ری درخشانتواند کارِاینکه ب
، به راه اُفتاد ده باشد یا چیزی به او بگوید اینکه با کوروش سِگالشی کربدونِ

و هنگامیکه .  بودکه نزدیکِ بابلمینی انجام دهد  یورشی به درون سرزتا
در پیرامون یکی از شهرهایِ آشور برای گردآوری پَروه، اسپوارانِ کادوسی 
، ، آشوریان از شهر خودشان که در آن پناه گرفته بودندپراکنده شُده بودند

بیدرنگ با اَرتش خودشان با آرایش جنگی بر کادوسیان و ، بیرون آمدند
  .نمایان گَشتند

نها هَستند، او و هنگامیکه پادشاه آشور پی بُرد که کادوسیان ت ]5.4.16[
 از دیگران را از پای درآورد،  فرماندۀِ کادوسیان و بسیاریآفَندی را آغازید،

برخی از اسب هایِ آنها را به پَروه گرفت، و همۀِ پَروه هایی را که کادوسیان 
پادشاه آشور . دن بازپس گرفتبدست آورده و درهال تَرابُردن آنها بودند،

و ) ایمن است(مَند است رکادوسیان را تا آنجا دُنبال کرد که می پنداشت اَ
، بدینسان نُخستین سربازان کادوسی که جان بدر بُرده بودند. سپس بازگشت

  . شب به اُردوگاه رسیدندنزدیکِ
 پیشĤمده است، او رفت تا نگامیکه کوروش پی بُرد که چه چیزی ه]5.4.17[

 کوروش میدید که کسی زخمی شده است، کوروش ید کُند، و اگردبازاز آنها 
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 گاداتاس میفرستاد، تا از او  خود می بُرد و به سویِبا مهربانی بااو را 
 کمک کرد تا به چادرهایِ  کادوسییِبه بازمانده هاکوروش پرستاری شود؛ 
رخی از بکوروش .  کرد تا آنها آزوغه داشته باشندوارسیاو  و ؛خودشان بروند

 پارسی را به همراه بُرد تا در پرستاری از آسیب دیدگان به او یِآزادمَردها
 نیکوکار همیشه آدم هایِ) وضعیتی( زیرا در اینچنین نِهِشتی نند،کُمک کُ

  .ویژه ای از خود نشان دهند) اقدام هایِ(فَراپیشی هایِ آماده هَستند که 
،  بود، بگونه ای و پریشاناَفژولیده خیلی  هنوزکوروشآشکارا  ]5.4.18[
رَفتنَد، ) ساعت عادی(امند در تسوی رو نگامیکه دیگران برای خوردنِ شامه

خواست نمینرفتند؛ زیرا کوروش ) جراحش( نیشگرش  و پزشکانِپرستاراناو، 
 یا ها را بدون سرپرستی واگُذارد، از اینروکه دلبخواهی کسی از زخمی 

 یا،  در رنج پرستاری از آنها بود،)شخصی(خودش بگونۀِ خودویژه کوروش 
را اینگونه به زخمی ها ویژه اش م اینکار کامگار نبود، او مهرِ  در انجااگر او

  .نشان میداد که کسی را برایِ بودن در کنار زخمی ها میفرستاد
با آغاز روز کوروش .  بدینسان در آن شب آنها رفتند که بخوابند]5.4.19[

ن هَمۀِ کادوسیان و اَفسران داد؛ و همانگونه که در  گردهم آمدفراخوانی برایِ
دوستان و همبستگان، آن چیزی که ":پی میĤید برایِ آنها سُخنرانی کرد

 هر کسی روی دهد؛ چونکه به باور من، این هرگز پیشĤمد، شاید که برایِ
هنوز ). خطا بکنند( رَمژَک بکنند ، میراکه آدم هایِشگفت اَنگیز نیست، 

که میگوید ) درس(بهره ای ببریم، آن آموزه ه ما از این پیشامد، ش دارد کارز
، زیرا نیروی جُدا شده، ناتوان تر از یدهیچگاه از بدنۀِ بُنیادین اَرتش جدا نشو

  ".نیروهایِ دُشمن خواهد شُد
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من این نیست که ما هیچگاه نباید، از بدنۀِ ارتش ) منظور(فَردید " ]5.4.20[
  کوچکتر از درخواست کُنند، هتا با نیرویی)شرایط (جُدا شویم، اگر سامه ها

 ولی .کادوسی با آن از ارتش جُدا شد، میشود رفت  که شاهزادۀِی نیرویآن
را بیĤغازد، ) expedition( هنگامیکه او میخواهد یک گُسیلش اگر یک افسر،

 در نِهِشتی درمیان گُذارد که میتواند به او کُمک برساند،آهنگش را با کسی 
) احتمال(که آن افسر در تله ای گیر بیافتد، این شایمندی ) ضعیتیو(

نده اند، بتوانند دُشمن را به  کسانی که در اُردوگاه ماهمچنین هست که
 را از پیگردِ نیرویکه از دُشمن و با اینکار ،ند و یا به دام بیاندازندانراهه بکشبی

د دُشمن را از برخی راه بدنۀِ ارتش جدا شده است، بازدارند؛ یا آنها میتوانن
و بدینسان آسودگی را برای دوستانشان  هایِ دیگر به رنج و آزار بیاندازند

دور از به  ی که  هتا آن نیروی؛ و بر این پایه)تضمین کُنند( کُنند یپایندان
پیوندش را با بَدنۀِ اَرتش نگه  اگربدنۀِ اَرتش هَست، در دوردَست نخواهد بود، 

 ی که رَهسپار میشود، بدون اینکه کسی را از آهنگِولی آن آدم. داردب
اُفتد، و بدون میتواند گیربی) وضعیتی(در اینچنین نِهِشتی خودش آگاه سازد، 

 به د کسی است که درهال انجامِ پیکار، همانن به اینکه او کجا هسترویکرد
  ".تنهایی باشد

 ما بزودی از ولی در پاسُخ به این پیشامد، به یاری پَروردگار،" ]5.4.21[
 شما خوراک نیمروز خود  از اینرو، پس از اینکه. گرفتدُشمن کین خواهیم

جایی راه خواهم بُرد، که این رویداد، پیشĤمده آنرا خوردید، من شُما را به 
، )بلکه(در آنجا ما نه تنها کُشته شدگان  را بخاک خواهیم سپُرد، ونکه  .است

ه دُشمن می پندارد که پیروزی ای بدست به یاری پَروَردگار، در آن میدانی ک
ما . آورده است، ما به آنها نشان خواهیم داد که دیگران بهتر از آنها هَستند

خواهیم گُذاشت که آنها هتا خُوشهال از نگاه کردن به آن میدانی دَستکم نَ



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ پنجمزندگینامه کوروش بُزُرگ

408 

گیری با ما اگر آنها برای در. ، که در آنجا هَمبستگان ما را کَشتار کردندشوند
سرزمین آنها را  هایِ آنها را به آتش خواهیم کشید، و  نیایند، ما روستابیرون

، بگونه ایکه آنها از نگاه کردن به آنچه که بر سر ما نابود خواهیم ساخت
ولی با نگاه کردن و ژرف اندیشیدن به بدبَختی آوردند خُشنود نگردند، 

  ".هایشان، اَفژولیده و پریشان گردند
 نیمروز، بجز خوراکِ) صرف(گُسارشِ  بروند برایِاکنون همه " ]5.4.22[

ست بروید و بر پایۀِ ولی شُما، کادوسیان، نُخ".  کوروش گُفت"کادوسیان،
آیینِ تان و از میان گُروه خودتان یک فرماندۀِ تازه بَرگُزینید، کسی که به 

در ما از سود و بهرۀِ شما پاسداری کُند، چنانچه شما کمک یاری خداوند و 
به کمک ما نیاز داشته باشید؛ و پس از اینکه یبانی از سود بهره تان پُشت

  ".گُزینش خود را کردید، آن مردی را که برگُزیده اید، پیش من بفرستید
بدینسان کادوسیان همانگونه که کوروش از آنها خواسته بود، آن  ]5.4.23[

رد، او آن  و هنگامیکه کوروش ارتش را به بیرون راهبُ.کار را انجام دادند
مردی را که کادوسیان بُرگُزیده بودند، به جایگاهش گُمارد و به او فرمان داد 

 کوروش گُفت، "برای اینکه،"خودش رهبری کُند،  که گُروهش را در کنار
 ".تا شاید اگر که ما بتوانیم، دالوری تازه ای را در مردان شما برانگیزانیم"

ن جایگاه رَسیدند، نگامیکه آنها به آروی کردند؛ و هپس آنها پیشبدینگونه، س
و .  و آن سرزمین را ویران کردندسپاردند را بخاکآنها کادوسیانِ کُشته شده 

پس از اینکه اینکار را به سرانجامیدند، آنها دوباره با پَروه هایی که از 
  .سرزمین دُشمن بدست آورده بودند،  به سرزمین گاداتاس بازگشتند

را داشت که آن مردمیکه به ) احساس( این سُهِش  اکنون کوروش]5.4.24[
 بابله در نزدیکی  از آنها ک و کسانی او آمده و با او همکاری کرده بودندسوی
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 شوند، مگر فِ آزار و آسیب رسانیِ بابلی ها هَدزندگی میکردند، میتوانستند
با آزاد و بدینگونه بود که کوروش .  آنجا میبودکه او خودش پیوسته دراین
 یک پیامی را با خودشان به  که خواست از آنها آشوریزندانیانِ همۀِ دنکر

خودش پیکی را به همراه فرستاد که همچنین  ببرند، و او  آشورسوی پادشاهِ
او آماده است تا همۀِ کشاورزان و زمین هایشان را بدون آزار و بگوید که 

و همکاری کرده آسیب رها سازد اگر که آشوریان بگذارند، کسانی را که با ا
  .اند، کارشان را در کشتزار هایشان در یک جو آشتیجویانه ادامه بدهند

تالش کُنید دوستان  شما که هتا اگر" کوروش اَفزود، "و بیاد آور،" ]5.4.25[
پَرهیزانید، تنها شُمار کمی هَستند که شما میتوانید آنها را از کار مرا از کار ب

ند که من میتوانم  بسیار بُزرگی از شما هَستبازدارید، درهالیکه سرزمین هایِ
 رمن خَدر پیوند با. بدهمبرایِ دوستانِ خودم ت بُردن آنها را کشپروانۀِ به زیر

و " کوروش ادامه داد،"،که پیروز شوداینکه خَرمن ازآن کسی خواهد بود 
ندارم که چه کسی پیروز ) شکی(چنانچه ما باهم بجنگیم، من اَندیدی 

د خَرمن ازآن شما خواهدر آشتی باشیم، باهم لی اگر که ما خواهد شد، و
جنگ ابزاری بلند یک ر برابر شما با اینهمه، اگر کسی از همیاران من د. بود
، هرآینه، هرکدام از ما من خیزشی کردندد، و یا همیاران شما در برابر کر

  ". به بهترین شیوه از خودمان پَدافندی کُنیمبایستیکه
  که افسر ویژه برایِ واگُذار کردبه پیکیبُردن این پیام را ش  کورو]5.4.26[

هنگامیکه آشوریان این پیام را شَنیدند، آنها .  اینکار بود؛ و او را فرستادانجامِ
 آن  آشور را وادارند کههرچه که از دَستشان برمیĤمد کردند، تا پادشاهِ

  .واند، فروگُذاردکه بت اگر ذیرد و جَنگ را هتا به اندازۀِ اندکپ را بپیشنهاد
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 روشن نبود پیشنهاد را پذیرفت، ولی آن پادشاهِ آشور، با اینهمه ]5.4.27[
به این پیماننامه تن داده بود  هم میهنانش  به درخواستِ آیا پادشاهِ آشورکه

 بدینسان یک ؟ داشتی آرزوی اینکه او برای خودش نیز اینچنینو یا
با آن از آشتی برخوردار شوند، ولی پیماننامه ای بسته شد تا کشاورزان 

  . پیکار شود جنگ ابزار بدست بگیرندمردانی که
 کشاورزان را سرهم آورد، و او از گله بدینسان کوروش گرفتاریِ ]5.4.28[

،  اگر که خُرسند باشندند درخواست کرد،دارانی که در میان پُشتیبانانش بود
، و رند و در آنجا نگهدارندوشان را به سرزمین زیر فرمان خودش بیا هایگله

گاوهایِ دُشمن همانند گله و  او هرکجا که میتوانست، با این درهالی بود که
کرد، بگونه ایکه همپیمانانش به میجَنگی برخورد ) غنیمت هایِ(پَروه هایِ 

 با این آگاهی که فراهمیدنِ کردند؛میپیکاری که در پیش بود کِشِش پیدا 
رنج جنگ را برای آنها کمتر میکند، ، ینۀِ دُِشمن هززندگی آنها با) تأمین(

برای آنها ) رسیک(چونکه سیج  ،نیاز داشتند، برمیداشتند آنها هرآنچه را که
  .بُزرگتر نمی شُد

 رَهسپارشدن بود،  آماده سازی برایِ هنگامیکه کوروش درهالِ]5.4.29[
 انگار ؛ او آوردی برااز هر نمونه  راد و ارمغان هایِ فراوانیگاداتاس پیش او آم

 سرچشمه یک آدم ِتوانمند و سرمایه داری خانۀِ  ازکه آدم به پندارد که آنها
 اسب هایِ فراوانی از همۀِ آن ارمغان ها، )مُهمتر (، و مَهَندترگرفته باشند
اینها اسب هایِ سوارکارانِ خودش بودند که . برای کوروش آوردبودند که او 

زیرا به آنها از بهر تَرفَندِ نهانی ای که برایِ گرفتن گاداتاس از آنها گرفته بود، 
  .، بدگمان شُده بود)طراحی کرده بودند(جانش هَنداخته بودند 
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 کوروش رسید، همانگونه که در پی  هنگامیکه گاداتاس به پیشگاهِ]5.4.30[
کوروش، من اجازه میخواهم که این اَرمغان ها را، به ":میĤید او سُخن گفت

 شما میĤیند، کُنم؛ و خواهش کُنم که اگر این پیشکش ها بکارِشُما پیشکش 
  خواهش میکنم که هرچیز دیگری را که ازآن من باشد،.آنها را بپذیرید

ست؛ زیرا نه بچه ای هست و نه بچه ای اینگونه درنگرید که دارایی شُما
ن از  نژاد و نام م، من او بگُذارم؛ با مرگِخواهد بود تا دارایی هایم را برایِ

  ".هَستی زُدوده خواهند شد
و من باید که در غم آن باشم، کوروش؛ من در پیش شما به همۀِ " ]5.4.31[

خُدایان بُزرگ که باالی سر ما هَستند، سوگند میخورم، به آنها که همه چیز 
را می بینند و میشنوند، که من نه در گفتار و نه در رفتار بیدادگری و یا 

از لبان گاداتاس جاری شد، او » مرگ« همینکه واژۀِ ".تبهکاری ای کرده ام
  .از بهر غم و اندوهش به گریه افتاد، و نتوانست چیز دیگری بگوید

متأثر ( سَنَهیده شُد کوروش از رَنج گاداتاس دلش سوخت، آزُرده و ]5.4.32[
بِگُذارید تا اسب ها را بپذیرم، زیرا با اینکار اگر من ":؛ سپس به او گُفت)شد
 را بر آنها بنشانم، میتوانم به شما) قابل اعتمادی(رکارانِ اَپَستام مندی سوا
 با  خواهند بود مردانی؛ چنین میپندارم که این سوارکاران، کمک کُنمنیز

 من  همچنین که پیش از این، این اسب ها را داشتند، و بهتر از آنهاآهَنگیِ
 به اینگونه ؛جاآورماشتم بِرا که زمان دَرازی د خودم یک آرزویی میتوانم برایِ

 ولی من از شما خواهش . پارسی را به ده هزار تن برسانمنِ اسپواراکه شُمارِ
پُرارزش دیگر را پس بگیرید، ) اشیا (ه هایِ دارایی ها و پَرموتِ همۀِمیکنم که

) وضعتی(مرا در نِهِشتی و از آنها با آسودگی نگهداری کُنید تا زمانیکه شما 
تری جویی  و بر)رقابت ( هَمتازی با شما،توانم در ارَمغان دانبازیابید که ب
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 درهالیکه به  آنهم،)ترک کنم (کنون شُما را فُروگُذارم اهماگر من  .کُنم
 بتوانم سرم را در برابر  میداند اگر که، خدابشومدار شما  واماندازۀِ فراوان
  ". باال نگه بدارمشرمِ بسیار

من میتوانم به شُما اَپَستام "س پاسُخ داد،  گاداتا"بسیار خوب،" ]5.4.33[
همیشه به آن ولی . ؛ زیرا که از دل شما آگاهی دارمداشته باشم) اعتماد(

 شما از این پَرموتِه برایِ من در جایگاهی هَستم که بتوانمآیا بیاندیشید که 
  "نگهداری کُنم؟) ایمنی(ا اَرمَندی ب) اشیا(ها 

میĤمد که گرنَوستِ آشوریان بودیم، بَدر آن هنگام که ما د" ]5.4.34[
 است، بهترین در جهان باشد؛  من به یادگار گُذاشتهسرزمینی که پدرم برایِ

 و ما شادمان بودیم که از همۀِ برتری ، بابل بود توانگرِ شهرِزیرا در نزدیکیِ
میتوانستیم به خانه بازگردیم و از  ولی  بُزرگ بهرمند میشُدیم،هایِ یک شهرِ

 اکنون که ما دُشمن ولی.  رها شویم در شهر شتابزدهنش ها و زندگیِهمۀِ تَ
دمان و کشور آشور هَستیم، این آشکار است که با رَهسپار شُدن شما، ما خو

انی این کشور  پنهدُشمنی و نیرنگِ) قربانی(همۀِ خانه هایمان کُرپانی 
را پندارم که ما یک زندگی بی اندازه نگونبختی خواهیم شد؛ و من می

 در نزدیکی مان خواهیم  ما دُشمنِ خودمان رادرپیش خواهیم داشت، زیرا
  ".بینیم که آنها نیرومندتر از ما هَستندداشت و می

 آشور  پادشاهِدر برابرِچرا پیش از اینکه « :پرسدب کسی شاید" ]5.4.35[
 اینکه، کوروش، از برایِ» ؟د، در بارۀِ این گرفتاری نیاندیشیدیدشورش کُنی

 من  برآمده از آن، روانِکه برتابیده بودم و رَنجشِ) توهینی (خوارداشتی بهرِ
 آبستنِ این  ولی،راهکار نمی گشت) ایمن ترین( اَرمَندترین نبالِدُپیوسته بِ

 خداوند و از  از آن دُشمنِ روزی، که آیا این در توان من است کهاَندیشه بود
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 بهتر از درَگمان میبَ کس کهابر آندر بر که) انتقام بگیرم(  کین بگیرم،آن مردِ
در  ، کهبیزاری میجُوید )لجوجانه( وَستارانه ودش باشد به همان اندازهخ

  ". که نادرست با او رفتار کرده استمیدهدنشان  از خودش برخورد با آنکس

 فرومایه ای است، او هیچ ازاینرو، و از آنجا که او یک آدمِ" ]5.4.36[
 و اگر. انی را که نابکارتر از خودش هَستندت، مگر کسپُشتیبانی را نخواهد یاف

کسی پیدا شود که بهتر از او باشد،  آنها در میانِ) اتفاقی(بَختĤمدی  بگونۀِ
کوروش، نگران نباشید، که شاید شما روزی ناگُزیر از جَنگیدن با آن مردِ 

اینگونه  شما را کم خواهد کرد، به  نابکار رنجِخوب شوید؛  زیرا که آن پادشاهِ
 تا از )طراح خواهد کرد(پیوسته ترفندهایِ پنهانی خواهد هَنداخت او که 

  پیوندولی آنچه که در. ها شوددستِ آن مرد که بهتر از خودش بوده است، ر
 ، به سادگی وه باور من، او با پیروانِ فرومایه اش ببا من است، این است که

  ".که مرا آزار دهد نیرومند خواهد بود )کافی ( بسندهبه اندازۀِ
داد، با خودش فرا گاداتاس گوش  پس از اینکه کوروش به سُخنانِ]5.4.37[

ارزشی نهفته اند که باید درنگریسته  اندیشید که در گُفته هایِ او چیزهایِ با
نباید که آیا من بگوید، گاداتاس، ه ب":شوند؛ و کوروش بیدرنگ پاسُخ داد

  دژشما بگُماریم، تا شما هرآینه که به آندیده بان هایِ نیرومندی را در دژ 
 و آیا نمیخواهید که هم ؟بیابید) ایمن تر(نیاز داشته باشید، آن را اَرمَندتر 

؟ بیگمان اگر خداوند پُشت و پناه ما  با ما همراه شویداکنون در این کارزار
باشد، همانگونه که امروز با ماست، آن آدم فرمایه بیشتر از شما خواهد 

شتنی هَستند بروید، همۀِ چیزهایی را که دوستدااکنون . ، تا شما از اوترسید
سپس در ید، و  بیاورنو نگاه کردن به آنها شادی میĤفرینند، با خودتا

من شکی ندارم که شُما بی اندازه در : پیوندیدراهپیمایی رَزمی به ما بِ
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باشد، یاری پیشکاری به من سودمند خواهید بود، و من، تا آنجا که در توانم 
  ".مک پاسُخ خواهم دادشما را با کُ

 با شنیدنِ این سُخنِ کوروش، گاداتاس دَم آسوده ای کشید و ]5.4.38[
 شما همۀِ چیزها را آماده سازم؟ چونکه آیا بایستیکه پیش از رفتنِ":پُرسید

آری، به خُدا "".مراهم بیاورم هشما می بینید که من دوست دارم مادرم را به
 در فَرادَست خواهید داشت؛ شما زمانِ فراوانی" کوروش پاسُخ داد، "سُوگند،

چونکه من دَرَنگ خواهم کرد، تا اینکه شما بگویید که همه چیز آماده 
  ".است

 کوروش رفت و هماهنگ با این پیشنهاد، گاداتاس به همراهِ ]5.4.39[
او  تازه استوان کرد و سپس  و سربازانِدژهایِ خود را با دیده بان ها

. ، بارکردهرچیزی را که شاید یک خانۀِ بُزرگ برای آسایش نیاز داشته باشد
به با خودش را ) باوفایش( مهربان و تُوختارش  از دوستانِ بسیاریگاداتاسو 

 ولینداشت، ) اعتمادی(همراه آورد و همچنین کسانی را که به آنها اَپَستامی 
را به همراه بیاورند و از برخی  خود از آنها را ناگُزیر کرد تا همسرانِبرخی 

 دیگر خواست که خواهران و برادران شان را همراه خود کُنند، تا بتواند لگامِ
  . با اینچنین وابستگی هایی در بند نگه داردست داشته باشد، و آنها را در دَ

هنگام پیاده   دیگران گاداتاس را در کار کوروش از میانِ در آغازِ]5.4.40[
در ) اطالعات( داده ها گاداتاسر نزدیکی خودش نگهداشت، تا  رَزمی درویِ

او بدهد، بگونه ایکه آنها  به  را دام و آزوغهپیوند با راه ها، آب، خوراکِ
  . به فراوانی یافت میشُدند، اُردوگاه براَفرازند این چیزها هرکُجا کهبتوانستند

هر بابل برای  هَنگامیکه آنها درهال پیشروی بودند، دورنمایِ ش]5.4.41[
ش بِنَگَرش آمد که آن راهی که او درهال وکور  و.کوروش هویدا گشت
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از اینرو .  شهر رهمینمودهایِ را به نَزدیکی دیواراَرتششد، پیمودن آن بو
پُرسد، که آیا د فراخواند تا از آنها بکوروش گُبریاس و گاداتاس را پیش خو

ر نَزدیکی دیوارهایِ شهر راهِ دیگری نیست که آنها نیاز نداشته باشند د
  راهپیمایی کُنند؟

براستی که راه هایِ " گُبریاس پاسُخ داد؛ "آری، سَروَرِ َمن،" ]5.4.42[
تا آنجایی که  بیگُمان آرزو دارید هَستند؛ ولی من پنداشتم که شُما فَراوانی
 شهر راهپیماییِ رَزمی کُنید، تا بتوانید آن باشد، در نَزدیکیِ) امکان(شایش 

 ت؛ و سبا شُکوهکنون بُزرگ و  ا شما هم پادشاه آشور نشان دهید که اَرتِشِبه
 یک نیرویِ کوچکتری  شما دارایِکههتا آن هنگام  هَمچنین از اینرو که،

اه آشور دید که ما از شُمار پادشو  دیوارها آمدید،  همین به نَزدیکیِبودید،
استی تا اندازه اه آشور برولی اکنون، هتا اگر پادش.  برخوردار نیستیمفَراوان

همانگونه که او پیامی به سوی شما فرستاد که او درهال ( ای هم آماده باشد
 هنگامیکه  من بیگُمان هَستم،،)آماده کردن خودش برای مبارزه با شماست

بی  که نیروهای خودش او پی خواهد بُرد بیند، دوبارهاو نیروهایِ شما را بِ
  ".اندازه بد آماده شده اند

 کوروش "شِگفت زده شده باشید،شُما میĤید که گُبریاس، بِنَگر" ]5.4.43[
که در آن هنگام که از اَرتش کوچکتری برخوردار بودم، "در پاسُخ گُفت، 

تا پیش دیوارهای بابل راهپیمایی رزمی کردم، درهالیکه ) مستقیم(راسته 
کی دیوارهایِ کنون با نیروی بُزرگتر، من گرایشی به راهپیمایی تا نزدی اهم

  ".بابل نشان نمیدهم
 از کنار سوی دُشمن همانندِه ولی شگفت زده نشوید؛ پیشروی ب" ]5.4.44[

 ارتش ،هر رهبری گرایش دارد که با بهترین سازمان. آن گُذر کردن نیست
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  ارتش خود را، خَرَدمند یک رهبرِلی و، دُشمن پیش ببردخودش را به سویِ
 دُشمن به پس میراند تا با تُندی  سپاهِاز پیشاپیشِ) ایمنی(بیشتر با اَرمَندی 

  ".و شتاب
ی به هاااَرتش باید با اَر دُشمن،  گُذر کردن از کنارِدر هنگامِ" ]5.4.45[

که باربری  گاری هایِ  و با)قرار بگیرد( گُسترده ایستد  در یک سُتونِباربری
ها همه باید که این. زد دراز را بسایک کاروانِ وامانده اند و یا پراکَنده هَستند

 از سویِ سربازان پاسداری شوند، و دُشمن هیچگاه نباید که به بیند که
  ". هَستند نگهبانی از سویِ سربازانگردونه هایِ باربری بدونِ

 رَزمی  راهپیماییِ،هنگامیکه اَرتش میخواهد با چنین آرایشی" ]5.4.46[
 جنگجوی خود را در انِ که مَردناگُزیر باشدکند، بنگر میĤید که اَرتش 

تصمیم ( سُتون باریک و سُست بِگُستَراند، ولی اگر دُشمن بِوَداید دَرازایِ یک
 به سوی بیرون دیوارهایشدرونِ که در یک پیکر بهم فشورده از ) بگیرد

تازشی بِکُند، از هر سوی که نیروهایِ دُشمن برای درگیر شُدن بیایند، آنها 
ی درگیر کُنند،  نیروهایِ به فزون بیشتربارا خود  که ناگُزیر خواهند بود

 از آن برخوردار  بدون چنین آرایشیهم اکنون اَرتشچه که  از آنبیشتر
  ".است

 رَزمی در یک سُتون دراز و هَمچنین، کسانیکه درهال راهپیماییِ" ]5.4.47[
 دور بمانند، درهالیکه شهربانانِهَستند ناگُزیرند که از پُشتیبانان خودشان بِ

 نیرویی که در  باید که راه کوتاهی را برای بیرون آمدن و تازش بهدُشمن
  ".پیمایند و دوباره بازگردندکنار آنها است، بِ

  این در درازای رَزمی راهپمیاییِاگر در هنگامِو از سویی دیگر، " ]5.4.48[
  که هم نباشدگُذر کُنیم که کمتر از بازه ای) فاصله( از یک بازه دیوارها
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، دُشمن ذر کردن از آنها هَستیمن با سُتونهای گُستردۀِ خود درهال گُکنوا
چشم اندازی از شُمار همۀِ نیروهایِ ما بدست خواهد آورد، برای اینکه 
بیگمان باشید، باید که بیافزایم که هَمۀِ بدنۀِ اَرتش در پُشتِ پوشِشی از 

خواهد نگرهراسناک ببرای دُشمن جوشن و جَنگ ابزارهایی که میدرخشند، 
  ".آمد

 از سُتون رزمی به هر بَخشآنها بخواهند براستی  ربه هر روی، اگ" ]5.4.49[
 مادگی آبدونِدَست به بینیم و ما خواهیم توانست آنها را از دورما بتازند، 

 نخواهیم شد؛ یا موشکافانه باید بگویم، دوستان، که) غافلگیر(سگیر فَرنا هم،
، آنها تالش شوند از دیوارهایشان دور بِ به فُزون ناگُزیر باشند کهاگر آشوریان

 که د برای تاختن بما نخواهند کرد، مگر اینکه آشوریان به اَنگارنفَراوانی
نیروهایِ آنها در برابر ما فُزونتر میباشند؛ زیرا پس نشینی برایِ آنها سیجناک 

  ".خواهد بود) پُر از ریسک(
ندگان او این سُهِش  بدینسان کوروش سُخن گفت، و شنو]5.4.50[
را بدست آوردند که او دُرست میگوید و گُبریاس اَرتش را از همان ) احساس(

یِ یگان هاو هنگامیکه . راهی که کوروش پیشنهاد داده بود، راهنمایی کرد
توانِ پُشتیبانیِ کردند، کوروش میشهر گُذر کنار  از یی پس از دیگریک رَزمی

ا اس میداشت، باال بُرد و بگونه ای که آنهپ را یگانی را که  پُشتِ اَرتش آن
  .پس نشینی کُنند) ایمَنی(توانستند که با اَرمَندی 

روامند،  بگونۀِ بدینسان کوروش راهپیمایی رَزمیش را ادامه داد و ]5.4.51[
،  رسیداد و آشور در مرزهایِ میان می چند روز به آن جایگاهپس از گُذشتِ

در آنجا سه دژِ آشوری . ت آغازیده بود را نُخسکه از آنجا او راهپیمایی خود
 ها، کوروش از آن سه دژِ آشوری: بود که کوروش بدینسان آنها را فروگرفت
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  را در یک آفَند،خودش به یکی از آنها که ناتوانتر از همه بود تاخت، و آن
  دژبانانِندنِبدست آورد؛ و از آن دوتایِ دیگر، کوروش توانست از راه ترسا

 از وادارد، و گاداتاس توانست) تسلیم( را به سُتوهش ز آنها، نگهبانان دژیکی ا
  .راه گفتگو و خُرسند کردن دژبان هایِ دژ دیگر، آن را نیز بدست آورد
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  نَسکِ پنجم، بَخشِ پَنجم
   دلخوری ها و زُدودنِکیاخشترهو دیدار با ) مشورت(هَم پُرسَکی 

 کوروش پیکی ، به رسایی انجام گرفتند دژهافروگیریِپس از اینکه  ]5.5.1[
 فرستاد و از او درخواست کرد که به اردوگاهش بیاید کیاخشتره را به سویِ

 دژهایِ فروگرفته  کارپردازیِرا برایِ) تصمیم ها(تا آنها بهترین وَدایش ها 
هایی  اَرتش، بتواند رَهنمود از، پس از بازبینیکیاخشتره، بگیرند، و شاید شده

کوروش در . سپسین چه گامی را بردارد) مرحله(در گامۀِ را به او بکند که 
ه سوی او  از من بخواهد که بکیاخشترهاگر که "ادامه به آن پیام افزود، 

   ". در آنجا برپا خواهم کردبروم، من اردوگاهم را
 رَهسپار کیاخشتره رساندن پیام به هَماهنگ با این، آن پیک برایِ ]5.5.2[

 در این میان کوروش فرمان داد تا چادرِ پادشاهِ آشور را که مادها برایِ. شُد
 بَرگُزیده بودند، بیرون بیاورند، تا آن را با همه گونه از کَداَبزارها کیاخشتره

 بَرگُزیده کیاخشتره بیĤرایند، و همچنین آن بانویی را که برایِ) مُبل ها(
و اینکارها .  بانوان رهنمون کُنند به چادرِ خُنیاگر و نوازندهبودند با دوشیزگانِ

  .انجام گرفتند
  پیامِبود، فرستاده شده ه آن پیکی که از سویِ کوروش هنگامیک]5.5.3[

  به آن پیام رویکرد نشان دادکیاخشتره رساند، کیاخشترهخودش را به 
 اَرتش کوروش بهتر که برایِ) تصمیم گرفت( و اینگونه وَدایید )توجه کرد(

 این بود، که) تصمیم(این وَدایش ) دلیل(فَرنودِ . ز بماندکه در مراست 
—نیروهایِ پارسی که کوروش درخواست آنها را کرده بود، رسیده بودند

  .سربازان آراسته به شمشیر و سپرو چهل هزار کمانگیر 
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) علت( شَوَندِ  ماد به درنگریست که سرزمینِکیاخشتره و هنگامیکه ]5.5.4[
 این همه  آسیب دیده است و نمیتواند، خورد و خوراکِرسَخت، فَخُشکسالیِ

 اگر که او خود را از ،سرباز را فراهم آورد، بنگر او آمد که این پَسَندیده باشد
 دَستِ این اَرتش تازه رسیده رها سازد تا اینکه بخواهد میزبانی اَرتش دیگریِ

سیده از پارس،  تاز ر پارسیِ نیروهایِبدینسان، هنگامیکه آن افسرِ. را بکُند
 کیاخشتره کوروش داشت، از که از سویِ) مأموریتی (هماهنگ با گُمارشی

 کیاخشتره نیازی دارد،  تازه رسیدۀِ پارسیکه آیا او به اَرتشِپُرسش کرد، 
 نیروهایش در همان  و بدینگونه این فرمانده در پیشاپیشِ"نه؛" پاسُخ داد

 که او میدانست که کوروش در آن روز به سویِ کوروش روانه گَشت، زیرا
  ".نزدیکی ها میباشد

 مادی که با او مانده بودند، به  با اسپوارانِکیاخشتره سپسین  در روزِ]5.5.5[
شدن  نَزدیک  درهالِکیاخشترهراه اُفتاد، و هنگامیکه کوروش آگاه شُد که 

 اکنون به که هم پارسی به راه اُفتاد،  بازدید از او با اسپوارانِاست، او نیز برایِ
همۀِ مادها، اَرمنیان، د؛ کوروش همچنین دن فَرارویده بوی بُزرگیک بدَنۀِ

 ا آنها که بگُرگانیان، و دیگر همبستگان را با خودش همراه کَرد، بویژه
بهترین جوشن ها و جنگ ابزارها آراسته شده بودند؛ همۀِ این ها را او با 

  . نشان دهدکیاخشترهخودش به همراه بُرد تا نیروهایش را به 
 مردان دالور و خوبی را در  از شُمار فَراوانیکیاخشتره ولی هنگامیکه ]5.5.6[

  را همراهی میکردی که خودشدرهالیکه آن سپاهآنهم وش دید، لَشکر کور
به ) توهین(، او این را خوارداشت د از ارزش کمی برخوردار بوکوچک و
 هنگامیکه کوروش از اسبش ،ایکه بگونه برداشت کرد، و شرمزده شُد؛خودش 

 رفت، و میخواست بر پایۀِ آنچه که آیین بود کیاخشترهپایین آمد و به سوی 
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او .  خودش را برگرداند از اسبش پیاده شد، ولی رویِکیاخشترهبوسد، او را بِ
  .از بوسیدن کوروش خودداری کَرد و نتوانست اشک هایش را پنهان سازد

 او کنار بکشند و در واست کرد تا همراهانِ بیدرنگ کوروش درخ]5.5.7[
 را گرفت، و کیاخشترهو کوروش خودش دستِ ). منتظر بمانند(پیوس بمانند 
رَهنمود، کوروش ) جاده(تک سَرَدور از ه  نخل بِ سایۀِ درختانِیِاو را به سو

، و او  فرش کُنندکیاخشتره  گلیم برایِی از مادها دستور داد تا غالیِبه برخ
نشیند؛ سپس او خودش کنار او نِشست، و  خواهش کرد که بِخشترهکیااز 

  :همان گونه که در پی میĤید سُخن گُفت
من ه ب" کوروش گُفت، " خشنودی او، دایی جان،و خدا برایِ" ]5.5.8[

ه لغزشی را شُما بگویید که چرا شما از دَست من خَشمگین هَستید؛ و چ
 کیاخشتره " اینکه، کوروش،برایِ""انید؟ آن را این اندازه بَد میدیافته اید که

 مردم در بارۀِ من اینگونه میاندیشند که من با آنکه"سپس پاسُخ گفت، 
 و از نوادۀِ نیاکانی هَستم که تا آنجا که ،فَرزند یک پدرِ پادشاه هَستم

، و درهالیکه  دارد و بیاد میĤورد پادشاه بوده انددرازا) تاریخ(گُذشتهنگاری 
با  بینم کهمیخودم را ای خودم پادشاه نامیده میشوم، هنوز همکنون من بر

و این درهالی  سوارکاری میکنم، یابزار و سازوبرگ هایِ ژنده و بی ارزش
 من و دیگر نیروهایِ خودتان،  همراهانِ من و چشمانِ شما در پیشِاست که

  ".بُزرگ و باشکوه نمایان میشوید

 هتا اگر از  سُخت است،چنین چیزیبُردن از این به باور من رَنج" ]5.5.9[
دَستِ دُشمن سرزند، ولی به خُدا سوگند برتابیدن آن خیلی سَخت تر است، 

این چنین چَشمداشتِ  که آدم هرگز  از دُستِ کسانی انجام گیردهنگامیکه
م وَرورَ، من باید که ده بار در زمین فُاورمن به ب. آنها نداشته باشد ازرفتاری را
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 خودم به من اَرجی بینم که مردانِم که خوار داشته میشوم و بِتا اینکه بِبین
 ناآگاه نیستم) موضوع(نمیگذارند و به من میخَندَند؛ زیرا که من از این نهاده 

هتا دَستنِشانده هایِ من با ) بلکه(، ونکه تر از من هَستیدکه شما نه تنها به
 خودشان رااندازه ای  و به  بازدید از من آمده اندشکوهی بیشتر از من برایِ

من آسیب ه آراسته اند که میتوانند بیشتر بخوب   جَنگیِ هایِبا سازوبرزگ
    ".برسانند تا اینکه من به آنها

  خیلی سخت ولی این را گُفت، او دوبارهکیاخشترهکه و هنگامی" ]5.5.10[
 کوروش را هم سَنَهیده کرد  او غمِ بگونه ایکه،دگرفته شُ دربر با اندوهتر
ولی پس از .  کوروش هم پُر از اشک شُدندیِ، تا اینکه چشم ها)متأثر کرد(

 کوروش همانگونه که در پی میĤید سُخن ،دَمیک  به کوتاهی یک دَرنگ
  شما دُرست نمیگویید و داوریِ، در این پیوند شماکیاخشترهبراستی، ":گُفت

  تا با آراستنِاینجا هستمپندارید که من در نیز دُرُست نیست، اگر که شما می
  ".ا آسیبی برسانم سازوبرگ هایِ رَزمی، به شممادها با

  زیر فرمان مرا اینکه شما خَشمگین هَستید و سربازانِ مادیِولی" ]5.5.11[
به هر روی، جدا از اینکه آیا . مرا شگفت زده نکرد) تهدید میکنید(پَتِستید می

ادگرانه، من از پُرسیدن دست  و یا بی د شما در برابر آنها دادگرانه باشدمِخَش
 من میدانم که شما رنجیده خواهید شُد که بشنوید  با آنکهبرنخواهم داشت؛

 از دیدگاه من این یک لغزش برایِ.  در پَدافندی از آنها سُخن میگویمکه من
یک فرمانرواست که همزمان از دَستِ همۀِ فرمانبُردارهایش خشمگین باشد؛ 

 از کسان، بسیاری) تهدید کردن( با پَتِستیدنِ هچونکه، این بهنجار است، ک
 از دَستِ همه خَشمگین ،همزمانشُما میتوان آنها را دُشمن خود کرد، و اگر 

  ".همۀِ آنها را در برابر خودتان همبسته میکنیدشُما باشید، 
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بود که ) دلیل(بگُذارید تا شما را بیگُمان کُنم، که به این فَرنود " ]5.5.12[
 من بازگردند، زیرا نگران بودم که در پیĤیندِ خَشم تم که آنها بدونِمن نَگُذاش

به یاری .  پیشĤمدی روی دهد که همۀِ ما را اندوهگین سازدشایدشما 
) خطر( من شما آسوده از هرگونه پَژمَرگ اینرو، در باشندگیِ پَروَردگار، از

 سیب پذیر من آ که خود را در کنارِ شمادر پیوند با گمانه زنیِ. هَستید
بینم باآنکه من بی ازه اندوهگین هَستم، هنگامیکه میمن بی اند—میپندارید

 بکار  دوستانمسودِه  ب،اندازه کوشش میکنم که تواناییم را تا آنجا که میشود
 باژگونه بوده ،بگیرم، بنگر میĤید که پس از این همه تالش ها برآیندِ آن

  ".است
ا همدیگر را اینچنین بیهوده بدنام به هر روی، نگذارید که م" ]5.5.13[

آن باشد، بگُذارید تا ما بررسی کُنیم که چه ) امکان(کُنیم؛ ولی اگر شایش 
من آماده هَستم تا پیشنهادی را به شما . لغزشی از سوی من سرزده است

اگر نمایان شود که من : بکنم، که میتواند دادمندترین در میان دوستان باشد
 که کار )اعتراف خواهم کرد (خواهم شُد ، من خَستوآسیبی به شما زده ام

ما زیانی  نه به شُ،من نادرست بوده است؛ ولی اگر نشان داده شود که من
خواهید شد  ، آیا به سهم خودتان خَستو آن را داشته امرسانده ام و نه آهنگِ

  "که شما از دَستِ من هیچ رنجشی نبرده اید؟
 و ". پاسُخ گُفتکیاخشتره "که بپذیرم،من ناگُزیر خواهم بود " ]5.5.14[

خواهش میکنم که بگویید که اگر نشان داده شود که پس  ":کوروش پُرسید
ما خوبی کرده ام و من آرزومند بوده ام که تا آنجا که بتوانم برای من به شُ

  دریافت کُنم؟ سرزنش بجایِما را، شُستایشکه من شما کار کُنم، نباید 
  ". پاسُخ دادکیاخشترهندی ست،  دادم هم نشانِاین""
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 همۀِ چیزهایی را  تا ماو بِگُذارید" کوروش گُفت، "پس بیایید،" ]5.5.15[
یرا  زو همۀِ پرونده ها را دونه به دونه بررسی کُنیم،که من اَنجام داده ام 

بدینگونه بسیار روشن دیده خواهد شُد که چه چیز خوب است و چه چیز 
  ".بد

پندارید که پذیرفته شدن  ما می اگر شُد تا بیĤغازیم؛و بگُذاری" ]5.5.16[
نباشد   نیروهایِ گُسیل شده از پارس از سوی من به اندازه ای دورفرماندهیِ

اه شُدید که دُشمن در شُمار یاورید؛ هنگامیکه شما آگکه شما آن را بیاد ن
 با  رو در روی شدن فَراهم آوری برایِهالِفراوان گردهم آمده اند و آنها در

شما و کشور شما هَستند، شما بیدرنگ پیکی را به کشور پارس فرستادید تا 
برای من ) خصوصی( کُمک کُنید و پیامی را بگونۀِ خودویژه درخواستِ

چنانچه نیرویی از پارس بخواهد گُسیل  ،فرستادید و از من درخواست کردید
آیا . ما بیایم ش به سویِش کُنم که در فرماندهی آن نیرو تالداشته شود، من

 و  فراوان مردانِ در پیشاپیشِ،و آیا منمن درخواست شما را دُنبال نَکردم، 
به سوی شما  )خدمت( زاوَری ، برایِدالوری که فرماندهی میکردم

  ".بیگمان شُما آمدید" پاسُخ داد، کیاخشتره "آری،""؟نیامدم
ه آیا من بگویید که نُخست ب" کوروش پاسُخ داد، "خوب پس،" ]5.5.17[

 یا اینکه  را به من بربندید)خطایی ( در انجام این کار رَمژَکی میتوانیدشما
 کیاخشتره "به آشکارا،""ما دربر داشته است؟کار سودی برای شُ  اینانجامِ

  ".بینم من تنها سود می،کار در این"پاسُخ داد، 
و هنگامیکه دُشمن آمد و ما " کوروش پاسُخ داد؛ "خوب، پس،" ]5.5.18[
اگُزیر از جنگ با آنها بودیم، آیا شُما دیدید که من از انجام کارِ سَخت ن
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نه، به خُدا ""بپرهیزم؟) خطر( شدن با پَژمَرگ یکوتاهی کُنم و یا از رو در رو
  ".بیگمان من نَدیدم" گُفت؛ کیاخشتره "سوگند،

وز شُدیم و دُشمن افزون برآن، هنگامیکه بیاری پَروردگار ما پیر" ]5.5.19[
 و هنگامیکه من از شما درخواست کردم که بیایید تا س نشینی کرد،پَ

انتقام (م، و باهم از آنها کین بِگیریم بتوانیم بایکدیگر آنها را دُنبال کُنی
فراوانی بدَستِ ما بیاُفتد، باهم میوۀِ )  هایغنیمت( و اگر پَروه هایِ ،)بگیریم

که در ) مُتهم بِکُنید(اِرازید انید مرا به شما میتوآیا —این پیروزی را بچینیم
  " در سر داشته ام؟ ای را خودخواهانهاین میان من آهنگِ

بدینسان .  چیزی نَگفتکیاخشتره کوروش،  در بارۀِ این سُخنِ]5.5.20[
بهتر میدانید که پاسُخ ندهید، خوب، اگر که شما ":کوروش دوباره ادامه داد

ه  شما به هر روی درست نبودآیا شما نمی پندارید که رفتار پس بگویید که
 دُشمن کار آسوده ای پنداشتید که دنبال کردنِزیرا هنگامیکه شما می؟ است

پذیرفتم و ) پرخطر( شما را در همکاری در این کار پُرسیج نباشد، من پوزشِ
 خودتان را  برخی از اسپوارانِاز شما خواهش کردم که پروانۀِ همراه شدنِ

آنهم ، در پیشکشیدن این درخواست باشد مچنینه اگر گُناه من .بمن بدهید
گاه خودم را به شما در جایشانه به شانۀِ  هنگامیکه من پیش از این همکاریِ
ک بُ سَ، این خویشکاری شماست کههمبستۀِ شما پیشکش کرده بودم

  ".را بررسی کُنیدسَنگینی اینکار 
شتۀِ سُخن  دوباره چیزی نَگُفت، کوروش رکیاخشترهو هنگامیکه  ]5.5.21[

ه خوب، اگر که نمیخواهید که پاسُخ بدهید، پس دَستکم ب":را از سرگرفت
بازخواهم گفت، با شما  کنون  ا سپسین که هم در گامِ که آیامن بگویید

بینید که مادها درهال امیکه شما پاسُخ دادید که شما میهنگ: بوده امنراست 



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ پنجمزندگینامه کوروش بُزُرگ

426 

هم بزنید و آنها را را بِ آنها شادیِشادمانی هَستند و شما نمی خواهید که 
  اینکهبدونِخودشان بکُنید، )  خطر انداختنبه(ناگُزیر از به پَژمَرگ انداختن 

 برایِما  از دستِ شما خَشمگین شده باشم، من از شُمنگفته  از بهر این
 آن ، بجا آوردنِخواهشی کردم که میدانستمبه من ) لطفی( مهری انجامِ
: خواستید از مادها درخواستی را بکُنیدبود که بخواهد تر از این آسان

 به هرکس که ، من از شما خواهش کردم، کههمانگونه که شما بیاد دارید
 آیا شما می پندارید که . بدهید راپَروانهاین بخواهد به دُنبال من بیاید، 

  "خواهش من از شما چیز نادرستی بوده است؟

  شما دریافت کردم، من این پروانه را ازخوب پس از اینکه" ]5.5.22[
 بُرد، مگر اینکه بتوانستم سازواریشُد که با آن کاری را پیش نُخست نمی

بینم که آیا نسان من رفتم تا بِبدی. سربازان را نیز بدست آورم) موافقت(
 همراه شدن  بهبدست آورم؛ و کسانی را که توانستممیتوانم خُرسندی آنها را 

  وماموریت(گُسیلش گُمارش و  دارم، با پروانۀِ شما در وابا خودم
expedition (کار  پندارید که انجام اینولی اگر شما می.  به همراه بُردمخودم

به اینکه ) مالحظه کردن(، پس، بدون درنگریستن  سَرزَنش میباشدوارِزاسِ
 آدم نمیتواند آن  کهمیĤیدا به کسی پیشکش کَرده اید، بِنَگرچه چیزی را شم

  ".شودنسرزنش از سوی شما که را بپذیرد، بدون این
 نمیدانست که ، ما به راه اُفتادیم؛ و آیا هیچکسبدینسان، سپس" ]5.5.23[

نیافتیم؟ آیا بسیاری از   آیا ما به پادگانِ دُشمن دَستما چه هنگام رَفتیم؟
جَنگ ابزارهایِ و ، ده بودند، ازپا درنیاوردیم؟ آری شما آمآنها را که به جَنگِ

؛ و  بزور از آنها گرفته شده اندهنوز زنده هَستند ما که نانِبسیاری از دُشم
 از آنها را بدست آوَرده ایم؛ اَفزون بر آن، دارایی هایِ اسب هایِ بسیاری

تاراج میکردند و سرمایه هایِ شما را با خود ما را کسانیکه پیش از این شُ
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تند و درهال بینید که در دَستِ دوستانِ شما هَسمیبُردند، هم اکنون شُما می
  ". آنها که زیر فرمانروایی شما هَستند شما و برایِآوردن برایِ

است و بهتر از ) با اهمیت(ولی آنچه که بیشتر از همه کرامند " ]5.5.24[
ۀِ زیر فرمانروایی شما درهال بینید که گُستراین است که شما می، همه

کتر شدن رهال کوچ سرزمین هایِ دُشمن د درهالیکهبُزرگتر شدن است،
بینید که دژهایِ دُشمن ازآن شما شُده اند، و دژهایِ شما میباشند؛ شما می

، اکنون دوباره به شُما بازگردانده که پیش از این بدستِ آشوریان اُفتاده بودند
 که بدانم اکنون، من نمیدانم که دیگر چه بگویم، ولی دوست دارم. شُده اند

 و یا اینکه هرکدام از آنها چیز ستا وردها چیز بدیآیا هرکدام از این دستا
، ولی به هر روی من هیچگونه ناسازگاری با شنیدنِ  شما میباشد خوبی برایِ

ما در من بگویید که داوری شُه ، ببر این پایه.  که شما میگویید، ندارمآنچه را
  "چیست؟) مشکل(فَراپُرسش بارۀِ این 

 او گُفتۀِ خود را دیگر پس از اینکه کوروش بدینسان سُخن گفت، ]5.5.25[
خوب، ": همانگونه که در پی میĤید سُخن گُفتکیاخشترهادامه نداد، و 

کوروش، این پذیرفتنی نیست که کسی بتواند بگویید که کاری که شما 
انجام داده اید، بد میباشد؛ ولی با اینهمه بگذارید که به شما بگویم، که این 

مارتر است که هرچه که بیشُشما از سرشتی برخوردار ) خدمت(زاوَری 
  ".نمایان شود، سَنگینی و بارِ آن بر من بیشتر میشود

هایمان، من بَرتَری را در پیوند با اَفزودن بر گُستردگی سرزمین " ]5.5.26[
 توانِ خودم گُسترش  گرفتن از یاری سرزمین شما را بابینم کهدر این می

گُسترده میشود؛ چونکه بدهم تا اینکه درنگرم که سرزمین من بدستِ شما 
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، ولی برایِ من این چیزها  شما سَرَفرازی به همراه دارداینکار برایِانجام 
  ".بگونه ای سراَفکندگی میĤورند

همانگونه که در پیوند با پول، برای من پَسندیده تر است که آن " ]5.5.27[
که ) یتیوضع(را به شما ارزانی بدارم تا اینکه بخواهم آن را در چنین نِهِشتی 

چونکه با . کنون آن را به من پیشکش میکنید، از شما وام بگیرم اشما هم
احساس خواهم ( بدستِ شما، من سُهِش خواهم کرد اینگونه توانمند شدن

واهم شد  و به باور من، من کمتر ناخشنود خ.که تنگدست تر شُده ام) کرد
 تا ،رسانده ایدبینم که شما با لغزش خودتان به زیردستان من آسیبی که بِ

ستِ شما از دکنون درمینگرم، که آنها بِ اهمانگونه که هم بینم،اینکه بِ
  ".بهرهمند شُده اند) عَظیمی(سودهایِ آسیمی 

 شما نابخردانه اگر از دیدگاهِ" ادامه داد، کیاخشتره "ولی،" ]5.5.28[
رید و را بجایِ من بگذابیاید که من این چیزها را بدل میگیرم، خودتان بِنَگر

 پاسداری از خودتان و خانۀِ پندارید که شما برایِاینگونه بِ. داوری کُنید
دوستی از شما که اگر —من بگوییده و ب. خودتان سگانی را پرورش داده اید

 پرستاری کُند که  آن سگها بگونه ای از سگان شما نگهداری کُند، باید از
 سگها،  اینیکرد او بهرو از این  شما، آیا شما تا به او خو بگیرندبه بیشتر آنها

  "خشنود خواهید شُد؟
، پس در  بی ارزشی استگر شما این یک سُنجشنَ بِ کهیا اگر" ]5.5.29[

 که باید از جان برای نگهبانانیاگر کسی :  بیاندیشید نمونه آوریبارۀِ این
 زمینه چینی )خدمت کُنند(کُنند شما نگهداری و در جنگ به شما زاوری 

 که آن نگهبان ها )تحت تأثیر بگذارد( به هَناید بگونه ای آنها راکُند، و 
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 تا به شما، آیا شما برای اینچنین )خدمت کُنند(کُند بیشتر به او پیشکاری 
  "، سپاسگُذار او خواهید بود؟»مهربانی ای«
  بادوباره، بگُذارید تا نمونه ای را بیاورم که مردان بیشتر از همه و" ]5.5.30[

کسی میخواهد همسر شما به انگارید که —فراوان دوست میدارنددلبستگی 
 آیا .را بیشتر از شما دوست داشته باشد بگونه ای که همسر شما او فریبد،را بِ

 به باور من در اینجا دیگر شما را خُشنود خواهد ساخت؟» مهربانی«اینگونه 
 م که آنگفته از خشنود شدن نمیتواند درمیان باشد؛ زیرا من بیگمان هَست

  ".به شما خواهد زد  آسیب فراوانیکه به اینچنین گُناهی دست میزند،کسی
همانند نهادۀِ  ،ولی برای اینکه نمونه ای را که بیشتر از همه" ]5.5.31[
 را با سربازان  ویژه ایکسی رفتارِاگر —کرده باشم بازگو ،خودم است) مورد(

  را بیشتر خشنود درتا آنها داشته باشد به اینجا آورده اید،  شماپارسی که
ستِ خود بشمار ، آیا شما او را دو تا از شماکردن از خودش کندپیروی 

 نمی پندارم؛ شما او را بدتر از یک دُشمن درخواهید  که منخواهید آورد؟
  ". از سربازان شما را از پای دربیاورد فَراوانینگریست که بخواهد شُمارِ

دلِ مهربانی که دارید به یکی از این شما با و دوباره اینکه، اگر " ]5.5.32[
 شما بردارد، و او  هایِدوستانتان بگویید که هرچه را که میخواهد از دارایی

آیا این دوستِ شما بایستیکه هر چیزی را که  شما را بپذیر، نیز پیشنهادِ
د،  با دارایی هایِ شما توانمند سازازآن شماست بار بزند و بگُریزد و خودش را

هم درهالیکه او هیچ چیزی را برای شما برجای نگذاشته باشد تا شما آن
بهره ببرید؟ آیا شما اینچنین ) عادی( روامند بتوانید از آنها در انجام کارهایِ

  "؟ نکوهش ناپذیر می اِنگاریدکسی را یک دوستِ
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میĤید که رفتار شما با من، اگر که  گرمنَخوب پس، کوروش، بِ" ]5.5.33[
وده است، دستکم چیزی همانند این بوده است؛ آنچه که شما اینگونه نب

 را که آرزویِ رفتن من به شما گُفتم که آن سربازانی: ت استمیگویید دُرس
، ولی شما با همۀِ نیروهایِ من رَهسپار شُدید و ید و ببریدبا شما دارند، بردار
 نیرهایِ من مکِکُه  و شما اکنون آنچه از پروه ها را که ب.مرا تنها گُذاشتید

  همبدست آورده اید، برای من میĤورید، و براستیکه پَهنۀِ سرزمین های مرا
 هیچ نغشی من گر میĤید کهنَ بِولی؛ د من گُسترده ساختی نیروهایِبه کمکِ

من ناگُزیرم که  ؛این خوشبختی نداشته ام) تأمین کردن(در فراهمیدن 
باشم که به او ) طف هاییل( یک زن، تنها خشنود از خوشایش هایی همانندِ
زیردستان من یک در چشم و شما در چشم همۀِ جهان و بویژه . میشود

 تاجی که بر سردارم، شناخته هَستید، درهالیکه من درخورِ) قهرمان(کَهرمان 
  ".نمیشوم

ه من از شما پُرسش میکنم، کوروش، آیا این رفتارها نیکوکاران" ]5.5.34[
 اید؟ برتر از همه ، مهربان بوده من خویشاوندِاهِهَستند؟ نه، آیا شما در جایگ

 آزَرمِش و اَرجم بی این است که شما میبایستیکه هوشیار میبودید که مرا از
 کشورم دربر دارد که بُزرگ شود، ولی من بی  چه ارزشی برایِ.بهره نَسازید
مندتر  از آنها نیرونَکرده اند، چونکهنروایِ مادها فرمااز اینرو مرا آبرو شوم؟ 

 که دودمان ما در هَمِۀِ که آنها میپندارند ستاز اینرو) بلکه( ونکه ،بوده ام
  ".ز آنها هَستندزمینه ها بهتر ا

 کوروش گُفت، درهالیکه گفتۀِ دایی " خشنودی خدا، دایی،برایِ" ]5.5.35[
اگر پیش از این و "اش را پیش از اینکه او آن را به پایان ببرد، گُسست، 

ار نیکویی برای شما انجام داده ام، فروتنانه از شما خواهش تاکنون من ک
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ز ادامۀِ سرزنش کنون ا اهم: را به من بکَنید) لطف(میکنم که این خوشایش 
که ) ه باشددثابت شُ( شما اُستوانیده شُده باشد برایِ  اگرمن دست بردارید،

 که وداگر نمایان شهمچنین ما در برابر شما داریم، ) احساسی(چه سُهِشی 
ود شما بوده است، درود مرا پاسُخ بگویید سُه آنچه را که من انجام داده ام، ب

 شما درود میفرستم و شما را در  بر من هنگامیکه،و مرا در آغوش بگیرید
همَنش و نیکوکارِ به خودتان آدم بِیک  گیرم و مرا در جایگاهِیآغوش م

ده است، پس مرا سرزنش ید؛ ولی اگر نشان داده شود که اینگونه نبورگدرنَ
  ".کُنید

با شما ) حق(شاید که در پایان هاگ " گُفت، کیاخشتره"خوب، " ]5.5.36[
پس "".باشد؛ من نیز همینگونه رفتار خواهم کرد که پیشنهاد کردید

اگر که شما را ""آیا من هم میتوانم شما را ببوسم؟" کوروش گُفت، "بگویید،
 را از من تانو شما روی خود". اد پاسُخ دکیاخشتره "شنود میسازد،وخُ

 پیش) لحظه(همانگونه که شما در چند دَم برنخواهید گرداند، 
  .بدینسان کوروش او را بوسید.  گُفتکیاخشتره "ه،ن""کردید؟

هنگامیکه مادها و پارس ها و دیگران از سازش رهبران شان آگاه " ]5.5.37[
. ان بازدۀِ این گفتگو بودندشُدند، خُرسند و شاد گَشتند، زیرا همۀِ آنها نگر

 بر اسب هایشان سوار شُدند و به راه افتادند، و کیاخشترهسپس کوروش و 
 روان گشتند، زیرا کوروش با دادن نشانه ای از مادها کیاخشترهمادها بدنبال 
 را دُنبال کُنند، و پارس ها پُشتِ کوروش راه افتادند، و کیاخشترهخواست که 

  .دیگران در پشتِ آنها
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 را به چادری کیاخشترههنگامیکه آنها به اُردوگاه رَسیدند، آنها " ]5.5.38[
 کیاخشترهکه برای او آماده کرده بودند، آوردند، و کسانیکه برای پذیرایی از 

  .برگُزیده شده بودند، آنچه را که او نیاز داشت، فراهم آوردند
 خوراک پیدا کرد،  آزاد پیش از هنگامِ زمانِکیاخشترهو هَمینکه "  ]5.5.39[

ولی ، بازدید کردند؛ برخی بدلخواه آمده بودندمهمان هایی از مادها از او 
 کوروش پیش او رفتند، درهالیکه پیشکش هایی را به بیشتر آنها با پیشنهادِ

خوشرویی بود، ) ساقی(یکی از آن ارمغان ها یک چَمانی —همراه داشتند
نیاگر خوب، کسی  دیگری خُخوب، دیگری نانوایِ خوب،دیگری یک آشپز 

دیگر یک ساغر به او داد، و کس دیگر جامۀِ زیبا؛ و هر کُدام از آنها،  بر پایۀِ 
آنچه که آیین بود، دستکم یک چیز از آن پروه هایی را که بدست آورده 

  . بَخشیدندکیاخشترهبودند، به 
وروش در  خود را دگراند و پی بُرد که کگَرِ نَکیاخشترهبدینسان "  ]5.5.40[

پی بیگانه کردن مادها با او و یا کاستن از دلبستگی آنها به او نبوده است و 
  .اینکه مادها کمتر از پیش با او مهربان نبودند

 کیاخشتره نیمروز فرارسید،  خوارکِو هنگامیکه زمان برایِ ]5.5.41[
کوروش را فراخواند و از او خواهش کرد که پیش او بیاید همانگونه که 

ولی .  زمان زیادی ندیده بود که کوروش با او خوراک بخورد برایِشترهکیاخ
  را از من درخواست که اینکیاخشترهخواهش میکنم، ": کوروش پاسُخ داد

بینید که همۀِ کسانی که در اینجا هَستند، از بهر ما آمده آیا شما نمی. نکنید
آنها دامن در ) احساسی( اینچنین سُهِشی  بهدرست نیست اگر که من اند؟

دیده گرفته ام و بدنبال خوشی های ان آنها را منپندارند که آنها بِ بزنم که
پندارند که به آنها کوتاهی میشود، زیرا اگر سربازان بِ. انه شده امخودم رو
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  اُمید و دالوریشان را بیشتر از دست خواهند داد، درهالیکه، خوبسربازانِ
  ").اهد کردشد خورُ( رُست بیشرمی و بُزدلی خواهد

 خوراک نیمروز بروید، بویژه اینکه شما از ولی شما همکنون برایِ" ]5.5.42[
ارجگذاشتن بر شما گرامیداشتن و  راه دوری آمده اید؛ و اگر کسانی برایِ

آمدند، شما نیز با مهربانی از آنها پیشوازی و با آنها گُفتگو کُنید، بگونه ایکه 
من نیز به  .شما را نیز بدست آورند) اعتماد(م  و اَپَستاآنها بتوانند پُشتگرمی

سهم خودم، باید که بروم و به آن کارهایی رسیدگی کُنم که در بارۀِ  آنها با 
  ".شما گُفتگو کرده ام

 ستادِ فرماندهیم به ستادِ و فردا بامداد من به همراه افسرانِ" ]5.5.43[
ین باهم اُسکارش کُنیم فرماندهی شما خواهیم آمد، تا در بارۀِ گام هایِ سپَس

 که آیا به ما پاسُخ خواهید داد این پُرسش راشما فردا ). مشاورت کُنیم(
م فروپاشاندن بهترین کار این است که کارزار را ادامه بدهیم، و یا زمان ازه

  "اَرتش ها فرارسیده است؟
 نیمروز که برای او خوراکِ) ضیافت( در سور کیاخشتره پس از آن ]5.5.44[

، درهالیکه کوروش آن بَخش از )شرکت کرد(م آورده شده بود، هُماسید فراه
دوستانش را گردهم آورد که بیشتر از همه میتوانستند بیاندیشند و 

که نیاز باشد با او همکاری کُنند، و ) وضعیتی(میتوانستند در نِهِشتی 
 بیاری دوستانِ من،":همانگونه که در پی میĤید برای آنها سُخنرانی کرد

 آغاز از درگاه او همۀِ چیزهایی را که ما دربیند، ، همانگونه که میپروردگار
 زیرا به هرکجا که ما میرویم، سروَران آن . ایم، بدست آورددرخواست کردیم
بینیم، این تر ارزش دارد، همانگونه که ما می آنچه که بیش.سرزمین میشویم
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الیکه شُمار نیروهایِ ، درهشُمار نیروهایِ دُشمن کاهش یافته استاست که 
  ".ما و توان ما هر دو درهال بیشتر شُدن هَستند

 که ما بدست آورده ایم با ما  رااکنون، اگر تنها آن همبستگانی"  ]5.5.45[
 بیشتری را بدست آوریم چه از راه مگاریِبمانند، ما خواهیم توانست کا

 پذیراندن از راه آن را درخواست کُند، و چه) وضع(ش  زور، اگر نِهِبکارگیری
، چنانچه نیاز باشد؛ اکنون این به شما ما به آنها) دلیل هایِ(فَرنودهایِ 

مار زیادی از همبستگان ما را تا آنجا که بتوانید خُرسند به بستگی دارد که شُ
  "ماندن بکُنید؛

  جنگ سرداده میشود، آن که در هنگامیکه بانگِ،همانگونهبه " ]5.5.46[
دُشمن را از پای درمیĤورد این سرافرازی سربازان مار از کسی که بیشترین شُ

ما از شُرا خواهد داشت تا دالورتر از همه شناخته شود، هنگامیکه ما هم 
خود را ) استدالل(فَرنودآوری سُخنوری و  درخواست میکنیم که توانِ

بازان را به دیدگاه ما کسیکه بتواند بیشترین شمار از سرآن بکاربگیرید، 
  ".تر از دیگران خواهد بودمراه سازد، شیرین سُخن تر و کاراو با ما هنزدیک 

روی، سُخنرانی خود را بدینگونه آماده نسازید، انگار که ما  به هر" ]5.5.47[
بیاد داشته : از شما اینچنین نمایشِ سخنوری را درخواست کرده باشیم

میکُنید، خُرسند خود ) دلیل هایِ( باشید که آنهایی را که شما با فَرنودهایِ
 به اندازۀِ بَسنده کاری که انجام خواهند داد،آن   بابتوانند خُرسندی خود را

  ".نشان دهند
تا شما در بارۀِ " کوروش افزود، "پس من شما را فرومیگذارم،" ]5.5.48[

:  تان است، هوشیارانه پژوهش کُنیدخویشکاریآنچه که انجام آن 
ست  با من است،  این ا)ارتباط (یافتگیخویشکاری من تا آنجا که در پیوست
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، پیش از یی که نیاز دارند آماده شده اندبینم نیروهای ما با همۀِ چیزهاکه ب
  .جَنگ برای سگالش گردهم آیند) شورای(اَنجُمنِ اینکه 
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  نَسکِ ششمزندگینامۀِ کوروش بزرگ، 
,grozob,aCoruk,hvmAnigvdnvz  

  
  

  
  رتش هَخامَنشیان رزمی آراسته به داس در اَارابۀِ

  
  
  



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 زندگینامۀِ کوروش بُزُرگ، نسکِ شِشُم

437  

  نَسکِ ششم، بَخشِ یکم
گی برایِ ادامۀِ جنگ و فراهم آوری ابزارهایِ جَن) تصمیم(وَدایش 

  نوین
) تشریح شد(پس از اینکه آنها روز را بدینسان که واشکافی شُد  ]6.1.1[

هنگام در بامداد زودبِ.  خوردند و رَفتند که آرام بگیرندسپری کردند، آنها شام
هَنگامیکه .  آمدندکیاخشتره هَمبستگان به سِتادِ فَرماندهی فردا همۀِ
نبوه مردمی را که در نزدیکیِ  او ا ( درهال جامه بتن کردن بود،کیاخشتره

 گوناگونی درهال  دوستانِ)ند، میشنید، گردهم آمده بود چادر اورِدَآستانۀِ 
 همراه  کادوسیان را به، یک گروه. به کوروش بودندشانشناساندن همبستگان

آورده بود، که از کوروش خواهش کرده بودند که با آنها بماند؛ دیگری 
 دیگر گُرگانیان را آورده بود؛ برخی سکاها را پیش آورده بودند، و کسانِ

 گاداتاس را به همراه آورده بود، آن فَرماندهی که ،ویشت اَسپَهگُبریاس را؛ 
  .بماندو با ا و او از کوروش خواهش کرد که ،اخته شده بود

 سپس کوروش، با آنکه پی برده بود که گاداتاس کمابیش از این ]6.1.2[
هم بپاشد تا اندازۀِ مرگ ترسیده است، درهالیکه ه اَرتش از نگرانی ک

 را در  آن اندیشهویشت اَسپَهاین روشن است، گاداتاس، که ": میخندید گُفت
  ". برانگیخته است که بازگو کرده ایدشما

گاداتاس دست هایِ خود را به آسمان باال برد و فَرسختانه  ولی ]6.1.3[
 تحت تأثیر قرار نداده(هَناییده است سوگند خورد که گاداتاس او را نَ) جدی(

برای این است که من میدانم که اگر شما بروید، من " او گفت، "،نه"). است
خودم را برای ) موضوع(از اینرو من این نهاده . به رسایی نابود خواهم شد
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 درمیان گذارم، و از او پرسش کنم که آیا او ویشت اَسپَهنگهداشتم تا با 
  "میداند؟ اَرتش ار شدنِرَهسپ شما و دیدگاهِچیزی در بارۀِ 

ویشت ن با اَنگ زدن به دوستما میĤید، منگرنَپس، اینگونه که بِ" ]6.1.4[
 سوگند، آری، به خداوند".  کوروش گفت"،بوده ام) خطا( در رَمژَک اَسپَه

من تنها ".  گُفتویشت اَسپَه " براستی که بدینسان بوده است،کوروش،
برای دوستمان گاداتاس بودم که ادامۀِ کارزار ) دنتوضیح دا(تَن خَدرهال نیک

 نخواهد بود؛ من به او گفتم که پدرتان) امکان پذیر( شما شایش پذیر برای
  ".به دُنبال شما فرستاده است

که ) جُرأت کرده اید(چگونه شُما یاراسته اید ":د زدکوروش فریا ]6.1.5[
مان من بیگُ""؟ من اینچنین آرزویی را دارم یا ندارمآشکار شود که آیا

 زیرا من میبینم" پاسُخ داد، ویشت اَسپَه "،را دارم) جُرأتی(کی اینچنین گُرمَ
زه در جایگاهِ کسیکه کانونِ رویکرد و کِشِش هَمِۀِ نگاه هاست، بی انداشما 
، برای اینکه به پدرتان بگویید  سرزمین پارس هَستید رفتن به خانه بهنگرانِ

 "".که شما چگونه این کار را انجام دادید و آن کار را به سرانجام رساندید
آن "نه،""آیا شما آرزومند رفتن به خانه نیستید؟" کوروش گفت، "خوب،

 اینجا خواهم ماند و من در:  رفتن هم ندارمو هیچ آهنگِ. من نه". یکی گفت
فَرمانده خواهم بود تا دوستمان گاداتاس را فَرمانروا کُنم و آشوریان را بردۀِ 

  ".او
که نیمی از آن هم فَرسَخت بدینسان آنها با هم شوخی میکردند، " ]6.1.6[
 در یک جامۀِ بسیار زیبا بیرون آمد و  کیاخشترهدر این میان، . بود) جدی(

و پس از آن . ختِ پادشاهی که ویژۀِ مادها بود نشاند یک تَخودش را بر رویِ
که همۀِ آنها که بودنشان نیاز بود گردهم آمدند و خاموشی چیره شُد، 
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دوستان و ": آنها سُخنرانی کرد همانگونه که در پی میĤید برایِکیاخشتره
 من  دیگر اینکهاکنون که پیشĤمده است که من اینجا باشم وهمبستگان، 
 باشد که این نشست را  من درخورشاید که برایِ کوروش هَستم، سالمندتر از

 شایسته ای است که این گرم این زمانِنَ بِ:ماینکه آن را بیĤغازبرای . بِگُشایم
 پَسندیده ای است که ما کارزار ذاریم که آیا این چیزِگُپُرسش را به گُفتگو بِ

ش را از هم خودمان را بیشتر ادامه بدهیم و یا اینکه بیدرنگ اَرت
 خودش را در پیوند با این فروبپاشانیم؟ از اینرو، هرکس، میتواند دیدگاهِ

  ". پُرسش بازگوید
 گُرگانیان برخاست و او نُخستین کسی بود که سُخن بیدرنگ رهبرِ ]6.1.7[

 من، هنگامیکه راستینگی ها دوستان و همرزمان، در پیوند با دیدگاهِ":گفت
، بما نشان میدهند، من  پیمودنرا برایِ) مسیر(ه بهترین گشتگا) واقعیت ها(

زیرا ما همه میدانیم که از . نمیپندارم که گُفته هایِ فراوانی نیاز باشند
 تا آنها به ما؛  باهم هَستیم، ما به دُشمن بیشتر آسیب میرسانیمیکههنگام

 آنها بگونه ای با ما برخورد،  ما از هم جدا بودیم آن زمان کهدرهالیکه تا
 بیشتر از همه  اینکه بود، تا خودشانیکردند که بیشتر از همه دلپسندِم

  ".خوشایند ما باشد
باید ما " او گفت، "چرا،":پس از آن فرماندۀِ کادوسیان سُخن گُفت" ]6.1.8[

، زمانی کهاز   آنهمدر بارۀِ بازگشت به خانه و جدا شدن از هم گفتگو کُنیم،
باشد که از ن برای ما خوب  مبارزه نیزیدانِمبیرون از  هتا در میĤید کهبِنَگر

هم سوا بشویم؟ به هر روی، ما نه چندی پیش جدا از بدنۀِ اَرتش به یک 
پراخت کردیم، همانگونه هزینه رفتیم و برای آن نیز ) expedition(گُسیلش 

  ".که شما همچنین میدانید
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که ) کردادعا (، که یک زمانی داوش کرد اَرتَه بازوپس از او " ]6.1.9[
در یک ": کوروش است، همانگونه که در پی میĤید سُخنرانی کردخویشاوندِ

) تفاوت (م که از سُخنرانان پیشین فَروَر، من خواهش میکنکیاخشترهنُکته، 
آنها میگویند که ما باید که در اینجا بمانیم و جنگ را ادامه : داشته باشم

  ". درهال جَنگیدن بودم،مبدهیم؛ ولی من میگویم هنگامیکه من در خانه بود

 همیشه بیرون بودم، برای انجام چند وراست میگویم؛ منو من رُ" ]6.1.10[
  ما هدفِیا کارهایِ دیگر، برای اینکه مردمِرَزمی ) expedition(گُسیلش 

تهدید ( و هنگامیکه دژهایِ رَزمی ما پَتِست میشُدند .تاخت و تاز بودند
 زندگی ، پیوسته ترسِ آنها بودم؛ من با پَدافندی از، من نگرانِ)میشدند

 با هزینۀِ نو اینکارها را م. میکردم و خودم را همیشه هوشیار نگه میداشتم
ا هَستیم؛ و دژهایِ آنه) صاحب(کنون ما خاوَندِ  اولی هم. خودم انجام میدادم
 شادی ، دُشمن؛ من با بهره بردن از چیزهایِ خوبِترسممن دیگر از آنها نمی

اینرو، از آنجا که زندگی از . چیزهایی را مینوشم که ازآن آنهاستمیکنم و 
 اینجا یک جشن است، به  جَنگیدن بود، درهالیکه زندگی دررِ هُنَ،در خانه

  ". را به پایان ببرماین گردهمایی شادی آور من نیست که سودِ
کنون  ادوستان و همرزمان، تا هم":پس از او گُبریاس سُخن گفت ]6.1.11[

کوروش را ستایش کُنم؛ زیرا که او در ) وفاداری(نها میتوانم توختاری من ت
ولی . کن نشان نداده است خود را پیمان ش،هرچیزی که پیمان بسته است

ه آشوریان بدون را فروگذارد، این روشن است کآشور کنون کشور  ااگر او
 همه ماکه در برابر ) اشتباه آمیزی( رَمژک آمیزی  هایِ کوششاینکه از بهرِ

و برایِ آن کاری که با من کرده اند پاداَفراه   ببینند،انجام داده اند، کیفر
ا بدست خواهند تازه ای ر) جرأت( آنها دل و گُرمک ،)مجازات شوند(شوند 
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 شما بوده ام، باید که بدست  خودم، از اینرو که دوستِآورد؛ و من به سَهمِ
  ".آنها کیفر ببینم

  نیستم، دوستانِمن، نیز ناآگاه":وش سُخن گفت کوردر پایان" ]6.1.12[
 خواهد ما سُست تر) وضعیت(شت انیم، نِهپاشبِمن، که اگر اَرتش را ازهم فرو

 از آنها زیرا بسیاری.  خواهد کردشد، درهالیکه دُشمن دوباره نیرو گردآوری
 تازه ساخته  خودشان را از دست داده اند، بزودی ابزارهایِکه جَنگ ابزارهایِ

 از آنها که اسب هایشان را از دست  بدست خواهند آورد، و بسیاری،دهش
داده اند، بزودی اسب هایِ دیگری را فراهم خواهند آورد، درهالیکه بجایِ 

والیده خواهند شد  گُ و جوان مردانِانِ دیگر کها که کشته شده اند، کسآنه
ر ن شگفتی آوو از اینرو ای. جایِ آنها را خواهند گرفت) بالغ خواهند شد(

توانا شوند که برای ما دردسر دوباره تاه نیست، اگر که آنها در زمانی کو
  ".درست کُنند

) مسئلۀِ( پیشنهاد داده ام که او فَراپُرسشِ کیاخشتره من به چرا" ]6.1.13[
گفتگو بگذارد؟ بگُذارید که به شما بگویم؛ ه فروپاشی اَرتش را پیش بکشد و ب

ه میترسم؛ زیرا من میبینم که دُشمن درهال پیشروی برای اینکه من از آیند
 ماست، اینکه ما هیچگاه توانایی چیره شدن بر آن را نخواهیم به سویِ

  ".مان را همانند شیوۀِ کنونی ادامه بدهیمرداشت، اگر ما کارزا

زیرا، شما میدانید که زمستان درهال آمدن است؛ و هتا اگر " ]6.1.14[
  آنهاداریم، به خداوند سوگند که خومان ی را برایِ ما چادرهایهپذیریم کبِ

 ، آنهاند؛ و بدونِ اَرتش بَسنده نمیکن و سربازان اسب ها، همرزمان برایِهنوز
آزوغه ها را ما به هرکجا که رفته . ما نخواهیم توانست جَنگ را ادامه بدهیم

از بهر  مردم ؛ و به هرجا که نرفته ایم،)مصرف کرده ایم(ایم، گُساریده ایم 
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ه ایکه آنها را برای  به دژهایشان بُرده اند، بگونوغه ها راترس از ما آز
  ".، و ما نخواهیم توانست آنها را بدست آوریمخودشان نگهداشته اند

 را جَنگ ه دالور و نیرومند است که بتواندپس چه کسی این انداز" ]6.1.15[
 ؟استابر گُرسنگی و سرما در بر مبارزه هالِدراو درهالیکه آنهم ، دُنبال کُند

درهال انجام دادن آن بوده ایم، تا کنون هماهنگ با آنچه که از اینرو، اگر ما 
 ، من بر این باورم که ما باید که بدلخواهِ ادامۀِ جَنگ داشته باشیم بهآهنگ

 ، خودمان در برابر خواستِ، بجایِ اینکهخودمان اَرتش را ازهم فروبپاشانیم
 ادامۀِ کارزار ولی اگر ما آرزویِ.  رانده شویمبیرون  آشورور آزوغه از کشبدونِ

م که یگُزیر هَستما نا: ، من میگویم که باید که اینکار را بکنیمرا داشته باشیم
 بیشترین دژها و ساختمان ، شتابی که میتوانیمتالش کنیم تا با باالترین

گروهی که ر ، هزیرا، اگر اینکار انجام گیرد.  را بدست آوریم دُشمنهایِ
، از آزوغه بیشتری نیز برخوردار  بدست آورد و اندوخته کُندبتواند بیشتر پروه

خواهند بود که ) یوضع (ی در نِهِش،خواهد بود، و آنها که ناتوانتر هَستند
  ".) شوندمحاصره (ه شوندمیتوانند پَروَست

ما خیلی هم ناهمسان با آنها نیست که در ) وضعیت(شت نِهِ" ]6.1.16[
آنها پیوسته با کشتی هایِ آراسته به : رانی میکنندریاها با بادبان کشتید

 هاب ها را که در آنآآن  ، در پایان دریانوردی میکنند، ولی دریانوردان،بادبان
 در آنها  بیشتر از کسانیکهها راذارند، و آن دریا فرومیگُ اند،کشتیرانی کرده

 ولی اگر ما آن دژها را بدست .ندارند خود نمیپ، ازآنِکشتیرانی نکرده اند
 خواهد کرد که در کشور) احساس(سُهِش  دُشمن با انجام اینکارها، آوریم

 خواهد  آسوده خوش و، درهالیکه همه چیز برای ماخودش بیگانه شُده است
  ".بود
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باشید که بدور از کشور ولی شاید که برخی از شما ترس داشته " ]6.1.17[
به شما نیازی . ، انجام دهید راهایِ فروگرفته شده دژخودتان کارِ نگهبانی از

ه هر روی از زیرا از آنجا که ما ب. درنگ کردن تا آن اندازه نخواهید داشت
 خویشکاریِ نگهبانی از آن دژها را که در نزدیکی دُشمن خانه بدور هَستیم،

 آشور را که در  ولی آن بخش از سرزمینِهَستند، برای شما خواهیم پذیرفت؛
 خود و ازآنِ) صاحب شوید(شید خوی خود بِیکیِ مرز شما هَستند، برایِنزد

  ".کُنید و زیر کشت ببرید
 دُشمن است با اَرمَندی زیرا اگر ما بتوانیم آنچه را که در نزدیکیِ" ]6.1.18[
 سرزمین هایی که از خواهید توانست از داشتنِنگهبانی کُنیم، شما ) ایمنی(

، به دمان باشید؛ چونکه آشوریان شا فراوانسودگیِآستند با دور هَ بِآشوریان
شان هَستند کوتاهی  باور من، در آسیب زدن به کسانی که در نزدیکیِ

 هَستند، ه آنها برایِ کسانی که در دور دستکرد، هنگامیکنخواهند 
  ".ترفندهایِ نهانی در میاندازند

 با آنها، کیاخشترهپس از این سُخنرانی ها همۀِ باشندگان، و  ]6.1.19[
 کوروش  همکاری باکه آنها خُرسند از) بیان کردند(د برخاستند و بازنمودن

و گاداتاس و گُبریاس گفتند که اگر .  این برنامه ها هَستند دُنبال کردنِدر
هرکُدام ) مُحکم کاری(برای اُستوان سازی همبستگان به آنها پَروانه بدهند، 

ا را نیز در  این دژه،که همبستگاناز آنها دژی را خواهند ساخت، بگونه ای
  .جایِ پَناهگاه ازآنِ خود بدانند

 انجام ه همه آماده برایِهماهنگ با آن، هنگامیکه کوروش دید ک ]6.1.20[
بسیار ":، او در پایان گُفتیی هَستند که او پیشنهاد داده استآن چیزها

بکار درآید، ما  باید انجام شود، آنچه را که گفتیم  کهخوب، اگر ما آرزو داریم
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آن باشد، فالخسنگ هایِ دژشکن فراهم ) امکان(باید با آن تُندی که شایش 
به مهراز برای پَدافندی از خودمان آوریم تا دژهایِ دُشمن را درهم شکنیم، و 

  ".را براَفرازند تَنومندی) برج هایِ(نیازداریم که بُرگ هایِ ) معمارهایی(هایی 
گُذارد دَستگاهی را با  او می  که پیمان بستکیاخشتره در پی آن ]6.1.21[

 اتاس و گُبریاسدهزینۀِ خودش بسازند و آن را در فَرادَستِ آنها بِگُذارد، گا
 ابزار سوم را داد؛ کوروش گفت که  نویدِتیگرانچیز دیگری را نِوید دادند، و 

  .تالش خواهد کرد که دوتا از آن دَستگاه ها را فَراهم آورد
باهم هَمداستان  این چیزها  فراهم آوردنِز اینکه آنها بر سرِپس ا ]6.1.22[

 هرآنچه ، وپیدا کنندرا ) مهندسانی( دست بکار شدند تا هَندازگرانی شُدند،
 و آنها خویشکاریِ  آن دَستگاه ها نیاز است، فراهم آورند؛ ساختنِرا که برایِ

رایِ انجام اینکار اینکار را به مردانی دادند، که آنها را کارشناس ترین ها ب
  .درمینگریستند

 این هَنداخ  انجامِ برایِ فراوانیاز آنجا که کوروش پی بُرد که زمانِ ]6.1.23[
رتش خودش اُردو زد که جایی با اَیک نیاز خواهد بود، او در ) طرح ها(ها 
 رساندنِ  برایِ، جاییکه استگر بِهداشتی بهترین جاپنداشت که از نَمی

ه چیزی برایِ اُستوان  و هرجا ک.ه آسانی دستیافتنی بود، ب نیازینهرچیزِ
نیاز بود، کوروش پیش بینی هایی را میکرد تا آنها که ) محکم کاری (سازی

 ایش باشند، هتا اگر او ناگزیر بودگاه به گاه میبایست در آنجا بمانند، در آس
  .اُردو بزند نیروهایش، )اصلی ( از بدنۀِ بُنیادینِدور بِ)فاصله(که در یک بازه 

شاید پنداشت که  آن، کوروش پیوسته از کسانیکه میولی افزون بر ]6.1.24[
که از کدام  د، پرس و جو میشُ داشته باشنددر بارۀِ آن کشور دانستنی هایی

مردانش را در گُسیلش او  و ،بدست آوردآزوغه ه فراوانی بخش از آن میتوان ب
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میبُرد؛ کوروش   به بیرون رهو بدنبال آزوغهدر جستج) expeditions(ها 
اینکار را از اینرو میکرد که میخواست از یک سوی و تا آنجا که میتوانست 
آزوغۀِ فراوان برای اَرتش فراهم آورد، و از سویی دیگر سربازان میبایستیکه 

 از  آنها بدینسان میبایستکه گُسیلش ها به کارکردن خوی میگرفتند، وبا این
 سربازان  و از سویِ دیگر،بهتری برخوردار میشُدند ی و توانمندیِتندرست

) تمرین های( بَرزش هایِ ،میتوانستند با اینچنین راهپیمایی هایِ رَزمی
  .خودشان نگه بدارند) ذهن(رَزمی را در یادپادِ 

کمک ه کنون ب ا هماز بابل. سپس، کوروش سرگرم شُد بدینسان، ]6.1.25[
) تایید ( که به هایشِ گُزارشی آورده شددسربازانی که از اَرتش گُریخته بودن

  آشوراین گُزارش میگُفت که پادشاهِ.  هم رسیدزندانیانِ جَنگی کوروش
 به و دیگر گَنج ها و گوهرها از هر نمونه) نقره ها(نُکره ها  باپول ها، تالها،

  . کشور لیدیه رَهسپار شده استسویِ
فتگویِ هَمگانی در میان گُ) موضوع(بدینسان این گزارش، نهادۀِ  ]6.1.26[

کنون درهال  ا آشور از ترس، همشُد که پادشاهِ) معمولی (شونیک سربازانِ
ولی کوروش، آگاه از اینکه . تَرابَریِ گَنج هایش به یک جایِ آسوده است

 بتواند، هَمایه ای  رفته است که اگرهَدَفچشمداشت و  آشور با این پادشاهِ
فَراهم آوری هایِ  د، دست بهنگَجَ دوباره بِ وا سازد،در برابر او برپرا ) ائتالفی(

ران پارسی را به رسایی و بدینگونه او دست بکار شُد تا اسپوا. سَختی زد
، برای این هَدف او اسب هایی را بدست آورد، برخی را )کامل کُند(بهَنگتاند 

ی از زندانیان جَنگی بازگرفته بود، و شُماری از آن اسب ها نیز پیشکش های
بودند که دوستانش به او کرده بودند؛ زیرا کوروش اینچنین ارمغان هایی را 

 کسی به او یک جَنگ چگاه آنها را رد نمیکرد، آیااز هرکس میپذیرفت و هی
    .ابزار خوب یا یک اسب پیشکش میکرد
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ه بود و  افزون برآن، کوروش با اَرابه هایی که از دُشمن بدست آورد]6.1.27[
 لشکری از اَرابه چی هایِ ، فراهم آورد که او میتوانستی دیگریا با هر چیز

یک اَرابه را که در ترویای ) هدایت (راهبریِروشِ کوروش  .خودش را آراست
)Troy ( د و هتا تا به امروز نیز هَنوز درمیان  بکارگرفته میشُ]*[کُهن

چونکه در دوران  روامند است، برچید؛ ]**[) Cyrenaeans ( هاکیرناس
، سوریه، عربستان، و همۀِ مردم آسیا ]***[) Media(یشین مردم در مدیا پ

  . مردم کیرناس  بکار میبُردَنداَرابه هایِ خودشان را همانندِ
 به ;Ίλιον, Ilion; Latin: Trōia ,Īliumهمچنین , Τροία, Troia: )به یونانی(تروآ  ]*[

تروآ مهاجرنشینی یونانی بود .  امروزی استترکیهنام شهری باستانی در ) Truwisa یا Wilusa: هیتی
 . واقع بودآناتولیکه در محل 

یونانی که در آن مردم مهاجرنشین یونانی زندگی ) مهم(یکی از پنج شهر مَهَندِ  ]**[
  .میکردند

  .مردمی که در آذربایجان امروز زندگی میکنند ]***[

کوروش چنین آمد که هنگامیکه بهترین مردان در اَرابه گرِ نَولی بِ ]6.1.28[
ینِ اَرتش را  بُنیادیرویِ بخش از سربازان که باید از نها بکار گرفته شوند، آن
کوچک درگیرخواهند شد، و هیچ سهم خوردهایِ بسازند، تنها در زد و 

 چونکه درخواستِ سیسد اَرابه .در پیروزی نخواهند داشت) مُهمی(مَهَندی 
و هرآینه پیکارگران .  به هزار و دویست اسب نیاز دارد،برای سیسد جَنگجو
) اعتماد(ردار باشند که به آنها اَپَستام  رانندگانی برخو ازناگُزیر هَستند که

است که بهترین مردانی که میشود ) معنی(، و این بدین چم داشته باشند
انجام این برنامه به سیسد تن سرباز دیگر نیاز میشود، که   برایِاشت؛د

  .کمترین آسیبی به دُشمن نخواهند زد
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ری از اَرابه ها را  بکارگی)سُنتی ( تَرادادیِبدینسان کوروش روشِ ]6.1.29[
بَرچید، و بجایِ آن او گُذاشت تا اَرابه هایِ جَنگی ای با چَرخ هایِ اُستوان و 

دراز ساخته شوند، بگونه ایکه آنها بسادگی شکسته ) محورهایِ(چُرخگَردِهایِ 
کمتری واژگون ) احتمال (که هرچیزیکه پَهن باشد با شایمندیِ چوننشوند؛
 کوروش گُذاشت که از چوبِ تَنومند و بگونۀِ یک اُتاقکِ راننده را. میشود
 راننده راننده میرسید، بدینسان  بسازند، که بُلندی آن به آرنج)بُرج (بُرگ

؛ و )هدایت کُند(میتوانست با رسیدن به باالی اُتاقک، اسب ها را بِهاچَد 
افزون بر آن کوروش گُذاشت تا همۀِ پیکرِ رانندۀِ ارابه را بجز چَشمانش با 

   .جَشن بپوشانند
) محور(چَرخگَردِ کوروش گُذاشت تا در هر دو سویِ افزون برآن،  ]6.1.30[

 که به اندازۀِ یک س هایِ پوالدینی را جاسازی کُنند دا هایِ اَرابۀِ رَزمی،چرخ
 داس هایِ دیگری را بست که به سوی ،دست دراز بودند و در زیر چَرخگَرد

 رَزمی را بدینسان و با این انگیزه ساخته ایِ ه بودند؛ اَرابهزمین نشانه کرده
از زمانیکه و  .دن را به میانِ لشکر دُشمن بیاندازاند خودشنبودند تا بتوان

یی را اینچنین اَرابه ها  تا به امروز؛کوروش گُذاشت این اَرابه ها را بسازند
. گیرندرواییش بکارمی فرمان زیرِفرمانبُردارانِ آن شاهنشاهِ بُزرگ در گُستره ای

 شُتر نیز داشت، که برخی را از میان دوستانش گردهم کوروش شُمارِ فَراوانی
  . برخی را در جنگ بدست آورده بود؛ همۀِ آنها را او گردآوردآورده بود، و

اکنون، کوروش . هال انجام شُدن بودند بدینسان این نغشه ها در]6.1.31[
فرستد تا پی ب )Lydia(ه به لیدی) جاسوس(اَنیشه   کسی را بجایِمیخواست 

تند، و بنگر کوروش آمد که چه کاری هَس انجامِ هالِببرد که آشوری ها در
تن به این  شوش، آدم شایسته برای رفبانویِ زیبایِآن   نگهبانِ،آریا اَسپَه
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چَرخشی اینچنین  آریا اَسپَهاکنون سرگُذشتِ . باشد) مأموریت (گُمارش
 آن توانست در برابرِیِ شوش شُده بود و ن آن بانو دلباختۀِآریا اَسپَه: کرده بود
  تا به او شوش ایستادگی کُند نزدیک شدن به بانویِ درونی برایِکششِ

  . شودند که دلستانشپیشنهاد کُ
 را رَد کرد و جانسپارانه به آریا اَسپَه شوش پیشنهادِ  ولی بانویِ]6.1.32[

همسرش بود؛ با آنکه همسرش وفادار ماند، چونکه او دلباختۀِ هَمسرش 
 به نزد کوروش آریا اَسپَه ، بانوی شوش از دستِبا اینهمه. بسیار از او دور بود

  . دوستان دردسر درست کُندگالیه نَبُرد، چونکه او میترسید که در میانِ
یافتن به ، که میپنداشت که اینکار در دستآریا اَسپَه در پایان ]6.1.33[

 و  شوش کرد،بانویِ) تهدید(ه پَتِستِ آغاز بآرزوهایش به او کمک میکنند، 
کند، او دست به زور خواهد گفت که اگر بانوی شوش خودش را به او واگُذار ن

 نتوانست بیشتر از این، این  که شوش سپس از ترس از خشونت، بانویِ.بُرد
 کوروش فرستاد با  خواجه اش را به سویِرا پنهان نگه بدارد،) موضوع(نهاده 

  .ش ها که همه چیز را به او بازگویداین سفار
هنگامیکه کوروش آن گُزارش را شنید، درجا به آن مَرد خَندید که  ]6.1.34[

را در مهار خود ) عشق(ی و اِشک گرا داشت که دلباخت) ادعا(این داوش 
 را با آن خواجه پس فرستاد و از او خواست که به اَرتَه بازودارد؛ و کوروش 

 که در برابر این چنین بانویی دُرشتخویی و درازدستی  دهد هُشدارآریا اَسپَه
 آن بانو را بدست آورد، او هیچگونه  بتواند خُرسندیِآریا اَسپَهنکند؛ ولی اگر 
  .نخواهد کرد) مخالفتی(هَمیستاری ای 

 را آریا اَسپَه آمد، او آریا اَسپَه پیش اَرتَه بازو بدینسان، هنگامیکه ]6.1.35[
به او ) اعتماد(او گفت که سرپرستی از آن بانو را با اَپَستام سرزنش کرد، به 
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) شهوت رانی(ی  تَن کامگی و وَرَندر بیخُدایی، گُناهکاری، ولی او داده اند؛
 اشک هایِ تَلخ پَشیمانی ریخت و آریا اَسپَه راند، تا اینکهزندگی خود را میگُذَ
  . او را کیفر دهد او را دربر گرفتند که شاید کوروش،شرم و ترس از مرگ

 آگاه آریا اَسپَه )احوال ( بدینسان، هنگامیکه کوروش از هال و جاور]6.1.36[
) خصوصی( خودویژه شُد، کوروش کسی را پیش او فرستاد تا یک گُفتگویِ

که شُما از من " کوروش گفت، "،آریا اَسپَهمن میبینم، ". با او برپا سازد
از شما میخواهم که . ترفته اسمیترسید و شرم نیز شما را سخت دربر گ

نداشته باشید؛ من شنیده ام که میگویند که ) احساسی(اینگونه سُهِشی 
ا،  و در پیوند با آدم هایِ میر؛میشوند) عشققربانی (خدایان نیز کُرپانی اِشک 
و دوراندیش درنگریسته میشُده ) محتاط ( هوشکارمن میدانم آنها که بسیار

 بخردانه نیست که من این  از دیدگاهِ.رنج کشیده اند، چه اندازه از اِشک اند
دامن یک ه  که ب برخوردار هَستم ارادهز اینچنین نیرویِ ا منپندارم کهبِ

افزون بر آن، من . باشم) تبیتفاو(بادپَروا با اینهمه بانویِ زیبا افکنده شوم و 
را با  زیرا که این من بودم که شما هَستم،شما ) وضعمسئول  ( نِهشخُورتاک

  ". کردم ایستادگی کرد، زندانیاین آفریده ای که نمیشود در برابر او
 گُفت، درهالیکه سُخن کوروش را بُرید، آریا اَسپَه "آری، کوروش،" ]6.1.37[
 هرچیز دیگر، در برابر لغزش هایِ آدمی همانندِ) موضوع(شما در این نهاده "

مرا ناگُزیر میکنند که در   دیگرکسانِ. مهربان، باگُذشت و بَخشنده هَستید
سقوط (شرم خودم غوته ور شوم؛ زیرا از زمانیکه گُزارش فُرودشِ روانی 

 از آنچه که بر من میگذرد ، دُشمنانِ منه استمن به بیرون درز کرد) روحی
 این  من از ترس از اینکه شما مرا از بهرِشادی میکنند، درهالیکه دوستانِ

من اندرز میدهند که خودم ه من میĤیند و ب بُزرگ کیفر بدهید، پیش لَغزشِ
  ".را از این نهاده دور نگه بدارم
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به شَوَندِ " کوروش گُفت، "،آریا اَسپَهبگُذارید به شُما بگویم، " ]6.1.38[
 شنیده اند، چیزی را که مردم در پیوند با شما و این گُزارش راستین) علت(

 مهربانی بُزرگی منه جایگاهی هَستید که میتوانید بهم اکنون در  شما
) امکان( آیا این شایش "". هَمبستگان ما باشیدبکنید و کُمک بُزرگی برایِ

که " پاسُخ داد، آریا اَسپَه "بدست دَهد،) فرصتی(ژایشی بخت و  هَست که
  "در آن من بتوانم پیشکاری ای برای شُما بکنم؟

 ز راها" کوروش گُفت، "باشد، پس،) امکان(اگر این شایش " ]6.1.39[
  کهکه شُما درهال گُریختن از دَست من بوده ایداست  وانمودسازی چنیناین

) اعتماد(دارم که آنها به شُما اَپَستام من باور  دُشمن رفته اید؛به سرزمینِ
و من میدانم " گُفت، آریا اَسپَه "آری، به خداوند سُوگند،"".خواهند داشت

تانی را بازگویم که از دَستِ شما  دوستانم اینچنین داسکه هتا میتوانم برایِ
  ".گُریخته ام

با داده " کوروش گُفت، "سپس شما پیش ما بازخواهید گَشت،" ]6.1.40[
و من .  هایِ آنهادُشمن و برنامه) وضعیت ( فراوان در بارۀِ نِهشتِهایِ

ذاشت که آنها به شما، آنها خواهند گُ) اعتماد(  اَپَستامِهرِبَمیپندارم که از 
، بگونه ایکه )شرکت کُنید( گُفتگوها و رای زنی هایِ آنها بِهُماسید شما در

خواهد ن که آرزوی ما دانستن آن است، از شما پنهان ، کوچکیهیچ چیزِ
من انجام اینکار را "  گُفت،آریا اَسپَه "،)موضوع(در پیوند به این نهاده "".ماند

باورمَند مرا  نِ داستابیدرنگ آغاز خواهم کرد؛ و یکی از پیشامدهایی که
نمودسازی خواهد بود که من از دَستِ شما گُریخته ام، وااین ، خواهد کرد

  ".برای اینکه شاید که از دَستِ شما کیفر میدیدم
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زیبا گُذشت ) Panthea(آیا شما خواهید توانست که از پانتĤِیِ " ]6.1.41[
زیرا که من " پاسُخ داد؛ آریا اَسپَه"آری، کوروش، " کوروش پُرسید، "کُنید؟
در را  فلسفی من هم اکنون این آموزش.  روان هَستموتا دارای دآشکارا

زیرا اگر من تنها یک .  ام یاد گرفته)عشق( اِشغ  نابکار فَرزانگانِآموزشگاهِ
نمیتوانست که همزمان خوب و بد باشد، و نمیتوانست آن ، روان میداشتم
نمیتوانست که همزمان  چیز خوب و چیز بدی را کُند، و همزمان آرزویِ

باید دو تا بخواهد و نخواهد که همان کار را انجام دهد؛ پس آشکار است که 
 خوب چیره ، و هنگامیکه آن روانِ)موجود باشند(روان هَستومند باشند 

د دستِ باال  بَمیشود، آنچه که خوب است انجام میگیرد، ولی هنگامیکه روانِ
و اکنون، از آنجا که . شش میشود است کو)خطا( آنچه که رَمژَک دارد، انجامِ

Ĥِروان خوب توانسته است به  شما را بجای هَمبستۀِ خود برگزیده استپانت ،
  ".رسایی چیره شود

اگر شما وَداییده اید "کوروش پاسخ داد، "پس بدینسان، " ]6.1.42[
 که بروید، آنچه که شما باید انجام بدهید بدست آوردنِ) تصمیم گرفته اید(

به آنها همه چیز را در بارۀِ : دُشمن است) اعتمادِ(و اَپَستامِ  باور ه بیشترِهرچ
ید که چهارچوبی نگه بدارآنچنان بار ما بازگویید، ولی گُزارش ها را در  و کار
ه هایِ کامگارانه  آنها در انجامِ برنام)مانع(ده هایِ شما بُزرگترین راهبندِ دا

 شما به آنها بگویید که ما درهال آماده و اگر. باشد) موفقیت آمیزشان(شان 
کار  راهبندِ این داده ها هَستیم، جا  چند از به کشورشانسازی برای تازش

نشان  چونکه با شنیدن این گُزارش، آنها کمتر گرایش ؛د شدنآنها خواه
هر کُدام  در یک جا گردآوری کُنند، زیرا را  همۀِ نیروهایشان خواهند داد که

  ". خواهد شددارایی هایش در خانۀِ خودش نگران از آنها
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و تا آنجا که میشود با آنها بمان؛ زیرا با ارزش ترین داده هایی که " ]6.1.43[
 ، آن کارهایی خواهند بود، که آنهابا یتوانیم بدست آوریم، در پیوندما م

، درهالِ انجام دادنشان  بیشترین اندازه به ما نزدیک شده اندهنگامیکه تا
یش به آنها سفارش کُنید که نیروهایِ خودشان را بگونه ای آرا .هَستند

 هنگامیکه شما آنها را بدهند که بهترین بَخت را برای ما فراهم آورند؛
خواهد بود که این آرایش را نگه ) ضروری(برای آنها نیازین فروگُذارید، 

گرگون زیرا آنها برایِ د. بدارند، باآنکه میدانند که شما از آن آگاه هَستید
 آهسته خواهند بود، و اگر آنها بخواهند که بگونۀِ  رَزمی،کردن آن آرایشِ

ناگهانی در جایی دست به دگرگونی ای بزنند، آنها به سرگشتگی دُچار 
  ".خواهند شُد

) باوفاترین( کوروش را فرونهاد؛ او فَریورترین آریا اَسپَه سپس ]6.1.44[
از آنها چیزهایی را بازگفت که برخی وابستگانش را گردآورد، و به دوستان و 

  . برنامه اش کمک کُنند، و سپس رَفتپنداشت که میتوانند به کامگاریِمی
 رفته است، او پیامی را برای آریا اَسپَه هنگامیکه پانتĤِ آگاه شُد که ]6.1.45[

آریا اَندوهگین و پریشان نباشید، کوروش، که ":کوروش فرستاد که میگُفت
من پروانه بدهید که کسی ه  اگر شما ب،ن پیوسته است؛ چونکه به دُشماَسپَه

میدهم که دوستانی ) تضمین(را پیش هَمسرم بفرستم، من به شما پایندانی 
هَستند به شما ) باوفاتر( و توختارتر ترجانسپار آریا اَسپَه  از بیشترکه بسیار

سته هایِ  با بیشترین دَافزون برآن، من میدانم که همسرمو . خواهند پیوست
زیرا در آن هنگام .  شما خواهد آمدرَزمی که بتواند گردآوری کند، به سویِ

 کنونی آشور زمانی هتا  پادشاه کنونی آشور دوستِ او بود، این پادشاهِکه پدرِ
 پادشاهِ  همسرم از اینرو، از آنجا که.تالش کرد که مرا از همسرم جدا سازد
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تم که او نگارد، من بیگمان هَساَ گُستاخ و فرومایه میآشور را یک آدمِ
  ".فشانیش را به مردی چون شما پیشکش کُندخوشنود خواهد شد که جان

Ĥ پیامی را به هنگامیکه کوروش این پیام را شَنید، او گُذاشت تا پانتِ ]6.1.46[
، همسر اَبرَه داتاو هنگامیکه . سوی هَمسرش بفرستد؛ و پانتĤِ اینکار را کرد

را که از سویِ زنش فرستاده شده بود، خواند و ) سری(ازمند  رپانتĤِ آن پیامِ
او با خوشنودی با نزدیک به هزار چگونه است، ) اوضاع(آگاه شد که نَهیدها 

 به نگهبانان پارسی اَبرَه داتاهنگامیکه .  کوروش روانه شدسوارکار به سویِ
ند؛ و رسید، او کسی را پیش کوروش فرستاد تا بداند که کجا او را پیدا ک

  . را بیدرنگ پیش همسرش ببرنداَبرَه داتاکوروش فرمان داد تا 
 و همسرش همدیگر را دیدند، آنها همدیگر را اَبرَه داتاو هنگامیکه  ]6.1.47[

با خوشنودی در آغوش گرفتند، همانگونه که روامند بود، و با نگر به اینکه 
پس از آن پانتĤِ . برسندآنها هرگز این اُمید را نداشتند که دوباره به همدیگر 

از آزَرمیک و بُزرگواری کوروش بازگفت و در بارۀِ خودچیرگی و هَمدَردی 
 پرسید، پس از اینکه اَبرَه داتا"من پانتĤِ، ه بگو ب". کوروش با او سُخن گفت

اری ای را که من و انم بکنم تا این سپاسگُزچکار میتو" را شنید،  گفته هااین
 پانتĤِ "چکار دیگری میشود کرد،""م، پرداخت کنم؟تو وامدار کوروش هَستی

جز اینکه تالش کُنی تا همانگونه که او با تو بوده است، تو نیز با او "گُفت، 
  "باشی؟

هنگامیکه او کوروش را .  پیش کوروش رفتاَبرَه داتا سپس تر، ]6.1.48[
در پاسُخ ":دید، او دست راستش را در دست راست کوروش گذاشت و گُفت

مهربانی ای که شما به ما کرده اید، کوروش، من نمیدانم که چیزی به 
بیشتر از این میتوانم بگویم، که پیشنهاد بدهم که دوست، پیشکار 
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که من ببینم ) اقدامی(در هر فَرنامشی و . و همبستۀِ شما باشم) خدمتکار(
که شما خودتان را در آن بکارگرفته اید، تالش خواهم کرد تا، با بهترین 

  ".ایستگی و توانایی ام با شما همکاری کنمش
 من و اکنون".  کوروش گُفت" شما را میپذیرم،و من پیشنهادِ" ]6.1.49[

میخواهم به شُما خُدا نگهدار بگویم و بگُذارم که شما برایِ خوردنِ خوراکِ 
در زمانی دیگر از شما چَشمداشت خواهم . نیمروز پیش همسرتان بروید

 من با دوستانتان و دوستان من ر ستادِ فرماندهیِداشت که خوراک را د
  ".بخورید

 فراهم رگرمِ درنگریست که کوروش کوشا سَاَبرَه داتاپس از آن،  ]6.1.50[
و ) حمل میکُنند( اَرابه هایی است که در چرخ هایشان داس میترابُرَند آوردنِ

  تااو نیز تالش کرد کارانی که به جُشن آراسته هَستند؛اسب ها و سوار
 سپس .خودش را همانگونه بسازدسدتا از ارابه هایِ سپاهِ اسپوارانِ نزدیک به 

آن اَرابه ها را آمادۀِ راندن کرد، درهالیکه او در ارابۀِ خودش آنها را  اَبرَه داتا
  .)هدایت میکرد (راه میبرد

 او با  افزون برآن، اَرابۀِ داشت، ویژهافسارِ ودش در اَرابۀِ خاَبرَه داتا ]6.1.51[
چهار تیرک و هَشت اسب که پهلو به پهلو کنار هم بودند، آراسته شده بود؛ 

 سینۀِ او، یک ، پانتĤِ، با پول خودش یک جوشن زرین برایِاَبرَه داتاو همسر [
و ] ه بودکاله خود و یک جوشن زرین برای پوشاندن دست او فراهم آورد

 استوان )بُرُنز(مِفرَغ ه از اسب هایِ اربۀِ او آراسته به جوشن هایی بودند ک
  .ساخته شده بودند

؛ و هنگامیکه کوروش اَرابۀِ او را با اَبرَه داتااینچنین بود بازدۀِ کار  ]6.1.52[
 با هَشت تیرک ، به این اندیشه افتاد که میشود هتا یک اَرابهچها تیرک دید
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ک رگَکوتاه ترین بُنر یکی از گاواخت، برای اینکه بشود با هشت یوغِ هم س
روانِ او را کشید؛ افزون بر چرخ هایِ آن، این بُرگ روان )  هایبُرجَک(هایِ 

  . متر از زمین بالتر بود1،8نزدیک به 
 هنگامیکه اینچنین بُرگَک  این بود که کوروشنَگَرِ افزون برآن، ]6.1.53[

، آنها میتوانند کُمک بُزرگی  از اَرتش هَستندهایِ روان به همراه هر لشکر
 گُروهان هایِ رَزمی او ولی زیان بُزرگی برای رَده هایِ رَزمی دُشمن یِبرا

شته بود که ا و در گُزارش هایِ گوناگون گفته شده است که او گُذ.باشند
چهارگوش هایی در (برباالی این بُرگَک ها، دهلیزهایی با کُنگرۀِ بارو بسازند 

 سرباز را جایگُزین کرده 20او هر بُرگَک و بر باالیِ ؛)بُرگَک ها برای تیراندازی
  .بود

روان بهم پیوست داده ) برج(  بارویِ هنگامیکه همۀِ بخَش هایِ آن]6.1.54[
یوغِ که بر شدند، کوروش خودش آن را آزمایش کرد و پی بُرد که هَشت 

 را با مردانی  روانیِمیتوانستند همۀِ بارواُستوان شده بودند، گاو نَر 16گردن 
یوغ که بر ودند، خیلی آسانتر بکشند، در سنجش با یک که بر باالی آن ب

بخواست آن یوغ  ، هنگامیکه)محکم میشُد(اُستوان میشُد گاو نَر گردن دو 
د، که ، بکشداشتند) عادی(چمدان و باروبنه هایی را که وزنِ رَوامَندی 

  میشُدند، و این درهالی بود که آن بارویِ] *)talent[( تالِنت25نزدیک به 
  دُرودگری ساخته شُده بود و به اندازۀِ چوبِ داربست هایِ که از چوبِروان

   .گاو نر سنگینی میکردیوغ با دو  برای هر کلفت بود، کمتر از پانزده تالنت
  .  پاوند بوده است25،138زرسنجی برای سنجش وزن در یونان باستان که به اندازهِ  ]*[
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 که کشیدن آن بُرجَکِ ه بود پی بُرد از اینرو، و نگر به اینکه کوروش]6.1.55[
 ساخته شوند، اَرتش را با یروان آسان است، او گُذاشت تا چنین باروهایِ راون

آنها را به همراه اَرتش بُرد، زیرا که او می پنداشت که دَست آنها آراست و 
 میتواند اَرمَندی برتری در زمان جنگ، سزاوار است، زیرایافتن به یک 

  .دی به همراه داشته باشدو خشنو) ایمنی(
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  نَسکِ ششم، بَخشِ دوّم
واپَسین فراهم آوری هایِ رَزمی برای یک جنگ سرنوشت ساز 

  جهانی و باالبُردن نیروی روانی سربازان 
ل و پادشاه هِندوستان با پ در این هنگام، نماینده هایی از سویِ]6.2.1[

دشاه هَندوستان پیامی را که در پی  که پارسیدند؛ آنها همچنین آگاهاندند
 که شما ، کوروش،من خوشنود هَستم": میĤید برای کوروش فرستاده است

من آرزو میکنم که دوستِ شما باشم، و من . مرا در جریان نیازتان گُذاشتید
 بیشتری نیاز داشتید، این پول را برای شما میفرستم، و اگر شما به پولِ

 من دستور داده شده زون برآن، به نمایندگانِاف. پیامی برای من بفرستید
  ".است که هرآنچه را که شما درخواست کُنید، انجام دهند

من از " کوروش گفت، هنگامیکه او این پیام را شنید، "بسیارخوب،" ]6.2.2[
 شما برخی از شما خواهش میکنم که در آن بخش از اُردوگاه که برایِ

 نگهداری  هاتان بمانید و از این پول هایگرگرفته شده است، در چادردرنَ
، خود را بِگُذَرانید) وقت(نه که شما را خوشنود میسازد اَوام کُنید و همانگو

درهالیکه از سه تن از شما خواهش میکنم که با این بهانه به سویِ دُشمن 
 آشور  هِندوستان فرستاده شده اید تا با پادشاهِبروید که از سوی پادِشاهِ

؛ و پس از اینکه از چگونگی ها آگاه شُدید و اینکه آنها پا سازیدهَمبستگی بر
کاری را دارند، گُزارش آن ه  چ انجامِکاری هَستند و آهنگِه  چدرهال انجامِ

) خدمت(و اگر شما این زاوری .  خودتان بیاورید من و پادشاهِرا بیدرنگ برایِ
ن بیشتر خوشنود  پَسندیده انجام دادید، من هتا از شما برای آن کارتارا

و این .  که شما با خودتان به همراه آورده اید تا از آن پول هاییخواهم شد
 است که شما در انجام آن بی اندازه شایسته هَستید؛ )خدمتی (پیشکاری ای
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 خودشان را در جامۀِ بردگان پنهان که) یجاسوس های(زیرا انیشه هایی 
آنچه که هرکس میداند، در گُزارش میکنند، نمیتوانند داده هایی را بیشتر از 

آنها درهالیکه مردانی با کارایی شما هتا پی میبرند که  هایشان بدهند؛
  ". و برنامه هایی هَستند)طرح ها ( هاچه هَنداخدرهال درانداختن 

، ذاتی(فرستادگانِ هَندی با شنیدن این پیشنهاد بگونۀِ زاتی  ]6.2.3[
 کوروش از آنها پذیرایی و که از سویِخوشنود گَشتند، و پس از این) طبیعی

، )صادقانه ( راستین آنها با این پیمانِمهمان نوازی شُد، در روز آینده
  از داده هایِان را برایِ رفتن آماده ساختند که پس از اینکه توانستندخودش

  .د، بازگردندفراوان آگاه شوند، با باالترین شتابی که در توانشان باش
 در یک ، ادامه داد جَنگآماده سازی برایِان کوروش به در این می ]6.2.4[

، همانند کسی که میخواست به کامیابی بُزرگی اشکوهاندازۀِ فَرهمند و ب
چیزهایی را که او سر آنها با هَمبستگانش  دستیابد؛ و کوروش نه تنها آن

او همچنین دوستانش را به ) بلکه(هَمداستان شده بود، فراهم آورد، ونکه 
 برای اینکه هر گروهی تالش ،میان خودشان برانگیزاند) رقابت(دی اورهم
 بهترین نگ ابزار آراسته بودند، نشان دهد؛ بهترین مردانش را که به جَ،کُند

کارکُشته و زبردَست، بهترین تیرندازان و نیزه اندازان، و سوارکارانِ 
  .سَختکوش ترینِ کارگران

نش را به این برنامه، کوروش سربازا )کامل کردن (و برایِ رسا کردن ]6.2.5[
افزون . رد و به آنهایی که بویژه شایسته ترین بودند، پاداش میدادشکار میبُ

 که بودند) مُشتاق(را میدید که خواهان کوروش افسرانی هنگامیکه برآن، 
 ارمغان و هر چیزی که  او باسربازانشان باالترین شایستگی را نشان دهند،

  ).تشویق میکرد(ایزاند   می آنها رانست به آنها پیشکش کند، بتواوسزاوار بود 
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) قربانی(، هرگاه کوروش جانوری را کُرپانی و سپس، همچنین ]6.2.6[
مسابقه (، او در پیوند با آن، هَمتازی هایی میکرد یا جَشنی را فراهم میĤورد

آماده را در همۀِ جَشن ها بَرگُزار میکرد که در آنها، سربازان برایِ ) هایی
 جایزه هایِ ،میکردند، و او به برندگان) تمرین(سازی در جنگ، بَرزش 

 اُردوگاه در بهترین همگیِ ،بدینسان؛ و ارزانی میداشتستایش انگیزی را 
  .ردروانی بسر میبُ) وضعیت(نِهِشتِ 

  گُسیلش رَزمی و لشکرکشیکوروش کمابیش هرچیزی را که برایِ ]6.2.7[
 اسپواران شُمارِ .دژشکنفالخُن یا بود، بجز دَستگاهِ آرزو داشت، آماده کرده 

د، شُمار آن ارابه ندکنون به ده هزار تن رسیده بو ا هم او پارسی)سواره نظام(
طراحی (هایی که به داس آراسته بودند و او خودش آنها را هَنداخته بود 

سیده  رتا بود، سدۀِ پیش بینی شُده که بیشترین اندازکنون به اهم) کرده بود
 دستبکارِنیز  شوشی اَبرَه داتاند، و همچنین شمار آن اَرابه هایی که دبو

به  سازدهمانند اَرابه هایِ کوروش آراسته آنها را  شده بود تا ساختن آنها
  .سدتا بیشتر) یعنی(ند، به چم د رسیده بوباالترین اندازه

ی را نیز از  تا اَرابه هایِ ماد را خُرسند کردکیاخشترهو کوروش   ]6.2.8[
 به همان گونه که خودش میپَسَندید،  شانو لیبیایی) Trojan(نمای تُریایی 

در دستۀِ شُتر سواران . کردندتا بیشتر واگرداند، و اینها شُمار اَرابه ها را سد
 رویهم .به کمانداران سفارش شُده بود که دوکماندار بر یک شُتر بنشینند

بودند که ) احساس( نوید دهندۀِ این سُهِش ،رفته، رَده ها و سُتون هایِ اَرتش
 و اینکه اُردوگاهِ شده است) تضمین(ی رسایی پایندانه کنون پیروزی ب اهم

   .دُشمن دیگر از هیچ ارزشی برای گفتگو در بارۀِ آن برخوردار نبود
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 نیرویِ روانیِ اُردوگاهِ کوروش از چنین نِهِشتی آن هنگام کهدر  ]6.2.9[ 
، آن نمایندگانِ کشور هندوستان که کوروش آنها را دار بودبرخور) وضعیتی(

به اُردوگاهِ دُشمن فرستاده بود با این گُزارش ) جاسوس(ه اَنیش بجای
 هایِلشکرهَمۀِ   و سپهساالردارتشبُ بجایِ) Croesus (زوسکرُبازگَشتند که 

ییده وَدا زوسکرُ است، و اینکه همۀِ پادشاهانِ هَمبستۀِ  شده برگُزیدهدُشمن
همچنین ند، و پیوندَ بِبه اوکه با همگیِ نیروهایشان ) تصمیم گرفته اند(اند 

 هِنگُفتی از پول کُمک کنند، تا این پول را برای وجهِ در فراهم آوردنِ
 و به آنها که  کُنندمار از سربازانی که میخواهند هَزینهبکارگُماریِ آن شُ
  .ده شود، پیشکش کُنندمیبایست پاداش دا

 که شُمارِ هِندوستان همچنین گُزارش دادند کشورِ  نمایندگانِ]6.2.10[
کنون بکارگُمارده شده اند و  ا هم)Thracian( از شمشیرزنانِ تراکی فَراوانی
 آنها هَستند، سربازانی  پیوستن به در راهِ از سربازانِ مصری120000 اینکه

با نیزه هایِ بُلَند، که آراسته به سپرهایی هَستند که تا پاهایِ آنها میرسد، 
و ) عظیم(همانگونه که در آن روزها روامند بود و شمشیرهایِ بسیار آسیمِ 

پیوسته دوگاه دُشمن  اُربهنیز ) Cyprian(افزون برآن، ارتش قبرس . خمیده
 همچنین .ر آنجا باشنده هَستندکنون د اهم  )Cilicians(کلیکیان است؛ 

 و هم، )Phrygias( فریگیا  از هم، رَزمیآنها گُفتند که نیروهایِ گُسیل شدۀِ
کاپادوکیه ، )Paphlagonia(، پافالگونیا )Lycaonia(لیکااُنیا  از
)Cappadocia( عربستان، و فَنیقی ها ،)Phoenicia(؛  در آنجا هَستند

همچنین یونانی ها زیر فرمان پادشاه بابل بودند؛ ) Assyrians(آشوریان 
)Ionians ( اِاُلیان و)Aeolians ( ِو کمابیش همۀِ ویرانستان های) مستعمره

 زوسکرُ به پیوندَند، و زوسکرُیونانی در آسیا ناگُزیر شده بودند که به ) هایِ
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 به  با آنهابرای همبسته شُدن) Lacedaemon(مُن السِدِفرستادگانی را به 
  .گُفتِگو فرستاده بود

در   گردهم آمدنهالرتش درتند که این اَ گُف فرستادگانِ هَندی]6.2.11[
ولی آهَنگِ آنها این است ، هَست ]*[) Pactolus( پیرامون رودخانۀِ پَکتُلوس

پیشروی کُنند، جاییکه امروز ] **) [Thymbrara (که به سوی تیمبرارا
و یک فرمان همگانی برنهاده شُده بود . هست ]***[ر ربَدیدارگاهِ پادِشاهانِ بَ

 سربازانی هم که دستگیر شُده .بیاورندکه آزوغه ها را برای فروش به آنجا 
هندیِ را ) جاسوس هایِ(بودند براستی همین گُزارشِ اَنیشه هایِ 
دیگری برایِ بدست ) امکان(بازمیگُفتند؛ دستگیریِ سربازانِ دُشمن، شایش 

به آگاهی هایِ تازه ) احتمال(ا شایمندی د بآوردنِ داده ها بود، از آنها میشُ
دیگرِ شگردِ . داشتا که کوروش همیشه درنَگر ر)انیامک(دستیافت، شایشی 

  این بود که او اَنیشه هایییِ تازه داده هاکوروش برای دستیافتن به
 بردگان و با این وانمود که از او سرپیچی کرده اند،  را به جامۀِ)جاسوسهایی(

  .به سویِ دُشمن میفرستاد
  در خاور ترکیه کنونی] *[
  رکیهشهری میان یونان و ت] **[
  .، بَربَر نامیده میشُدندکشورهایی که زیر فرمانروایی رم و یونان نبودند] ***[
، آشفته شُد،  را شَنید ها هنگامیکه اَرتِشِ کوروش این گُزارش]6.2.12[

دور از خویِ شان ه  با خاموشی ای که بهمانگونه که روامند بود؛ سربازان
و در هر  بگردهم جَم میشُدند،  در گروه هاآنها.  رفتندبود، بدُنبال کارشان

تازه ) وضعیت( نِهِشت بارۀِهالِ گفتگو دروشه ای پُر از مَردانی بود که درگ
  .گر یکدیگر پُرسش میکردندبارۀِ رای و نَبودند و در
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هال گُسترش در میانِ در هنگامیکه کوروش پی بُرد که ترس ]6.2.13[
 فراخواست؛ هم همگی  گوناگون را گُردان هایِاَرتشش است، او افسرانِ

  همپنداشت که نااُمیدی شان میتوانست زیان آور باشد وکه می  راآنهایی
 و کوروش پیامی برای .ورانگیزی شان میتوانست کُمک کُند که شیی راآنها

 دیگر از سِ که اگر هرکَ با این دُرُنمایهگبان هایِ اُردوگاه فرستادهافسرن
و به ) شرکت کُند(نِشَست بِهُماسد ، آرزو داشته باشد که در این سربازان

و پس از اینکه همۀِ آنها . سُخنرانی ها گوش دهد، آنها نباید که او را بازدارند
  :گردِهم آمدند، کوروش همانگونه که در پی میĤید سُخنرانی کرد

  فَراخواندم برایِستگان، من شما را به گردهماییدوستان و هَمبَ" ]6.2.14[
، ین گُزارش ها از سویِ دُشمن آمده اند اه از زمانیکهاینکه من درنگریستم ک

گرِ من براستی این شگفت آور بِناکنون . نگر هَراسان میĤیندبَرخی از شُما بِ
برای اینکه دُشمن دارد نیروهایش را تنها است که کسی از شُما نگران باشد، 

چه که هنگام  بیشتر از آنبسیار، ما شُمارِ بیند کهبسیج میکند؛ ولی اگر شُما بِ
 مردانِ جَنگی داشتیم، نیرو گردآوری کرده ایم، و اینکه  دُشمنشکست دادنِ

 —اکنون، به پاس پروردگار، بهتر از پیش به جَنگ ابزار آراسته شُده ایم
  "!بینید ولی پُر از دالوری نباشید را بِهاشگفت آور است که شما این

کنون  ا که هم که شما بگوییدمنه خُدا بخُرسندیِ از بهر " ]6.2.15 [
باژگونه میبود، ) وضعیت(، اگر نِهِشت گران هَستید، چکار میکردیدنپریشان و 

کنون  اهم داریم،در فرادستِ آن نیروهایی را که و برخی به شُما میگفتند که 
  ما هَستند؟ یا در گامِ نُخُست چکار خودِ برای پیکار با پیشرویهالِدر
 میشنیدید، که آنها که ما را پیش از این )فرضبه (نگار کردید، اگر که به اَمی

دوباره پیروزی ) اسحسا(سُهِش با دل هایی پُر از  دارند ،شکست داده اند
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بدست پیروزی  پس از آن دالوری که) احساس(با آن سُهِش بازمیگردند، 
،  آنها که پیش از اینچکار میکردید، اگر میشنیدید،  و، دوم اینکه،آورده اند؟

تیراندازان و نیزه اندازان از  شان را کهشمن  دُپَدافندیهایِ تون  سُکارِ
  شُمارِ،باراکنون با ده هزار بیدرنگ یکسره کردند،  ،ساخته شده بودند

  "؟بیشتری از نیروها درهال آمدن هَستند
 جنگ افزون بر یدید که میکردید اگر میشن چکارو، سوم اینکه،" ]6.2.16[

ما با آنها  )فرضی(شکستِ اَنگاریکِ   هنگامِانشمن که دُابزارها و جوشن هایی
 دارند که برایِ) سواره نظام هایی(اسپوارانی آنها  کنون ا، همنددراسته بوآ

آنها تیروکمان و نیزهایِ کوچک  ما میĤیند؛ و اینکه درگیر شدن با اسپوارانِ
 ، شُده استآراسته به نیزه ای بُلند آنها هر کدام از مردانِرا کنارگذاشته اند و 

  " تن به تن را دارد؟ تاختن به سویِ ما و جنگِ آهنگِ،)محکم (و اُستوان
و دوباره، اینکه چکار میکردید، اگر که میشنیدید که ارابه هایِ " ]6.2.17[

 که، اینبار نمیخواهند،  که درهال پیش روی به سوی ما هَستند ماانِدُشمن
آن  آنها) بلکه (ند، ونکهبایستز  پُشت به ما آمادۀِ گُری،همانندِ بارِ پیش

ته ، با جوشن و بَرگَستوان آراس بسته شده اندکه با لگام به ارابه هارا اسبهایی 
 و آن بخش  چوبی جای گرفته انددر اتاقک هایِآنها ، درهالیکه ارابه رانان اند

 باالتنه و کاله خود نِ، با جُوشوشیده نمیشود اُتاقک ها پ را که دراز بدنشان
ارابه ها ) محور(در چرخگردِ را داس هایِ پوالدین آنها ؛ و اینکه انده اندپوش

 با آنها در میان رَده هایِ کهرا دارند  این آهنگ اند وکرده ) محکم(اُستوان 
  " برانند؟ما) صف هایِ(

 شُترهایی دارند که بر  مایا اینکه، اگر میشنیدید که دُشمنانِ" ]6.2.18[
د اسب دیدن یکی از آنها را واهند تاخت، و سَپُشت آنها به سویِ ما خ
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روان ) بُرج هایِ(اره اینکه، دُشمنان با بُرگ هایِ برنخواهند تابید؟ و دوب
 این بُرگ ها آنها خواهند توانست همرزمانشان را خواهند آمد که از باالیِ

 در  تیر و کمان و نیزه، ما را از جَنگیدنرتابِیاری دَهند و از باالیِ آنها با پَ
  "بازخواهند داشت؟) مسطح(یک زمین هامون 

اگر کسی به شما گُزارش میکرد که اینها همه نشانه هایی از " ]6.2.19[
کنون این اندازه  ا میباشند، آن کسیکه همانِ ماوَرزیدگی در میان دَشمن
هنگامیکه گُزارش آمد  اکنون، هم گر به اینکهرد، نَترسیده است، چکار میک

، شُما بدینسان  است شُدهبرگُزیدهدۀِ لشکر دُشمن نفرما بجایِ زوسکرُکه 
 در بُزدلی بَدتر از سوریان بود؛ زیرا  کسی است کهزوسکرُ—هراسیده اید، 

سوریان گُریختند برای اینکه آنها در پیکار شکست خوردند، درهالیکه 
، بجایِ ماندن در کنارِ هَمبَستِگانش، شتابان پس نشینی کرد، زوسکرُ

  "؟که آنها کالیده و شکست خورده انده او دید هنگامیک

 آن گُزارشی که برایِ ما آوَرده شده بینید،و در پایان، شما می" ]6.2.20[
را ندارد که به اندازۀِ ) احساسی( میگوید که دُشمن اینچنین سُهِشی ،است

ینرو آنها  خودش با ما بجنگد، از اتوانِ ابَسنده نیرومند باشد که بخواهد ب
 با این اُمید که این مُزدوران با دَالوری ، گرفته اند را بکاری دیگرکسانِ

به هر روی، اگر . بیشتری از آنچه که دُشمنان ما میتوانند، برای آنها بجنگند
 – دُشمن را در آن سوی )وضعیت(نِهِشت   ما کسانی باشند کهدر میانِ

 ما برای نبرد  هراس انگیز میپندارند، درهالیکه آمادگی--همانگونه که هست
 دُشمن  ما باید که این کسان را به سویِ! خوار میدارند، من میگویم، مردانرا

  اگر که در آن سویِ،بفرستیم، زیرا آنها بهرۀِ بیشتری به ما خواهند رساند
  ".باشند تا درمیان رَده هایِ ما
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خروس پس از اینکه کوروش سُخنرانی خودش را به پایان بُرد،  ]6.2.21[
، که از پارس ها بود، برخاست و همانگونه که در پی میĤید سُخنرانی شاَنتا
  آن گُزارش،شِگِفت زَده نشوید، کوروش، که برخی، پس از شنیدنِ":کرد

هر ترس نیست که آنها چنین سُهِشی  زیرا این از بَ؛آمدندنگر اندوهگین بِ
ها که آدم همانگونه —، ونکه از روی رَنجش است)احساسی دارند (دارند

 خوراک آماده میکنند  خوردنِ هنگامیکه آنها خودشان را برایِ،دنرده میشوُآز
د که برخی کارها هَستند که نو پای میز مینشینند، و سپس آگاهانده میشو

 ؛ انجام بدهند، پیش از اینکه آنها بخواهند خوردن را بیĤغازند نُخستآنها باید
 آن خوشنود نخواهد  شنیدنِمیتوانم بگویم که هیچکس از) جرأت(با گُرمَک 

انجام پنداشتیم که همۀِ کارها را  میدر این هنگام که، ما نیزبدینسان . شُد
 هنگامیکه شنیدیم که برخی کارها مانده اند داده ایم، همه افسرده شُدیم،

که ما ناگزیر به انجام آنها هَستیم؛ و نه از اینرو که ما ترسیده باشیم، ولی از 
کنون به پایان رسیده  این آرزو داشتیم، که کارها هماینرو که ما همچن

  ".باشند
ما دلسردی مان را به گُذشته سپُرده ایم، از آنجا که درنگریسته " ]6.2.22[

 نمیجنگیم، جاییکه سرشار از غله، ر سوریهایم که ما تنها برای دستیافتن ب
 برای لیدیا د و نخل های خُرما است، ونکه همچنینگله هایِ گوسپن

)Lydia(ِو کرانه  زیتون است؛ زیرا این کشور آکَنده از می، خوک و روغن ،
از راه آبی آن، چیزهایِ خوبی آورده هایِ آن با آب دریا شُسته میشود؛ و 

ما هنگامیکه —میشوند، بیشتر از آنچه که چشم هایِ ما هرگز دیده باشند
 آزُرده و نگران شتر از اینبینمیتوانیم  میاندیشیم، ما در بارۀِ این چیزها

خودش میرسد، با این آرزو ) سطح(دالوری ما به باالترین تراز  ، ولیباشیم
بهرهمند چیزهایِ خوب در لیدیا همه از این  ،رکه همۀِ ما با تُندی بیشت
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 بدینسان او سُخن گفت؛ و همۀِ هَمبستگان از سُخنرانی او خوشنود ".شویم
  .گشتند و دست زدند

من پیشنهاد میکنم " کوروش گُفت، "، دوستانِ من،درستیه و ب" ]6.2.23[
 شویم، نُخست برای ه روانه زودتر که میتوانیم به سویِ دُشمنکه ما هرچ

 دُشمن برگ هایِیگاهی برسیم که سازوما شاید بتوانیم زودتر به آن جااینکه 
گردآوری شده اند، پیش از اینکه دُشمن از آنها بهره ای ببرد؛ و دوم اینکه، 

) وضعیتی(هِشتی  رَزمی ما تُندتر باشد، ما دُشمن را در نِ پیاده رویِهرچه
استی های آنها خواهیم یافت که آرایش رَزمی آن نارساتر خواهد بود و ک

  ".بیشتر خواهند بود
پس، این، پیشنهادِ من است؛ ولی اگر هرکسی باور داشته باشد " ]6.2.24[

 و آسوده تر است، بگُذارید تا او ما )ایمن تر(که راهی دیگر برای ما اَرمَندتر 
درهالیکه  ،از کوروش پُشتیبانی کردند،  بسیاری از باشندگان".را آگاه سازد

و میگفتند که این سزاوار است که هرچه زودتر به سوی دُشمن روان شویم، 
نکرد؛ بدینسان کوروش ) مخالفتی(هیچکس با برنامۀِ او هَمیستاری ای 

  : کردونه که در پی میĤید، دُنبالرا همانگسُخنرانی خودش 
دوستان و هَمبستگان، روان ها، پیکرها و جَنگ ابزارهایی که ما " ]6.2.25[

کمک ه ، بآنها بهرهمند شویم) استفاده(ناگُزیر بوده ایم که از کاربُردِ 
و اکنون در پیوند با راهپیمایی . پروَردگار، زمانی است که آماده شُده اند

، ما باید برایِ خودمان و جانورانی که به همراه اریم که در پیش درَزمی
 از بیست روز فراهم آوریم؛ زیرا بر پایۀِمیبریم، آزوغه هایی را برای نه کمتر 

 پانزده روزه در پیش است که )سفر(آوردی که من کرده ام، یک فَرانافتِ بر
  ما هیچ آزوغه ای را نخواهیم یافت؛ چونکه هرچیزی که دستیافتی،در آن
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 برداشت، و ما هم ،دُشمن هرچه را که توانست: بوده است، ربوده شده است
  ".بازمانده ها را برداشتیم

 ما باید آزوغه به اندازۀِ بسنده فراهم بیاوریم و هماهنگ با آن،" ]6.2.26[
 ما نه توانایی جَنگیدن را خواهیم ، آن؛ زیرا بدونِ)حمل کنیم(ریم بترابَ

تنها به اندازۀِ آن را ، هرکس باید ر پیوند با مید.  و نه زندگی کردنداشت
 خوی دهیم؛ ، آببه همراه بیاورد تا ما خودمان را به نوشیدنِ) کافی(بَسنده 

 که در  رَزمی از میان کشوری خواهد بودویِ بُزرگی از این پیاده رزیرا بخشِ
 هم  هایی رافت نخواهد شد، و از اینرو همۀِ باده یا)شرابی ( ایآن هیچ باده

، هتا اگر ما اندازۀِ فراوانی را نیز به ریم، بَسنده نخواهند بودترابَکه ما بتوانیم بِ
  ".همرا ببریم

یک بی بهرگی از می و  نبالِدُبِمیتواند بیماری که  از برای اینکه" ]6.2.27[
دهد، پیشگیری  روی ب)عادت مان(ن مادگرگونی ناگهانی در نِهادَک و خویِ

ما باید .  انجام دهیم که در پی پیشنهاد میدهم، رایر این کاکُنیم، باید
ما میتوانیم اینکار را بدون دگرگونی :  آغاز کُنیم را با خوراک آبنوشیدنِ

  ".بُزرگ در خویمان انجام دهیم
 جو میخورد، او همیشه خوراکی را میخورد هرکس که نانِزیرا " ]6.2.28[

 گَندُم میخورد، او یک گرَدِۀِ  وَرز داده شده است؛ و هرکس که نان،که با آب
همۀِ گُوشت هایِ پُخته نانی را میخورد که با آب درآمیخته شده است؛ و 

  ما اندکی باده،بدینسان، اگر پس از خوراک.  جوش فراهم میĤیندشُده در آبِ
  ".بنوشیم، روان ما کمبودی نخواهد داشت، و شادمانی بدست میĤورد

 را که پس از هسته آهسته اندازۀِ بادهر ما باید آولی سپس ت" ]6.2.29[
خوراکِ نیمروز می نوشیم کمتر کُنیم، تا اینکه ناخودآگاه ما به نوشیدن آب 
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میکند که  به هرکسی کمک ،آهسته) تحول (زیرا وَرتیشِ. خوی بگیریم
 پرودگار آن را از راه گُذر دادن آهستۀِ ما از سرمای چرا؟. دگرگونی را برتابد
راه گُذردادن ما از ، و از  میĤموزد گرمایِ سوزندۀِ تابستاندنِزمستان و برتابی

 زمستان؛ و ما باید که از خداوند پیروی  سختِگرمای تابستان به سرمایِ
  ". تا با خوی دادن خودمان از پیش، در پایان به هدف خودمان برسیمکُنیم

زن با و سنگین هَستند، کهو گلیم هایی را پتوهایِ خواب تان " ]6.2.30[
.  زیرا فراوانیِ آزوغه نمیتواند بدونِ کاربُرد باشدآزوغه جایگُزین کُنید؛برابر با 

 نتوانید خوب ، آن پتوهایِ سنگیننگران نباشید که از بهر چشم پوشی ازو 
به هر روی، . بخوابید؛ اگر که نتوانستید، من نکوهش آن را خواهم پذیرفت

 و پوشاک با خودش همراه داشته  از جامهاندوختۀِ سخاوتمندانه ایاگر کسی 
  ". بُزرگی برای او باشد چه تندرست باشد و چه بیمارباشد، میتواند پیشکاریِ

 تنها آنهایی ها را بسته بندی کُنیم وما باید آندر پیوند با گوشت، " ]6.2.31[
 هَستند، به همراه ببریم؛ زیرا اینها نه تنها ا که تُند، آغشته به ادویه و نمکر

همچنین خوراکی هایی هَستند که ) بلکه(ونکه را برمیانگیزانند، اشتها 
و .  گَندیده شدن از خودشان نشان میدهندبیشترین دوام را در برابرِ

 غارت نشده باشد، با شایمندی  برسیم کهبه سرزمینیما هنگامیکه 
، پس ما باید و دوباره غله پیدا کُنیمبیدرنگ ما خواهیم توانست ) احتمال(

 آماده فراهم شُده باشند که با آنها آرد که آسیاب هایِ دستی ه باشیمگُذاشت
  ". فراهم آوردن نان استمیکنند، زیرا انجام این کارها ساده ترین راه برایِ

دوباره، ما باید چیزهایی را که آدم هایِ بیمار نیاز دارند به همراه " ]6.2.32[
 کم است ولی، اگر ما ند، بسیاره آنها به بار ما میافزایببریم؛ زیرا وزنی را ک

 نیازین و بایسته  آنها بسیار از بیماری داشته باشیم،)موردی (نمونه ای
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 چونکه ما باید همچنین تسمه به فراوانی همراه داشته باشیم؛. خواهند بود
اه دارند با تسمه اُستوان کمابیش هرچیزی را که سربازان یا اسب ها به همر

 فرسوده یا بُریده شوند، همه چیز ناگزیر است که از ، و هنگامیکه اینهامیشود
 به یبازایستد، مگر اینکه کسی جُداگانه تسمه هایِ دیگر) حرکت(جُنبه 

 خوب برای این یک یادآوریِ  سوهان را فراموش نکنید؛.همراه داشته باشد
 مردانی است که به آنها آموزش داده شده است که نیزهای خود را تیز نگه

  ".این خوب است که یک آهن سای نیز به همراه بیاوریدبدارند؛ و 
زیرا آنکسی که نیزه اش را تیز میکند، همزمان بگونه ای بر " ]6.2.33[

،  و بُزدل باشدکند نیزه اش را تیز یمرداگر  ؛ چونکه،دالوریش میافزاید
 ما باید که اندوختۀِ خوبی از چوب و .چیره شده باشدبر شرمش بایستی که 

 ی ارابه ها و گاری ها داشته باشیم، زیرا از بهر بکارگیری پیوستۀِ آنهادرود برا
 از ابزارهایِ نیازین و ما باید بسیاری. افتند آنها ازکار می از بخش هایِبسیاری

  ". همۀِ این خواسته ها همراه داشته باشیمبایسته را برایِ
مابیش هر کس زیرا ما در هرجایی افزارگر پیدا نخواهیم کرد، و ک" ]6.2.34[

 افزون .بندی را که یک روز دوام بیاورد انجام دهدرمیتواند کارهایِ جُزیی افزا
بر آن، ما باید برای هر گاری یک بیل و کُلنگ به همراه داشته باشیم، و برای 

چیزها سودمند برای  جانوران بارکش یک تبر و یک داس؛ چونکه این
برایِ خوبی و سودمند خور بِدردهرکس خواهند بود و همچنین کمابیش بِ

  ". هَستندهَمگانی
آنچه که انجام آن برای ستادِ خواربار و فراهمĤوری نیاز است، این " ]6.2.35[

 رزمی را زیر فرمان خود دارید، باید از است که شما افسرانی که سربازانِ
 کسی به چیزی ، زیرا، شاید که شویدمردانی که زیر فرمان دارید پُرس و جو
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 چونکه این ما هَستیم که ؛یمدیده بگیراما نباید آن را نو شته باشد، نیاز دا
در . )احساس کنیم (اگر چیزی کم باشد، باید نیاز به آن را سُهِش کُنیم

 کاروانِ  باربر دستور دادم، شما اَفسرانِ چهارپایانِپیوند با آنچه که من برایِ
 بگونۀِ شایستهبه کسی را بررسی کُنید، و اگر ) موضوع(باروبنه، این نهاده 
  ".، از او بخواهید که آنچه را که کم دارد فراهم آوردرسیدگی نَشُده باشد

ست از ، یک پهر)مهندسی(شما سرپرستانِ یگان هایِ هَندازگری " ]6.2.36[
داران، کمانداران، و فالخُن اندازان از من دریافت کُنید، که نام آنها نام نیزه 

باید از آنها که شما . زُدوده شده است) دمت هاخ(این زاوری ها از پهرست 
 جنگلبان را در هنگام راهپیمایی رَزمی بترابَرَند رِبَ بخواهید که تَنیزدار بودند،

 بخواهید که کُلَنگ بترابرَند، و از  که کماندار بودند،اآنه، و از )حمل کنند(
ن ابزارها آنها باید با ای.  بخواهید که بیل بترابَرندآنها که فالحُن انداز بودند،
و چنانچه هرگونه نیازی به ،  گاری ها روان شونددر دسته ها و در پیشاپیشِ

 بیĤغازید، بگونه ایکه، اگر راهسازی باشد، شما بتوانید کار را بدون درنگ
 فرارسد و من به پیشکاری آنها نیاز داشته باشم، بدانم که آنها را زمانِ درخور

  ".کُجا پیدا کُنم
آهنگران، درودگران و کفش سازانی را که به و در پایان من باید " ]6.2.37[

در اَرتش رسیده اند، به همراه ببرم، اگر نیازی به ) خدمت( زاوری  و سالسن
از و آنها باید که . مبودِ آنها در رنج باشیمپیشۀِ آنها شُد، ما نباید از کَ

 ولی این پیشه ، جنگ ابزار آزاد باشندنِبدست گرفت) وظیفه (یِخویشکار
 کارمزد و با سفارش باید کاری را که به آنها وابسته است در برابرِ وران

  ". آنهاست، انجام دهند)خدمت(زاوَری  هرکس که خواهانِ
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و هر بازرگانی که به دُنبال بازار برای کاالهایش است، و آرزو دارد "]6.2.38[
اگر بازرگانی تالش کُند ولی که ما را همراهی کُند، میتواند اینکار را بکند؛ 
 ده است تا آنها به آماده سازیدر روزهایی که برای سربازان درنگر گرفته ش

 ش را بفروشد و دستگیر شود، همۀِبرگ هایشان بپردازند، کاالهایسازو
هنگامیکه این روزها سپری ولی . کاالهایش از او بازستانده خواهند شد

و .  خوشنودی است، بفروشد که مایۀِاند کاالهایش را همانگونه، او میتوشدند
بیاید که بُزرگترین انبار از کاالها را پیشکش میکند، آن بازرگانی که بِنَگر

  ".از همبستگان و من دریافت خواهد کرد) ترفیع(پاداش و فرازش 
و اگر هر بازرگانی بپندارد که او به پول بیشتری برای خرید کاال " ]6.2.39[

قابل (برایِ اَپَستاممند بودنش ) سندی( او دَستَکی نیاز دارد، بگُذارید تا
همچنین ) ضامن ها(، پایندان ها )هویتش (، شناسه اش)اعتماد بودنش

که او براستی با اَرتش ) ثابت کُند(پیماننامه ای برای من بیاورد، که باُستواند 
 یک اندازۀِ ویژه از سرمایه هایِ ما را دریافت شد، و سپس اوهمراه خواهد 

. این ها دستوراتی هَستند که من باید پیشاپیش به شما بدهم. واهد کردخ
بگُذارید تا او مرا اگر کسی به چیز دیگری بیاندیشد که ما نیاز داشته باشیم، 

  ".در بارۀِ آن آگاه سازد
اکنون بروید و آماده شوید، و من برایِ آغاز کار و نیایش بدرگاهِ " ]6.2.40[

 پیشکش خواهم کرد؛ و هنگامیکه نشانه ها از سوی  کُرپانی ای راپروردگار
خداوند سازگار بودند، ما شما را آگاه خواهیم کرد، و همه ناگُزیر خواهند بود 
که آراسته به جنگ ابزار و آنچه که از پیش نگاشته شده است به فرمانده 

  ".هایشان و در جاهایی که گُماشته شده اند، بِپیوندَند
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 افسران، هنگامیکه لشکر هایِ خودتان را آماده همۀِ شماو " ]6.2.41[
ساختید، پیش من بیاید تا واپسین دستورها را از من بگیرید و خودتان را با 

  ".جایگاه هایِ گوناگون تان آشنا سازید
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  نَسکِ شِشُم، بَخشِ سوم
 آرایش رَزمی اَرتش برایِ جنگِ سرنوشت ساز

ان این فرمان ها را شنیدند، آنها آغاز به آماده  پس از اینکه افسر]6.3.1[
) قربانی( سَرگَرم کُرپانی سازی برای پیاده روی رَزمی کَردند، و کوروش

کردن شُد؛ و هنگامیکه نشانه هایِ کُرپانی سازگار بودند، او با اَرتش به راه 
) مستقر شده بود(در روز نُخست او جایگاهی را که در آن مانیته بود . افتاد

 در نزدیکی جایگاهِ پیشین ه به اندازه ای که آسوده بودفروگذاشت و دوبار
، چیزی را فراموش کرده بودش اینکار را کرد، تا چنانچه کسی کورو. اُردو زد

رد که به چیزی نیاز وردن آن برگردد؛ و اگر کسی پی بِبُبرای آاو بتوانست 
  .دارد، او هنوز بتوانست آن را فراهم بیاورد

 تا کشورش را ، با اینهمه، با یک سوم از مادها بجای ماند،کیاخشتره ]6.3.2[
بدون پَدافندی نَگُذارد، درهالیکه کوروش، با اسپواران در پیشاپیشِ رده هایِ 

 به پیش میرفت؛ ولی او ) بودممکن( بوده شایش رَزمی، با آن تُندی ای ک
ها کوتاهی  گشت ها و دیدهبان ها بر روی بُلندی هیچگاه در فرستادنِ

پیش روی   گُسترده ترین دورنمایی را که درنمیکرد، که میتوانستند از آنجا
پس از این چیزها او به سازمند کردنِ کاروان . آنها بود، زیر نگر بگیرند

 زمین پهن و هامون بود، او چارپایانِ باربر را جا کهو هرکُپرداخت، مینه بُبارو
سربازانی  هم سازمند میکرد و میĤراست؛ در رَده هایِ فراوان و پهلو به پهلو

 باربر روان  چارپایانِکاروانِبدنبال ) the phalanx (که سپرهایِ بُلند داشتند
 باروبُنه جا میماند، افسرانی که پیش میĤمد بودند، و اگر بسته ای از کاروانِ

مالحظه (که در نزدیکی باشند، در هنگام برداشتن آن بسته، درمینگیرستند 
  . از پیشروی جا نمانند آنها و مردان زیر دستشانکه) ندمیکرد
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 باروبُنه ها را میان رَده هایِ  ولی هنگامیکه راه تنگتر میشُد، سربازان]6.3.3[
خودشان میĤوردَند و پهلو به پهلویِ آنها راهپیمایی میکردند؛ و اگر آنها با 

 ، کارِا بودند آنجراهبَندی برخورد میکَردَند، آن سربازانی که در نزدیکیِ
زیرا بیشینۀِ گُروهان ها با باروبُنه .  آن گرفتاری را بدست میگرفتندزُدودنِ

 چونکه افسرانی که هایِ خودشان که در نزدیکشان بود، راهپیمایی میکردند؛
 خودشان ویژۀِسرپرستِ بارو بُنه بودند این فرمان را داشتند که گُروهان هایِ 

  .یزِ پَرهیزناپذیری از اینکار پیشگیری میکردرا همراهی کُنند، مگر اینکه چ
 هر فرمانده، درهالیکه در پیشاپیش گُروهان میرفت، پرچَمی رِو باربَ ]6.3.4[

 ، مردانِ گروهان خودش)مُختص(که ویژیدۀِ )  میکردحمل(را نیز میترابُرد 
 یکدیگر داده شُده بود تا نزدیکِ) امکان(به آنها این شایش . دشناخته شده بو

اهپیمایی کُنند، و آنها در نگهداری از دارایی هایشان بی اندازه هوشیار ر
ای ، هیچگاه بر)نظم ( با نگهداشتن این سامان.بودند، تا هیچ چیزی جا نماند

چیزی دَمِ دستِ آنها ند، و همزمان هرآنها نیاز نمیشُد که بدنبال یکدیگر بگرد
یشه هرچیزی را که ، و سربازان همداشته میشُد  نگه بیشتربا ایمنیِ

  .میخواستند، بی درنگ بدست میĤوردند
 اکنون دیدهبان هایی که به پیش فرستاده شُده بودند، پنداشتند که ]6.4.5[

و ) علوفه(هال فراهم آوردن واسان ه اند که درمردانی را در دشت دید
 برخی  را دیدند کهی باربر همچنین چارپایانِدیدهبان هاسوخت میباشند؛ 

. ر شُده بودند با،دیگراز نمونه هایِ  دام  هایِ و خوراکها  آزوغه بااز آنها
فراتر به دوردست نگاه کردند، آنها پنداشتند  سپس، هنگامیکه دیدهبان ها

که ستونی از دود و یا ابری از گرد و غبار را شناسایی کرده اند که درهال باال 
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 بازشناسند که اَرتش مک همۀِ این نشانه ها آنها توانستندکُه ب. رفتن بود
  .ر میبُردسَدُشمن در جایی در نزدیکی بِ

 هماهنگ با آن، افسرِ دیدهبان ها بیدرنگ پیکی را فرستاد تا ]6.3.6[
گُزارش ها را به آگاهی کوروش برساند؛ و هنگامیکه کوروش آن را شنید، او 

چه را  آن دیدهبانی شان بمانند و هر ازگاهیبه آنها فرمان داد که در جایگاهِ
افزون برآن، کوروش یک . که آنها دیده اند و تازه است به او گُزارش کُنند

گُروهان از اسپواران را با این دستور به پیش فرستاد که برخی از آن مردانی 
را که در دشت درهال آمدن و رفتن هَستند، دستگیر کُنند، تا بتواند روشنتر 

ماهنگ با آن، کسانیکه این ه.  آگاه شود)واقعی (از رویدادهایِ راستین
  .، برای انجام آنها روان شُدنددستورها را گُرفتند

  کوروش بازمانده هایِ اَرتِش را در آنجا نگهداشت، تا آنها بتوانستند]6.3.7[
فَراهم آوری هایی را که او نیازین میپنداشت، پیش از رسیدن به جایگاهایِ 

ز اَرتش خواست که نُخست و کوروش ا. ، انجام دَهندتر به دُشمننَزدیک
خوراکِ نیمروز شان را بخورند و سپس در جایگاه هایِ شان بمانند و برای 

  .گرفتن دستورها هوشیار باشند
 پس از اینکه آنها خوراک خوردند، کوروش فرمانده هایِ اسپواران، ]6.3.8[

و ) engine( و سرپرستانِ بخشِ توانیر پیادگان، و دسته هایِ ارابه داران
  .گاری ها را فراخواند و آنها آمدند، کاروان باروبُنه، و )مهندسی(ندازگری هَ
و آنکسانی که به دشت تاخته بودند، چند تن را دستگیر کردند و  ]6.3.9[

وش ر از سویِ کواکنون آنها را به همراه آوردند؛ و هَنگامیکه زندانیان
 میĤیند و ) دُشمناردوگاه (اُردوگاهآن بازجویی شُدند، گُفتند که آنها از 

از آن سویِ   آنها اینکاربرایِ دام فراهم آورند؛ بیرون آمده بودند تا خوراکِ
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 گُذر کرده بودند، درهالیکه برخی دیگر بدُنبال سوخت رفته ن هایشاننگهبا
 آنها، هرچیزی کمیاب  اَرتشِ سربازانِ شُمارِ فراوان بودنِبودند؛ چونکه از بهرِ

  .شده است
اَرتش شُما از  چه اندازه": نیدنِ این پاسُخ، کوروش پُرسید با شَ]6.3.10[

آیا در آن ".  آنها پاسُخ دادند"نزدیک به دو پاراسنگ،""اینجا دور است؟
 با این  فراوان،بسیار" آنها پاسُخ دادند، "بود؟ گُفتگویی در بارۀِ ما ،سوی

دیک شده کنون به ما نز ارونمایه که شما با پیشروی ای که کرده اید، همدُ
آیا آنها خوشهال بودند، " کوروش گفت،" من بگویید، پس،ه ب" ".اید

 این پُرسش را کوروش برایِ "هنگامیکه شَنیدند که ما ها داریم میĤییم؟
 "نه، به خُدا سوگند،".  پیشکشید در آن نشستخُوشنودی باشندگان
  ".ن بودندآنها هرگز خوشنود نبودند، ولی بیشتر نگرا"زندانیان پاسُخ دادند؛ 

.  کوروش پُرسید"کنون درهالِ انجام چکاری هَستند؟ او آنها هم" ]6.3.11[
و دیروز و یک " پاسُخ دادند؛ ا آنه"،آرایش رَزمی هَستندگرفتن  آنها درهالِ"

 کوروش "و فرمانده،"". کار بودندپیش از آن، آنها درهال انجام همینروز 
و با او "آنها پاسُخ دادند،  " خودش،کرزوس""؟او چه کسی است" "،پُرسید

هر روی گُفته میشود ؛ به  فرد از کشور مادیک—یک یونانی و برخی دیگر
"  خُدای بُزرگ،تو"". فرد، کسی است که از اُردوگاه شُما گُریخته استکه این

  "!بِگُذار همانگونه که آرزویِ من است، او را دستگیر کُنم"کوروش گُفت، "
 داد تا زندانیان را ببرند، و رویِ خودش را سپس کوروش فرمان" ]6.3.12[

. کرد، همانندِ اینکه بخواهد به آنها چیزی بگویددر آن نشست به باشندگان 
ولی در آن دم یک پیکِ دیگر از سویِ فرماندۀِ دیدهبان ها با این پیام آمد، 

و ما ".  در دَشت نمایان شُده است دُشمنبُزرگی از اسپوارانِ یک هَنگِ که
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آنها با این آهنگ درهال آمدن هَستند که داده " او افزود، "میکُنیم،گمان 
 خوبی برایِ بَدگمانی) دلیل (و ما فَرنودِ. هایی را از اَرتش ما بدست آورند

 این هَنگ، نزدیک چَشمگیر و پیشاپیشِ) فاصلۀِ( چونکه در یک بازۀِ داریم،
ند؛ راستی این به سی تن از سوارکارانِ دیگر درهال تاختن به پیش هَست

 به سویِ گروه ما میتازند، شاید با این )مستقیم (است که آنها دارند راسته
 بر جایگاهِ دیدهبانی ما دست بیابند؛ و باشد) امکان(هدف که اگر شایش 

  ". ویژه هَستیم، تنها ده تن استشُمار ما که درهال نگهداری از این جایگاهِ
 یک گروهان از اسپواران که بدینسان کوروش فرمان داد تا ]6.3.13[

نگهبانان ویژۀِ او بودند به سویِ آن کوهپایه که جایگاهِ دیدهبانی بود، بروند و 
پس از " کوروش افزود، "ولی،" .دور از دیدِ دُشمن خاموش بماننده در آنجا ب

، و )ترک کردند ( آن جایگاهِ دیدهبانی را فروگُذاشتند،آنکه آن ده سربازِ ما
 از آن بلندی هَست، با شتاب به آنها  درهال باال رفتنکه دُشمندر آن هنگام 

برایِ اینکه اسپوارانِ آن هَنگِ بُزرگِ دُشمن نتواند برایِ شُما نگرانی  و .بتازید
هَنگِ " کوروش رو به یکی از افسران کرد، "،ویشت اَسپَهد، شما پدید آور

 بروید، و خودتان را به ا، و برایِ روبرو شدن با آنهیداسپوارانِ خود را بردار
ولی هیچگاه این پروانه را بخودتان ندهید که .  دُشمن نشان دهیدهَنگِ

را نمیشناسید، ولی پس از اینکه آنرد کُنید که نی پیگدُشمن را در میدا
و اگر .  مانده است، بازگردیدبیگمان شُدید که پُستِ دیدهبانی در دَستِ شما

ن به سوی شما بیاید، درهالیکه دستِ سوارکاری از سویِ اُردوگاهِ دُشم
  ".راستش را باال بُرده باشد، او را درجایِ دوست بپذیرید

 ویشت اَسپَههماهنگ با آن گفتگوهایی که انجام گرفته بودند،  ]6.3.14[
ژۀِ کوروش بودند، رکرد؛ مردانی که نگهبانان ویرفت و جُوشن خودش را بَ

ه رفتند، همانگونه که کوروش دستور جایگاهِ دیدهبانی سواربیدرنگ به سویِ 
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در ها برسند، ان به دیدهبان و پیش از اینکه این گُروه از سوارکار. داده بود
 که روزی بجایِ اَنیشه ، با آن کس برخورد کردندآریا اَسپَهمیان راه با 

بانویِ آن نگهبانِ زمانی  ه سوی دُشمن فرستاده شده بود، وب) جاسوس(
  ". بود شوشزیبایِ

رید، بدینگونه، هنگامیکه کوروش این گُزارش را شَنید، از جایش پَ ]6.3.15[
ی کُند؛ و دیگران که چیزی از از او پیشوازرفت که او را ببیند، و دُستانه 

 کوروش شگفت زده از واکُنشِ) بگونۀِ عادی(جار هنَراستی نمیدانستند، بِ
 آمده است که جامردی به ایندوستانِ من، ":شُدند، تا اینکه کوروش گُفت
کنون همۀِ جهان  ا؛ همو روراست است) صادق(بیشتر از همه با ما ریستَک 

ز بهر اینکه او از اینجا رفت، نه ا. باید بیدرنگ بداند، که او چکار کرده است
تواند آن را برتابد، و نه از بهر که ن فراوان شُده بود آبروریزی و ننگش بسیار

برای اینکه من او را ) بلکه(سیده باشد، ونکه اینکه او از ناخوشنودی من هرا
 دُشمن پی ببرد و )واقعی(راستین ) وضعیت(ی ما به نِهِشتِ او برافرستادم تا 

  ". گُزارش کُند راستین برایِ ماچگونگیِ رویدادهایِاز 
، من آنچه را که به شُما پیشنهاد داده ام، آریا اَسپَهو اکنون، " ]6.3.16[

من ه باید ب آن را بجا خواهم آورد، و همۀِ این مردان فراموش نکردم، و من
 او را  شما نیز که!دوستانِ من ، است، تنها کار دُرُست؛ زیرا اینکمک کُنند

برایِ زیرا، او ). احترام بگذارید(همانند یک دالور گرامی بدارید و بِسنایید 
 نَنگی را که اَنداخت و آن )خطر (زندگیش را به پَژمَرگنیکبَختی هَمگانی ما، 

  ".، برتابیده بودبَر او بَربَسته شُد
 از بازگشت او  را در آغوش گرفتند و آریا اَسپَه سپس همه ]6.3.17[

) اشاره ای(سپس کوروش با نَماری . ی کَردندپیشواز) صمیمانه (خواتیکانه
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بگو به " بَسنده بوده است، و افزود، آریا اَسپَه که پیشوازی از )فهماند(واباند 
نُخست برخوردار است ) اهمیت(، چه چیزی برایِ ما از مَهَندیِ آریا اَسپَه، ما

بکاهید و نه توانمندی هایِ ) حقیقت(نیم؟ نه چیزی را از فَرهود که آن را بدا
زیرا این برای ما بهتر است که دُشمن را . راستینِ دُشمن را دستِکم بگیرید

 ا اینکه بشنویم که دُشمن ناتوانتبُزرگتر بپنداریم ولی آن را کوچکتر بیابیم، 
  ".ما آن را براستی ترسناک بیابیماست ولی 

ا  در این راستا برداشتم ت رامن گام هایی" گُفت، آریا اَسپَه "آری،" ]6.3.18[
بارۀِ بُزرگیِ اَرتِشِ آنها بدست آورم؛ زیرا من موشکافانه ترین گُزارش را در

آرایشِ جَنگی کُمک ) طراحی (ریِخودم در آنجا باشنده بودم و در هَنداختا
، شُما نه تنها از شُمار آنها آگاهی دارید" کوروش گُفت، "و بدینسان،"".کردم
آری، به "".همچنین با آرایش جَنگی آنها نیز آشنایی دارید) بلکه(ونکه 

بدینگونه است؛ و من نیز میدانم که " پاسُخ داد، آریا اَسپَه "خُداوند سُوگَند،
کوروش "خوبه، "". رهبریِ کارزار هَستندهال برنامه ریزی برایِآنها چگونه در

  "با اینهمه، نُخست به ما بگویید که کمابیش آنها چند تن هَستند؟"گُفت؛ 
 افراد ژرفایِ مصری ها، سوای" پاسُخ داد، آریا اَسپَه " خوب،بسیار" ]6.3.19[

خط (کادِ چَپیاده هم سواره، و   میرسید، همتن 30تا در ستون رزمی آنها 
)  متر185=  پا 600واحد اندازه گیری یونانی؛ ( استادیوم 40 تا آنها) مقدم

 را گُنجایشیآنها چه ، تا پی ببرم که را پذیرفتمویژه ای  رنجمن . میرسید
  ".]* [دربر میگرفتند

 
چکادی که .  داشتفرادست در ) فضا( گُنجا  پا3باستان   پا بود؛ یک سرباز600استادیوم  ]*[
 که چون )معنی(چم به این  . چکادسراسر   برایتن 8000 میساخت، تن 200 با )ط مقدمیخ(

و برای   میداشت،تن 240000 ، ارتش  تن سرباز ساخته شُده بود30 ژرفای سُتون رزمی آنها از
   .تن 360000مصری ها 
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زیرا " کوروش پُرسید؛ "و مصری ها چگونه سازماندهی شُده اند؟" ]6.3.20[
سرتیپ ها بدینسان آن ها را سازماندهی ""».جُدا از مصری ها«: تیدشما گُف

) یک سد متر مربع(داده اند که هر ده هزار سرباز در یک سد متر چارینه 
 در ،جنگ که این شیوۀِ سازماندهیِ آنها در جای گیرند؛ زیرا که آنها میگفتند

نگی  گرایشی به اینچنین سازماندهی جَزوسکرُ به هر روی، .خانه است
باشد، ) امکان پذیر(نداشت، زیرا او آرزو دارد که تا آنجا که شایش پذیر 

.  کوروش پُرسید"و هَدفِ او از انجام اینکار چیست؟""اَرتش شُما را دور بزند
شما را با پیشاهنگانِ " او پاسُخ داد، "به خُداوند سوگند، برای اینکه،"
)wings ( پَروَستَد بِاَرتشِ خودش)کوروش گفت، "خوب،"").دمحاصره کُن 
شاید را بدست آورند که دریابند، که ) فرصتی( یک ژایشی میتوانندآنها "

محاصره  (پَروَسته َشوندخودشان ) محاصره کُنندگان(پیرامون گیرها 
  ".)شوند

دیم که آگاه شُدن از آنها اکنون ما از شُما چیزهایی را شَنی" ]6.3.21[
 و شُما، مردانِ من، باید برنامه ای .ما داشترا برایِ ) اهمیت (بیشترین وَهاک

ترک (پس از اینکه شُما مرا فُروهَشتید : دنبال خواهد آمد انجام دَهیدرا که بِ
 تان بیاندازید؛ انِبرگ هایِ رَزمی خود و اسب، بیدرنگ نگاهی به سازو)کردید

ابه  بیشتر پیش میĤید که نیاز به یک چیز بی ارزش، سرباز یا اسب و یا ارازیر
 ، در زمانیکه من درهالِ کُرپانی دادنو در سپیده دمِ فردا. را بی ارزش میکند

، شما باید نُخست ناشتایی بخورید، هم سربازان و هم بدرگاه خُداوند هَستم
کوتاهی نَکُنیم که ) مهمی(کارِ مَهَندی  اسبان، بگونه ایکه ما در انجامِ هیچ
و . انجام دهیم) وضعیتِ اضطراری(زین  نیاناگُزیر باشیم آن را در یک نِهِشتِ

و شُما، چریسانتاس "...، کوروش گفت، )Arsamas (اَرشامهشُما، 
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)Chrysantas( خُورتاکی ،)(بالِ ) مسئولیتwing ( ،راستِ ارتش را بپذیرید
 و سرتیپ دیگر مردانهمانگونه که شما همیشه اینکار را کرده اید، و شُما 

هنگامیکه پیکار آغاز .  شُما سپرده اند، نگهداریدکه بهرا ها، آن جایگاه هایی 
شود، هیچ زمانی برایِ هیچ ارابه داری نخواهد ماند، که اسب هایش را جابجا 

یک  فرمان دهید تا خودتانبدینسان به فرماندهانِ زیردست و افسرانِ . کُند
  بیست و چهار سربازجداگانۀِ رَزمی بسازند که با دسته هایِ  رارَدۀِ جَنگی

  ".ژرفای آن باشد
ما که " یکی از فرماندهان پُرسید، "و آیا شما میپندارید، کوروش،" ]6.3.22[

 از آرایشِ رَزمی شایسته برای درگیر رَدۀِ جَنگی که ژرفایِ کمی دارد،با یک 
برخورداریم و هَراس انگیز دُشمن ) phalanx ( ویژهسُتون هایِ رَزمیِشُدن با 

 به اندازه هنگامیکه سُتون هایِ رَزمی دُشمن""د؟هَستن) عمیق(پایاب بی که 
 باشند که رَده هایِ پُشتی سُتون نتوانند با جنگ ابزارهایشان با ما ژرفای 

 که آیا آنها میتوانند  اندیشۀِ شما چیست،"،  کوروش پُرسید"درگیر شوند،
  "به دُشمنانشان آسیب بزنند و یا به دوستانشان کُمک کُنند؟

من برتر "،  کوروش خودش پاسخ داد"د،ز من بپرسیاگر ا" ]6.3.23[
میپندارم که این پیادگانِ دُشمن با جنگ ابزارهایِ سنگینشان که در سُتون 

 با هزار تن ژرفایی سد سرباز سازمان داده شُده اند، از یک هایی با ژرفایِ
ما به سربازان ) وضعیتی(شتی سرباز برخوردار باشند؛ زیرا در اینچنین نِهِ

آن با هَماهنگ ولی .  کمتری برای جَنگیدن با آنها نیاز خواهیم داشتربسیا
 خودمان بدهم، من میپندارم که  جَنگیِژرفایی که من میخواهم به رَده هایِ

واردِ درگیری  هَستند، در رَدۀِ پیشاپیش جنگرا که  ی سربازانبتوانم همگیِ
هر بخش از ارتش سودمند باشد، زیرا   در همه جا رَزمیکُنم و این آرایشِ

  ".خواهد توانست با بخش دیگر کار کند
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در پُشتِ یگان ) فاصلهبال(بی میانگیر من میخواهم نیزه داران را " ]6.3.24[
ان داران مهایی که به جَنگ ابزارهایِ سَخت آراسته هَستند، جای دهم، و ک

را  چپُرسش اینجاست که نیزه داران بِگُذارم؛ رِ سَرا بی میانگیر در پُشتِ
که هیچگاه ) اعترف میکنند( آدم کسانی را که خَستو میشوند بایستیکه

 رَدۀِ  تن به تن ایستادگی کُنند، در پیشاپیشِ پیکارِ ترس ازنمیتوانند در برابرِ
همانند سپر در جَنگ جای دهد؟ ولی با برخورداری از یگان هایی که 

 آنها ،آراسته هَستند به جَنگ ابزارهایِ سَنگین پیشاپیشِ آنها ایستاده اند و
 ، و یک لشکر با نیزه هایشان، و دیگری با تیرهایشانایستادگی خواهند کرد؛

بارانِ نابودی را با گُذر دادن از باالی رَده هایِ جَنگی در پیشاپیشِ چَکاد 
بتواند به هرگونه ای  که هرکسو .  بر سر دُشمن فروخواهند ریخت،)جبهه(

همرزمانش را سبُک ) یفتکل(و آشکارا گُماشتِ ، اآسیبی به دُشمن وارد کُند
  ".تر خواهد کرد

  پُشتِ اَرتش پُشتیبانیِدر پُشتِ همۀِ آنها من میخواهم نیروهایِ" ]6.3.25[
زیرا . را بگُمارم که از سربازان ویژه و کارآزموده فراهمیده و ساخته شده اند

چیزهایی که بام را  یا بدونِ همانگونه که یک خانه بدونِ یک شالودۀِ اُستوار
 که  ویژه از سربازان رَزمیِمیسازند، بی ارزش است، بدینسان نیز یک سُتونِ

 ، بدونِ)phalanx(به جنگ ابزارهایِ سَنگین و سپرهایِ بُلند آراسته است 
 یا پُشتِ آن از مردان دالور ساخته شده باشد، بدرد هیچ اینکه در پیشاپیش
  ".کاری نخواهد خورد

 اینرو، همانگونه که من دستور دادم، شما جایگاه تان را از" ]6.3.26[
 دَسته ! آراسته به جَنگ ابزارهایِ سُبُکبردارید، و شما افسرانِ دَسته هایِ

، در پُشتِ آنها بیاورید، و شُما، ) فاصلهبی( بی میانجی هایِ رَزمی خود را
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میانجی پُشتِ پیش گُذارید، بی ه  به همینگونه گام ب!افسران دَستۀِ کمانداران
  ".گ ابزارهایِ سُبُک آراسته هَستند، جای بگیریداین دَسته هایی که به جَن

 از آنجا که شُما با !ما، فرماندۀِ نیروهایِ پُشتیبانیاکنون شُ" ]6.3.27[
 یگان هایِ  برایِ جای دارید، دَستورهایی راۀِ یگان هامردانتان در پُشت هم

 کسانی را که بی میانجی در ،هر سربازیکه ) صادر کُنید(خودتان بَرنَهید 
 کسانی را که خویشکاریشان را ، زیر نگر داشته باشد؛پیشاپیش او جای دارند

آنها را که جا میمانند سَخت بیم و ولی ، )تشویق کُند(بایزاند انجام میدهند، 
پُشت به دُشمن ) خائنانه(آهنگِ دَغابازانه با  ، و هرکسی را کههَشدار دهد
 چَکاد  در پیشاپیشِاین خویشکاریِ مردانزیرا . ر مَرگ دهَدکرد، کیف

 کسانی را که آنها را دُنبال میکُنند، بایزانند ، است که با گُفتار و رفتار)جبهه(
شماست که پُشتِ اَرتش ) مسئولیت(، درهالیکه این خُورتاکی )تشویق کُنند(

دُشمن در آنها برپا ه کرا داشته باشید تا بُزدالن را با ترسی بُزرگتر از آنچه 
  ".میسازد، برانگیزانید

اکنون شما، . اینها چیزهایی هَستند که شما باید آنها را درنگرید" ]6.3.28[
) مهندسی( کسیکه فرماندۀِ یگان هایِ هَندازگری )!Euphratas (فَراداتَه

 را )بُرج هایی (هَستید، از گُروه هایِ هَندازگری بخواهید که بُرگ هایی
 که سُتون هایِ رَزمیِ آراسته به جَنگ ابزارهایِ )طراحی کُنند(زند نداهَبِ

آن هست در نزدیکی و ) امکان(را تا آنجا که شایش ) phalanx(سنگین 
  ".پُشتِ سر آنها دُنبال کُنند

بُنه ار و  کسیکه فرماندۀِ کاروانِ ب)!Dauochus (و شُما، دیا اُکو" ]6.3.29[
 خود را در نزدیکی و پُشتِ آن بُرگ ها ، همۀِ یگان هایِ ارتشیهَستید
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  فراترشما هرکسی را که) کمک یارهای(بیاورید، و بِگُذارید که آجُودان هایِ 
  ".ه است، پیشرود و یا جا بماند، سَخت کیفر دهندتاز آنچه که شایس

  کسیکه سرپرست و خُورتاک)!Carduchus (و شُما، کاردوکوس" ]6.3.30[
 ایی بانوان است، آنها را در پُشتِ چَکاد و نَزدیکِ تَرابری و جابج)مسئول(

چونکه، اگر هَمِۀِ اینها لشکر را دُنبال کُنند، یک .  بُنه جای دَهیدوکاروانِ بار 
مین کَ) شانس(بَختِ خواهد داشت و میتواند ارتش  ر شُمارِبَ) تأثیر(هَنایش 

محاصره  (دکردن به ما بدهد؛ و اگر دُشمن بخواهد ما را پیرامونگیری کُن
پَهن تر هَستند؛ و هرچه که آنها ) دایره(، آنها ناگُزیر از زدن یک پَرهون )کند

ناگزیر باشند که پَرهون بُزرگتری را بزنند، رَدۀِ جَنگی ای را که آنها از روی 
  . خواهند ساخت، ناتوانتر خواهد شدنیاز

 رتَه اُزوولی شُما اَ. دُنبال کُنیداین راهی است که شما باید " ]6.3.31[
)Artaozus (و اردشیر) Artagerses!( هَر کُدام از شما باید یک هَنگ از 

  ".پیادگان تان را در پُشتِ کاروان بگُمارید
 )!Asiadatas (و اَشَه داتَه )Pharnuchus (و شُما، فَرنَه وَخشَه" ]6.3.32[

رون از هرکُدام از شما هَنگ هایِ اسپواران را که زیر فرمان شما هَستند، بی
 و در پُشتِ سُتونِ گاری ها  نگه بدارید،جَنگ) جبهه اصلی(چَکادِ بُنیادینِ 

شُما باید بگونه .  دیگر افسران پیش من بیایید و سپس به همراهِ، دَهیدجایِ
 که درجایِ که انگار شُما ناگُزیر هَستیدای در پُشتِ ارتش آماده باشید، 

  ".یدنُخستین رَزمندگان به میدانِ نبرد درآی
در پُشتِ سُتونِ جایگاهِ تان را  !ما، فرماندۀِ هَنگِ شُتُرسوارانو شُ" ]6.3.33[

 به شُما فرمان میدهد، انجام  و آنچه را که آرتاگِرزِسدی بانوان برگُزینکالسکۀِ
  .دَهید
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 میانِ خودتان پانسِه !، شُما افسران اَرابه هایِ جَنگیو در پایان" ]6.3.34[
ید، و بِگُذارید آنکس را که پانسِه به نام او افتاد، آن کُن) قرعه کشی(کشی 

جَنگ جای دهد؛ از آن ) جبهۀِ(د ارابۀِ زیر فرمانش را در پیشاپیشِ چَکادِ سَ
دویست تا ارابۀِ دیگر، سدتا از آنها باید که سویِ راستِ اَرتِش را نگه دارند، و 

ه آراسته به جَنگ  چپِ ارتش را، و سربازانِ رَزمی را کآن سدتای دیگر سویِ
  ".دهَستند، به سُتونِ یک دُنبال کُننابزارهایِ سنگین 

اَبرَه ولی .  را دراَنداختبدینسان کوروش برنامۀِ آرایش رَزمیش" ]6.3.35[
 خواهان من با خُوشنودیکوروش، ":، شاه شوش، گُفت)Abradatas (داتا

در پیشاپیشِ ) بدون فاصله(نگه داشتن جایگاهِ شُما هَستم که بی میانجی 
، مگر که با جنگ ابزارهایِ سنگین آراسته هَستند ،سربازانِ دُشمن است

  ".اینکه شما برنامۀِ بهتری داشته باشید
 را برای انجام اینکار سُتود؛ اَبرَه داتاو کوروش شور و آرزومندی " ]6.3.36[

رابه  دیگر ارو به فَرمانده هایِ پارسیِکوروش  ،درهالیکه دستِ او را میفشُرد
 ولی آنها پاسُخ دادند "آیا شُما پَروانه به اینکار میدهید؟":  و پُرسیدها کرد

هماهنگی نمیداشت ) افتخار(سَربُلندی سرافرازی و که این با برداشتِ آنها از 
 آنها  ولی آن جایگاه را به او واگُذار کُنند؛ دلبخواهیاگر که آنها میخواستند

 اَبرَه داتاپانسه به نام اَنداختند، و ) قرعه( کوروش پانسه تِهَماهنگ با خواس
نه درخواستش را میکُند بدست  آن جایگاهی را که آرزومندا او تاه استاُفتاد

  ". ایستادن، پیشانی به پیشانی در برابر مصریان)یعنی(آورد؛ به چم 
 آنها رفتند، و پس از اینکه آنها ،پس از پایان یافتن این نشست" ]6.3.37[

 بازگفتم بانجام رساندند،  در باالهمۀِ آنچه را که من) جُزییات(ریزگانِ 
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 نگهبانان در پُست هایِ  شُدند؛ و پس از گُماردنِشام رهسپار خوردنِ
  . رفتند که بیĤسایند شان،نگهبانی
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  ، بَخشِ چهارممنَسکِ شش
  اَبرَه داتابدرودگویی پانتĤِ با 

 آیین نیاش به درگاه سین کوروش درهال بجا آوردنِپَسِ روز  در پگاهِ]6.4.1[
 آیین دینیِ خُداوند بود، و همۀِ اَرتش پس از خوردن ناشتایی و بجا آوردنِ

 تنه و  رزمی، جوشنِ باال خود را با پوشاکِ بر روی زمین، رفتند تاریختنِ باده
نه  خودشان را هم با پیشانی بند و سیو آنها اسب هایِ. کاله خود بیĤرایند

 پوشاندند و دسته نجوشاسب ها را نیز با و شانۀِ بندِ زره ای آراستند؛ و زین 
 اَرتش و بدینسان همگیِ.  دوسوی ارابه را آراستند،هایِ اَرابه داران با جوشن

  .بُرنز، فُروزان شده بود و به رنگ بنفش میدرخشید) فلزِ (پوشیده در آسینِ
رکِ آهنین و هشت اسبش زیبا تر از همه  با چهار تیاَبرَه داتا ارابۀِ ]6.4.2[

 که در  زیرپوش کتانیش بود پوشیدنِ و هنگامیکه او درهالِآراسته شده بود؛
Ĥِکشورش روامند بود، پانت) Panthea (َ تال برای او یک جوشن آورد که از

 مُچ هایِ  مُچ بَندهایِ پَهن برایِه بود، همچنین کالهخود، بازوبند،ساخته شد
  و یک ردای بنفش که چین خورده بود و تا پاهای او --الهمه از تَ—او

همۀِ این چیزها را او بدون . میرسید، و یک پَرِ کالهخود به رنگ سُنبل
 او از پیش اندازۀِ جوشن  همسرش فراهم آورده بود، بدینگونه کهآگاهیِ

  . را گرفته بودهمسرش
ت زده شُد و رو به دید شگف را  آن جوشن هااَبرَه داتا و هنگامیکه ]6.4.3[

Ĥِجواهر خودتان را در ، گرامی من، آیا شُماییدمن بگوه ب": کرد، و پُرسیدپانت 
را برای ها تکه های کوچک خُرد کرده اید تا بگُذارید که از آنها این جوشن 

به هر روی، نه هَمۀِ " پانتĤِ پاسُخ داد، "نه، به خُدا سوگند،""من بسازند؟
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 دیگران نمایان هنگامیکه شما در برابرِاز دیدِ من، نکه زیورهایِ گرانبها را؛ چو
 با این گُفته ها پانتĤِ ".شُما با ارزش ترین جواهر من هَستیدمیشوید، 

 را آغازید، و با آنکه تالش کرد تا اشک هایش را اَبرَه داتاپوشاندن جوشن بر 
  .بپوشاند، اشک ها از گونه هایش سرازیر شُدند

 خودش آراسته شُد، او بسیار خوش  با جوشنِاَبرَه داتا و هنگامیکه" ]6.4.4[
از این ) طبیعی(میĤمد، چونکه او بگونۀِ سرشتین گرنَتیپ و شکوهمند بِ

برتری برخوردار بود، و هتا اگر او بی پیرایه میبود، باز ارزش نگاه کردن 
دن  او اکنون آماده برایِ سوار شُ،هترِ خودداشت؛ و با گرفتن افسار از دستِ مِ

  . بودشبر ارابۀِ خود
بودند نتĤِ از همۀِ کسانی که در نزدیکیِ آنها ولی در این دَم پا" ]6.4.5[

، اگر اَبرَه داتا":درخواست کرد که خود را از آنجا دور کُنند و سپس او گُفت
هرگز زنی بوده باشد که همسرش را بیشتر از زندگی خودش دوست بدارد، 

 من باید پس چرا،. اور من شما آن را میدانیدمن اینچنین زنی هَستم، و به ب
 به باور من رفتارِ من اینچنین چیزهایی را به شما رو در روی بگویم؟ زیرا

  ". به زبان بیاورم، که من بتوانم از هر گفته ای را به شما داده اندگواهِ بهتر
 شما دارم، من در ید که من به، با آن مهری که شما میداناکنون" ]6.4.6[

م که من گند میخورکه میان ما هست، سو) عشقی(با دُوشارمی و  شما پیش
 دالورانه به رگِکه در کنار شما پس از یک مَ) ترجیج میدهم(فُزونی میدهم 

به باور من . خاک سپرده شوم تا اینکه بخواهم با شما در شرم زندگی کنم
 دُنبال  رسیدن به باالترین جایگاه هَستید، و من نیز شایستگیشما درخورِ

  ".کردن شما را دارم
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 من ما سپاسگُزاری بُزرگی را وامدار کوروش هَستیم، زیرا، و به باورِ" ]6.4.7[
هنگامیکه من زندانی او بودم و به او واگُذار شدم، او مرا نه بجای بَردۀِ 

ای که بی آبرو باشد، نگهداری کرد، ولی او مرا  کنیز آزاد شده خودش و نه
 برادرش نگهداری  شما نگهداری کرد انگار که از همسرِپذیرفت و مرا برایِ

  ".میکند

، کسی که سرپرست آریا اَسپَهو سِپَس، همچنین، هنگامیکه " ]6.4.8[
نگهداری از من بود، از کوروش سرپیچی کرد، من با کوروش پیمان بستم که 
اگر او بِگُذارد که من پیکی را به سوی شما بفرستم، یک دوستِ توختارتر 

  ". به سوی او خواهد آمد، که شما باشیدآریا اَسپَهو خیلی بهتر از ) فادارترو(
 که از گُفته هایِ پانتĤِ شاد و اَبرَه داتابدینسان پانتĤِ سُخن گُفت؛ و " ]6.49[

برانگیخته شُده بود، دستش را بر سر او گُذاشت و درهالیکه چَشمانش را به 
 من به درگاهِ ":ند نیایش کرد، و گُفتسوی آسمان باال میبُرد، به درگاه خُداو

 یک همسر خُداوندِ توانا نیایش میکنم، که بگُذارد تا من خودم را درجایِ
شایسته برای پانتĤِ و یک دوستِ اَرزشمند برای کوروش نشان دهم، کسی که 

 این اَبرَه داتا پس از اینکه ".مَنِشی به ما نشان دادبُزرگبا رفتارش ارج و 
  .، او دَرِ ارابه را باز کرد و سوار آن شُدنیایش را کرد

 ارابه را بست، رِهتر دَ ارابه شُد مِ سوارِاَبرَه داتاو پس از اینکه "  ]6.4.10[
پانتĤِ که نمیدانست چگونه به او بوسۀِ خُدانگهدار بدهد، لب هایش را بر در 

  رهسپارشدن به گردشارابه برایِچرخ هایِ نگ و سپس بیدر. ارابه گذاشت
اَبرَه  بداند، تا اینکه اَبرَه داتا، ولی پانتĤِ بدنبال آن رفت، بدون اینکه نددرآمد

  ".و اکنون بازگرد! دلیر باش، پانتĤِ، و بدرود": چرخید و او را دید و گُفتداتا
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سپس پیشکاران و ندیمه ها دستِ پانتĤِ را گرفتند و او را به  ]6.4.11[
 آنها از او خواستند تا برآساید، و با درشکۀِ خودش راهنمایی کردند، جاییکه
 با . بدور نگه داشتند از دیدِ دیگرانکشیدن سایبانِ دُروشکه، او را به رسایی

 او را تماشا رابۀِ او بسیار درخشنده بود، سربازان و اَاَبرَه داتاآنکه نمایِ 
  .، تا اینکه پانتĤِ رفتنمیکردند

 و نشانه هایِ کُرپانیش اکنون، پس از اینکه کوروش شُگون  ]6.4.12[
بخش یافت، و پس از اینکه ارتشِ او به  به درگاهِ خُداوند را اُمید) قربانیش(

 او دیدهبان ها را یکی پس همانگونه که فرمان داده بود، آرایش رَزمی یافت،
فرستاد، و سپس فرماندهانش را پیش  دیگری به سر جایگاه هایِشان از

  : میĤید، برایِ آنها سُخنرانی کردفراخواند و همانگونه که در پی
رپانی ای که به درگاهش دوستان و هَمبستگان، پروردگار از راه کُ" ]6.4.13[

 همانند آن نشانه هایی که پیروزی ،، نشانه هایی را برایِ ما فرستادکرده ام
بدینسان من میخواهم که شما را بیادِ . ندهایِ پیشین را به ما ارزانی داشت

یاندازم، که اگر شما آنها را بیاد بیاورید، به باور من شما را با برخی چیزها ب
  ".د کردن خواهبه سوی نبرد روانهدل هایِ بیباک تر 

 بهتر از دُشمن  بسیار)تمرین هایِ ( بَرزش هایِاز یک سوی، شما" ]6.4.14[
در هُنر جَنگاوری دیده اید، شما برای یک زمانِ درازتر از آنها در یک جا 

  ها پیروزیباهمشُما ، و باهم آموزش رَزمی دیده اید و دگی کَرده ایدباهم زن
  سربازانِبیشترِاین درهالی است که ؛ و از سویی دیگر، بدست آورده اید
در هر دو اُردوگاه ما و دُشمن برخی .  شکست را چشیده انددُشمن باهم دردِ

؛ )ت نکرده اندشرک(نَهُماسیده اند نَبَرد در تا کنون   که هَستند،از کسان
میپندارند که در سویِ راست و درجاییکه سربازان تازه در اُردوگاه دُشمن 
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، شُما که با ما هَستید د، ولیباشن) خائن(همرزمان دَغاباز میتوانند  هاچپِ آن
 جَنگید که از بودن در یدد که در یک دسته و درکنار کسانی خواهیمیدان
  ".ه همبستگانشان کُمک میکُنند و ب همرزمانشان خُوشنود هَستندکنارِ

) اعتماد(و این چیز بِهنجاری است که آنها که به همدیگر اَپَستام " ]6.4.15[
داشته باشند، برای نگهداری از سنگرشان ایستادگی میکنند و با یک دل و 

 آنها که به یکدیگر بدگمان باشند، ناگُزیر به لییک اندیشه خواهند جَنگید، و
باشد با ) مکانا( که چگونه هرکس تا آنجا که شایش هم کلک خواهند زد،

  ".گُریزد از میدانِ کارزار بِشتاب
،  شویمه روانانمان بِگُذارید تا به سویِ دُشمن!از اینرو، مردانِ مَن" ]6.4.16[

 هایِ مرگ آورجنگ ابزارو های پوالدین داس با اَرابه هایمان که آراسته به تا 
،  که از این جنگ ابزارها بی بهره هَستندرابه هایشان آنها و اَهَستند، در برابرِ

با اسب ها و سوارکارهایمان که تا ؛  تن به تن درگیر شویم،در یک نَبَردِ
جوشن ها و تازه ترین جنگ ابزارها ) مُحکمترین(آراسته به اُستوانترین 

هایی بهرهمند چنین جنگ ابزارهَستند، در برابر اسپواران آنها که از این
  ".، نبرد کُنیمدنیستن

آن پیادگانی که شما میخواهید با آنها بجنگید، پیش از این در "] 6.4.17[
هم بدجور  ،نیز به همانگونه مصریان؛ و آنها  بجز --برابر آنها جَنگیده اید

؛ زیرا آنها با خوبی آراسته نیستند به جنگ ابزار  هم  شده اند وسازماندهی
، نه میتوانند کاری کُنند، و نه میتوانند آن سپرهایِ درازی که همراه دارند

چیزی را ببینند؛ و ستون آنها از یک ژرفایی به اندازۀِ سد سرباز برخوردار 
که در پیشاپیش چَکاد  (است، این بخوبی روشن است که بجز چند تن
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همدیگر را از مبارزه که در پُشت سرهم هَستند، ، همۀِ آنها )میجنگند
  ".بازخواهند داشت

ولی اگر آنها باور دارند که با تَک زدن خواهند توانست ما را از " ]6.4.18[
 اسب هایِ  تازشِ که در برابرِخواهند بود نُخست ناگُزیر آنهامیدان بدر کُنند، 

 که بکمک نیروی اسب هاینپوالدداس هایِ آن ارابه هایِ آراسته به  وما 
؛ و اگر کسی از کنند، ایستادگی  ما از روی آنها گُذر داده خواهند شدیِها

 خواهد توانست در برابر اسپواران ما، در او چگونه سنگرش را نگه بدارد، آنها
برابر سُتونهای رَزمی ما که آراسته به جنگ ابزارهایِ سنگین هَستند و در 

 بجنگد؟ و اگر دُشمن بخواهد با اینهمه با ما ، همزمان روانِ مابرابر بُرگ هایِ
ه روان جای گرفته اند، ب) بُرج های( بُرگ هایِ بر رویِبجنگد، سربازان ما که 
 و با ریختنِ بارانِ تیرهایشان بر سر دُشمنان، آنها را کمک ما خواهند آمد

  ". با ماجنگاندیشۀِ   بهد کشاند تانه درماندگی خواهیشتر بب
با این همه، اگر شما میپندارید که ما به چیز بیشتری نیاز داریم، " ]6.4.19[

 پروردِگا، ما میبایست که از هیچ چیز کمبودی گویید؛ زیرا به یاریِبمن ب
بدینگونه، اگر کسی میخواهد که چیزی را بازگوید، بِگُذارید تا . نداشته باشیم
به نیایشگاه ها بروید و به درگاه خُداوند نیایش کُنید، اگر نه، . او سُخن بگوید

ده ایم و سپس به جایگاه هایِ به درگاهِ آن خُدایی که ما برای او کُرپانی کر
  ".کار خود برگردید

را بیادِ آن گُفته هایی  خود  سربازانِ، افسرانو هر کُدام از شما" ]6.4.20[
بر  شما بازنمودم، و هرکدام از شما به کسانیکه  آگاهی که من برایِبیاندازد

  ازو خودش شایستگی فرماندهی را دارد؛د، نشان دهد که اآنها فرمان میران
  ". بیباکی در رفتارش در چهره اش و در گُفتارشراه نشان دادنِ
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  نَسکِ هَفتم، بخش یکم
  پیروزی سرنوشت ساز در جَنگ با کرُزوس

 به ا پروردگار نیایش کردند، آنههِ به درگاپس از اینکه سربازان ]7.1.1[ 
ستادِ و هنگامیکه کوروش با جایگاه هایِ نگهبانی خودشان بازگشتند؛ 

ارانِ شان برای آنها گوشت و نوشیدنی د، پیشیفرماندهیش سرگرم نیایش بو
و کوروش همان گونه که ایستاده بود، برجای ماند، و نُخُست یک . آوردند

 و سپس ناشتایی خودش را د پیشکش کردرا به خُداونچیزها بخش از آن 
یک بخش از آن خوردنی خورد؛ کوروش این خوی را داشت که هر ازگاهی 

پس از اینکه و .  هرکس که بیشتر از همه به آن نیاز داشت میدادها را به
 بخشی از مِی را به نشانه و آیین سپاسگزاری به درگاه خداوند، بر کوروش

وشابه اش را نوشید؛ و دیگر افسران ستادِ زمین ریخت و نیایش کرد، او ن
 نیایش  پَروَردگارپس از آن، او به درگاهِ. فرماندهیش، از کار او پیروی کردند

انِ آنها باشد و سپس بر اسبش سوار شُد و از افسران ب تا راهنما و پُشتیکرد
  .کار را بکنند ستادِ فرماندهیش خواست که همان

را همانند او با جوشن  کوروش خودش اندهیِاکنون همۀِ ستادِ فرم ]7.1.2[
یِ بُرُنزی با ارداهایِ بَنَفش، جوشن هایِ باالتنه از بُرنز، کالهخوده:  بودآراسته

 و هرکدام از آنها یک نیزه داشت که شیرهایِ بُلند؛و شمپَرهایِ بُلندِ سفید، 
بند  هایِ آنها با پیشانیاسب .  آلو ساخته شُده بودبدنۀِ آن از چوب درختِ

 هایِ بُرُنزی تکهبندهایی از بُرُنز؛ این  و ران بندهاسینه با آراسته شُده بودند، 
جَنگ ابزارهایی . دور نگه میداشتندهمچنین رانِ سوارکار را نیز از آسیب ب

دیگران بود که ابزارهایِ جنگیِ  از  از اینرو دگرگون دَربَر داشت کوروشکه
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، ندآذین داده شده بود) عادی( سازوار یِ دیگران با رنگِ تالیهایِجنگ ابزار
  .میدرخشیدنددرهالیکه جنگ ابزارهایِ کوروش همانندِ آینه 

 و ، نِشست وسپس، در آن هنگام که کوروش بر اسبش سوار شُد ]7.1.3[
 ، سِدایِ تُندرین به آن سویی بود که میخواست براه بیافتددرهالِ نگاه کرد
ردگارِ توانا، ما شُما را دُنبال خواهیم پَروَ".  او شنیده شددر سویِ راستِ

خروس  کوروش با آوایِ بُلند گفت، و آغاز به رفتن کرد، درهالیکه "کرد،
 اَرشامه در سویِ راست و )سواره نظام ( اسپوارانیگان هایِ، فرماندۀِ اَنتاش

)Arsamas (و پیادگان از سویِ چپ، کوروش را همراهی میکردند.  
 در در دَست داشتاو اد تا فرماندهان پرچمی را که کوروش فرمان د ]7.1.4[

 اکنون پرچمِ. پیش روند) ثابت(نگاه خود داشته باشند و با گام هایِ پایسته 
 بلند سوار  یک نیزۀِ بود که بر نوکِوش یک باز تَالیی با بال هایِ گَشودهکور

به امروز هتا تا ،  نشان به نام پرچمِ پادشاهِ پارسشناخته بودن این. شُده بود
 پیش از اینکه آنها بر دُشمن نمایان گردند، کوروش اَرتش را . داردنیز ادامه

  .سه بار نگهداشت
 نزدیک به سه کیلومتر از اینکه اَرتِش کوروش به اندازه ای ولی پس ]7.1.5[

 پیشروی برای برخود  دُشمن بر آنها نماین گشت که درهالِپیش رفت، اَرتِشِ
 آگاه یکه هر دو اَرتِش بر همدیگر نمایان گشتند و دُشمنو هنگام. با آنها بود

 فرمان زوسکرُ دور بزند، یخوببه شُد که میتواند پارس ها را از هر دو سوی 
دور زدن اَرتش کوروش ) مانور(زیرا از سویی دیگر رَزمایش —ایست داد
 را  پارس اَرتشِ بال هایِدور زدنِکرُزوس و —.میشُد) غیر ممکن(ناشایش 

، بدینسان او سُتونی از سپاه )محاصره کُند(زید تا پارس ها را بپَروَستَد آغا
خودش را به سوی راست و ستونی را به سوی چپِ ارتِش کوروش فرستاد تا 
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خود داشته باشد و با تنگ ) محاصره(سه گوشه در پَروَستِش پارس ها را از 
  .وی بتازد پَروَستش، بتواند همزمان از هر سه س)حلقه (کردن چَنبَرِ

را دید، او نه ایستاد و ) تحرک(ولی کوروش، با آنکه این جُنباکی " ]7.1.6[
آیا شُما " .هبُرداَرتِش را رَ ، پیشترنه دستور به پس روی داد، ولی همانندِ

دُشمن درهالِ ) جناح هایِ(، آنجا که بال هایِ خروس اَنتاشتماشا میکنید، 
 کوروش " کانونشان هَستند؟دور شُدن از هم برای ساختن سه گوش با

ه پُرسید، هنگامیکه او درنگریست که سُتون هایِ دُشمن از هر دو سوی با چ
 چه اندازه هَستند، و تاچرخ زدن   درهالِ، شاناز کانون) فاصله ای(بازه ای 

 )کامل کردن( برایِ رساکردنِ  راندنِ بال هایشانای آنها درهالِ به پیش
 خروس اَنتاش "به درستی که من میبینم،" .هَستند) محاصره(پَروَستش 
و من همچنین، شگفت زده شُده ام؛ بنگرم میĤید که آنها درهالِ "پاسُخ داد، 

به خُدا، که "".شان هَستند دور کردنِ بال هایشان بیش از اندازه از کانون
  از کانونِهمچنین درهال دور شدن و" کوروش گُفت، "درست میگویید،

  ".اَرتِشِ ما
 پُرسید، خروس اَنتاش "آنها از اینکار چیست؟) دلیل(فرنودِ " ]7.1.7[
یک  به ما نزدها میترسند که بال هایِ آنها بسیارآشکارا از اینرو که آن"
 و  از ما دور است، آنها هنوز بسیاردرهالیکه کانونِ ارتشِآنهم شوند، بِ

 گفت، خروس اَنتاش "پس،"".بدینسان ما به آنها نزدیک خواهیم شد
 از گر کُمک کُند، هنگامیکه آنها بسیارچگونه یک لشکر میتواند به لشکر دی"

نکه این روشن است که همی"کوروش پاسُخ داد،" "خوب،""هم دور هَستند؟
 به سُتون درهال پیشروی هَستند، راسته  که هم اکنونآن بال هایِ دُشمن

اهند بدینگونه با  آنها میخوروی بال هایِ اَرتِشِ ما بایستند؛رو در ) مُستقیم(
ر سه سوی را بسازند و سپس از ه) جبهه(چَکاد نُخست ما درگیر بشوند که 
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روی کُنند؛ چونکه این آهنگِ آنهاست که از همه و همزمان به سوی ما پیش
  ". بر ما بتازندهمزمانسوی و 

آیا شما میپندارید که برنامۀِ آنها " گُفت، خروس اَنتاش "خوب،" ]7.1.8[
ولی . آنچه که آنها میبینندآری؛ برایِ به انجام رساندنِ ""ی باشد؟برنامۀِ خوب

از این است، اگر که بدتر هتا در پیوند با آنچه که آنها نمیبینند، برنامۀِ آنها 
، کوروش گُفت، اَرشامهولی شما، . تون یک بیایندبه سُمیخواستند که آنها 

 همانگونه که میبینید که منپیادگانِ زیر فرمانِ خودتان را به آرامی رَهبَرید، 
، او را با اسپواران خود در یک تراز خروس اَنتاشدرهال رفتن هستم؛ و شُما، 

 از دیدِ ین میان، من میخواهم که تا جایی پیشروی کُنم، کهدُنبال کُنید؛ در ا
 نُخست میخواهم ؛ه باشد داشت برای آغاز جنگ دربرمن بیشترین برتری را

یِ ن بیاندازم و یک بررسی از چگونگی و نَهیدها خودمانگاهی به مردانِ
  ".آنها بکنم) اوضاع(
 زمانِ همینکه در ،هنگامیکه من به آن رزمگاه رسیدمولی " ]7.1.9[

  سرودِ، من خواندنِ بهم نزدیک شُدیم، ما و دُشمن به اندازۀِ بَسَندهپیشروی
. ه پیش بردارید تُند تری را بپیروزی را آغاز خواهم کرد، و شما باید گام هایِ

 نزدیک شویم، شما به آن پی  به جایگاهِ دُشمن بسیاردر آن دَمی که ما
خواهید بُرد، زیرا بانگ ها خیلی بُلند خواهند شد، من اینگونه میپندارم؛ و در 

او برای — با ارابه هایش به رَده هایِ دُشمن خواهد تاختاَبرَه داتاهمان دَم 
و شما باید که او را دُنبال —دارد) موریتما(انجام چنین کاری پَروانِکی 

 ،زیرا با این روش. کُنید،  و تا آنجا که میشود نزدیک و پُشتِ ارابه ها باشید
سپس بر آنها  خوب سرگشته کُنیم و بسیارم توانست دُشمن را ما خواهی

و همینکه من بتوانم، من نیز در آنجا خواهم بود، و از خُداوند . بتازیم
  ". به شُما بپیوندم دُشمن تا من در پیگردِدذارمیخواهم که بگ
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  این آرَنگ از کنار رَده هایِ رَزمی گُذر میکرد، او کوروشهنگامیکه ]7.1.10[
 ، و سپس» تو هَستی رهایی بخش و راهنمایِ ماپَروَردگارا«:را سرداد) شعار(

 و  هایِ ارابه دارانو هنگامیکه او از کنار رَده.  داد راهش ادامه بهسواره
پیادگانی که به جنگ ابزارهایِ سَنگین آراسته بودند، گُذر کرد، او نگاهِ 

چه خوشنودی بُزرگی ": افکند و گُفت هاکوتاهی به برخی از آنها در سُتون
  و سپس، هنگام رو". میاندازماست، دوستانِ من، که به چهره هایِ شما نگاهِ

امیدوارم که بیاد ": دوباره گفت،در رو شدن با گروهی دیگر از سربازان
رد تنها بر سر پیروزی ای نیست که امروز بدست بَبیاورید، مردان، که این نَ

بر سر همۀِ پیروزی هایی است که تاکنون شما ) بکه(ه  آورد، ونکهیدخوا
  ".بدست آورده اید و همۀِ کامگاری هایی که در آینده بدست خواهید آورد

 : سربازان گُذر کرد، او گُفت دیگرهنگامیکه کوروش از کنارِ ]7.1.11[
مردانِ من، برای همیشه ما هیچ دلگیری ای از پَروَردگار نخواهیم داشت؛ "

برکت ( هایِ ی داشته است تا امروز آفریکانیزیرا او این بخت را به ما ارزان
بُگذارید تا نشان دهیم که دالور ! مَردان. فراوانی را بدست آوریم) هایِ

  ".هَستیم
 : دیگر دسته هایِ رَزمی، کوروش گُفتگُذر کردن از کنارِ با ]7.1.12[
 هَمِگانی که دلپسند تر از این جَشن باشد، ما مَردانِ من، به کُدام جَشنِ"

هرگز میتوانستیم خودمان را فرابخوانیم؟ زیرا، اکنون با نشان دادنِ خودمان 
کارهایِ   بزرگی در انجامِ)سهم( دلیری هَستیم، میتوانیم دانگِ مردانِکه 

  ".خوب برایِ سود رساندن به همدیگر داشته باشیم
 : دیگر کوروش گُفت گُردان هایِ رَزمیِ از کنارِبا گُذَرکردن ]7.1.13[
 به گمانِ من شما پی بُرده اید که پیگردِ دُشمن، کوبیدن و کُشتن !مَردان"
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دی و آوری، آزا جَنگی، نام) غَنیمت هایِ(دُشمن، دَستیافتن بر پَروِه هایِ 
همۀِ این چیزها هم اکنون بهایی هَستند که برایِ پیروزمندان —توانمندی

بُزدالن، باژگونۀِ همۀِ این چیزها را  برای ،نگهداشته شده اند؛ ولی هرآینه
، مکی کُنم من بتوانم کُو،  جانش باشد نگرانِاینرو، اگر کسیاز. نگهداشته اند

 من خودم را ناچار به انجام کاری نگد؛ زیراجَبِگُذارید تا او در کنارِ من بِ
  ".نخواهم کرد که فرومایه و بُزدالنه باشد

 کسانی گُذر کرد که پیش از این  ولی هنگامیکه کوروش از کنارِ]7.1.14[
 نیازی است که من  چه! مردانِ من":زیر فرمانِ او جَنگیده بودند، او گُفت

 روز را با  دالور هایِ آدم؟ زیرا شُما میدانید که چگونهچیزی به شما بگویم
  ". چگونه آدم هایِ ترسو رفتار میکنندنَبَرد سرمیکُنند و

اَبرَه  به  از کنار این سربازان، هنگامیکه کوروش پس از گُذشتنو ]7.1.15[
 خود  ارابه را به مِهترِ لگامِ، پس از اینکهاَبرَه داتا رسید، او ایستاد؛ و داتا

  در نزدیکی آن جایگاهکهنیز  فرماندهان ، به سوی کوروش آمد، و دیگرسِپُرد
 و سپس کوروش به . ارابه رانان، به سوی او دویدندبودند، هم پیادگان و هم

 درخواستِ ر، پَروَردگااَبرَه داتا":دسته ای که به دور او گردآمده بود، گُفت
) جبهه(چکادِ  ، هَمبستگانانتان در میانِشما را پذیرفته است که شما و مرد

یکه بزودی نیاز  بدینسان، اکنون این را بیاد بیاورید، هنگام.نگهدارید جنگ را
درگیری شوید، پارس ها نه تنها گواه شما خواهند بود شود که شما وارِدِ 

آنها شما را دُنبال خواهند کرد و نخواهند گُذاشت که شما بدون ) بلکه(ونکه 
  ".پُشتیبانی به درگیری اندر شوید

 که  این بخش از اَرتش در از دیدِ من" پاسُخ داد، ه داتااَبرَخوب، " ]7.1.16[
؛ ولی من نگرانِ بال هایِ اَرتش  استهمه چیز روبراه زیر فرمان من است،
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 دُشمن با شِاَرتِ) جناح هایِ(نم که بال هایِ خودمان هَستم؛ زیرا من میبی
 گُسترده شدن درهالِ از هر سوی و نیروهایِ رَزمی شان سختارابه ها 

در پیشاپیش خود  هایچ چیز برای رو در رو شدن با آنما ه، درهالیکه ستندهَ
؛ و ، نیست ما در برابرِیِ دُشمنبجز ارابه ها رَزمگاه چیزی و در کانونِ نداریم

بدست ) قرعه کشی(بدینسان اگر من این جایگاه را از راه پانسه کشی 
 آسوده ترین  زیرا،یست که از بودن در اینجا شرم میکردمنمیĤوردم، من میبا

  ".، بدست آورده ام)تصور کُنم (نگارموانستم به اِجایگاه را که من میت
اگر همه چیز در آن بَخش از اَرتِش که " کوروش گفت، "خوب،" ]7.1.17[

زیرِ فرمانِ شماست بخوبی پیش میرود، هرگز نگران بخش هایِ دیگر 
رِ بال هایِ دُشمنان برای سَنگینی بااز زیرا به یاری پَروَردگار من نباشید؛ 

 که به از شما خواهش میکنم) جدی(و من فَرسختانه . شما خواهم کاست
رَده هایِ دُشمن که رو در روی شما هَستند، پاتک نزنید، تا اینکه شما آنها را 

 پیش در شبِتنها  کوروش ". بِبینید اکنون نگرانشان هَستید، گُریزانکه هم
ایی و خودبالندگی سُخنرانی میکرد؛ و در زمان رد اینچنین با خودستبَاز نَ

ولی هنگامیکه ":هایِ دیگر او هرگز خودستایی نمیکرد؛ و او چنین ادامه داد
 که من در و بیگُمان بودیددرهال گُریز دیدید، شکست خورده و شما آنها را 

 شما دُشمنان ،؛ زیرا در این هنگام دُشمن بتازید سربازانِهَستم،  بهنزدیکی 
   ".تان را بی اندازه ترسو خواهید یافت، درهالیکه مردان خودتان را دالورخود

در زمان دارید، هنوز ، به هر روی، اکنون که شما اَبرَه داتا، ولی" ]7.1.18[
 و مَردانِ خودتان را به تازش به رانیدراستایِ رَده هایِ ارابه دارانِ خودتانِ بِ

دادنِ  آنها را نیرومند و با ن دل هایِ، با نگاه هایتا)تشویق کُنید(یزانید اِ
چالش و  گرایش به با نیرویِ روانی، افزون بر آن. نها را دلشاد کُنید، آهااُمید

 را در خودتان بتوانید شُما سپاهشما و   برانگیزانید، تا را در آنهاهَماوردی
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 خواهد و اینکار به رَنجش.  در بوتۀِ آزمایش بِگُذارید بهترین ارابه دارانجایگاهِ
چونکه بیگُمان باشید که اگر امروز ما کامگار شویم، همۀِ مردم در ارزید؛ 

 هماهنگ با ".آینده خواهند گفت که هیچ چیز سودمند تر از بی باکی نیست
 راند، همانگونه که کوروش  سوار ارابه شُد و به سویِ سپاهشاَبرَه داتاآن 

  .پیشنهاد داده بود
دوباره در راستایِ لشکر گُذر کرد، او به بالِ و هنگامیکه کوروش  ]7.1.19[

) سواره نظام(  اسپوارانِ با نیمی ازویشت اَسپَهچَپِ اَرتش رسید، جاییکه 
ویشت اکنون، " ):صدا کرد( کرد د؛ کوروش او را سِداپارسی جای گرفته بودن

 آن تُندی که از آن برخوردارید، اندکی کاربُرد مییابید؛ ، شُما از بَهراَسپَه
 بِکُشیم، پیش از اینکه آنها ما را ازپا  را مانچونکه اکنون، اگر ما دُشمنان

  ".، هیچکس از ما نابود نخواهد شُددربیاورند
ما کارِ آن بخش از دُشمن را " خَندان گُفت، ویشت اَسپَه "خوب،" ]7.1.20[

که رو در روی ماست، خواهیم ساخت؛ ولی آن بخش از دُشمن را که در 
 دیگر واگُذار میکُنیم تا شاید آنها نیز کاری رتش است، به لشکرِپهلوگاهِ اَ

 من خودم درهال " کوروش گُفت،"چرا،"".برای انجام دادن داشته باشند
، این مَهَند ویشت اَسپَهیاد بسپار، ولی این را بِ. ه سوی آنها هَستمرفتن ب

نی دارد، اگر نیست که خُداوند به کُدامیک از ما نُخُست پیروزی را ارزا) مهم(
سپس تر چیزی از دُشمن بجای بماند، بِگُذار تا ما هر نیرویی را که داریم 

واپسین سربازِ دُشمن ادامه ) تسلیم(بکار بگیریم تا جنگ را تا سُتوهش 
  ".بدهیم

و هنگامیکه او به سویِ .  بدینسان کوروش سُخن گفت و گُذر کرد]7.1.21[
 اَرابه داران در آنجا رسید و به او پهلوگاهِ اَرتش رفت، او به فَرماندۀِ
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آری، من آمده ام که به شُما کُمک کُنم؛ ولی هنگامیکه شُما ما را ":گُفت
 تاختن به دورترین بخش از بالِ دُشمن هَستیم، همزمان دیدید که درهالِ

تالش کُنید تا رَده هایِ رَزمی آنها را درهم بشکنید؛ زیرا شُما در جایگاهِ 
در  بود اگر که خودتان را از میان آنها رها سازید تا اینکه دیآسوده تری خواه

  ").محاصره شوید( رَده هایِ رَزمی آنها پَروَستیده شوید میانِ
 گُذر کرد و به پُشتِ چارآیُج هایِ و هنگامیکه کوروش دوباره ]7.1.22[
 و هَنگِ پیادِگان و  بانوان رسید، او به آرتاگرسِس و فارنوکوس)کالسکه های(

 "ولی،". د فرمان داد که در آنجا بماننددن که زیر فرمانِ آنها بواسپواران
 که رو در رویِمیتازم هنگامیکه شما مرا دیدید که به آنها "کوروش گفت، 

که رو در روی شما هَستند، شما هم به آنها  پهلوگاهِ راستِ ارتش ما هَستند،
ه به کانجام دهید  ]*[النکس ااینکار را با آرایش رَزمی ف .پاتک بزنید

آرایشی که در آن شما پیش از همه نیرومند خواهید —مردانتان میدهید
  آن اَرتشبتازید، به آن بخشی که در آنجاو به دُشمن در پهلوگاهش —بود

میبینید، اسپواران شما و، همانگونه که .  است و ناتوانبیشتر از همه سُست
پ شُترسواران را نیز در برابر آنها  تی، به هر رویآنها بسیار دور ایستاده اند؛

رد آغاز شود، شما دُشمن را در بَبفرستید، و بیگمان باشید که پیش از اینکه نَ
  ".خَنده آور خواهید یافت) وضعیت(یک نِهِشتِ 

آرایش ویژۀِ رَزمی سربازان یونانی که با سپرها و نیزهای بُلند پهلو به پهلو یک دیوار ] *[
  .پدافندی میساختند

 پس از اینکه کوروش دور زدن در میان نیروهایش را به پایان ]7.1.23[
 یپنداشت، که مزوسکرُو .  پَهلوگاهِ راستِ اَرتِش رفترساند، او به سویِ

 آن بال ن را رهبری میکرد، هم اکنون بیشتر از که خودش آ او ارتشِکانونِ
ن نزدیک شُده ه بود، به اَرتِش پارسیادر آن سوی گُستردآنها را هایی که او 
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 شدنِ بیشتر خودداری ای برای بال ها فرستاد که از دوریک نشانه است، 
و پس از اینکه آنها . بدارند و رو در روی دُشمن بمانند آنجا نگه  ولی،کُنند

 به آنها نشانۀِ زوسکرُایست کردند و رو در رویِ اَرتِش کوروش ایستادند، 
  .پیشروی به سویِ دُشمن داد

 دُشمن که به جَنگ ابزارهایِ سَنگین زمی رَینسان سه یگانِبد ]7.1.24[
 کانونِسویِ  تِشِ کوروش پیشروی کَردند، یکی بهآراسته بودند به سویِ اَر

، یکی  شُدند روانه بال هایِ اَرتِشِ اوبه سویِ دیگر ، و آن دوتایِ)جبهه(چَکاد 
 ی بر سراسرِرس بُزرگاز سوی راست، و دیگری از سویِ چپ؛ بازده اینکه، تَ

 یک کوچک که در میانِ) آجر (همانندِ اینکه یک آگورِ. اَرتِش او چیره گشت
، اَرتِشِ کوروش از هر سوی )قرار گرفته باشد(ایستیده باشد  بُزرگ آگورِ

، بجز پُشتِ اَرتِش، با )ه بودمحاصره شُد(من پَروَستیده شده بود بدستِ دُش
ایِ سنگین و سِبُک آراسته بودند، با اسپواران و سربازانی که به جنگ ابزاره

  .کمانداران و ارابه داران
هنگامیکه کوروش فرمان داد، همۀِ اَرتِش چَرخید و رو در روی  ]7.1.25[

و از آنجا که آنها نمیدانستند که چه پیش خواهد آمد، خاموشی . دُشمن شُد
 نگرِ کوروش آمد که زمانِسپس، هنگامیکه بِ. ژرَفی همه جا چیره گَشت

 اَرتِش در مگیِدُرُست فرارسیده است، او خواندنِ سُرودِ پیروزی را آغازید و هَ
  .رَزمی به او پیوستند) شعارهای (آرَنگ هایِ ) تکرار(بازکردِ 

 آنها به  جَنگِرودِ پیروزی به پایان رسید، فریادهایِپس از اینکه سُ ]7.1.26[
ت؛ و بیدرنگ  هنگام کوروش به پیش تاخ، و در اینآسمان سر کشید

 و در یک دم او خودش نیز افکند بالِ دُشمن  بهکوروش اسپوارانِ خود را
 پیادِگان ، تیزپابا یک جُنبشِ. ن با دُشمن شُدن به تَهمراهِ آنها درگیر جنگِ تَ
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) محاصره( و پَروَستش با یک آرایشِ رَزمیِ خوب، کوروش را دُنبال کردندنیز 
غازیدند، بگونه ایکه کوروش اَرتِشِ دُشمن دُشمن را از این سوی و آن سوی آ

آسیب پذیر بُزُرگی انداخت؛ چونکه او با یک ) وضعیت(را در یک نِهِشتِ 
یگانِ رَزمی که به جَنگ ابزارهایِ سَنگین آراسته بودند، با پَهلوگاهِ دُشمن 

 ناچار به درازتر درگیر شُده بود؛ و بازدۀِ کار اینکه، بزودی دُشمن سر از پا
  .ز شُدگُری

به بالِ چَپِ او  همینکه آرتاگِرسِس کوروش را درهالِ نَبَرد دید، ]7.1.27[
، بدینگونه که شُتُرها را به پیش راند، همانگونه )حمله کرد(دُشمن آفند زد 

 فراوانی )فاصلۀِ( بازۀِ ولی هنگامیکه هنوز شُتُرها. که کوروش فرمان داده بود
رفتند؛ کنار کردند و به م ز پیش آنها رَ ااز دُشمن داشتند، اسب هایِ دُشمن

برخی از آنها ترسیدند و گُریختند، برخی از ترس بر روی دوپای خودشان 
ین  بهمدیگر میپریدند؛ زیرا ا درهال گُریزایستادند، درهالیکه دیگر اسب ها

 که شُتُرها روی اسب ها است) یعاد(هنجار و رَوامندی بِ) تأثیر(یک هَنایش 
  .ندمیگُذاربرجای 

و در آن هنگام که دُشمن سرگردان بود، آرتاگِرسِس، با مردانی که  ]7.1.28[
زیر فرمان داشت، بر سر آنها فرود آمدند؛ و در این هنگام یگان هایِ ارابه 

 از سربازانِ دُشمن که و بسیاری. است و چپ بر دُشمن تاختندداران نیز از ر
) سواره نظام هایی(ی  اسپواراندستِ، بِ گُریز از پیشاپیش ارابه ها بودنددرهالِ

 به پهلوگاهِ )حمله شان( که درهال دُنبال کردن آفَندشان ازپای درآمدند
ردند که خود را از  از سربازان دُشمن که تالش میکدُشمن بودند، و بسیاری

  .رها سازند، گرفتار ارابه داران میشُدنددستِ اسپواران 
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زمان از دست  دَرَنگ کُند و نکه بیشتر از اینبدونِ ای نیز اَبرَه داتاو  ]7.1.29[
 ارابه اش را به  او"اکنون، دوستان، مرا دُنبال کُنید،"، فریاد برآورد، بدهد

 بدونِ اینکه رد؛پیش راند درهالیکه هرچیزی را از سر راهش جارو میک
تازیانه خون از ) ضربۀِ(بخشایشی به اسب هایش نشان دهد، با هر کوبشِ 

 به همراه او به پیش و بازماندۀِ ارابه داران نیز. ان میگشتوبدن اسب ها ر
در این هنگام ارابه هایی که رو در رویِ آنها بودند، بیدرنگ از . شتافتند

 گُریز مردانی را که از اسب بر هنگامِدر  ،پیشاپیش آنها گُریختند؛ برخی
  .شتند آنها را پُشتِ سر میگذا،زمین افتاده بودند، برمیداشتند، و برخی

 به رید و خودش را راسته به میان نیروهایِ دُشمن پَاَبرَه داتا ولی ]7.1.30[
زارهایِ سَنگین بودند؛ و راسته به جنگ اب سربازان مصری افکند که آمیانِ

آنها که در آن نَزدیکی بودند و با او در یک سُتونِ رَزمی آرایش داده شُده 
  دیگرن، در بسیاری از رویدادهایِاکنو. بودند، در این تازش به او پیوستند

 نشان داده شده است که هیچ سُتونِ رَزمی که آراسته به جنگ ابزارهایِ نیز
آن سُتونِ رَزمی ای باشد که از یاران و ، نمیتواند نیرومند تر از  استسنگین

د که ؛ و در این رویداد نیز نشان داده شُ ساخته شده استدوستانِ نَزدیک
اَبرَه چونکه تنها دوستانِ نزدیک و یارانِ .  است بودهستاین گمانه زنی در

  پس ازدند، زیرا دیگر ارابه داران به پیش بُرتازش را با فشارآن  بودند که داتا
پیگردِ ارابه هایِ گُریزان، چرخیدند و بکنار ایستادند، هنگامیکه آنها با 

  . روی گَشتنددۀِ سربازان مصری رو در انبوهِ بهم فشر و پایداریِایستادگی
سربازان مصری که تاخته بودند، به جایی  و یارانش اَبرَه داتاولی  ]7.1.31[

نمیتوانستند راه را برایِ آنها باز کُنند، زیرا مَردانی که در هر دو سویِ آنها 
بودند، اُستوان پایداری میکردند؛ بازده اینکه، آن کسان از دُشمن که 
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 و نگونسار  اسب ها ازپا درآمدندنگرِایستادند، در تازش سهمگین و ویرا
گَشتند، و آنها که به خاک افتادند، هم خودشان و هم جنگ ابزارهایشان، زیر 

 شُدند؛ و آنچه که زیر داس ها ا و چرخ ها، له و لورده و تکه پارهپای اسب ه
 سهمگین تکه تکه هرچیزی، از جنگ ابزارها گرفته تا سربازان، بگونۀِ—رفت

  .شتو پاره پاره گَ
توصیف  ( بازنمود ناپذیر استسرگردانی، کههنگامیکه در این  ]7.1.32[

ی از بخاک  بر روی پُشته هایِ گوناگوناَبرَه داتا چرخ هایِ اَرابۀِ ) استناپذیر
رد همراهی بَ، او و دیگران که او را در این نَپَریدند افتادگان و زخمی ها

نکه آنها خودشان را دالور نشان آ میکردند، بر زمین افتادند، و در آنجا، با
 سپس پارس ها،. دَریده شُدند و ازپای درآمدندبدستِ سربازان دُشمن دادند، 

،  و مَردانش آغاز کرده بودنداَبرَه داتا آفند را در آنجا ازسر گفتند کهدرهالیکه 
 آشفته و  کهبر سربازان دُشمن وارد کَردند) یعظیم (ی آسیمویرانگریِ

آنجا که سُتون هایِ رَزمی مصری هنوز آسیبی در  ولی ؛سرگردان بودند
آنها برایِ رو در — هَنوز بودند سُتون ها از اینچنینو بسیاری—ندیده بودند

  .نددکرمیروی روی شُدن با پارس ها پیش
ها، زوبین ها و ه سپس یک درگیریِ هراس انگیزی با نیز ]7.1.33[

 رِگَری ها، به هر روی، هم از نَمص.  ازسر گرفته شُدشمشیرها در اینجا و آنجا
هایی که آنها هتا ه  بَرتَری داشتند؛ زیرا نیز،شُمار سربازان و هم جَنگ ابزار

 کاراتر از توان هَستند، و سپرهایِ آنها بسیاربرند بُلند و پُرامروز بکار می
د، و از آنجا که ن آنها را میپوشان کوچک، بدنِباالتنه و سپرهایِهایِ جوشن 
 آنها تا شانه هایشان میرسد، کمک خوبی برایِ هُل دادن  بُزرگِسپرهایِ
نزدیک یکدیگر، مصری ها به بدینسان، با بهم آوردن سپرهایشان . هَستند

  .برتری داشتند و آن را نشان میدادند
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و از آنجا که پارس ها ناگُزیر بودند که سپرهایِ کوچکِ شان را در  ]7.1.34[
د، ونکه نمیتوانستند جایشان را نگه بدارننه تنها  ادَستانشان نگه بدارند، آنه

 که گام به گام پس نشینی کُنند، درهالیکه زخمه ای ناگُزیر بودند) بلکه(
را دریافت میکردند، تا ) ضربه ای(را به دُشمن میزدند و کوبه ای ) ضربه ای(

که هنگامی. روان رسیدند) بُرج هایِ(اینکه آنها به زیرِ پوششِ آن بُرگ هایِ 
ها را از باالیِ بارانی از تیر، )در عوض (مصری ها در برابرآنها به آنجا رسیدند، 

نیروهایِ ویژه ای که در دورترین ولی آن بُرگ هایِ روان دریافت کردند؛ 
 نشینی  مصری جای گرفته بودند، پروانۀِ پسبخشِ پُشتیِ سُتون هایِ رَزمیِ
 با شمشیرهایِ  آنها زیرادادند؛را نمی مصری به کمانداران و نیزه اندازانِ

  .کشیده سربازان را به تیراندازی، پرتاب نیزه و ادامۀِ نبرد ناگُزیر میکردند
 هیاهو و غُرش جنگ ی درگرفته بود؛ یک کُشت و کُشتار سَهمگین ]7.1.35[

مۀِ مهَهَ همراه با  را میشکافتندهایِ گوناگونی که هواه  تیر و نیزابزارها و
مک زان شنیده میشُد، هنگامیکه آنها همدیگر را به کُبُزرگی از سربا

نگیزاندند، و یا دست به دامن ند، یا همدیگر را به دالوری برمیاَفرامیخواند
  .خُداوند میشُدند

در این هِنگامۀِ سرنوشت ساز کوروش که درهالِ پیگردِ آن بخش  ]7.1.36 [
 هنگامیکه او دید که از دُشمن بود که با او رو در روی شُده بود، سر رسید؛ و

پارس ها ناگُزیر شُده بودند که از جایگاهشان پس نشینی کُنند، نگران شُد؛ 
  نخواهد توانستیدریافت که او از هیچ راه دیگربیدرنگ ولی کوروش 

، بدینسان او به  دور زدن آن بجز از راهمهار کُند،تُندتر  دُشمن را پیشرویِ
 سُتون هایِ  پُشتِ سَواره به سویِ و کُنندمَردانش فرمان داد تا او را دُنبال
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بر سر ، همینکه کوروش آن راه دیگر را پیدا کرد، در آنجا.  شُوندهدُشمن روانِ
  . از آنها را کُشتآنها را درهم کوبید و بسیاری ، فرود آمددُشمن

خودشان آگاه شُدند، ) وضعیت(و هنگامیکه مصری ها از نِهِشت  ]7.1.37[
 آن زخمه ها در میانآنها  و ه دُشمن در پُشتِ سرِ آنهاست؛ند کفریاد برآورد
و سپس آنها درهم و برهم با .  روی خود را چَرخاندند)ضربه ها(و کوبه ها 

یکدیگر نبرد کَردند؛ پیادِگان با اسپواران؛ و در این دَم یک مَردِ مصری که 
 زَخمه ای ، با شمشیرشزیر اسبِ کوروش اٌفتاده بود و زیر سُمِ اسب رفته بود

شی پُرتَنِش و آن اسب که بدینسان زخمی شُده بود، پَرِ. به شکم اسب زد
  .کَرد و کوروش از اسب اُفتاد

که تا چه اندازه برایِ یک ) تصور کُند(نگارد اَه  آدم باید که بتواند ب]7.1.38[
ا بیدرنگ افسر با ارزش است، که نزدِ سربازانش دوست داشتنی باشد؛ زیرا آنه

ریدند، نبرد کردند، هُل دادند و هُل داده شُدند، کشیدند و به پیش پَفریاد 
کوروش ) یارانِ(تا اینکه یکی از آجودان هایِ . زخمه زدند و زخمی شُدند

توانست خود را به او برساند، از اسبش پایین پرید، و به او کُمک کرد تا سوارِ 
  اسبش شود؛

 به مصری  اکنون، او دید که و هنگامیکه کوروش بر اسب سوار شُد]7.139[
 خروس اَنتاش و همچنین ویشت اَسپَه چونکه ها از هر سوی تازش میشود؛

ولی با اینهمه کوروش به آنها پَروانه . اکنون با اسپواران پارسی رسیده بودند
 که آراسته به جنگ ابزارهایِ سَنگین  مصریسُتون هایِ رَزمیِآن نداد که به 

به آنها تیراندازی ) فاصله(آنها خواست که از یک بازه ولی از بتازند، بودند، 
 پس از اینکه کوروش در . آنها پرتاب کُنند سویِکُنند و فالخن سنگ به

 سواره دوری زد و به آن دستگاهِ هایِ بُرگ هایِ روان ،پیرامونِ میدانِ کارزار
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 نگاهی که بر فراز یکی از بُرگ ها باال رود و) تصمیم گرفت(رسید، او وَدایید 
به میدانِ کارزار بیاندازد، تا ببیند که آیا در جایی، هنوز بَخشی از نیروهایِ 

  . درهال ایستادگی و مبارزه هَستنددُشمن
رفت، او نگاهی هنگامیکه کوروش برباالیِ یکی از بُرگ هایِ روان  ]7.1.40[

رخی به میدانِ کارزار انداخت که پُر از اسب ها، سربازان و ارابه ها بود، ب
درهال گُریز بودند، و برخی درهال پیگردِ آنها، برخی پیروزمند بودند و کسانِ 

از دُشمن جایی یک لشکری در دیگر شکست خورده؛ ولی کوروش نتوانست 
 از سَنگرهایش باشد، که هنوز درهال ایستادگی و پدافندگریرا پیدا کُند 

 )وضعیت(ک نِهِشتِ بجز لشکر مصری ها؛ و آنها، از آنجا که خودشان را در ی
بسته ساخته بودند و پُشتِ ) دایرۀِ(کننده یافته بودند، یک پَرهونِ  نااُمید

سپرهایشان چُمباتمه زده بودند، بگونه ای که تنها جَنگ ابزارهایِ آنها دیده 
و آشکار بود؛ ولی آنها نیز دیگر درهال انجام هیچکاری ) قابل دیدن(شدنی 
  .زیان هایِ سنگین رتابیدنِ و ب کشیدن دردز بجُنبودند،

 فراوان برای رفتار مصری ها تایشِسِ) احساس(که سُهِش کوروش،  ]7.1.41[
 مردانِدلسوزی کرد که چنین نیز برایِ آنها همزمان  ،ه بودبدست آورد

دور آن ه  همۀِ کسانی را که ب؛ از اینرو کوروش باید ازپای دربیاینددالوری
د، از آنجا دور ساخت و نگذاشت که کسی نبرد ل نبرد بودندرها) حلقه(ر نبَچَ

 فرستاد تا از آنها سپس او پیکی را به سویِ سربازان مصری. را ادامه دهد
 که با رفتار دغابازانه شان بپرسد که آیا آنها میخواهند برای کسانی بمیرند

آنها را رها کرده و تنها گذاشته اند و یا اینکه میخواهند ) خائنانه شان(
چگونه ما " دالوری شناخته شوند؟ مان مَردانِان را برهانند و همززندگی ش

و همزمان مردانِ دلیر "آنها پاسُخ دادند، " ،میتوانیم زندگیمان را پاس داریم
  "؟شناخته شویم
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زیرا ما گواه هَستیم که شُما " کوروش پاسُخ داد، "شُما میتوانید،" ]7.1.42[
ردند و هنوز نگرهایشان ایستادگی کَتنها کسانی هَستید که در پاسداری از س

آیا شُما میپذیرید که " مصری ها پاسُخ دادند، "خوب،"".دآمادۀِ مبارزه هَستی
شُما " "کنامی و بُلندآوازگی است؟نگهداری از جانمان هماهنگ با نی

 کوروش دوباره پاسُخ "میتوانید جَنگ ابزارهایِ خودتان را به ما واگُذار کُنید،
که جان شما را ) تصمیم گرفته اند(آنها بشوید که وَداییده اند و دوستِ "داد، 

  ".پاس دارند، هنگامیکه در توان آنها بود که شما را نابود سازند
چگونه شما "اگر ما دوستان شما بشویم، مصری ها گفتند، " ]7.1.43[

 "همانگونه که شما با ما رفتار خواهید کرد،""میخواهید با ما رفتار کُنید؟
و این رفتارِ خوب "".و رفتار ما بسیار خوب خواهد بود" پاسُخ داد، کوروش

تا زمانیکه جنگ ".  مصری ها یک بار دیگر پُرسش کردند"چه خواهد بود؟
 که است بهتر از آنچهاین رفتارِ خوب در برگیرندۀِ دستمزدی ادامه دارد، 

ا بخواهید  آشتی برپا شُد، اگر شم در آن هنگام کهتاکنون دریافت کرده اید و
، از زمین هایِ کشاورزی، شهرها، زنان و پیشکاران که پیش ما بمانید
  ".برخوردار خواهید شد

با شنیدن این نویدها، مصری ها با فروتنی خواهش کردند که در  ]7.1.44[
پوشی شود، زیرا مصری  باشد، از آنها چشمزوسکرُاری که در برابر هر کارز

 همۀِ آن ؛ی است که آنها با او آشنا هَستندها گُفتند که کرُزوس تنها رهبر
را مصری ها پذیرفتند، و برپایۀِ نیکخواهی پیمان ) شرط ها(دیگر سامه ها 

  .هایِ دو سویه بستند
یی که در سرزمین کوروش خانه کردند، هتا تا به مصری هاآن  و ]7.1.45[

وش به آنها  مانده اند؛ و کورپادشاه) باوفای(امروز فرمانبُردارانِ تُوختارِ 
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شهرهایی را داد، برخی از این شهرها در درونِ سرزمین پارس هَستند، که 
امند که در میان مین) Egyptian(هتا تا به امروز آنها را شهرهای اِجیپتین 

در کرانۀِ ) Cyme(در نزدیکی سیمِ ) Cyllene(و سیلِنِ ) Larissa(سا آنها الری
پس از .  به امروز در آنجا زندگی میکنند؛ و نواده هایِ آنها هتا تانددریا هست

، هم اکنون تاریک شُده بود؛ و اینکه کوروش انجامِ اینکار را بپایان بُرد
  .اردوگاه زد) Thymbrara(کوروش نیروهایش را بازگرداند و در تیمبرارا 

 تنها نیروها در میان دُشمن بودند که خودشان را در  مصری ها]7.1.46[
 آن بخش از مصریان که در سپاه  نشان میدادند، همچنینبرتررد بَنَ هنگامِ

گر میĤمد که بسیار نَ، بِ)خدمت میکردند( کوروش زاوری میکردند اسپوارانِ
 مصریِ و از اینرو جنگ ابزارهایی را که کوروش برایِ اسپوارانِ. کارا باشند

  . نیز کاربُرد دارند ما خودِ در زمانِ هتا تا به امروز، نوآوری کردخود
 ،)حمل میکُنند (ندرَ آن ارابه هایی که در چرخ هایشان داس میترابَ]7.1.47[

برتری بیمانندی دارند، بگونه ای که این ابزار و نوآوری رَزمی تا به امروز نیز 
  . پادشاه هانی که سپس تر بر سر کار آمدند، برجای مانده استدر نزدِ

 دن اسب ها نداشتند؛ شتر شُترها، به هر روی، هیچکاری بجز ترسان]7.1.48[
 بدستِ اسپوارانِ دُشمن کُشته سوران نه میتوانستند کسی را بکشند و نه

   .نزدیک شدن به آنها را نداشت) جرأت(شوند، زیرا هیچ اسبی یارا و گُرمَک 
ه به اندازۀِ بَسَنده سودمند  ک آنچه که شُترها کردند، بنگرمیĤید]7.1.49[ 

 با آبرویی خُرسند از نگهداری هست، هیچ آدمِبوده است؛ ولی همانگونه که 
 و . نیستهنگامِ نبرددر  آن ی و نِشستن بر پُشتِاز یک شُتر برای سوارکار

 ارتش بازیافته اند و بدینسان آنها دوباره جایگاهِ شایستۀِ خودشان را در
  .میکنند) خدمت(ارپایانِ بارکش زاوری در میانِ چاکنون 
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  نَسکِ هفتم، بخش دوم
  رفتن شهر ساردیس و گفتگوی دوستانه با کرُزوسفروگ

 را به پایان بُردند و نکه کوروش و مردانش خوراکِ شبپس از ای ]7.2.1[
 هایشان جایگُزین کَردند، همانگونه که نیاز بود، آنها  جایگاهنگهبان ها را در

وس و اَرتش او، آنها راسته به سوی شهر در پیوند با کرُز. ند که بیاسایندرفت
، درهالیکه دیگر نیروهایی که به ، پایتختِ لیدیا گُریختند)Sardis(اردیس س

دور ساختند، هر بجَنگ گُسیل داشته شده بودند، خودشان را از رَزمگاه 
ز پوشش شب، به سویِ خانه سربازی تا آنجا که میتوانست با بهرهمند شدن ا

  . شُداش روانه
 کوروش اَرتشِ خودش را راسته ،هنگامیکه پَرتویِ روز نمایان گَشت ]7.2.2[

و همینکه کوروش به دیوارهایِ آن شهر . به سوی شهر ساردیس رهنمود
رسید، او به سوارکردن دستگاه هایش پرداخت، انگار که آهنگ تازش به آن 

او نرده بان هایِ ویژه ای را برایِ دیوارها را داشته باشد؛ و بدینسان 
  .ختیافتن بر دیوارهایِ شهر آماده سادست

، در پی فرارسیدن ه بود ولی با آنکه کوروش این نَرده بان ها را ساخت]7.2.3[
نشیب  باال رفتن از پُرشبِ سپسین، او بَرخی از کَلدانیان و پارس ها را برایِ

 که  فرستاد ساردیس شهرِبخشِ) پُرخطر ترین(ترین و پُرپَژمَرگی ترین 
 آن راه . بود در آنجازش بیگانگان شهروندان در هنگام تا شهر و پناهگاهِبارویِ

 نگهبانِ  نشان داد، که بَرده شُده بود و در جایگاهِرا یکی از پارس ها به آنها
و او راهی را به سوی رودخانه پیدا ). خدمت میکرد(آن بارو، زاوری میکرد 

  .کرده بود که میتوانست آنها را دوباره به باال رَهبَرَد
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 باروی شهر آگاه شُدند، همۀِ  از فروگرفته شدنِهنگامیکه لیدیایی ها ]7.2.4[
 دیوارها به سویِ هرکدام از بخش هایِ شهر که آنها بیدرنگ از رویِ
 روز به شهر اندر شُد و فرمان داد که و کوروش با آغازِ. میتوانستند گَریختند

  . ).تَرک نَکُنند (هیچ یک از مردانش جایگاه هایِ نگهبانی شان را فرونگُذارند
میخواست  زندانی کرده بود، کاخش  که خودش را  درزوسکرُ ]7.2.5[

 نگهبانی برایِ  از سربازان را، یک دسته با این همهکوروش،. کوروش را ببیند
  کوروشکه درهالی،نگر داشته باشند کرُزوس گذاشت تا او را زیرِ کاخِدورِ

نجا در آ. که فروگرفته شده بود رفت باروی شهر برای بازرسی ازخودش 
،  خوب درهال نگهبانی هَستندبا سازماندهی بسیار دید که پارس ها کوروش

 ولی آن بخش از بارو آنها بود، )وظیفه (یهمانگونه که انجام اینکار خویشکار
 آنها ، چونکهده بود، رها شُده استکه نگهبانی از آن به کلدانیان سپُرده شُ

کوروش بیدرنگ افسرانِ . ودندخانه ها به پایین شهر روان شُده ب تاراج برایِ
آنها را بانگ کرد تا گردهم بیایند و به آنها گُفت که با بیشترین شتاب اَرتش 

  ).ترک کُنند(ند هیلَاو را بِ
که  ببینم که مردانی من نمیتوانم برتابم و" کوروش گُفت، "زیرا،" ]7.2.6[

باشند که  فرمانبُرداری کوتاهی میکنند جایگاه بهتری از دیگران داشته در
که من " کوروش افزود، "و بِگُذارید که به شُما بگویم،. فرمانبُردار هَستند

آماده بودم تا شُما کَلدانیان را که در کارزارِ من درهال کُمک کردن بوده اید، 
شما رَشک بِبُردند؛ ولی، توانمندی به جایگاهی برسانم که دیگر کَلدانیان به 

ست، شما نیازی به شگفت زده شدن یش آمده ااکنون که چنین چیزی پ
برخورد کُنید که توانمندتر از در راه بازگشت به خانه، با کسانی ندارید، اگر 

  ".باشندشما 
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هنگامیکه کَلدانیان این را شنیدند، نگران شُدند؛ آنها از کوروش " ]7.2.7[
خواهش کردند که او خشم خود را فرونشاند و پیمان دادند که چیزهایی را 

اگر شما میخواهید " کوروش گفت، "ولی،".  تاراج بُرده اند پس دهندکه به
که من ناخُرسندیم را فراموش کُنم، همۀِ آن چیزهایی را که برداشته اید، به 

 اگر ،زیرا. آن کسانی بدهید که جایگاهِ نگهبانیشان در آن بارو را رها نکردند
ستند بهتر از دیگران رفتار دیگر سربازان پی ببرند که با آنها که فرمانبُردار هَ

  ".میشود، همۀِ چیزها هماهنگ با آرزوی من خواهد بود

کَلدانیان، هماهنگ با آنچه که کوروش از آنها درخواست کرده بود،  ]7.2.8[
هر فرمانبُرداری کردند؛ و سربازانی که فرمانبُردار بودند یک اَندازۀِ بُزُرگی از 

و کوروش گُذاشت تا مردانش . ریافت کردندرا د) غنیمت ها(پَروِه ها نمونه از 
در آن بخش از شهر که از نگر او بیشتر از همه آسوده بود، اُردوگاه برپا 

خودشان بمانند و خوراکِ ) اقامتگاهِ(سازند، و به آنها فرمان داد تا در مانشگاهِ 
  .نیمروز خود را در آنجا بخورند

مان داد تا کرُزوس را به پس از رسیدگی به این چیزها، کوروش فر ]7.2.9[
من بر شُما ":و هنگامیکه کرُزوس کوروش را دید، او گُفت. نزدِ او بیاورند

 سرنوشت پذیرفته است که از این به  از آنجا که من؛رِروَدرود میفرستم، سَ
، من نیز با این باژنام با شما را دریافت کُنید) عنوان(پس شما این پاژنام 

  ".سُخن خواهم گفت
 رستم، کرُزوس؛ چونکه ما هر دو آدمو من نیز بر شما درود میف" ]7.210[

آیا شُما خُرسند هَستید که اندکی " کوروش افزود، "ولی، کرُزوس،. هَستیم
من آرزو دارم که " او گُفت؛ "آری، کوروش،" "اندرز به من بدهید؟

ما اَرزشی برای گفتن به ش) عمال(میتوانستم چیزی را پیدا کُنم که به کَردِ 
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زیرا، به باور من، چنین چیزی میتوانست برای من نیز خوب . میداشت
  ".باشد

من میبینم که ". کوروش گفت" گوش کُنید، پس، کرُزوس،" ]7.2.11[
 گُذر )خطرها ( اند و از میانِ پَژمَرگ ها را برتابیدهسربازانِ من سَختی ها

 را پس از بابل ازآنِ گرترین شهر آسیا و اکنون آنها میپندارند که توانکرده اند
زیرا به باور من .  آنها سِزاوارِ اندکی پاداش هَستند منخود کرده اند؛ و از دیدِ

برای   رااگر آنها میوۀِ کارشان را برداشتِ نکنند، من نخواهم توانست آنها
نمیخواهم که شهر را اکنون، من .  درازی فَرمانبُردار نگه بدارم بسیارزمانِ

 شهر ،زم تا آن را تاراج کُنند؛ زیرا میپندارم که پس از آنبرایِ آنها رها سا
، بدترین مردان باالترین  تاراجویران شود؛ و من بیگُمان هَستم در هنگامِ

  . را بدست خواهند آوردسهم
 من این پروانه به"کرُزوس با شنیدنِ این سُخنان گُفت،  "خوب،" ]7.2.12[

ایندانیده اید  پ برایِ منا پیمانیشُمبگویم که ها  لیدیایی را بدهید تا به
 خواهید دهید و نه بکه نه به کسی پروانۀِ تاراج شهر را، )تضمین کرده اید(

و اینکه بجایِ آن، من با شُما  گذاشت که بچه ها و زنان را به بندگی ببرند،
شما از لیدیایی ها، بدلخواه و با ارادۀِ آزادانۀِ  راستین بسته ام که پیمانِ

   ".باشد، دریافت کنید رچیزیکه زیبا و ارزشمند در شهر ساردیسخودشان، ه
چونکه، هنگامیکه آنها این پیشنهاد را بشنوند، من بیگُمان هَستم " ]7.2.13[

، برای شما خواهد  داشته باشدی یا زنی دلپسندی که مرد داراییِگونههرکه 
راوانی خواهید  و در سال آینده شُما دوباره شهر را پُر از دارایی و ف؛فرستاد
شُما  درهالیکه، اگر شُما به رسایی آن را تاراج کُنید، ، مانند هم اکنون؛یافت

و هُنری را به رسایی نابود ) صنعتی (تُخشاکی و  هوتَخشیکارهایِ دَستیِ
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خواهید ساخت؛ و مردم شهر میگویند که این چیزها سرچشمه هایِ فراوانی 
  ".هَستندآنها و دارایی 

 آورده دیدید که چه چیزهایی را برایتانی پس از اینکه شما ول"  ]7.2.14[
تصمیم  ( بوَدایید،این برتری را خواهید داشت که اگر بخواهیدشما هنوز  اند،

کسانی را به  او ادامه داد، "و پیش از همه،. ر را تاراج کُنند تا شه)بگیرید
ما آن  گنج خانه هایِ من بفرستید و بگُذارید تا نگهبان هایِ شُسویِ

 آن،  برپایۀِ".چیزهایی را که در آنجا هَستند از نگهبان هایِ من بگیرند
، کوروش پذیرفت که همۀِ آن چیزهایی را که کرُزوس پیشنهاد داده بود

  .انجام دهد
  کوروش"،ولی از شما خواهش میکنم که به من بگویید، کرُزوس" ]7.2.15[

پیشگوی پَرستشگاهِ دلفی  آنپیوندِ شما با "سُخنان خودش را ادامه داد، 
)Delphi ( فته ؟ چونکه گُدریافت کردید او  شما ازیپاسُخچگونه است و چه

کَرده ) Apollo(آپولو  فراوانی را به) ایخدمت ه(زاوَری هایِ شُما میشود که 
  ". و اینکه هرکاری که شما میکنید، در فرمانبُرداری از اوستاید

 .او پاسُخ داد "،ونه میبود، کوروشمن دوست میداشتم که اینگ" ]7.2.16[
 من بگونه ای در ،ولی همانگونه که پیش آمده است؛ از همان آغاز"

 کوروش "چگونه؟"".ناسازگاری با همۀِ اندرزهایِ پَروَردگار رفتار کردم
 بسیار؛ زیرا گُفتۀِ شما )توضیح دهید( بازنمود کُنید مهرورزانه"پُرسید؛ 

  ".شگفت انگیز است
 اینکه من از پَروَردگار از بهر ، بجایِنُخست" او پاسُخ داد، "یرا،ز" ]7.2.17[

من  که نیاز داشتم، خواهش کُنم،ویژه ای ) لطف هایِ(خوشایش هایِ 
و فرهود تا ببینم که آیا اکوشش کردم که او را در بوتۀِ آزمایش بگذارم 
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ن  اکنو--) نجیب( و هتا اگر آدم هایِ نژاده را به من میگوید؟) حقیقت(
پی ببرند که به آنها بدگمانی میشود، —نمیخواهم از پروردگار سُخن بگویم

  ". دوست نخواهند داشت،آنها دیگر کسانی را که به آنها شک دارند

 که و فرمایگی او به آن بیهودگی در آن هنگام کهبه هر روی، " ]7.2.18 [
دور بودم،  درهالیکه از آن پرستشگاهمن، ، گرفتار آن شده بودم، پی بُردمن 

 پسر  فَرزندانِکسی را نزد او فرستادم تا از او پُرسش کُند، که آیا من دارای
  "خواهم شُد؟

  نُخست او هتا پاسُخی به من نداد؛ ولی هنگامیکه من در پایان  ]7.2.19[
که میاندیشیدم، از راه پیشکشِ تال،  او را بدست آوردم، همانگونه خُرسندیِ

به پای او کَردم، سپس او که  )قربانی (کُرپانیبسیاری   و) نقره(بسیاری نُکره 
 هنگامیکه از او پُرسیدم که چکار باید بِکُنم تا ،به پُرسش هایِ من پاسُخ داد

من آنها را بدست خواهم او گفت که .  پسر برایِ من زاییده شوندانِفرزند
  ".آورد

من نویدِ  بدست آوردم؛ در این پیوند، او به انی را پسرو من" ]7.2.20[
رزندانی که برایِ من زاییده شُده بودند، خُشنودی ناراست نداد؛ ولی آن ف

زیرا یکی از آنها تا به امروز الل است، و دیگری، که بهتر از . برای من نبودند
 از بهرسپس، درهم شکسته .  جوانیش کُشته شُد بهارِآن دوتا بود، در آغازِ
من دوباره کسی را فرستادم تا از دم،  پسرانم برمیتابیرَنجی که در پیوند با

پروردگار پُرسش کند که چکار باید بکُنم تا بازماندۀِ زندگیم را در شادمانی 
بدینسان —خودت را بشناس، کرُزوس«:گذرانم؛ و او به من پاسُخ دادبُِ

  "».شادمانی ازآنِ تو خواهد بود
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شتم؛ زیرا و هنگامیکه من این پاسُخ را شنیدم، من خوشنود گَ" ]7.2.21[
اوند آن را سامۀِ  که خُد این ساده ترین کار در جهان باشدمن میپنداشتم که

 با دیگران، این شایش زیرا در پیوند.  کرده است منشادمان زیستن) شرط(
نتواند بشناسد؛ ولی من  که آدم برخی را بشناسد، و برخی را هست) امکان(

 که خودش چه چیزی م که هرکسی خودش را میشناسد و میداندمیپنداشت
  ".هَست

 سال هایِ پس از آن، و تا زمانیکه من در آسایش زندگی در پیِ" ]7.2.22[
ولی . نداشتم میکردم، پس از مرگ پسرم من هیچ شکوه ای از سرنوشتم

 شما نبرد کُنم، من دم در برابرِ آشور واداشته شُ پادشاهِهنگامیکه من از سویِ
 به هر روی، من رهایی یافتم، بدونِ .فتادما) خطر ( هرگونه پَژمَرگبه دامِ

در اینجا نیز دوباره، من هیچگونه . اینکه هیچگونه آسیبی را برتابیده باشم
وَردِ زیرا هنگامیکه من پی بُردم که من هَما. کم مهری از سوی خُداوند نیافتم

بکمک پروردگار من و مردانم تندرست رهایی م باشم، شما در نَبَرد نمیتوان
  .میافتی

اینکه داشتم و من  هایی که از بهر داراییو دوباره بتازگی، " ]7.2.23[
 به تباهی گراییدم؛ منن خواهش میکردند که رهبرشان بشوم،  از مکسانی

 میگفتند  و چاپلوسی مرا میکردند،از راه ارمغان هایی که به من میدادند، آنها
پیروی خواهند کرد و ، همۀِ آنها از من من بپذیریم که فرمانده شومکه اگر 

،  بودم باد کرده چنین گُفته هایی بامن نیز که—من برترین مرد خواهم بود
 مرا در ،پیرامون هَستندگوشه و کنار و  در هنگامیکه همۀِ شاهزاده ها که

 رهبرشان در جنگ برگُزیدند، من فرماندهی را پذیرفتم، درهالیکه جایگاهِ
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میĤید، من  بِنگرنگونه کهیی، همخودم را خیلی بُزرگ درمینگریستم؛ ول
  .خودم را نشناخته بودم

چونکه من میپنداشتم که بتوانم جَنگ را در برابر شما ادامه " ]7.2.24[
 هموندی  شُما،نُخست) وهله(در بار  ن هَماوَردِ شما نبودم؛ زیرابدهم؛ ولی م

ن دوم، شما ازآنِ یک دودما) هلۀِو(از خانوادۀِ خدایان هَستید و در بار 
 را  و دانایی، و در پایان شما سُتودگیهَستید که پیوسته پادشاهی کرده اند

درهالیکه به من گفته شُده است که نُخستین از دورانِ بَچِگی وَرزیده اید، 
تاج همزمان در یک روز کس از نیاکان من که تاج را بر سر گذاشته است، 

 که من نرو، و از آنجاایاز ]. * [ی از بردگیش را بدست آورد آزادی وپادشاه
  ".بدینسان از هیچ آگاهی برخوردار نبودم، من اکنون کیفر میشوم

  .پادشاه لیدیا نمار میشود که چوپان زاده بوده است) Gyges(در اینجا به گیگز  ]*[

آیا . اکنون من خودم را میشناسم"او گُفت،  "ولی، کوروش،" ]7.2.25[
شد، که اگر من رۀِ من هنوز اجرا شُدنی بامیپندارید که آن گُفتۀِ خُداوند در با

اینرو از شُما  خوشبخت خواهم شُد؟ من این پُرسش را از خودم را بشناسم،
کنونی، بنگرم میĤید که شما بتوانید ) شرایط( که در سایۀِ سامه هایِ میکنم

 بِکُنید؛ زیرا شما همچنین در جایگاهی هَستید که آن را بجا  رابهترین داوری
  ".بیاورید

 "برایِ بررسی این پُرسش، شُما باید که به من زمان بدهید،" ]7.2.26[
شُما تا کنون که چونکه هنگامیکه من به آن خوشی "کوروش پاُسخ داد؛ 

 همسر شما را ،داشته اید، میاندیشم، برای شما دریغ میخورم، و اکنون من
 شما را ترانِکه پیش از این ازآنِ شما بود، به شما بازمیگردانم، همچنین دُخ

و آن ، دوستانتان، پیشکارانتان، )زیرا من میدانم که شما دُخترانی را دارید(
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را که شما و دوستانتان این خوی را داشتید که از ) مبلمان(کَداَبزارهایی 
ولی من ناگُزیرم که شما را از جَنگ و نَبَرد . بکارگیری آنها سرخوش شوید

  ".بازدارم
از شُما خواهش میکنم که شما " کرُزوس گُفت، "،از بهر خُدا" ]7.2.27[

 من در  بودنِبختخوش «برایِ پاُسخ دادن به من در پیوند با فراپُرسشِ
، خودتان را نگران نَکُنید؛ چونکه من میتوانم هتا شُما را هم اکنون »آینده

،  برای من بجا آوریددل آسوده کنم، که اگر شما آنچه را که گُفتید، بخواهید
 که دیگران  بهرهمند و سرخوش خواهم شُد ایزندگیین از ن همچمن

 با شما  در انجام آنهاباالترین خوشبختی درنگریسته اند؛ و منآن را همیشه 
  ".هَمداستان هَستم

 دو آنکسی که یک زندگیِ پُر از شادکامی را به شما ارزانی میدار" ]7.2.28[
چونکه او ". اد او پاسُخ د"همسرم، کوروش،" کوروش پُرسید، "کیست؟

همراه آورده بود ه بها و همۀِ چیزهایِ خوبی را که همیشه دارایی من، آذین 
 و نه نگهداری از آنها بود نگرانِ  ولی او نهبگونۀِ برابر با من بَخش میکرد،

 میĤید که شُما با اینبدینسان، پس، بنگر.  داشت نبرد و جنگدَستی در
در رنج   منواسته های من باشید کهبه همانگونه در رنج برآوردن خکارتان 
بگونه ایکه ، کسی را که من بیشتر از همۀِ جهان دوست دارم،  بودمهمسرم

 وامدار خداوندار و سپاسگزدوباره  باید را دارم که) احساس(من این سُهِش 
  ".باشم

 کرُزوس  خوشِ روانِ شاد و، کوروش از با شنیدنِ این گُفته ها]7.2.29[
پس از آن کوروش همیشه به هرکُجا که میرفت کرُزوس  و شگفت زده شُد،

خوبی را ) احساس(را با خودش میبُرد، شاید از اینرو که در کنار او سُهِش 
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خدمت ( ها  که کرُزوس میتوانست برخی پیشکاریداشت، زیرا میپنداشت
را برای او انجام دهد، و شاید هم از اینرو که کوروش میپنداشت که این ) ها
  .است) ایمن تری(ندتَری  اَرمَراهِ
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  بَخشِ سومنَسکِ هفتم،  
  
  

  
  سُوگواری پانتĤِ در مَرگِ همسرش اَبَره داتا و خودکُشی او
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   همسرش اَبرَه داتا و خودکُشی اوسوگواری پانتĤِ در مرگِ
، و سپس آنها رفتند که  بدینسان بود گُفتگوی کوروش با کرُزوس]7.3.1[

 سین کوروش دوستانش و افسرانِ فرماندۀِ ارتشِپَو در روز سِ. ندبیاسای
) مسئولیت ( تا خُورتاکیِ برخی از آنها را گُماشتکوروش. خودش را فراخواند

پذیرند و به دیگران فرمان داد تا نُخست همانگونه که رسیدگی به گنج ها را بِ
ه کرُزوس به آنها کرا مُغ ها مینمایانند، بَخشی از آن چیزهایِ با اَرزِشی 

پُرده بود، برای پَروردگار سوا کُنند؛ بازمانده ها را آنها باید سپس با سِ
و گنجه ها جای ) صندوق ها(تَپَنگوک ها خودشان در ) مسئولیتِ(خُورتاکی 

دهند، و اینها را آنها باید که در گاری ها بار کُنند؛ آنها باید سپس این گاری 
بُرَند اند بروند، بِتَرآنها را به هرکُجا که میخواه بَختکی بَخش کُنند و  راها
بَخش ؛ سپس، هنگامیکه زمان آن فرارسد، آن گَنج ها باید که )حمل کُنند(

 خود را که هماهنگ با شایستگی اوست، شوند، و هر مَردی باید سهم
  .دریافت کُند

  رفتند تا هماهنگ با آن دَستورهایی که کوروش داده بود، افسران]7.3.2[
و سپس کوروش کَسانِ ویژه ای از کُمکیارانش را که .  را دُنبال کُننددستورها

به من ":ند، به نَزدِ خودش فراخواند، کوروش از آنها پُرسیدددر آنجا باشنده بو
 من درشگفتم که چرا او  را دیده است؟ زیرااَبرَه داتابگویید، آیا کسی از شُما 
 او همیشه این این است که) اقعیتو( راستینگی هیچ کُجا دیده نمیشود، 

  ".خوی را داشت که پیش من بیاید
 دیگر زنده اَبرَه داتا" یکی از کُمکیارانش پاسُخ داد، "سرورِ من،" ]7.3.3[

یکه او اَرابه اش را به رَدۀِ رد کُشته شُد، زمانبَنَهنگامِ نیست، زیرا او در 
ان و او خودش و  دیگرو این درهالی بود که "سربازانِ مصری اَفکَند،
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انبوه بهم فشردۀِ آنها ، هنگامیکه  ناگُزیر بودند که کنار به ایستادندهمراهانش
  . مصری را دیدندسربازان

به من گفته شُده است، که هتا هم اکنون همسرش پیکر او را برای " ]7.3.4[
درشکه (چهار آیُج  را در آن اَبرَه داتاپاری برداشته و بُرده است، بدن بخاکس

او را بجایی پیکر د، و اد که او خودش همیشه سوار آن میشو جای د)ای
  ". استبُرده) Pactolus(نزدیکِ رودخانۀِ پاکتُلوس 

 درهال کندن گوری روی یک اَبرَه داتاگفته میشود که پیشکاران " ]7.3.5[
 همسرش را با اَبرَه داتاآنها میگویند، که زن . تپه برای بدن مردۀِ او هَستند

ه ازآن اوست پوشانده است و اکنون نشسته است روی زمین، و سر چیزی ک
  ".او را در آغوشش گرفته است

با شنیدن این گُزارش، کوروش با دست بر ران خود زد، بیدرنگ  ]7.3.6[
  .سوار بر اسبش شد، و با یک هَنگ از اسپواران به جایگاهِ سوگواری رفت

ریاس گذاشت تا آنها  کوروش دستوری را برای گاداتاس و گُب]7.3.7[
در د که ن را فراهم کُنند که ویژۀِ آن مردی باش ها و آذین هازیباترین پیرایه

و .  جانش را داده است و سپس آنها را دُنبال کُنندیدالوربا  و گرانمایگی
، دستور داد تا گاو، اسب و یِ ارتش بودند گله هانگهبانِکوروش به آنها که 

 بشنوند که او آنها بیاورند که جایگاهیآن ی ک زیادی گوسپند به نزدیرشما
  . کُرپانی شونداَبرَه داتاپاس ه  باید که بپایانرادر آنجاست، و آن چ

 و هنگامیکه کوروش دید که پانتĤِ بر روی زمین نشسته است و پیکر ]7.3.8[
 گریست و اَبرَه داتا در آنجا گذاشته شده است، او از بهر ازدست رفتن اَبرَه داتا

 و "، رفتی و ما را تنها گُذاشتی؟)باوفا( یار دالور و فریور ایافسوس، " :فتگُ
با این گُفته ها کوروش دست او را در دست خودش نگهداشت، ولی دستِ 
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 اَبرَه داتامِچِ دستِ  از بدنش جدا شُد و در دستِ کوروش ماند؛ چونکه اَبرَه داتا
  .با شمشیر یک سرباز مصری بریده شُده بود

 و کوروش از دیدنِ این نماگاه بیشتر افسُرده گشت؛ و پانتĤِ بُلند ]7.3.9[
 گرفت، آن را  را از کوروشاَبرَه داتا دستِ بُریدۀِ یست؛ و پانتĤِ درهالیکهگر

 آن را  سرجایش گذاشت و ،بوسید و دوباره با بهترین روشی که میتوانست
  :گُفت

ونه پیدا  نیز بدینگراکوروش، شُما دیگر اندام هایِ بدنِ او " ]7.3.10[
  بی خودم راباید؛ ولی چرا میخواهید که آن ها را ببینید؟ و من خواهید کرد

از بهر من و بیشتر برای شما  را دازه سرزنش کنم که او اینچنن دردیان
زیرا که این من بودم که در نابخردیم از او درخواست . کشیده است، کوروش

او  میاید انجام دهد تا نشان دهد که کردم که بهترین کاری که از دستش بر
 بود، من اَبرَه داتا؛ و همانگونه که سرشت دوستِ با اَرزشی برای شما است
 که چه چیزی شاید برای او ندیشیده استمیدانم که او هیچگاه به آن نیا

 که چکار میتوانسته است بکند تا  استید، ولی تنها به آن اندیشیدهاپیش بی
، با اینهمه او با یک مَرگِ "پانتĤِ ادامه داد"و بدینسان، . شما را خوشنود سازد

ی که از او چنین درخواستی را کرده نکوهش ناپذیری مُرد، درهالیکه من
  "! زنده در اینجا نشسته امبودم،

برای زمانی کوروش درخاموشی گریست و سپس او با بانگِ بُلند  ]7.3.11[
 ترین فرجام را بدست آورد، زیرا او  نیک ناماَبرَه داتاخوب، پانتĤِ، ":گُفت

 پیروزی مُرد؛ ولی آیا شُما این اَرمغان ها را از من درست در زمانِ
در این هنگام گُبریاس و گاداتاس با بسیاری از گوهر هایِ زیبا —"میپذیرید

 را با آنها میپوشانید؟ و بِگُذارید تا من شُما را اَبرَه داتاو پیکر "--رسیده بودند



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ هَفتُمزندگینامه کوروش بُزُرگ

526 

 که نه تنها برای ارج گُذاری از او از هیچ چیزی کوتاهی نخواهد کُنمبیگُمان 
 فراوانی از ما باید آرامگاهِ شایگان و ارزشمندی را دَست هایِ) بلکه(ونکه شد، 

 رخوربرای او کُرپانی ها کُنند، همانگونه که چنین چیزی دو برایِ او بسازند، 
  ". مَردِ دالوری همچون اوستیک

، ولی از  و تنها بمانیدکس نباید بی" کوروش ادامه داد، "ا،و شُم" ]7.3.12[
، من همۀِ آزَرمِش و  نهادی و همۀِ ارزش هایِ خوبی که شُما داریدبهر پاک
ها را به شما خواهم کرد؛ من به شما پیشنهاد میکنم که به ) احترام(سَنایش 

تنها . ندهر کُجا که شما خودتان میخواهید بروید، برخی شُما را همراهی کُن
  ".راه بُرده شویدآرزو دارید به سوی چه کسی بگذارید که بدانم که 

نگران نباشید؛ من هیچگاه خودم "آخ، کوروش، پانتĤِ پاسُخ داد، " ]7.3.13[
اه کسی که همیشه دوست دارم را از شما پنهان نخواهم ساخت، از پیشگ

  ". او برومپیش
 گُفت، او رفت، با دلی پُر از غم پس از اینکه کوروش این سُخنان را ]7.3.14[

برای پانتĤِ، هنگامیکه او میاَندیشید که پانتĤِ چه همسری را از دَست داده 
برایِ آن مردیکه میبایست اینچنین زنی را فُروگُذارد و همچنین است، و 

پانتĤِ سپس از پیشکارهایش درخواست کرد که او را . دیگر هیچگاه او را نبیند
همانگونه که من آرزو دارم برای " پانتĤِ گُفت، " اینکه،تا"تنها گذارند، 

) خدمتکارانش ( ولی پانتĤِ به یکی از پیشیارانش."همسرم گریه و زاری کُنم
 اینکه او نیز مُرده است، آن گُفت که با او بماند و به او دستور داد که پس از

ولی آن . ندپانتĤِ و همسرش را با همان رَدا بپوشاپیکرِ  ،)خدمتکار (پیشیار
 ولی  خواهش کرد که چنین کاری را نکند؛ کوشا و سرسختانه از پانتĤِپیشیار

هنگامیکه آن پیشیار دریافت که خواهش هایش بدون بازده هَستند، و او دید 
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که با اینکار تنها سرورش را خَشمگین میکند، او روی زمین نشست و آغاز به 
کشید که پیش از این برای پانتĤِ سپس یک خنجری را بیرون . گریه کرد

و درهالیکه پانتĤِ سرش را خودش فراهم آورده بود، و آن را در دلش فروبُرد، 
سپس آن .  همسرش میگُذاشت، او واپَسین دم خود را برکَشیدشِدر آغو
 با بانگ بُلند گریه و زاری کرد و هردویِ آنها را همانگونه که پانتĤِ پیشیار

  .دستور داده بود، پوشاند
هنگامیکه کوروش شنید که پانتĤِ چکار کرده است، او پُر از " ]7.3.15[

 تا ببیند که آیا او میتوانست در آنجا انی شُد و شتابان روانۀِ آنجا گشتنگر
و هنگامیکه پیشکارانِ پانتĤِ که شُمارشان سه تن بود، پی بُردند . کُمکی کُند

که همانجایی که چه چیزی روی داده است، آنها نیز همچنین، درهالی
ایستاده بودند که پانتĤِ به آنها دستور داده بود، خنجرهایشان را کشیدند و 

و اکنون هتا تا به  امروز، گفته میشود، . آنها را در سینۀِ خودشان فروبُردند
 و آنها میگویند که نام که آرامگاه آن سه پیشکارِ پانتĤِ هنوز پابرجاست؛

 آشوری در باال و پایینِ سنگِ گور آنها )طخ (همسران و زنان آنها با دبیرۀِ
  گور با برنوشتِکَنده کاری شُده است، و گفته میشود که سه سنگِ

  .هنوز پابرجاست» پیشکاران«
 با شگفتی ، اوجایگاهِ سوگواری رسیدو هنگامیکه کوروش به آن  ]7.3.16[

، او راه  برای پانتĤِ سوگواری کردپانتĤِ را ستایش کرد؛ و پس از اینکه کوروش
 تا آنها از ارج را پذیرفت) زحمت(کوروش همچنین این رنجه . خود را رفت

شایسته ای برخوردار شوند، و همانگونه که گفته میشود، آن آرامگاهی که بر 
  .ا ساخته شُد، بی اندازه بُزرگ استگور آنه
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  نُسکِ هَفتُم، بَخشِ چهارُم
یانجیگری پیشگیری از جَنگِ درون شهری مردم کاریا با م

  آدوسیوس یکی از فرمانده های پارسی کوروش
بایکدیگر شهری درون  درگیرِ جنگِ) Carians (سپس کاریایی ها ]7.4.1[

 آنها بسانِ دژهایِ اُستوان سنگربندی )اقامتگاه هایِ ( هایِشُدند؛ مانِشگاه
در این زمان . شُده بود، و هر دو گروه از کوروش درخواستِ کُمک کَردند

خودش در شهر ساردیس ماند تا کارِ ساختن دَستگاه هایِ ویژه برایِ کوروش 
بارو و دستگاه هایِ دژشکن را روبراه کُند، ) محاصر(پیرامونگیری و پَروَستِش 

ها دیوارِ دژِ کسانی را که از گَردن میتوانست با آنکوروش دَستگاه هایی که 
کوروش یک اَرتِشی را به از اینرو . گُذاردن بر او سر بازمیزدند، درهم بشکَند

به یک پارسی که به رسایی در داوری واگُذار کرد، ) Adusius(آدوسیوس 
 در جنگیدن نیز بی هُنر نبود، و کسیکه افزون برآن، آدم فروتن ،کم نمیĤورد

) Cilicians(کلیکیه ها و با ادبی بود، و کوروش او را به کاریا فرستاد؛ 
 چنین با جان و دل به این پَروانِکی هم])Cyprians(قبرس [کیپریان ها 

  .رَزمی پیوستند) ماموریت(
پُرشورِ آنها، کوروش هیچگاه یک اُستاندار ) وفاداری(از بهر توختاریِ  ]7.4.2[

 برای ادارۀِ کلیکیه ها و یا کیپریان ها نفرستاد، ولی کوروش همیشه  راپارسی
زاده هایِ بومیشان بدستِ شاه) منطقه ها( ها آن نَی سنگخُرسند از ادارۀِ 

را به هر روی از آنها میگرفت، و هرزمان که کوروش نیاز ) خراج( گَزیتک بود؛
  . آنها میکرد ازبه نیرو داشت، او درخواستی را برایِ بدست آوردنِ سپاهیان
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 رهسپار کاریا شُد؛ آدوسیوس اکنون در پیشاپیشِ اَرتشِ زیرفرمانش ]7.4.3[
انِ دو گروهی که با هم درگیر شُده بودند، به  کاریا نمایندگدر نزدیکی هایِ

ش هماوُرد آماده بود تا به زیان گروه م از آن دو گروهنزد او آمدند، و هرکدا
ولی آدوسیوس با هر دو . ، او را در درون دیوارهایِ دژ خود بپذیرد)حریفش(

گُفتگو  که از آن دو گروهبا هرکدام آدوسیوس : گروه همانند هم برخورد کرد
د، ولی آنها نباید بگُذارند دار) حق(رد، میگفت که این گروه بیشتر هاگ میک
با این و همچنین  آنها دوست شُده اند،  وهَماوَردشان بداند که اوگروه که 

هَست که او به هماوَردِ آنها بتازد، ) احتمال( این شایمندی که) ادعا(داوش 
ش نداشته  از خوددگری برایِ پدافن آمادگیمانیکه هماوُردِ آنهاآنهم در ز

 از کاریانی ها خواست که با پاک نهادی پیمان بر آن، آدوسیوساَفزون . دباش
 که آنها او را به سودِ کوروش و دهند و گُذاشت که آنها سوگند بخورند

  و آدوسیوسپذیرند، در درون دیوارهایِ دژشان می زدنپارسیان و بدون نارو
بندد که او به سودِ کسانی که او را  پذیرفت که با آنها پیمان بخودش هم
  . بدون نیرنگ به دژ آنها اندر شود،پذیرفته اند

پس از اینکه این گُفتگو ها میان آنها انجام گرفت، آدوسیوس به آن  ]7.4.4[
نویدِ  آدوسیوس — داد که در همان شب از آنها بازدید کُندنِویددو گروه 

 آگاهی نکه گروه دیگر از آهنگ اوه داد بدون ایبه هر دو گروبازدید کردن را 
 اندر شد و مهارِ بُرگ یِ آنهاو در آن شب او به درون دژها—داشته باشد

 روز آدوسیوس با با فرارسیدنِ. و بارویِ هر دو گروه را در دست گرفت) برج(
دو جای گرفت و رهبران آن ) حریف( هَماورد اَرتشش در میان هر دو گروهِ
 همدیگر را دیدند،  هنگامیکه آنهالی وخواند؛گروه را به سوی خودش فرا

  .، زیرا میپنداشتند که به آنها نیرنگ زده شده استخَشمگین گشتند
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 آدوسیوس، به هرهال همانگونه که در پی میĤید، برایِ آنها سُخنرانی ]7.4.5[
 آنها که  بدون نیرنگ و به سودِ کهپاکزادگان، من با شُما پیمان بستم" :کَرد

هریک  اینرو، اگر من دست به نابودیاز .  شما اندر شومد به دژهایِمرا بپذیرن
 شما بزنم، میپندارم که با اینکار به کاریانی ها آسیب زده ام؛  هایِگروهاز 

و ) امن(درهالیکه، اگر من بتوانم آشتی و آسایش را برایِ همۀِ شُما اَرمَند 
 که وجودِ من در اینجا به مبارور کُنید، باور داراستوار گردانم، تا زمین ها را 

 شما باید بایکدیگر همانند اینرو، از امروز اکنون، از. سودِ شما بوده است
 بدونِ اینکه از هم ترس زمین هایِ خود را بارور سازید زندگی کُنید، دوست

نِ شما از هر گروه با فرزندانِ گروه دیگر او بگُذارید تا فرزندداشته باشید، 
در دُشمنی با کوشش کُند  که گر کسی از شما بخواهد زناشویی کُنند؛ و ا

  ".خواهیم بودکس  ، دُشمن آن ماکوروش، و، بیĤفریند دردِسر نامه آیین این
پس از آن، دروازۀِ شهر باز شُد، خیابان ها پُر از مردمی شُد که " ]7.4.6[

 میĤمدند و میرفتند، و کشتزارها پُر از کشاورزان گشتند؛ آنها جَشن شان را
  .م برگُزار کردند، و آشتی و خوشنودی در همه جا چیره گَشتبا ه

 پیک هایی از سوی کوروش به سوی )مهم(در این هِنگامۀِ مَهَند " ]7.4.7[
 آمدند برای اینکه پُرسش کُنند که آیا او به نیروها و دستگاه هایِ آدوسیوس

تواند آن رَزمی بیشتری نیاز دارد؛ ولی آدوسیوس پاسُخ داد که او هتا می
ارتشی را که به همراه دارد، درفرادستِ کوروش بگذارد تا او آنها را در جایی 

و با آن گفته ها آدوسیوس آغاز به گردآوری ارتش برای . دیگر بکاربگیرد
ولی . داشتهبان ها را در بُرگ و باروها نگهبازگشتن کرد، درهالیکه تنها دید

ها بماند؛ و هنگامیکه آدوسیوس کاریانی ها از او خواهش کردند که پیش آن
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ا به سوی کوروش فرستادند برای اینکه این درخواست را رد کرد، آنها پیکی ر
  .از او خواهش کُنند که آدوسیوس را در جایِ اُستاندار آنجا بگُمارد

[  را در فرماندهی یک گُسیلش ویشت اَسپَهکوروش در این میان  ]7.4.8[
فرستاد که در ) Phrygia (نر فَریگیا در براب])expedition(لشکرکشی 

بدینسان، .  جای گرفته بودند]Hellespont[*درازایِ تنگۀِ هِلِنسپُنت 
هنگامیکه آدوسیوس بازگشت، کوروش به او فرمان داد تا به آن سویی که 

 از ، بیشتربا دلبخواهیِفَریگیان  رفته بود، رهسپار شود، تا شاید ویشت اَسپَه
 بشنوند که اَرتش دیگری در ، هنگامیکه آنهارداری کُنند فرمانبُویشت اَسپَه

  .راه است
, αρδανέλλια∆: یونانی, Çanakkale Boğazı: استانبولی (داردانِل  ]* [

Dardanellia( ,تر هِلِسپُنتُس  پیش)یونانی :�λλήσποντος, Hellespontos ( خوانده
 .دهد  پیوند میدریای مرمره را به دریای اژه که ترکیه است باریک در شمال غربی ای تنگه) شد می

 درازا ) مایل38( کیلومتر 61تنگه . است شرقی جای گرفته′26°26شمالی ′13°40این تنگه در 
است که )  پا180( متر 55ژرفای آن . پهنا دارد)  مایل4 تا؛  75( کیلومتر 6 تا 1.2دارد اما تنها 

تنگه های تنگه داردانل و نیز  در فارسی این مکان با نام. رسد نیز می)  پا300( م 82تا 
 یافته و نبرد راهبردیدر جنگ جهانی اول این منطقه اهمیت . شود  شناخته میقلعه چاناق

  است آن اتفاق افتاده در گالیپولیپرتلفات 

 اکنون یونانی ها که در کنار دریا زندگی میکردند اَرمغان هایِ ]7.4.9[
 این پایه پذیرفتند که باژ و  را برو پیماننامه ایرا پیشکش کردند  یفراوان

 دهند و هرگاه که کوروش خواست زیر فرمان او به زاوری )خراج(خراچ 
ی در آنها از پذیرفتن مردمان آسیای که )شرط(درآیند، با این سامه ) خدمت(

  .دژهایِ خودشان خودداری کُنند
د  بِسُتوهَ گَردن گُذارد وولی پادشاه فریگیان که نمیخواست ]7.4.10[
 خود آماده سازی کرد، و هماهنگ با هایِ، برای نگهداری از دژ)تسلیم شود(
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اه فریگیان ولی، هنگامیکه افسران زیر فرمانِ پادش. آن فرمان هایی را برنهاد
 گردن نهاد ویشت اَسپَهتنها ماند، او نیز سرانجام به او از او سرپیچی کردند و 

ویشت و . و داور او باشد) قاضی(که کوروش کادیک ) شرط(با این سامه 
دژبان هایِ نیرومندِ پارسی را در دژها و باروها جای داد، و با ارتش  اَسپَه

 فریگیایی، ن و سربازانِ سپردارِخودش بازگشت که با بسیاری از اسپوارا
  .نیرومند شُده بودآراسته و 

افزون بر آن، کوروش به آدوسیوس دستورهایی را برای پیوستن   ]7.4.11[
 داد و اینکه آن سربازان فریگیایی را که دلبخواهی به ارتش ویشت اَسپَهبه 

ی  رَزمیشان در ارتش خودش بپذیرد، ولگِبرد با سازوپارس ها پیوسته ان
 پارس ها جَنگیده اند، از آنها اسب ها و جَنگ ابزارهایِ کسانی را که با ارتشِ

بازستاند، و همۀِ آنها باید که ارتش را دُنبال کُنند، و آراسته به هیچ چیز 
  ).قالب سنگ(دیگری نباشند بجز فالخُن 

هماهنگ با آن، آنها بدینسان در انجام این دستورها بکارگرفته  ]7.4.12[
 دژبان را که از پیادگان بودند در یک هَنگِ بُزرگِ ولی کوروش، .شدند

ساردیس گُذاشت، و از آنجا به همراه کرُزوس رهسپار شُد؛ و کوروش گاری 
اارزش بودند به هایِ فراوانی را که پُر از نمونه هایِ گوناگونی از کاالهایِ ب

زده بارهر ارابه در  که آن کاالهااز هایی  پهرست کرُزوس با .همراه خود بُرد
 و خودش موشکافانه فراهم آورده بود، او  که هایی پهرست، آمد،شده بودند

، کوروش، شُما  هامک این پهرستکُه بِ":  و گُفت را بدستِ کوروش دادهاآن
 همۀِ آنچیزهایی را که نگهبان آنها بوده است، ،خواهید دانست که چه کسی

  ". را نخواهد کرد و چه کسی اینکاربه شما بازخواهد گرداند
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 شُما کار  این دوراندیشیِ" کوروش پاسُخ داد؛ "آری، کرُزوس،" ]7.4.13[
 آن کاالها و،  اینگونه سازماندهی کرده ام که باربری را من ولی. استنیکویی

 دارناک شدن  که شایستگیبدست کسانی نگهبانی شوندچیزهایِ با ارزش 
نسان اگر آن نگهبان ها چیزی را داشته باشند؛ بدینیز آنها را )  شدنمالک(

 با ". است، دُزدی کرده اند بودهبدزدند، آنها از چیزهایی که ازآنِ خودشان
نها  کوروش آن پهرست ها را به دوستان و افسران خود داد، تا آ،این گُفته

  آسیب کاالها را بدونِ،روشن کُنند که کدام سرپرستانبتوانستند 
  . از این کار کوتاهی خواهند کردکسانی و چه واگُذارخواهند کرد

 بکار گرفت، را نیز سربازان لیدیایی  خودش در ارتشِکوروش ]7.4.14[
 جنگ ابزار ها و اسب یِزیبا) ظاهر(  نمادِا که او میدید که سرفراز ازآنهایی ر

ه هرکاری را بکنند که به بودند و تالش میکردند کشان ها و ارابه های رَزمی 
داد تا به آنها سازد؛ کوروش پروانه  کوروش را خوشنود باورشان میتوانست،

ولی اگر او میدید که سربازی که بدنبال . جنگ ابزارهایشان را بازگردانند
خوبی برخوردار نیست، او اسبش را به پارس ) ظاهر(ارتش روان است از نماد 

 بکار گرفته شدند؛ شکسانیکه برای نُخستین بار در ارتشبه ها میداد، 
، و چنین  میگذاشت که جنگ ابزارهای چنین سربازانی را آتش بزنندکوروش

مردانی نیز میبایستی که بدون هیچ چیز بجز فالخُن، بدنبال ارتش روان 
  .میگشتند

کوروش از سربازانِ دُشمن که پس از شکست به ارتش او  ]7.4.15[
ن ، میخواست که هُنر بکارگیری فالخُو بدون جنگ ابزار بودند میپیوستند

بگیرند، زیرا او میپنداشت که فالخُن بهترین ابزاری است که  را یادانداختن 
سزاوار یک سرباز گرفتار آمده در جنگ است، اگر که بخواهد در ارتش او 
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 هنگامه هایی ،در پیوند با نیروهایِ دیگر چونکه ).خدمت کُند(زاوری کُند 
 )موثری(مَندی کارو بسیار  کُمکِخُن اندازهاپیش میĤیند که باشندگی فال

نیز است، ولی آنها خودشان به تنهایی، اگر همۀِ فالخُن اندازهایِ جهان 
گردهم آیند، نخواهند توانست در برابر چند مردِ جَنگی درگیری تن به تن 

  .کُنند، که آراسته به جَنگ ابزارهایِ شایسته برایِ نبردِ از نزدیک باشند
و ) ترکیه کنونی(ی بُزرگ و کاپادوکیه  کوروش فریگیا بابلدر راهِ ]7.4.16[

توانست برایِ نه کوروش از همۀِ این نبردها .  کردرا فرمانبُردار خودعربستان 
 فراهم آورد، و اسب هایِ نکمتر از چهل هزار تن از اسپواران خود جوش
و در میانِ لشکرِ هَمبستگان فراوانی را که از گرفتار شدگان بدست آمدند، ا

و بدینسان کوروش با شُمار فراوانی از اسپواران، تیراندازان، . خش کردخود پ
به نیزه اندازان، و بسیاری از فالخُن اندازان که شُمار آنها بی اندازه بود، 

  . رسید بابل دیوارهایِنزدیکیِ
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  نُسکِ هَفتُم، بَخشِ پَنجُم
  

  

  
   شهر بابلکوروش بُزُرگ درهال اندر شدن به
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  گُشایش بابل
 نمایان شُد، او همگی اَرتشِ ه کوروش در پیش دیوار بابل هنگامیک]7.5.1[

 دوستان و افسرانِ سپس به همراهِ شهر جایگُزین کرد و خود را در پیرامونِ
  .بُلندپایه از هَمبستگانش، سواره در گرداگردِ شهر چَرخی زد

سی کرد،  را موشکافانه برراز اینکه کوروش دیوارهایِ بابلولی پس  ]7.5.2[
 از سربازهایِ گُریزان  یکیدر این میان. نشینی از شهر داد او دستور به پَس

 پسه همینکه او اَرتشِ خود را بِ :ه نزدِ کوروش آمد و به او گُفت باز بابل
ستونِ " آن مرد ادامه داد، "چونکه،"  ها به او خواهند تاخت، ، بابلینشاند
 خود گرفته اند،  دیوار در دیدِز باالیِ کسانی که آن را ا شُما به گمانِاَرتش

 اینگونه نمایان  کوروش که اَرتشِ و جایِ شگفتی نداشت".میĤیدسُست بنگر
، دیوارهایی با اینچنین فَراخی) محاصره کردن(با پَروَستن شُده بود؛ چونکه، 

  .از ژَرفایِ کمی برخوردار میشُد  اَرتش به ناچاریسُتونِ
 ها آگاه شُد، او با نگهبانانِ ویژه ابلی آهنگِ بهنگامیکه کوروش از ]7.5.3[

 پیادِگان در دو سویِ اش در کانونِ اَرتش جای گرفت، و فرمان هایی را برایِ
که از هر دو )  بودندکه آراسته به جنگ ابزارهایِ سَنگین( اَرتش فرستاد بالِ

 اینکه ایستاده است، گُذر کُنند، تااو  که گرانیگاهِ اَرتشسوی بازگردند، از 
روبروی او که در کانونِ و ) مُستقر شوند(بِمانیتَند یکسره در پُشتِ اَرتش 

  . ، بایستنداَرتش جای گرفته بود
با دو برابر شُدنِ  بودند، بدینسان مردانی که در پیشاپیشِ اَرتش ]7.5.4[

، و آنها که به پس اَرتش، بیدرنگ دلگرم و دلیر گَشتند ژَرفایِ سُتون هایِ
ران باید ند به همان اندازه خوشهال بودند، زیر آنها میدیدند که دیگرفته بود

با بهم پیوستن دو بالِ اَرتش، توانِ هَمگی .  شوندنُخُست با دُشمن رو در روی
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 بودند از سویِ کسانیکه در  اَرتشاَرتش اُستوان شُد، آنها که در پُشتِ
ا که در پیشانی بودند، پُشتیبانی میشُدند، و آنه) جبهه(چَکاد  یشپیشاپ

  .، پاسداری میشُدنداَرتش بودند، از سوی آنها که در پُشت بودند
 و هنگامیکه آن سربازانی که آراسته به جنگ ابزارهایِ سَنگین بودند ]7.5.5[
)phalanx(ِخود را در پُشتِ ارتش بهم فشردند،  بدینسان سُتون های 

ن ساخته شد و ناتوانترین پیشانی و پُشتِ اَرتش به ناگُزیر از دلیرترین مردا
میĤمد زماندهیِ سُتونِ هایِ اَرتش بنَگرو این سا. ها به میانِ آنها کشیده شُدند

 دور  و هم برایِرد بودبَنَدالور کردن مردان در هنگامِ   درخور برایِ همکه
دسته هایِ آراسته به جنگ   ناتوان از گُریز؛ با کوتاه شدنِ مردانِداشتنِنگه

برابر شدُن ژَرفایُ سُتون هایِ اَرتش  ین در دو بال اَرتش و دوابزارهایِ سنگ
و آن دسته هایِ رَزمی در دو بال اَرتش ) سواره نظام(در پُشتِ آن، اسپواران 

هالت به فرمانده هانشان  در هر دوکه به جنگ ابزارهایِ سبُک آراسته بودند، 
  .نزدیکتر شُدند

 خودشان را بدینسان بهم ی کوروشو پس از اینکه سُتون هایِ رَزم  ]7.5.6[
آنجا پَس نشینی کردند که از روی  تا ،دُشمنچهرۀِ چهره به آنها  فشردند،

از   پس از اینکه سپاهیانِ کوروش؛ ولید بودندیوارها در تیررس بابلی ها
 ، نُخست چند گام به پیش و یک  چَرخش زدند،تیررس دُشمن بیرون رَفتند

؛ و رهالیکه به دیوارها نگاه میانداختند، د سوی چپ رفتند و ایستادندبه
وارها میچرخیدند؛ و  کمتر به سوی دیرچه آنها بیشتر دور میشُدند،ه

به دور ) خطر( از پَژمَرگ هنگامیکه بنگرآمد که سُتون هایِ رَزمی کوروش
 خودشان ادامه دادند،  رَزمیِویِهَستند، آنها بدون اینکه بایستند، به پیاده رَ

  . چادرهایشان رَسیدندتا اینکه به
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باهم  بُلندپایۀِ خود را هنگامیکه آنها اُردو زدند، کوروش افسرانِ ]7.5.7[
دوستان و هَمبستگان، ما شهر را از هر سوی وارسی " :فراخواند و گُفت

 که نمیدانم که چگونه کسی )یقین دارم (ولی من بیگُمان هَستم. کردیم
 تاختن به آنها و پهن و بُلند هَستند بابتواند آن دیوارها را که اینگونه پَت 

فروبگیرد؛ ولی به باور من، هرچه بیشتر آدم در آن شهر باشد، بزودی 
ناگُزیر خواهد کرد، مگر ) تسلیم( آنها را به سُتوهش ،کمیابی و نایابی در شهر

از اینرو، تا زمانیکه هیچ . بیرون بیایند جَنگیدن اینکه آنها بخواهند که برایِ
، من پیشنهاد میکنم که ما ه استکشید دیگری را پیش نما روشِ شیک از

  ".آنها را پی بگیریم) محاصره کردن (همین روش پَروَستنِ
خانه از میان شهر گُذر آیا این رود" گُفت، خروس اَنتاش "ولی،" ]7.5.8[

آری، به خُدا سُوگند که چنین "". متر پهنا دارد392 آن بیشتر از نمیکُند؟ و
 دو مرد روی و ژرفای آن به این اندازه است که اگر"ریاس گُفت،  گُب"است،

آب   باالیِ)سطح( نخواهند توانست به تراز شانه هایِ همدیگر بایستند،
، بگونه ای که آن شهر به کمک این رودخانه بهتر پاسداری میشود تا برسند

  ".از سویِ دیوارهایش
ذارید تا ما خودمان را بِگُ" کوروش پاسُخ داد، "،خروس اَنتاش" ]7.5.9[

 ولی باید که کار را ؛ توانایی ماستیم که در آنسویِ نَکُنآن چیزینگرانِ 
 درخوری خشِبه هر دسته و گُروهی بَو میان خودمان به تُندی بَخش کُنیم، 

 پهن و ژرف بِکَنیم، بگونه  تا آنجا که بشودو یک آبراهی راداده شود، از کار 
  .کار بگیریم بنگهبانی ز مردانی که نیاز باشند برای اایکه ما تنها آن اندازه

هماهنگ با آن، کوروش اندازه گیری هایی را در پیرامون شهر   ]7.5.10[
 بَسنده) فضای(رودخانه گُنجایِ هر دو سویِ   کنارِهالیکه او درانجام داد، در
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آبراه جای گذاشت، و کَندنِ یک  بُلند بو بارو هایِها  بُرگ  برای برافراشتنِای
آبراه   کَهَس وآنها خاکِ آن و  شهر آغاز کرد؛سویِدو را از هر ) عظیم(آسیم 

  . در همان سویی که خودشان بودند میپراکَندندرا
یی از بدنۀِ درختِ خُرما که  پی هاپیش از همه، کوروش با افکندنِ ]7.5.11[

 بُلندتر  نخل هتا و برخی از درختانِ-- پا نبودند از سَد آن ها کمتردرازایِ
و .  ساختن بُرگ ها را در کنار رودخانه آغاز کرد--)رُشد میکردند (میرُستند

 یک خوبی برای این هدف بودند، چونکه این) ماده های( ماتَک هایِ آنها
 باربر، در هایتِر غاانند پُشتِ نَخل همراستینگی آشکاری است که درختانِ

 .دنود، به سوی باال خم میشنهنگامیکه زیر فشار باش
 کوروش این پی ریزی ها را از اینرو انجام داد تا این هَنایش  ]7.5.12[ 
هر را گَمان را برانگیزاند که او میخواهد شاین  را برجای گذارد و) تأثیر(

ه سازی هایی را فراهم آورد تا  آماد کوروش و؛)محاصره کُند(بِپَروَستَد 
 ،آبو کَنده بود پیدا کرد، رودخانه راهش را در آن آبراهی که اآن  هنگامیکه

سپس کوروش فرمان داد تا بُرگ هایِ دیگری را . بُرگ های او را با خود نَبَرَد
آن بود، او ) امکان(در راستایِ تَپه ها بسازند، بدینگونه تا آنجا که شایش 

  .میتوانست از شُمار فراوانی بُرگ هایِ دیدهبانی برخوردار شود
روش سرگرم به کار شُدند، درهالیکه دُشمن با بدینسان، مردانِ کو ]7.5.13[

این باور که آزوغۀِ بَسنده برایِ بیش از بیست سال دارد، از روی دیوارهایش 
با شنیدن . به سربازانی که سرگرم کار بودند میخندید تا آنها را خوار بدارد

این گُزارش، کوروش اَرتش خود را به دوازده لشکر بخش کرد، اِنگار که 
 یک ماه در سال نگهبانی از آنجا برایِ) مسئول(هر لشکر را خُورتاک بخواهد 

  کُند؛
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 ها، به سهم خودشان، هنگامیکه از آهنگِ کوروش آگاه ولی بابلی ]7.5.14[
 ، لیدیایی)Phrygians ( فریگیاییسربازانِ با گمان اینکهو شُدند، 

)Lydians( ، عرب ها و کاپادوکیانی ها)Cappadocians (آنها به در برابر 
 زیرا آنها  خندیدند، بُلندتردوباره با ریشخندی بسیارنگهبانی خواهند ایستاد، 

با آنها ) صمیمی تر(تیک تر اینگونه میاندیشیدند که همۀِ آن نگهبان ها خوا
  . تا با پارس هاخواهند بود

سپس، .  به رسایی به پایان رسید ها آن آبراهسراَنجام ساختنِ ]7.5.15[
 آغاز شده یک جَشن ویژه ای در بابلبرگُزاریِ  روش شَنید کههنگامیکه کو

نوشیدن و خوشگُذرانی در  باده ها خویِ ، که در هنگامِ آن همۀِ بابلیاست
 با  و؛ خود را برداشت بُزرگی از مردانِ شُمارِاودرازایِ همۀِ شب را دارند، 

د، ند پیوسته بو را که به رودخانه ها گُذاشت تا دهانۀِ آبراه، اوفرارسیدنِ شب
  .باز کُنند

 سرازیر همینکه اینکار انجام گرفت، آبِ رودخانه در آن آبراه ها ]7.5.16[
، و بَستر آن رودخانه که از میانِ شهر گُذر میکرد، برای سربازان گشت

  .شُد) قابل گُذر(گُذربار کوروش 
رودخانه بدینسان زُدوده گَشت، آن  دُشواری با پس از اینکه ]7.5.17[
پیادگان و اسپوارانش فرمان داد، دسته هایِ  وروش به سَرهنگ هایِ پارسیِک

دو به دو کنار هم  سربازان را تا هَنگ هایِ خودشان را گردآوری کرده و 
 او میبایست در ، و بازماندۀِ نیروها و هَمبستگانِوندرَبسامانند و به نزد او بِ
  .تند، آنها را دُنبال کُنندمانی که پیش از این داشزپُشتِ اَرتش با همان سا

نها آمدند، و کوروش از  هماهنگ با دَستورهایی که کوروش داد، آ]7.5.18[
آن همیارانش، هم اسپواران و هم پیادِگان، خواست که به آبراهِ خُشک شدُۀِ 
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رودخانه اندر شوند و ببیند که آیا بستر رودخانه برای یک راهپیمایی رَزمی 
  .گُذربار است

رودخانه گُذربار   با این گُزارش بازگشتند که بسترو هنگامیکه آنها ]7.5.19[
است، کوروش فَرمانده هایِ پیادِگان و اسپواران را فراخواند و همانگونه که در 

  :پی میĤید سُخنرانی کرد

  به درونِورودی  راهِآن رودخانه" کوروش گُفت، "دوستانِ من،" ]7.5.20[
ید تا ما با دل هایی بیباک به  اینرو، بِگُذار از.برای ما گُشوده استرا شهر 
کسانیکه هم آن  ،بیاد آوریمو رسیم،  نت هیچ چیزیو از شویم،  اَندرشهر

 شویم، همان ه روانرو در رو شدن با آنها به سویشاناکنون میخواهیم برای 
 در آن هنگام که همۀِ م، هممَردانی هَستند که ما بارها آنها را شکست داده ای

 سازمان داده شُده با هَمبستگانشان در ،در رَده هایِ رَزمی شانآنها 
آن هنگام که آنها به رسایی بیدار، هوشیار هم در  ایستاده بودند، و ،کنارشان

  " بودند؛هایشانو آراسته به جَنگ ابزار

ه کمیĤوریم  بر آنها یورش در زمانی داریمدرهالیکه هم اکنون ما " ]7.5.21[
و هیچکدام از هَستند ها بَدمست اب هَستند، بسیاری از آنبسیاری از آنها خو

یکه آنها پی ببرند که ما به درون و هنگام. ش نیستآنها در سازماندهی رَزمی
دیوارها راه یافته ایم، از ترس و هراس ناگهانی که بدست خواهند آورد، آنها 

  ".درمانده تر از آنچه که هم اکنون هَستند، خواهند شُد
 از ها به شهرتازندِگان چیزی است که  بیمناک ازولی اگر کسی" ]7.5.22[

 م شاید براینکه، مَردُ) یعنی( چم به —یاد میکُنند » ترسچَشمۀِ«به نام آن 
رگبار تیر از راست و چپ به پایین پرتاب از آنجا  و  بروند هایشانبام خانه

آسیب زدن به  ایِکُنند، شُما نیاز به کمترین نگرانی ندارید؛ زیرا اگر کسی بر
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 خانه هایِ  ایوانِ. داریممان در کنار خود خانه اش برود، ما خُداوند راباالیِما 
، چونکه درها از چوب نَخل دُرُست شُده اند و با گَژَف  آتشزاستآنها بسیار

آتش خواهد ) فتیله( و آراسته شُده اند، چیزیکه همانند گیرانه پوشانده) قیر(
  "گرفت؛

 برخورداریم درهالی است که ما از چراغ دان هایِ فراوانیو این " ]7.5.23[
، که میتوانند آتش سوزی  هَستنددرختِِ کاج) ساقه های( از ساگِ هایِ که

فراوانی از پَنبه ) الیاف (و پیشَندهایِ) قیر(بُزرگی را برپا سازند؛ و ما گَژَف ها 
واهند داد، در فَرادَست داریم، که آتش را به تُندی در هرجایی گُسترش خ

 رفته اند ناگُزیر خواهند بود که یا شتابان  ها خانهبگونه ایکه آنها که بر باالیِ
  ".جایشان را فُروگُذارند و یا به تُندی خوراک آتش شوند

و به اُمید ! ولی بیایید و جَنگ ابزارهایِ خود را در دست بگیرید" ]7.5.24[
ما گاداتاس و گُبریاس، خیابان و شُ.  من شما را رهبری خواهم کرد،پَروَردگار

و هنگامیکه ما در آن . ها را به ما نشان دَهید، زیرا شُما با آنها آشنا هَستید
به کاخ ) مستقیم(ترین راه و راسته ، ما را از تُندسویِ دیوارها درآمدیم
  ".پادشاهی راهنمایی کُنید

که با او  گُبریاس و گروهی "آری، ما شُما را ره خواهیم بُرد،" ]7.5.25[
 شگفتی نخواهد بود اگر آن دروازه از بهر جَشن، جایِ" پاسُخ دادند، دند،بو

 راه دارند، باز باشند، زیرا امشب همۀِ شهر درهال  پادشاههایی که به کاخِ
 دروازه ها  اینهمه، ما یک نگهبان را در پیش با.جشن گرفتن خواهد بود

پس، ما "".ی در آنجا هاستخواهیم یافت، زیرا همیشه یک تن درهال نگبهان
به پیش، که ما میخواهیم ".  کوروش گُفت"نباید که زمان از دست بدهیم،

  ").غافلگیر کُنیم(دُشمن را تا آنجا که بتوانیم فَرناسگیر کُنیم 
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  این گُفتگوها انجام گرفتند، کوروش و مردانشپس از اینکه ]7.5.26[
ند، ر راه با آنها برخورد میکردو از آن کسانیکه د.  خود را آغازیدندپیشرویِ

خاک اُفتادند، و برخی به خانه هایِ   بر کوروش سربازانِبرخی با شمشیرِ
 زدند؛ و گُبریاس و  بر آنها فریادذران از رهگُخودشان گُریختند، برخی

 آنها در خوشگُذرانِ یارانِ، انگار اینکه آنها  بر آنها بانگ زدندمردانش نیز
 تُندی که میتوانستند به پیش رفتند و با آن کوروش مَردانِ .جَشن باشند

  .بِزُودی به کاخ رسیدند
گاداتاس و نیروهایِ زیر فرماندهی آنها دروازه هایی را گُبریاس و   ]7.5.27[

 ویژه )ماموریت (، و کسانیکه گُمارشه یافتندکه به کاخ راه داشتند، بست
  باده درهالِیکه نگهبانان، در هنگام تازش به نگهبانانِ کاخ را داشتندبرایِ

آتش هایِ درخشنده نشسته ) شعله های( اَفروزه هایِ نوشیدن در کنارِ
 اینکه دَرنگی کُنند، با نگهبانانِ کاخ  بر آنها یورش بُردند و بدونِ،بودند

  . همانگونه برخورد کردند که با دُشمن میکنند
پیش آمد، داد هیاهو و داد و بی ، ولی، هنگامیکه به دُنبال آن]7.5.28[

و در پیروی از دستور  کاخ بودند، آن همهمه را شنیدند، کسانیکه درونِ
پادشاه تا ببینند چه چیزی پیش آمده است، برخی از آنها درب هایِ کاخ را 

  .گَشودند و به بیرون جَهیدند
 باز شُده یِ کاخ هااداتاس و مَردانش دیدند که درب و هنگامیکه گ]7.5.29[

 و آنها در پیگردِ نگهبانانی که به درون کاخ .ورش بُردندبه کاخ یاند، 
 در درگیری با  درهالیکه؛ و کاخ دویدندمیگُریختند، با تُندی به درونِ

، به )ضربه میزدند( زخمه میزدند  بر آنها از راست و چپ، کاخنگهبانانِ
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  کهیافتند) وضعیتی(شاه را در نِهِشتی پاد و آنها شاه رسیدند؛پادنشستگاهِ 
  .هم اکنون خنجر به دست برخاسته بود

 تَروَنیدند  بابلشاهِپادبر  ،و گاداتاس و گُبریاس و همراهان آنها ]7.5.30[
شاه بودند از پای پادو بر او چیره گشتند؛ و آنها نیز که در گردِ ) غلبه کردند(

درآمدند، یکی در پَناهگاهی که پیدا کرده بود، دیگری هنگامیکه درهال 
میکرد که با هر چیزی که  تالش و دیگری در هنگامیکهود، گُریختن ب

  .میتوانست از خودش پدافندگری کُند
 کوروش سپس گُروهان هایِ اسپواران را به پیرامون و به میانِ  ]7.5.31[

خیابان ها فرستاد و این فرمان ها را به آنها داد تا همۀِ کسانی را که در 
ی دربیاورند، درهالیکه او به سربازانی که بیرون از خانه هایشان مییابند، ازپا

زبان آشوری میداندستند دستور داد تا به آگاهی کسانیکه در خانه هایشان 
بودند برسانند، که آنها باید در آنجا بمانند، چونکه اگر کسی در بیرون از 

  .خانه دستگیر شود، کُشته خواهد شُد
 گاداتاس و گُبریاس درهنگامیکه آنها بدینسان سرگرم بودند، ]7.5.32[

هِ نابکار کین گرفته و پیش از همه، آنها از بهر اینکه از آن پادشابازگشتند؛ 
بجای آوردند، و سپس آنها با چشمانی را  آیین سپاسگُزاری از خُداوند ،بودند

  .پُر از اشک از خوشهالی، دَست ها و پاهایِ کوروش را بوسیدند
 که بُرگ و باروهای  نگهبانانِ آشوریغاز سپیده دم، هنگامیکهبا آ ]7.5.33[

شهر را در دست داشتند، پی بُردند که شهر به دستِ اَرتش کوروش افتاده 
است و پادشاه کُشته شُده است، آنها نیز باروها را به اَرتش کوروش واگُذار 

  .کردند
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) تصاحب کرد(کوروش بیدرنگ بر آن بُرگ و باروها دست انداخت  ]7.5.34[
در پیوند با کُشته .  را به سویِ آنها فرستاد نگهبان افسرانِو نگهبانان و

. خاک سپارند آنها پروانه داد تا آنها را بشدگان، کوروش به خویشاوندانِ
برسانند که  دستور داد تا به آگاهی همگانی ارچی هاافزون بر آن، او به ج

ذارند؛ و  جنگ ابزارهایِ خودشان را به اَرتش کوروش واگ بابلهمۀِ شهروندانِ
 شود، همۀِ باشندگانِ هاو فرمان داد که هرکُجا جنگ ابزاری در خانه ای یافت

بدینسان آنها جنگ ابزارهایِ خودشان را به اَرتش .  کُشته شوندآن باید که
کوروش واگُذار کردند، و کوروش آنها را در بُرگ و باروها انبار کرد، تا هرگاه 

  . کاربری باشندا آمادۀِ، آنهکه او به آن جنگ ابزارها نیاز داشت
هنگامیکه همۀِ این چیزها بانجام رسیدند، کوروش نُخست مغان  ]7.5.35[ 

هر به زور شمشیر  که ش و به آنها گُفتها را به نزدِ خودش فراخواند
فروگرفته شده است و همچنین از آنها خواست که زمین هایی را برای 

را ) غنیمت ها( پَروه ها وزی ونیایشگاه و نُخستین میوه هایِ پیرساختن 
و ) شخصی(سپس کوروش خانه هایِ خودویژه . برای پروردگار برگُزینند

نِ کسانی  را درمیا آشوریبُلندپایگانِ) اقامتگاه هایِ(ایوان و مانِشگاه هایِ 
 میبایست بهره ای از آنچیزهایی که بدست آمده بود، بخش کرد که از دید او

تصمیم گرفته (گونه که وَداییده شُده بود ها را به آنآن خانه ردند؛ و او میبُ
بهترین خانه ها را به دالورترین و —درمیان آنها بخش کرد) شده بود

نداشت که او کمتر از آنچه که و اگر کسی میپ. شایسته ترین ها داد
، دریافت کرده است، کوروش از او میخواست که بیاید میبایست بدست آورد

  .که چرا چنین میاندیشد) توضیح دهد(تَنَد ود را به نیکخَخ) دلیل(و فَرنودِ 
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 افزون برآن، کوروش به بابیلونی ها دستور داد، که کشت کردنِ ]7.5.36[
را پَرداخت ) جراج شان(زمین هایشان را ادامه بدهند، تا بتوانند خَراچ شان 

؛ و او )دخدمت کُنن( کُنند  که زیر فرمانشان هَستند، زاوریکُنند، و برای آنها
شرکت کرده (هُماسیده بودند ) ماموریت( این گُمارش که دربه پارس ها 

برای ماندن با خودش برگُزیده بود،  که  از همبستگانبه بسیاری و )بودند
 که با آنها که زیر فرمانشان گذاشته شده بودند، بگونه ای رفتار دستور داد

  .ر با پیشکارانش میکندکُنند که یک سروَ
که همانگونه ) احساس کرد( پس از آن، کوروش این آرزو را سُهید ]7.5.37[

تصمیم (که میاندیشد، خودش را در جایگاهِ یک پادشاه بِگُمارد، ولی او داوید 
که اینکار را با هَمداستانی و خُرسندی دوستانش انجام دهد، بگونه ) گرفت

ه گاه و گاه ب) انظار عمومی( پیش دیدِ همگانیایکه نمایان شدن او در 
 سان کوروشبدین.  تا آنجا که بشود، کمتر رشک برانگیزاند، و باشدرسمی

  جایگاهِکوروش با آغاز روز :که در پی میĤید دراَنداخت را )طرحی(هَنداخی 
 که برای این هدف شایسته باشد و خودش را در یک جایی برخواهد داشت

یان گُذارند، به نزدِ رمهمۀِ کسانی را که بخواهند چیزی را با او داو در آنجا 
  .فرستد، و آنها را پس بپذیرد، به آنها پاسخ دهدخودش 

 مردم آگاه شُدند که کوروش همگان را در بارگاهش ولی هنگامیکه ]7.5.38[
 آنها زمانیکهمدند، و  بی سازمان آمیپذیرد، آنها در انبوهی از توده هایِ

کنار بزنند، درون رفتن ه ب  همدیگر را برایِ آرنجمیخواستند با زور و فشارِ
  .گرفتمینیرنگ زدن ها و درگیری هایِ بی پایانی میان آنها انجام 

دادند، به آنها پروانۀِ اندر شُدن   کوروش)خدمتکاران(و پیشیاران  ]7.5.39[
برای سامان دادن به را ) تشخیص شان( توانِ نیمادشان  بهتریندرهالیکه آنها



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 ، نَسکِ هَفتُمزندگینامه کوروش بُزُرگ

547 

 از دوستانِ نزدیک کوروش هرگاه کسانی ولی . بکار میبُردندتوده هایِ مردم
ند و ن تودۀِ انبوه باز کُ را با فشار از میانِانش  که راهندکامیاب میشُد

آنها ، کوروش دستش را دراز میکرد، د کوروش میاُفتاان به چشمانشانچشم
، )منتظر بمانید(یوسید باکنون بِ":گُفترا به سوی خودش میکشید، و می

 مردم رها شویم، و سپس ما به رسایی دست این توده هایِان، تا ما از دوست
 او پیوس  بدینسان دوستانِ".از همدمی با یکدیگر شادمان خواهیم شُد

 از کوروش، ه هایِ بازدید کُننده تود جویبار، ولی)انتظار میکشیدند (میکردند
سید، ر، بگونه ایکه سرشب فرابوددرهال جاری شُدن پیوسته  ومیشُد درازتر 

  . تا با دوستانش هَمدم شود آسودگی پیدا کُندش از اینکه کوروشپی
رادمردان، اکنون زمان ":ولی کوروش تنها توانست به آنها بگوید ]7.5.40[

ایید؛ زیرا که  بامداد بی فردابرایِ جُدا شدن و بِدرود گُفتن فرارسیده است؛
دن این گُفته،  باشنی". در بارۀِ چیزی با شُما گُفتگو کُنممن، همچنین، باید

دوستانِ او با خُوشنودی روانه شُدند، و بدونِ هرگونه هَیجانی از نَزدِ او رفتند، 
طبیعی ( گرفتنِ خواست هایِ سرشتین نشان  با نادیدهچونکه آنها همۀِ روز

) منتظر مانده بودند(، از خوردن خودداری کرده بودند، بیوسیده بودند )شان
  .ا برای آسودن روانه گشتندبدینسان آنه. و ایستاده بودند

 از اینکه دوستانش بیایند، کوروش به همان در روز سپسین، پیش ]7.5.41[
یافتن به نَزدِ او را بوه بیشتری از مردم که آرزوی بارجایگاه رفت، ولی ان

بُزرگی ) دایرۀِ (بدینسان کوروش یک پَرهونِ. داشتند، در آنجا ایستاده بودند
  به دور خودش جای داد و دستورهایی را بر این پایهنیزه داران پارسی رااز 

نش و افسرانِ پارسی و دوستابه  بجز به هیچکس داد که به آنها
  .ندهند بارهَمبستگانش،
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و هنگامیکه آنها به گردِهم آمدند، کوروش همانگونه که در پی   ]7.5.42[
) لاحتما(ا شایمندی دوستان و هَمبستگان، ما ب" :میĤید، سُخنرانی کرد

 که هَمۀِ آنچه را  و از او خُرده بگیریمنمیتوانیم از خداوند گِله داشته باشیم
یک اگر ، ا اینهمهب.  برآورده نکرده است، داشته ایمآرزوتاکنون که ما 
 بُزرگ این است که اینچنین بازده هایی داشته باشد که آدم نه کامیابی

 خوشی کردن با یِ برا و نه زمانی رااند اندکی آسودگی برای خودشبتو
  ". ها بدرود بگویمچنین شادی دوستانش پیدا کُند، من آماده هَستم که به

 شُما دیدید، که با آنکه ما با ، و بیگمانچونکه دیروز، همچنین" ]7.5.43[
دادیم، و ما تا پیش از  برایِ دیدنِ ما آمده بودند، بارآغاز سپیده دم به آنها که

 اکنون شُما یان نبردیم؛ را به پاکُنندگانسرشب، گوش دادن به دادخواست 
و  شُمار بیشتر از دیروز به اینجا آمده اند، بارا میبینید که  این انبوه از مردم

  ". کُنندبار بیشتری سرگرمرا با کار و میخواهند م

خودش ) انی کردنقرب( ناگُزیر از کُرپانی کردن از اینرو، اگر آدم" ]7.5.44[
 کوچکی را از بودن باشد، به گمانِ من شُماها سُودِری بادر پایِ چنین کار و 

درهالیکه ؛ امونِ من بدست خواهید آورد و یا من از بودن در کنار شمادر پیر
 از همۀِ اینها هیچ بهره ای ه من وابسته است، من میدانم که که بتا آنجا

  ".نخواهم داشت

ۀِ این چیزها  را در هم دیگری ویژگی هایِ ناپسندِهمچنینمن " ]7.5.45[
، همانگونه  شُما دلبستگی دارم من بهدرهالیکه"کوروش ادامه داد،  ":ممیبین

در  باشد،  نیزاست و باید که اینگونه) طبیعی( سرشتین که میدانید، چیزیکه
  اینجا ایستاده اند، من کمی و یا هیچ که در پیرامونِبارۀِ آن توده از مردم

 بتوانند  چنین پنداشته اند که اگر آنها آنها همۀِ، و با این وجود نمیدانم؛چیز
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خواهند آنها  بایستند، در پیشاپیش شما ،)ازدحام کردن (با اَنبوهیدن
 از من آرزویش را دارند، که شما بتوانید، آنچه را که پیش از این،توانست

من در انجام آن ) انتظار(اکنون همۀِ آنچه که چشمداشتِ . بدست آورند
 شما را که هرِباید مِگر کسی چیزی از من بخواهد،  ا این است کهاست،

دست آورد و از شما برای شناساندنش به من خواهش  من هَستید، بدوستانِ
  ".کُند

شاید برخی پُرسش کُنند که چرا من از آغاز این چنین برنامه " ]7.5.46[
 خودم را برایِ همگان به ، بجایِ اینکه راه دسترسیزی ای را نپذیرفتمری

 )وضعیت( که نِهِشتِ  من دریافتم برایِ اینکه:پاسُخ من استاین . ذارمبازگُ
 نه در پی بُردن  او کهرا برایِ یک فرمانده نیازین و بایسته است این یجنگ

اند و نه در انجام آنچه که ی را باید بداند، از دیگران جا بِمبه اینکه چه چیز
فته من میپنداشتم کسی و رویهم ر. ، کوتاهی کُنداست و سودمندپَسندیده 

 بیشترکوتاهی  نیاز است، بسیارکه بسیار اندک دیده شود، در انجام آنچه که
  .خواهد کرد

 جَنگ به پایان رسیده ترین آور رنجولی اکنون که براستی این " ]7.5.47[
 روانم اندکی آسایش برایِ) حق(هاگِ است، بنگرم میĤید که من، همچنین، 

سود و  چگونه  هَستم کهکنون که من سرگشتهابدینسان، . اشته باشمد
دلبستگی هایِ خودمان و دیگران را که ما باید از آنها نگهداری کُنیم، 

دریافته را ) مزیت( که بهترین فَرایِستِگی ، بِگُذارید تا هرکسیهماهنگ سازم
  ".است، به من اندرزی بدهد

) Artabazus( اَرتَه بازوپس از او . بدینسان کوروش سُخن گفت ]7.5.48[
 که خویشاوندِ) ادعا کرده بود(بود که روزی داویده مردی آن —برخاست
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  بابِ خوشهال هَستم، کوروش، که شمامن بسیار" :و گُفت—کوروش است
وانکی بودید، من در چونکه، هنگامیکه شما هنوز ج. این گُفتگو را گُشوده اید

ستان شُما باشم؛ ولی  و آرزومند بودم که یکی از دو خواهانآغاز هتا بسیار
دیدم که من هیچ کاربُردی برای شما ندارم، از نَزدیک شُدن به میهنگامیکه 

  ".کَردممیشُما خودداری 
من ) خدمت( به زاوَری ولی هنگامیکه چنین پیشĤمد که شما" ]7.5.49[

را که شما از ) زنامه ایامتیا( فرداتنامه ای گُزارش آنِن  تا منیازمند شُدید
، در میان مادها بپراکنم و به آگاهی همگانی ه بودیدبدست آورد کیاخشتره

، که اگر کردم) دلیل آوری(این چنین با خودم فرنود آوری من ، ]* [برسانم
 بدهم،نشان خودم را در این پیوند به شما ) صمیمی(پُشتیبانی خواتیک 

ا بدوستِ ویژۀِ شما بشوم و تا اندازه ای که مرا خوشنود سازد من شاید که 
ویژه بگونه ای به انجام ) ماموریتِ (اکنون آن پَروانَکیِ. شُما همدم شوم

  ".ه استشما را دربر داشت )تحسین(و سنایش ، که ستایش ه استرسید
 بر این پایه که هر سرباز مادی آزاد است که دلبخواهی برای ادامۀِ جنگ کیاخشترهفرمان ] *[

  .به ارتش کوروش بپیوندد

 کسانی بودند که دوستانِ ما شُدند؛آن گُرگانیان نُخستین پس از " ]7.5.50[
 همبستگان بودیم، بگونه ای که از  داشتنِخت آرزومندِو دُرست زمانیکه ما سَ

آنها را در آغوش خود ما همه، بهر دلبستگی ای که ما به آنها داشتیم، 
و پس از آن، . با خودمان میبردیمآنها را پذیرفتیم و هرجا که میرفتیم 

 را نیافتید که هنگامیکه اُردوگاهِ دُشمن فروگرفته شُد، شما هیچ زمانی
 من اینگونه میپندارم، و من  من کُنید و در رنج من باشید؛خودتان را سرگرمِ

  ".شما را سرزنش نمیکنم
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 شُدم؛ و سپس سپس، گُبریاس دوستِ ما شُد، و من خوشهال" ]7.5.51[
شُما بهرهمند ) توجه(من از رویکردِ  دُشوار شُد که گاداتاس؛ و سپس بسیار

) Cadusians(و کادوسیان ) Sacians(به هرهال، هنگامیکه، سکاها . شوم
رویکردِ پَسندیده به ارج و همبستگانِ ما شُدند، شما ناگُزیر از نشان دادنِ 

 ". را مینواختند و گرامی میداشتند شماآنها بودید، زیرا که آنها نیز
لشکرکشی را  به آن جایگاه بازگشتیم، که از آنجا هنگامیکه ما" ]7.5.52[

آغازیده بودیم، من شُما را سرگرم با اسب ها، اَرابه ها و دستگاه هایِ 
دیدیدم، ولی من پنداشتم بِزودی که شما آسودگی از ) مهندسی (هَندازگری

 اندکی زمان برایِ اندیشیدن به من بدست خواهید ،این هَیجان ها پیدا کُنید
 رسید که همگی جهان گردهم آمده از، هنگامیکه آن گُزارش هولناکب. آورد
یک نهادۀِ این رویداد ، من پی بُردم که  تا در برابر ما یکپارچه شونداند

است؛ ولی در پایان من پنداشتم که اگر این ) مهم(بسیار مَهَند ) موضوع(
 )نامحدود(پیشĤمد کامگارانه بفرجامد، رفت و آمد و دوستی میانِ ما نامرزین 

  ".خواهد شُد
اکنون ما آن جَنگِ بُزرگ را بُرده ایم و بر ساردیس و کرُزوس " ]7.5.53[

؛ و  و هرچیز را زیر فرمان آورده ایم را فروگرفته ایمچیرگی یافته ایم؛ ما بابل
 را با مُشت و زد و خورد از میانِ هِ خودمباز دیروز به میترا سُوگند، اگر من را

میگُشودم، من سُوگند میخورم که نمیتوانستم به نزدیکی آن انبوه مردم ن
به هر روی، هنگامیکه شما دست مرا گرفتید و از من خواستید . شما برسم

من هَدَفِ همۀِ چَشمانِ آزمند شُدم، برای اینکه همۀِ که پیش شما بایستم، 
  ".بدون اینکه یک چیزی را بخوردم و یا بنوشم—روز را با شُما بِسَر کُنم
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 ما که فتاری بدینسان سازمان داده شود تااز اینرو، اگر این گر" ]7.5.54[
اَرزانیک ترین و سزاوارترین ها هَستیم، بُزرگترین بهره را از همدمی با شما 
ببریم، بسیار خوب است؛ ولی اگر نه، من آماده هَستم دوباره در پیش دید 

خودشان زنم، تا همه با این هدف جار بو به نام شما ) انظار عمومی(همگانی 
  ".، بجز ما که از آغاز دوستانِ شُما بوده ایمبدارندرا از شما دور نگه 

از باشندگان   دیگر  کوروش خَندید و بسیارین سُخنایشنیدن  با ]7.5.55[
، که از پارسیان بود، برخاست و خروس اَنتاشسپس . نیز با او همراه شُدند

 این چیز پیشتر، کوروش، خوب،" :همانگونه که در پی میĤید سُخن گفت
و درستی بود که شما در پیش دید همگانی نمایان شوید، ) عادی(روامند 

 و ما از نمونۀِ آن، ی آن را شُما خودتان برای ما آشکار کردیدزیرا انگیزه ها
آنها را داشته ) طفل(کسان نبودیم که شما نیاز به بدست آوردن خوشایش 

زیرا ما به : )دعوت شویم ( فراخوانده شویمما نیازی نداشتیم که. باشید
بود که از ) ضروری(ولی این برای شُما بایسته . دلخواهِ خودمان با شُما بودیم

 بگونه ایکه آنها هر راهی، دلبستگیِ شُمار فراوانی از مردم را بدست آورید،
زندگی ) به خطر انداختن(خوشنود از انجام کارسخت و به پَژمَرگ انداختن 

  ". به اندازۀِ توانشان باشند وا ماشان ب

نها را؛ در رده اید، و نه تنها آولی اکنون شُما آنها را بدست آو" ]7.5.56[ 
م فرارسیده  را نیز بدست آورید، و آن دَیچیزهایِ دیگر توانِ شماست که

 فَرمانروایی. است که شُما باید یک خانه ای را برایِ خودتان داشته باشید
و  تنها بدون خانهتک و ی شما خواهد داشت، اگر شما شما چه سودی برا

از خانه اش ) مقدس تر(رها شوید؟ برایِ آدم هیچ چیز وَرجاوَند تر آشپزخانه 
و آیا شُما . نیست، هیچ جایی در جهان شیرین تر و گرامی تر از آن نیست
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که بینیم ب اگر، باشیماز خودمان شرمنده باید که ما " او افزود، "باور ندارید،
ه هایمان ، درهالیکه ما در خان اُردوگاه بر دوش شما هَستندارهایِ سختِک
نشسته ایم؟ آیا نباید ما این سُهِش )  هایماناجاق(آتش پایه هایمان  رکنارِد
را داشته باشیم که ما دُرُست با شما رفتار نکرده ایم، و از شُما به ) احساس(

  "سودِ خودمان بهرۀِ ناروا بُرده ایم؟
انی خودش را به پایان رساند،  سُخنرخروس اَنتاش پس از اینکه ]7.5.57[

 با سُخنرانی های همانندی که بدُنبال او انجام دادند، از بسیاری از باشندگان
پس از آن، کوروش به کاخِ پادِشاهی رفت و در آنجا جای . او پُشتیبانی کردند
را داشتند، گنج رسیدگی به گنج ها ) وظیفه (خویشکاریگرفت، و آنها که 

و پس از اینکه کوروش خاوَندِ . را به آنجا واسپُردند) Sardis(هایِ ساردیس 
کُرپانی ) Hestia(آنها شُد، او نُخُست برای ایزدبانوی باکره هِستیا ) مالک(

، و سپس برای هر ایزدی که مغان به بُزرگ) Zeus (کرد، سپس برای زئوس
  .او پیشنهاد کردند

ینکه کوروش اینکارها را انجام داد، او بیدرنگ سازماندهی پس از ا ]7.5.58[
و هنگامیکه کوروش نِهِشت . مانده در دربارش را آغازیدبجای دیگر چیزهایِ 

خودش را درنگریست، که فرمانروایی بر مردمانِ فراوانی را پذیرفته ) وضعیت(
ت  آماده کردن خودش برای زندگی در بُزُرگ ترین شهری اساست، و درهالِ

 او  و اینکه مردم آن شهر با پُرآوازه تر است،یِ جهانکه از همۀِ شهرها
با هرکس دیگری نیز که در جایگاه او آنها  همانگونه که ،دنوَرزدُشمنی می

که باید از ) تصمیم گرفت( وَدایید کوروش—ندمیبود، این رفتار را میداشت
 که او در بارۀِ آن  برخوردار شود، همانگونه)body-guard (نگهبان هایِ ویژه

  .اندیشیده بود
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میدانست که آدم میتواند به ) کافی(کوروش به اندازۀِ بَسنده  ]7.5.59[
 خوراک خوردن، آبتنی کردن، یا در رختخواب و یا سادگی در هنگامِ

 که چه کسی هنگامیکه خوابیده است، کُشته شود، و او از خودش میپُرسید
س به کَ) فادارترینو(ستند، توختارترین از میانِ آنها که در پیرامون او هَ

قابل (ند  نمیتواند اَپَستام هیچ نگهبانی بر این باور بود کهاوست؟ کوروش
 )احتمال(با شایمندی  این نگهبان  او باشد، اگربه) وفادار(و توختار ) اعتماد
 او بخواهد آن ، در آنجا که دوست داشته باشداز او دیگری را بیشتر کَس

  .در جایگاهِ نگهبان ویژه اش برگُمارد را نگهبان
کس که فرزند و یا همسر همخو یا   آن کوروش بر این باور بود،]7.5.60[

ناگُزیر است که آنها را بیشتر از ) طبیعی(دلبر و جانانی دارد، بگونۀِ سرشتین 
ولی هنگامیکه کوروش درنگریست که اخته ها .  دوست بدارد دیگریهر چیز

دلباختگی هایی آسیب پذیر نیستند، او پنداشت که اخته در برابر اینچنین 
و ها آن کس را خیلی گرامی خواهند داشت که در بهترین جایگاه باشد 

 هتا اگر لغزشی ، و پُشتیبان آنها باشدند آنها را توانگر و بی نیاز سازدبتوا
 میپنداشت، که هیچکس ؛ و کوروش و ارج گُذارد پاداش دهد به آنهاکردند،
از او پیشی )  هالطف ( هاخوشایشاینگونه اند در پیشکش کردن نمیتو
  .بگیرد

دیگر ) تحقیر( افزون بر آن، نگر به اینکه اَخته ها هَدفِ خوارداشتِ ]7.5.61[
 فرنودی دیگر، آنها به یک ، اگر نه به)دلیل(ها هَستند، به این فرنود آدم 

می وجود ندارد که سرور نیاز دارند که پُشتیبان آنها باشد؛ زیرا هیچ آد
، که در هر هنگامه ای سودی را دارد) حق(که او این هاگ نیاندیشیده باشد 

را از یک اَخته ای ببرد مگر اینکه برخی نیروهایِ برتری باشند که از اینکار 
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نیست که چرا هتا یک اَخته ) دلیلی(پیشگیری کُنند؛ ولی هیچ فَرنودی 
  .به سرورش باشد) داریوفا(توختاری ن در برتر و فرازتر از همۀِ دیگرانباید اَ

 به سادگی به آن گرایش کوروش آن گمانه زنی را که بسیاریولی  ]7.5.62[
 آدم های ناتوانی هَستند؛ و او آدم های اَخته،داشتند، نمیپذیرفت، که 

برایِ نمونه، :  رسیده بوداین باوربه   دیگربا نمونه آوری از جانورانِهمچنین 
از گازگرفتن و جُفتک زدن در  خته میشوند، هایِ سَرکش اَهنگامیکه اسب

د، برای اینکه بیگُمان باشیم، هیچ کُدام از ن، خودداری میکنان خودشپیرامونِ
 از شایستگی کمتری  جنگدر هنگامِ) خدمت(این اسب ها برای زاوَری 

 و هنگامیکه گاوها اَخته میشوند، آنها بگونه ای سُهِش برخوردار نیستند؛
 خودشان را از دست میدهند، ولی از سرکشی و نافرمانی کردنِ) سح(

و بدینسان، . نیرومندی شان و توانایی شان برای انجامِ کار بی بهره نمیشوند
هنگامیک سگ ها اَخته میگردند، از گریختن از دستِ سرورشان خودداری 

  .دمیکنند، ولی در زمان نگهبانی و یا شکار، سودمندی کمتری نشان نمیدهن
 آنها از آرزوی وَرَن و مردانِ اَخته، نیز، بدینسان، هنگامیکه ]7.5.63[
ولی آنها آرامتر میگردند، بی بهره شوند، ) دفع شهوت(و کام گُزاری ) شهوت(

که به آنها سپُرده میشود، ناهوشیار ) وظیفه ای ( ای خویشکاریدر برابرِ
ه باشند، نخواهند شد،  کمتری داشت سوارکارانی که کارامدیِنمیگردند؛ آنها

  .داران و مَردانی با زَبَردَستی و بُلندپروازی هایِ کمتره یا نیز
 شکار  جنگ و هم در زمانِبه واژگونه، مردانِ اَخته هم در زمانِ ]7.5.64[

در ) رقابت(ی دهمچشمی و هَماور) حس(سُهِش هنوز نشان داده اند که 
بهترین نمونه ها ، آنها )داریوفا( توختاری ؛ در پیوند باروان آنها زنده است

 توختاریِ تاکنون هیچکس سروَرانشان هَستند، زیرا  بدبیاریِهنگامِدر 
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 است، که مردانِ در دورانِ بدبختی او نشان ندادهبُزرگتری را به سَروَرَش 
  .نشان میدهنداَخته 

  مردانِ، گمان بُرده شود کهو اگر بر پایۀِ برخی داوری هایِ دُرست ]7.5.65[
این اَخته نگر به توانمندی هایِ بَدَنی فرودست هَستند، باز در میدانِ نَبَرد، 

با درنگریستن . سازدمردانِ نیرومند میهمانند   رامَردانِ ناتواناست که پوالد 
  انجام هر زاوریِ، کوروش مَردانِ اَخته را برایِ)واقعیت (به این راستینگی

  .زید، از دربان گرفته تا به باال برایِ خودش برگُ)خدمت شخصی(خودویژه 
 نگر ،ولی هنگامیکه کوروش درنگریست که این دَستگاهِ نگهبانی ]7.5.6.6[

او دُشمنی میورزند، نارسا است، کوروش در به گروه هایِ بسیاری که با 
که  کسانِ دیگری را پیدا کُند ،پیرامون گشت تا برای نگهبانی از پیرامونِ کاخ

  .نگهبانان باشند) دارترین وفا(رین در برابر او توختارت
 با کمبود و ،اکنون کوروش میدانست که پارس ها از بهر تنگدَستی ]7.5.67[

سَختیِ بُزرگی در خانه زندگی میکنند، و آنها به یک زندگی با سَخت ترین 
 ناگُزیر از کارها خوی گرفته اند، برای اینکه سرزمین آنها ناهموار بود و آنها

؛ بدینسان او باور داشت که آنها بویژه از زندگی با  سخت بودندایِ کارهاَنجامِ
  .او پیشوازی کُنند

 هماهنگ با آن، کوروش از میان پارس ها ده هزار نیزه دار ]7.5.68[
شب و روز پیرامونِ کاخِ او  ،برداشت، که در هنگامیکه او در جایگاهش بود

آنها نیز در رده هایِ ؛ ولی هرگاه که او بجایی میرفت، نگهبانی میدادند
  .  با او همراه میشُدند،سویدو سازمانداده شُده از هر 

و  رویکرد به اینکه ا که بدونِه بودو از آنجا که کوروش درنگریست ]7.5.69[
، او  داردنیاز به نگهداری شایسته همۀِ بابل، در خانه باشد و یا در برونمرز
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د، و کوروش آنجا جایگُزین کر نگهبانی از  درخوری را برایِهمچنین نیرویِ
فِ کوروش  آنها را خودشان فراهم آوَرَند، زیرا هَد ها دستمزدِفرمود تا بابلی

 تا آنجا که میشود نیازمند به سرمایه نگه بدارد، تا  رااین بود که مردم بابل
  .آنها بگونه ای فرمانبُردار شوند که بشود به سادگی آنها را مهار کرد

آنها که  پادشاهی و نگهبانی در پیرامونِ کاخِویژۀِ هایِ این گارد ]7.5.70[
هتا تا به امروز نیز به همان گردآوری شده بودند،  برایِ پاسداری از شهر بابل

و هنگامیکه کوروش ژرف اندیشی کرد که چگونه باید . گونه پابرجا هَستند
یز همۀِ سرزمین هایِ زیر فرمانش باهم نگهداشته شوند و همزمان بُزرگ ن

آن  بِهتر از بسیار) پیمانی( که این سربازانِ مُزدور او درنگریستبشوند، 
هنگامیکه شُمارِ یارانش بسیار کم بودند، به زیر   که او در نیستندکسان

 دریافت که آن مردانِ دالوری که به یاری و کوروش؛ فرمان خودش آورد
 از  نگهداریود، پروردگار برای او پیروزی آوردند، باید باهم نگهداشته شون

دلیری انجام کارهایِ سُتوده همانندِ  بگونه ای انجام گیرد که آنها از آنها باید
   .و بی باکی دست نکشند

خودداری کُند ) ظاهری(برایِ اینکه کوروش از این رفتار نمادین  ]7.5.71[
 کاری کُند که آنها خودشان دریابند که لی کُن و مَکُن بگویید وکه به یارانش

دالوری و بَرزِش هایشان تا آنها  برایِ آنهاست، و یندن با او بهتر از هرچیزما
 از اَنجُمَنی  گردهم آمدنِ فراخوانی برایِرا بیاد بیاورند، او) ن هایشانتمری(

 بار پَژمَرگ ها  و فَرماندهان داد، کسانیکه از نگر او در پذیرفتنِبُلندپایگان
ر پاداش هایشان، با ارزش ترین ها د) شریک بودن( بودن هنبازو ) خطرها(

  .بودند
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و هنگامیکه آنها گردهم آمدند کوروش همانگونه که در پی میĤید،  ]7.5.72[
 این دوستان و هَمبستگان، پروردگار را سپاس که او":سُخنرانی کرد

 تا همۀِ آنچه را که ما میپنداریم که سزاوار آنها بُزرگواری را به ما کرده است
سرزمین هایِ پهناور و ) مالک(زیرا اکنون ما خاوندِ . آوریمهَستیم، بدست 

 در شخم زدن آنها به ما کمک هَستیم، و کشاورزانی که) حاصلخیز(بُرومند 
در آنها شُده ) مبلمان(خواهند کرد؛ ما دارای خانه ها و همچنین کَدابزارها 

  ".ایم
 را که برای شُما نیازی به چنین پنداشتی ندارید که آنچیزهایی" ]7.5.73[

جاویدان و ) قانون(یک داتِ این . خودتان نگهداشته اید، ازآن دیگران هَستند
جهان است، که هنگامیکه شهری در جنگ فروگرفته شود، سراسری در 

، و همۀِ دارایی های آنها به دَستِ پیروزمندان و آنجاشهروندان، مردمِ 
ت، که شما آنچه را که از اینرو، این بیدادگری نیس. کشورگُشایان میاُفتند

 و ، جوانمردینشانۀِ مهربانیِبدست آورده اید، نگه بدارید، ولی این بیشتر 
اگر شُما گُذاشتید که آنها چیزی را برای خودشان آدم گرا بودنِ شُماست که 

  ".نگه بدارند، دیگر از آنها پس نگیرید
 اگر ما به داوری من برایِ آینده، به هر روی، بدینگونه است که" ]7.5.74[

 بدون مهار  هوسرانیِ،)زرق و برق(اری، پُرپیرایه گری زندگی با بیهودگی، بیک
آنها که کارِ همانندِ روی بیاوریم، ) نزاکت(و یک سرشتِ به دور از نازُکی 

ت را خوشبختی  و زندگی بدونِ کارِ سخسخت را تیره بَختی ارزیابی میکنند
شُد و بِزودی ن بی ارزش خواهیم زود در چشم خودمامیپندارند، ما بسیار 

  ".را که داریم، از دَست خواهیم داد) برکت هایی( هایی همۀِ فَرخُندگی
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یکبار دالور بودن بَسنده نمیکند؛ هیچ آدمی نمیتواند دلیری " ]7.5.75[
خودش را نگه بدارد مگر اینکه پیوسته و تا پایان آن را زیر دیدِ خودش 

و ) بی توجهی(نانِگَری انگونه که هُنرها از راه هم. پایدبِآنرا داشته باشد و 
 آنها فروکش میکُنند و تباه میشوند، به همانگونه بدن نیز، نادیده انگاشتنِ

یکبار که تندرست و آماده باشد، با تَن پَروَری و آسایش خواهی، سُستی را 
اگر ما سُستی را در خودمان بِرُستیم  بدینگونه ؛در خودش پرورش خواهد داد

نیروهایِ روانی، خویشتن داری، میانه روی، مهارخویش، و ، )رشد دهیم(
  ".دوباره به پوسیدگی و مرگ دُچار خواهند شددالوری، 

مان بدهیم که ناهوشیار از اینرو، ما نباید این پروانه را به خود" ]7.5.76[
  فرورویم و خود را به آنها واسپاریم؛ زیرا، بهکنونی  در خوشی هایِشویم و نه

، درهالیکه دستیافتن بر یک امپراتوری کار بُزرگی است، ولی منباور 
چونکه .  باز بُزرگتری استنگهداری از امپراتوری پس از دستیافتن بر آن، کارِ

که بجز بی باکی، چیزی  میتوانند بدست آورند  بسیار کسانپیروزی را
مانِ برای ز— نشان ندهند؛ ولی پیروزی و نگهداری از آنی از خوددیگر

هوشیاریِ خستگی  مهار خویشتن، خویشتن داری، میانه روی و دراز، بدونِ
  ".نخواهد بود) امکان پذیر(ناپذر، شایش پذیر 

ما نباید این را فراموش کُنیم؛ ما باید از هم اکنون و با کوشایی " ]7.5.77[
و سرافرازی، ) عزت( از دستیافتن بر این گرامیکی پیشآنچه که ما بُزرگتر از 

  بَرزش،خودمان را در بدست آوردنِ رفتارهایِ سُتوده و مَردانگیبکار بستیم، 
؛ بیاد بیاورید که هرچه که آدم بیشتر دارایی داشته باشد،  دَهیم)تمرین(

و در ناسازی با او تَرفندِ هایِ پنهانی ریخته بیشتر به او رَشک خواهند بُرد، 
 هنگامیکه ،، پیش از همهد و دارایی هایش دُشمن او خواهند شُخواهند شد،
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او دریافت میکند، که ) تیمخد(دارایی ایکه او بدست آورده است و زاوری ای 
بی (گرایَستَک که بی  سرچشمه بگیرد، )خدمتکارانی(از دستانِ پیشیارانی 

نداریم، که خداوند پُشتیبان ) شک(ولی ما نیازی به اَندید . باشند) میل
و  ؛ ما ستیزه جو بیدادگری بدست نیاورده ایمماست؛ ما پیروزیمان را از راه

 که هَدف تازش شُدیم و از خودمان کین این ما بودیم، آغازگر جنگ نبودیم
  ").انتقام جویی کردیم(وَری کَردیم 

ست؛ ولی پس از مهر و پُشتیبانی پَروَردگار با مامن میگویم، " ]7.5.78[
) حق(از هودۀِ ید ند به ما کرده است، ما باکه خُداو) عظیمی(آسیمی 

انجام  تنها با پُشتگرمی به نیروی خودمان خودمان پدافندگری کُنیم و آنرا
 ما در فَرمانروایی بر زیردستان و )ادعای(داوشِ  ،)حق( هوده ؛ و ایندهیم

کسانی است که فرمانبُرداران ما هَستند، زیرا که ما مَردانِ بهتری از آنها 
راک، نوشیدنی، کارهایِ سخت و خواب را با ما باید گرما، سرما، خو .هَستیم

 تا برتری مان را  کُنیمو ما باید که کوششزیردستان خودمان بخش کُنیم، 
  ".هتا در این چیزها نیز نشان دهیم، و نُخست در این چیزها

جَنگ را با ) تمرین(ریم که دانش و بَرزِشِ اما هَرگز نیاز ند" ]7.5.79[
 گُزار ما اریم که در جایگاهِ کارگر و خَراچآرزو دکسانی درمیان گُذاریم که ما 
 مان نگه خودمان را بر دَستاوردهایِو چیرگی  باشند، ولی ما باید سروریِ

آزادی و شادی را در مییابیم که ) معنی(بداریم، همانگونه که ما در آنها چَم 
ز آنها  و اکنون که ما جنگ ابزارهایِ زیردستانمان را ا.خُداوند به ما داده است

 باشیم، خودمان بدونِ جنگ ابزاربدور داشته ایم، بیگمان هرگز نباید که ما 
ۀِ شمشیرشان چونکه ما میدانیم که هرچه که مردان پیوسته نزدیکتر به دَست

  ". فرمانی که میدهند رساتر بجا آورده میشودباشند، آرزوی آنها و
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چه «--اش میپروَراندپُرسشی همانندِ این را در اندیشه اگر کسی " ]7.5.80[
 ، ولیبُلندپروازی هایمان دستیابیمو  برای ما دربر دارد که ما به هدفِ سودی

هنوز ناگُزیر از برتابیدن گُرسنگی، تُشنگی،کارِ سخت و در رنج نگهداری از 
را در دلش نگه ) درس( او باید که این آموزه --»؟دستĤوردهایمان باشیم

  میتوانند است که سخت با کارهایِ)ناسبت(در هَمگری کارهایِ خوب : دارد
 از این کسی گامی برای انجام ، اگر پیش بیاورندشادی بُزرگتری را به همراه

 برداشته باشد؛ چونکه کار سخت یک چاشنی و ادویه برای کارهایِ سخت
، چیزهایِ خوب است؛ و هیچ چیز، هتا اگر ستایش انگیز فراهم شده باشد

 مگر اینکه آدم آن را زمانی بدست آورد که به آن نمیتواند شادی آور باشد،
  ".نیاز داشته باشد

ست  خُداوند به ما کُمک کرده است تا چیزی را بدکنون کها" ]7.5.81[
 ها اگر کسی بخواهد از این دستاوَرد،آوریم که باالترین آرزویِ آدم هاست

 برای او بُزرگترین خوشی را ، بهرهمند شود که تا آنجا که به شودبگونه ای
  برتری خواهد داشت که چنین مردی بر آن آدم ها،درپی داشته باشد

: ، زیرااند در فرادستِ آنها گُذاشته نشده خوبِ زندگی،ورده هایِ فرآاینچنین 
 دلپذیر، شاد  هایِهنگامیکه گُرُسنه هَست، او از خوردن بهترین خوراک

 شاد ، هااترین باده گوارخواهد گشت، و هنگامیکه تشنه است، او از نوشیدنِ
را آسودگی  بیشترین خواهد گشت، و هنگامیکه به آسایش نیاز دارد، او

  ".بدست خواهد آورد
 خودمان را) اعصاب(از اینرو من بر این باورم که ما باید پی هایِ " ]7.5.82[

برای نگهداشتن مردانگی و بدست آوردن ویژگی هایِ سُتوده بکار بگیریم، 
 مان شاد شویم وهایفراوان از دستاوردو خُرسندیِ لشادگی بگونه ایکه ما با د
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زیرا . بدور نگه داریماندوه، تلخی و سخت ترین چیزها غم و  خودمان را از
 ازدست  و ناگواریِستیافتن به چیزهایِ خوب به سختیکوتاهی کردن در د

  ".دادنِ آنها نیست، هنگامیکه آدم با رنج آنها را بدست آورده باشد
 که  پیش بکشیم را ماچه بهانه ای: ز بیاندیشیدو در بارۀِ این نی" ]7.5.83[

سزاوار شایسته و  کمتر از گُذشتهما  این پروانه را به ما بدهد که بتواند
د، که این پَسندیده برای ی؟ ولی، شُما میدانباشیم؟ اینکه ما فَرمانروا شُده ایم

یا اینکه ما بنگرمیĤییم که . رمانبُردارهایش باشدفرمانروا نیست که بدتر از فَ
که ) ادعا کُند( بِوَداید شُده باشیم؟ آیا کسی میتواندر از پیش خوشبخت ت

  یا، آیا ما میتوانیم؟ هَستندخوشبختی  درخوری برایِو بُزدلی زیورِپَلیدی 
 داریم، ما آنها را کیفر که نگر به اینکه ما زیردستانی) کنیمادعا  (بوَداییم

آدم میتواند ) حقی(ولی با چه هاگی  ؟ه لغزشی بکُنندکخواهیم داد، اگر 
دیگران را برای بدی یا دیوانگی ای که از آنها سر زده است، کیفر دهد، 

  "هنگامیکه او خودش بد باشد؟
توده هایِ بیاد بیاورید، همچنین، که ما برای پاسداری از همۀِ " ]7.5.84[ 

ایم، تا از کسان و خانه ها را فراهم آورده ) ترتیباتی(مردم سازمندی هایی 
نگهداری کُنند، و این برایِ ما شرم آور است که برای آسایشِ خودمان 

جنگ ابزار برایِ ) حمل(ترابُردِ از وابسته به جَنگ ابزارهایِ دیگران باشیم و 
بیگمان ما باید بدانیم که هیچ پَدافندگری ای . خودمان خودداری کُنیم

بی باکی باید همراه ما در هَمۀِ . دم نخواهد بود خودِ آنیرومندتر از دالوریِ
 هیچ چیز  ما را فروگُذارند،زیرا اگر مَردانگی و رفتار سُتوده .روزمان باشد

  ". نخواهد داشتدیگر سرانجام خوبی برای ما
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 کُجا برایِما در بدهم که  پس، چه پیشنهادی را من میتوانم" ]7.5.85[
 کُجا بَرزش ها را  در، و)تمرین کنیم (م رفتارهایِ سُتوده بَرزش کُنیپرورش

بکار ببندیم؟ من چیز تازه ای برای گُفتن به شُما ندارم، مردانِ من؛ بجز 
 خود را در ساختمان هایِ) وقت(  نژدادگان هنگامِ،اینکه در سرزمین پارس

 باید همان آزادمَردهارانند، بدینسان در اینجا نیز ما میگُذ) دولتی(کشوری 
جایگاهِ که در آنجا انجام میدادیم، انجام دهیم؛ شما باید در کارهایی را 

که باید انجام  ببینید که آیا من کاری را تا کُنید خودتان باشید و مرا وارسی
و ،  شما دیده وری خواهم کرد و من نیز بر کارهایِدهم، دُنبال میکنم؟

نجام اه زیر نگر دارم کارهایِ خوب و سُتودمن  که کسیآن  ببینم که هرگاه
  ".میدهد، من او را پاداش خواهم داد

اگر و بِگُذارید که در اینجا پسرانمان را آموزش و پَروَرش بدهیم، " ]7.5.86[
آنچه را که در خودمان داریم که اگر ما باور . ی ما زاییده شوندپسرانی برا

 ت ما میبایس،هَستند پسرانمان  پرورشبرایِ ی اُلگو و نمونه هایِ خوبمییابیم،
؛ و پسران بسادگی به راه بد نخواهند افتاد، هتا داشته باشیمرفتار بهتری را 

 آنها چیزهایِ پلید و بَدنهاد را نه  چنانچهاگر آنها چنین آرزویی را نیز بکنند،
 رفتارهایِ ، ولی روزهایشان را با خوبی و دُنبال کردنِببینند و نه بشنوند

  .المنشانه و بُزرگوارانه بِگُذراننداو
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 ، بَخش یکُممنَسکِ هَشتُ
  بُنیانگُزاری وزارتخانه هایِ گوناگون برای ادارۀِ کشور

  برخاست وخروس اَنتاش اینگونه بود سُخنرانی کوروش؛ و پس از او ]8.1.1[
ین به اندازۀِ ، من بیشتر و پیش از اخوب، سَروَران": بدینسان سُخن گُفت
و ) تفاوت( فَروَر  هیچ که یک فَرمانروایِ خوب هرگزبَسنده درنگریسته ام

زیرا همانگونه که پدرها در رَنج فَرزندانشان . ناسانی با یک پدر خوب ندارد
گی نداشته باشند، دهَستند تا آنها هیچگاه نیازی به چیزهایِ خوب در زن

 نیز درهال دادنِ رَهنمود به ما است کهمیĤید که کوروش بدینگونه بنگرم 
ولی در اینجا چیزی .  ادامه بدهیم خودمانچگونه از بهترین راه به بهروزیِ

هست که بنگر من او روشن بازنمود نکرده است، کاری که میبایست میکرد، 
،  که بخواهد از آن آگاه شودسو من تالش خواهم کرد که آن را برای هرک

  ".آشکار کُنم
آیا تاکنون و هرگز شنیده : پس، در بارۀِ این پُرسش ها بیاَندیشید" ]8.1.2[

اید که یکی از شهرهایِ دُشمن از سویِ نیرویی که سربازانش سرکش و 
نافرمان بوده اند، فروگرفته شده باشد؟ آیا سربازانی که نافرمان بوده اند هرگز 

بوده اند، نگهداری ) صمیمی( اند از یک شهری که مردمش خواتیک توانسته
 سرکش توانسته است تاکنون پیروزی ای بدست آورد؟  کُدامین اَرتشِکُنند؟

 نبرد هرگز میتواند نزدیکتر از آن زمانی باشد در هنگامِ) فاجعه(آیا آزَرَنگ 
خودش ) امنیت شَخصی(که در آن هر سربازی تنها به زنهارداریِ خودویژه 

 آشتی یا جنگ میتواند  آیا در زمانِ)!انکار و حاشا(اندیشد؟ اَرنَدان بی
آدم از مِهترانش پیروی نَکُند؟ کُدام کشور  کامگاری ای بدست آید، اگر



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 سکِ هَشتُم، نَزندگینامه کوروش بُزُرگ

566 

د؟ کُدام  در آرامش بسر بَرَیو بی سامان) بی قانون (با بی داتیتوانسته است 
ی برخوردار و آسایش بیشتر) تامنی(شیوه از خانه داری میتواند از اَرمَندی 

افراشته به هدفشان در بندر برهایِ  با بادبان ندمیتوان  کَشتی هاباشد؟ چگونه
  "رسند؟ب
 هم اکنون ی کهو در پیوند با خودمان، چگونه ما از چیزهایِ خوب" ]8.1.3[

 بجز از راه فَرمانبُرداری از فَرماندهانمان؟ زیرا با  نگهداری کرده ایم،داریم،
، اکنون بخواهد  نیازین مان رسیده ایم ما همیشه با تُندی به هدفِ،روشاین 

بهم  و با دُنبال کردنِ فرماندهانمان در سُتون هایِ .باشد یا روزبوده که شب 
آن کارهایی را که به ما  و ما هیچکُدام از ، ما شکست ناپذیر شُدیمفشُرده

رو، اگر فَرمانبُرداری از فرماندۀِ از این. واگُذار شُده بودند، نیمه کاره نَگُذاشتیم
برایِ دَستیافتن ) ضروری(میĤید، نُخستین چیز بایسته بنگرآدم، همانگونه که 

برای است، پس شما باید که بیگُمان باشید که ) موفقیت(به کامگاری 
 نُخستین کار بُنیادین ، آن، ادامۀِ همین روش)بقاء (نگهداری از پایندگیِ

  ".است
 بر کسی فرمان میداند که تا پیش از این، بسیاری از ماما شُ" ]8.1.4[

 چنین فرمان بودیم؛ ولی اکنون همۀِ شما در اینجا در ، ولی زیرِیمنمیراند
رانید، برخی بر لشکرهایِ بُزرگتر، و فرمان بِبر دیگران جایگاهی هَستید که 

انتظار (، همانگونه که شما میاُمیدِنید از اینرو. برخی بر لشکر هایِ کوچَکتر
 فرمان دارید  خودتان را بر آنها که زیرِ فرمان راندنِکه تواناییِ) دارید
 کسانی  فَرمانبُرداری خودمان را ازنیز بِگُذارید تا ماندید، بدینسان بَبکاربِ

 یدما باو . ماست) وظیفۀِ (، که پیروی کردن از آنها خویشکاریِنشان دهیم
 ، از آنجا که)تمیز دهیم(نیماد دهیم   خودمان را از بَردگان، در این روشکه

خدمت (خواستشان به سَروَرانشان زاوَری میکنند ) بر ضد( فَرارویِ ،بَردگان
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 از رویِ ارادۀِ  را داریم، بایدآزاد بودن) ادعای( داوش ، ما، اگر براستی)میکنند
) مهم ترین(یم که مَهندترین آزادِ خودمان همۀِ آن کارهایی را انجام ده

 در میان کشورها، هتا اگر که ساختار و شُما پی خواهید بُرد که. Ĥیندمیبِنَگر
 بیشتر از آن کشوری که مردمانشباشد، پادشاهی ن) حکومت(سررشته داری 

ناگُزیر ) احتمال(با کمترین شایش د، دولتمردانش فرمانبُرداری میکُننهمه از 
  ").دتسلیم کُن(خواهد شُد که خودش را به دُشمنانش بِسُتوهَد 

 همانگونه که کوروش درخواست کرده است، ، بِگُذاریداز اینرو" ]8.1.5[
پیشگاهِ در و ساختمان هایِ ستادِ فرماندهیِ در  ،جادر آنخودمان را 

کُنیم که فَرمانروایمان، نمایان کُنیم؛ بِگُذارید خودمان را سرگرمِ کارهایی 
 ،بهتر از همها ما بتوانیم  خواهند شُد ت)سبب(دُنبال کردنِ آنهاها اَنگیزه ای 

محکم  ( نگهداریماُستوانکه باید انجام دهیم،  یی آن چیزهاخودمان را با
که  )خدمتی(، و بِگُذارید خودمان را برایِ انجام هر زاوَری ای )داریمنگه

 ما از )اعتماد ( اَپَستامِو. داشته باشد، ارزانی بداریمکوروش شاید به ما نیاز 
زیرا ما بیگُمان هَستیم که نخواهد شد، ) سواستفاده(دُژکاربُرد  سوی او

د که تنها به سودِ خودش رکوروش هیچگاه ما را به انجامِ کاری نخواهد گُما
؛ زیرا ما دارایِ نیازها،  باشدبگونهِ برابرو همۀِ ما  به سودِ  بجای اینکه،باشد

  ".هَستیم) مشترکی(دلبستگی ها و دُشمنانِ اَنبازی 
 از پایان بُرد، بسیاری این سُخنرانی را بخروس اَنتاشمیکه هنگا"] 8.1.6[

همبستگانِ آنها برخاستند و از میانِ  و هم هم از میانِ  پارسیان کسان دیگر،
برنهادند که برپایۀِ )  ایقطعنامه ( ایمهآنها یک پایاننا. ا پُشتیبانی کردنداو ر

  گردهم میĤمدنددربار  میبایستی که پیوسته در و بُلندپایگانآن بُزُرگزادگان
میداشت، آماده که کوروش آرزویش را ) خدمتی(و برایِ انجام هر زاوَری ای 

امه  در این پایانن کهبرپایۀِ آنچه. رها میساخت تا اینکه او آنها را میبودند
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برنهاده شده است، هتا تا به امروز آنهایی که فَرمانبُردار پادشاهِ بُزرگ در 
آنها پیوسته در دربار شاهزادگانشان — ادامه میدهندآسیا هستند، اینکار را

  .گردهم میĤیند
 پیوسته از سامانۀِ  پاسداریِو بُنیادهایی را که کوروش در راستایِ ]8.1.7[

، همانگونه که در پایه گذاری کردشاهنشاهی برای خودش و پارس ها 
نی که پادشاهااز سویِ ، )توضیح داده شد(داستان سرایی پیشین بازنمود شُد 

  . اند شُدهداشته هتا تا به امروز دست نخورده نگهبه دُنبال او بر سرکار آمدند،
هرگاه :  و در این جا نیز کارها همانند جاهایِ دیگر انجام میگرفت]8.1.8[

 ناب و بی غش ، خوبی باشد، کارگُزاریِ آن نهادکاری آدمیک که سرپرستِ 
کارفرمایی دی باشد، خواهد بود؛ ولی هنگامیکه آن سرپرست آدمِ بَ

اهنگ با آن، نژادگان هم. بُنیاد به تباهی کشیده خواهد شدآن ) مدیریت(
 با اسب ها و نیزه هایشان به دربار کوروش میĤمدند و و بُلندپایگان) اشراف(

 را، زیرا چنین چیزی )انتظار میکشیدند( میپیوسیدند  کاخربِدر پُشت دَ
که با کوروش شاهنشاهی او را  بودند سازمان دادهبهترین مَردانِ دالوری 

   .اساخته بودندبرپ
) مسئولیت(کوروش سپس افسرانی را برگُمارد تا خُورتاکیِ  ]8.1.9[

 وَزارتخانه هایِ گوناگون را بپذیرند؛ برایِ نمونه، وَزارتخانۀِ گردآوری مالیاتها،
کوروش  .یارتخانۀِ کار، وزارتخانۀِ دارای، وز)اقتصاد(وَزارتخانۀِ ترازداریک 

  برگُزید، و ارتشخوار و بارِبودجه و  رسیدگی به برای وَزارتخانۀِ را یپیشیاران
 رسیدگی به اسب ها و سگ ها، زیرا اوهمچنین سرپرستانی را برایِ 

میپنداشت آنها بتوانند این جانوران را با یک آمادگی بدنی و با بهترین 
  .داری کُنندبرایِ بهرهمندی از آنها نگه) اثر بخشی(رایی کا
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از آنهایی را که از نگر او رپرستی سو ) تمرین(بَرزِش  ولی کوروش ]8.1.10[
، به اتوریش را پیوسته پابرجا نگه میداشتندمیبایست دَستاوردهایِ امپر

 انجام اینکار باید د؛ او میپنداشت که همکارانش برایِرپاسِکسان دیگر نَ
ستند، و از اینرو او درنگریست که تواناترین مردانی باشند که درفرادستِ او هَ

کوروش زیرا . خودِ اوست) مسئولیت(رسیدگی به کار آنها خُورتاکی 
 جَنگ پیش آید، او برایِ) فرصتی( هتا بخواهد هنگامه ایمیدانست که اگر 

ناگُزیر خواهد بود که شُماری از چنین مردانی را برگُزیند تا در کنار و پُشتِ 
با بُزرگترین پَژمَرگ ها در همراهی با آنها بتواند او او بایستند، مردانی که 

از میان همین مردان،  میبایست او میدانست که  ورو در روی شود؛) خطرها(
  .رگُزیندب برایِ هم یگان های پیادگان و هم اسپواران افسرانی را

 خودش در جایی که اگر اَفزون بر آن، کوروش میدانست ]8.1.11[
باشد، نیاز به فرماندهانی میبود، او داشته ) حضور(بُودَگی نمیتوانست 

و سَرپَرستی ویژۀِ او ) تمرین ها( از میان کسانی که از بَرزش ها میبایست
گُسیل ) یماموریت (یگُمارشچنین  افسرانی را برایِ انجام هَستند،برخوردار 

و همۀِ ) استان ها( ساتراپ ها  او میدانست که برخی از آنها بایدو. بدارد
پَتامبر  در جایگاهِاو باید برخی دیگر را و هرهایِ کشور را اداره کُنند، ش
از دیدگاهِ کار آنها که افسرانی — به کشورهایِ دیگر گُسیل دارد)سفیر(

چیزی را که بخواهد بدون  تا او بتواند هربود) مهم( کوروش بسیار مَهین
  .جنگ بدست آورد

د که اگر آنهایی که باید مَهَندترین ، کوروش بر این باور بواز اینرو ]8.1.12[
و فُزونترین کار و بارهایِ کشور را انجام دهَند، آنگونه که باید، ) مُهمترین(

 کوروش ولی. شایسته نباشند، کشور او به ناکامی و ویرانی دُچار خواهد شد
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، همانگونه که از آنها اُمید )دولت(رایه نِ ااگر همۀِ کارگُزار میپنداشت که
، از اینرو. شایسته باشند، همه چیز با کامگاری به پیش خواهد رفتمیرود، 

بَرزش و ) مسئولیت(با چنین باورِ اُستوانی بود که او خودش خُورتاکی 
تصمیم (وَدایید همچنین سرپَرستی کارگُزرانِ کشور را پذیرفت؛ و کوروش 

برای بدست را ویژه ) تمرین هایِ( خودش نیز همان برزش هایِ که) گرفت
زیرا کوروش میپنداشت که برانگیزاندنِ .  انجام دَهد رفتارهایِ سُتوده،آوردنِ

خواهد بود، اگر ) غیر ممکن(ند دیگران به انجام کردار پَسندیده برای او ناشایَ
  .خودش همانگونه که باید، از شایستگی برخوردار نباشد

و رسید، ا) نتیجه گیری( هنگامیکه کوروش به این بَریافت ]8.1.13[
 را ویژۀِش هوشیاری ه نیاز به آسایش دارد، تا بتواند هم پیش ازکهاندیشید، 

تصمیم (سپس، کوروش وَدایید . کند) مهم(مَهِین   بارهایِ بسیارکار و
 او باید بدونِ چون و چرا در بدست آوردن درآمدها کوتاهی نَکُند، که) گرفت

با ) عظیمی(می  هایِ آسیزیرا او پیشبینی میکرد که به ناچاری هزینه
، او میدانست که گره خواهند خورد؛ و از سویی دیگر  پهناورشفَرمانروایی

خوشبختی فراهم آوردنِ  ر رَنجِ برای او بجای نخواهد ماند که دزمانِ فراوانی
خودش پیوسته بخواهد او و بهروزی همۀِ گُسترۀِ شاهنشاهیش باشد، اگر که 

  .دنش بِکُنَسیدگی به دارایی هایِ فراوا سرگرم ررا
نهادۀِ دیشید که او چگونه میتواند هنگامیکه کوروش با خودش ان ]8.1.14[
هم زمان به و را کامگارانه رهبَرَد ) مدیریت(یی و کارفرما سرپَرستی) موضوع(

او .  اُفتاددر اَرتش یادِ سازماندهیه نیز دستیابد، او ب نیاز دارد آن آسایشی که
 د، ونن ها دسته هایِ ده تنه را سرپرستی میکنُیاد آورد که چگونه گُروهبابه 

 سرهنگ ها بر کار افسران دیده وری ، گُروهبان ها را اداره میکنند؛افسران
زیر مهار خود دارند، و بدینسان هیچکس   و سرتیپ ها سرهنگ ها رادارند
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، با آنکه تیپ هایِ فَراوانی هَستند؛ و هنگامیکه  رسیدگی نمیماندبدونِ
 انجام دَهد، برایِ او بَسَنده ی رامۀِ نیروها بخواهد با اَرتشش کارفَرماندۀِ ه

  .است که فرمان هایش را تنها به سَرتیپ هایش بدهد) کافی(
 )مدیریت( سپس، با نمونه بَرداری از این اُلگو، کوروش کارفرمایی ]8.1.15[

ان امک(و بدینگونه برایِ او شایش پذیر . کشور را نیز در یک کانون گردآورد
هیچ بخش از دَستگاهِ  از افسران،  با تنها تنی چندبود که از راه گُفتگو) پذیر

 کوروش بیشتر از آن کس که از این راه. کارفرمایی او بدونِ رسیدگی نماند
پس  .، از آسایش بهرهمند میشُدرا داشت یک خانه یا یک کشتی سرپرستیِ
 کرد، او به کسانیکه یسازماندهدر کشور را  کارهایِ خودش روشاز اینکه کو

کسان   سازماندهیمونش بودند، فرمان داد که از همین برنامه برایدر پیرا
  .پیروی کُنندزیر فرمانشان 

 سپس، بدینسان، کوروش زمانِ آزاد برایِ خودش و وَزیرانش فراهم ]8.1.16[
 را آغازید) تمرین هایی(و بَرزش هایی ) اقدم ها( او فَرنامِش ها آورد؛ و سپس

 سررشته دارانِ کشور  همانگونه که درخورِ،گانِ دولتییِا دستیارانش و بُلندپات
 میتوانستند با کارِ نُخست اینکه، اگر آن کسان که. است، وَرزیده شوند

ر دربار کوتاهی میکردند، کوروش دیگران زندگی کُنند، از نمایان شُدن د
ز آنها که پیش او ا که پی جویی میکرد؛ چونکه او باور داشت آنها دربارۀِ

، تا اندازه ای  ناشایست انجام دهند پَست یاکارِد که  خواسته نمیشُمیĤمدند،
 و از سویی برای اینکه آنها این را شان بودند که آنها در نَزدِ پادشاهِاز اینرو

 بهترین مردانی ، زیر چشمانِانجام میدادندهرچه که آنها که میدانستند، 
باور داشت آنها که  کوروش، بودند؛ از سویی دیگرمیگرفت که در آنجا انجام 

) بی انصاف(اَداتَستان  یا را از دست داده اند  مهارشاننمیĤمدند، بگونه ای
  .ند گُناهکار،)وظیفه (یخویشکارانجام   در کردنکوتاهیاز بهر و هَستند 
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، اکنون من میخواهم نُخست آن روشی را بازنمود کُنم از اینرو ]8.1.17[
به به آمدن ) مُوَظّف(بایان  همه را ،کُمَکِ آنه ، که کوروش ب)دهمتوضیح (

نش که در دربار بودند میکرد؛ کوروش به برخی از بهترین دوستانَزدِ خودش 
ری میکردند،  برخی از دارایی هایِ مَردانی را که از آمدن خوددادستور داد تا

زی را که ازآن  و در پاسُخ بگویند که آنها تنها چیبرای خودشان بردارند
بدینسان، هرگاه که چنین کاری انجام . است، برداشته اندبوده خودشان 

میگرفت، آنها که دارایی خودشان را از دست داده بودند، به نَزدِ کوروش 
  .میĤمدند تا شکوه کُنند که با آنها برخوردی نادُرُست شُده است

 پیدا نمیکرد  آزادهنگامۀِ، ی درازی، کوروش برای زمانِبه هر رو ]8.1.18[
که به چنین گِله مَندانی گوش فرادهد، و هَنگامیکه هم به آنها گوش میداد، 

را برای زمان درازی به پس ) موضوع ها(او دادرسی به این نهاده ها 
، که در آن کوروش بخواست با )وضعیت( نِهِشت سنجش با آندر . میانداخت

 را ناگُزیر به )مُسامِحه کاران(کان ، سوتَ)مجازات(بکاربستنِ کیفر و پاداَفرایش 
 که هم اکنون در پیش  چنین رفتاریآمدن کُند، کوروش میپنداشت که با

هر  که به مِ)عادت دهد ( او خواهد توانست آنها را خوی دهدگرفته است،
  .دلخوریِ کمتری در آنها برانگیخته شودهمچنین  و خودش وابسته بمانند

یِ کوروش برایِ آموزش آنها برای هُماسش  این یکی از روش ها]8.1.19[ 
از دیگر روش هایِ او دادنِ ساده ترین . بود) تمرین ها(در بَرزش ها ) شرکت(

 میهُماسیدند) تمرین ها(و سودآورترین کارها به کسانی بود که در بَرزش ها 
کسانیکه از به هرگز و یکی دیگر از روش ها این بود که ؛ )شرکت میکردند(

  .نَکُند  را)لطفی( بَرزش ها خودداری میکردند، هیچ خوشایشی ش درهُماسِ
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راه برای واداشتنِ سوتَک ها ) مئن ترینمط( ولی اُستوان ترین ]8.1.20[
اگر کسی هیچ رویکردی به این سه روش :  به آمدن این بود)مُسامِحه کاران(

 ها کوروش همۀِ چیزهایی را که او داشت، از او میگرفت و آن، نشان نمیداد
را به کسانی میداد که کوروش میپنداشت که هرگاه که آنها را خواسته است، 

رزشی را در برابر  ادر دربار او نمایان شُده اند؛ و بدینسان کوروش دوستانِ با
و امروز نیز پادشاه پی جویِ کسانی . آنها که سودی نداشتند، بدست میĤورد

ند، با آنکه اینچنین میشود که خودشان را در دربار او نمایان نمیکن
  ).وظیفه ای دارند(دارند ای خویشکاری 

 کوروش با آنها رفتار میکرد که از آمدن به بارگاهش بدینسان،] 8.1.21[
 ولی او باور داشت که هیچ چیز نمیتواند در براَنگیزاندنِ. خودداری میکردند

وردن کارهایِ خوب و روی آانجام به کسانیکه در بارگاهش نمایان میشُدند، 
، که کوشش داشته باشد  فرمانروایِ آنهااز رفتارِکارایی بیشتری به زیبایی، 

 دستیافتن به سُتودگی را  رساترین روشِ،میکند تا در برابر فَرمانبُردارهایش
  .در رفتار خودش به نمایش بگُذارد

نوشته ) قانون های( که آدم ها با دات هایِ وروش باور داشتک ]8.1.22[
فرمانروایِ خوب را همانند یک اخته میشوند، درهالیکه او یک شُده بهتر س
 نه تنها میتواند ، زیرا که او که دارایِ چشم است درمینگریستداتِ زنده ای

را ببیند و او را ) متخلف( همچنین میتواند ناسزاگر )بلکه(فرمان بدهد، ونکه 
  .کیفر دهد

 کوروش بیشتر شبختیِهرچه که خو اُستوان،  با نگر به این باورِ]8.1.23[
 نشان میداد؛ و ترپیش از همه پارسا خودش را ، خُداوند در پرستشِمیشُد، او

و او هیچگاه در ... سپس برایِ نُخستین بار اَنجُمنِ مغان بُنیان گُذاشته شد
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نی برای نیایش به درگاهِ خُداوند، و کُرپانی  سرود هایِ دیآغاز روز از خواندنِ
که مَغان رهنمون میشُدند، ) مقدسی( وَرجاوَندی کردن برایِ هر فرشتۀِ

  .کوتاهی نمیکرد
بدینسان اَنجُمن هایِ مغان که در آن زمان بدستِ کوروش پایه  ]8.1.24[

 آمدند و رفتند،  سپس تردر کنار پادشاهانی که هتا تا به امروز ،گُزاری شُدند
 نیز از همان آغاز  دیگر مردم پارس،از اینرو در این پیوند و .پابرجا مانده اند

،  دستیافتن به بهروزیاز او پیروی کَردند؛ زیرا آنها باور داشتند که در
 خواهند بود، اگر آنها همان خُدایی را ستایش کُنند و دل آسوده تراُستوارتر 

فرمانروایشان کوروش آن را ارج میداشت، کسیکه از همه خوشبخت تر که 
 انجام اینکار بتوانند کوروش را بود؛ و آنها همچنین میپنداشتند که در

  .خُوشنود سازند
 دوستانش یک چیزِ خوبی نیز درنگریست که پارساییِو کوروش  ]8.1.25[

استدالل ( فَرنودآوری میکرد چونکه او همانندِ آن کسان اوست؛  خودِبرایِ
 را بیĤغازند،  دریایی)سفرِ(فَرنافتِ یک که در هنگامی که میخواهند ) میکرد
 تا با  شوندهمراه  پارسابینند که با ره نورد هایِی را در این مخودشانبرتَریِ 

هیزکارانه ای را انجام رکسانیکه گمان میرود که برخی کارهای ناشایست و ناپ
و اَفزون برآن، او فرنودآوری میکرد که اگر همۀِ همیارانش مردانِ . ه باشندداد

 برابر خودشان و در برابر خُداترسی باشند، آنها کمتر گرایش به بزهکاری در
   درمینگریست؛ نیکخواهِ آنهاد، زیرا کوروش خودش رااو نشان خواهند دا

، که چه اندازه برایِ آنها روشن کُند کوروش میپنداشت که اگرو  ]8.1.26[
است که با هیچیک از دوستان، همرزمان، و ) مهم(مَهَند برای او 

 دَرخوری بر گر او همیشه ارجِهمبستگانش بدور از داد رفتار نَکُند، و ا
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 ،بیشتر) احتمال (پارسایی و پَرهیزکاری بِگُذارد، دیگران نیز با شایمندیِ
خودشان را از انجام کارهایِ ناشایست بدور خواهند داشت و کوشش خواهند 

  .دُنبال کُنندکرد تا راهشان را با روش هایِ پرهیزکارانه 

 که او آنچنان اَرجی برایِ  شوددیدهو کوروش میپنداشت که اگر  ]8.1.27[
همه میشناسد که هیچ گُفتۀِ ناشایستی را در برابر آنها به زبان نمیĤورد و 

اینگونه رفتار ) احتمال (هیچ رفتار ناپَسندی با آنها نمیکند، با شایمندیِ
  .اشتن بر دیگران را برانگیزاندبیشتر آزَرمِش و ارج گُذخواهد توانست 

را ) نتیجه گیری(ایِ دُنبال شُده، کوروش این بریافت از بَررسی ه ]8.1.28[
 آنها) احترام( با همان آزَرمِش  بیشتری بر کسانی میگذارند کهمردم ارجِ: کرد

 مردم). احترام نمیکنند(نمیسنایند را گرامی میدارند تا بر کسانیکه مردم را 
 نخواهیماگر که —همین رفتار را هتا با کسانی میکنند که از آنها نمیترسند

 در برابر پادشاهشان انجام میدهند چیزی بگوییم؛ و از رفتاری که مردم
) احتمال(همچنین زنانی که آزَرمِشِ دیگران را پاس میدارند، باشایمندی 

  .بیشتر با دیدۀِ ارج به آنها نگاه میشود
شان دهد که او کسانی را که  اگر او ن، و دوباره، کوروش میاندیشید]8.1.29[

مانبُرداری میکنند بیشتر از کسانی گرامی میدارد که میپندارند  فرفوری
 انجام را موشکافانه و سُتوده یِ خوببُزرگترین و پیچیده ترین کارها

ایش هَن ژرفترین فرمانبُرداری میتوانداین شیوه از  در آن زمان ،میدهند
دار و  و بدینسان کوروش داوری، کر.بر کارگُزارانِ کشور بِگُذارد را )تأثیر(

  .دادمی را پیوسته ادامه رفتارش
ودش را اُلگو سازد، او همه  خخویشتن داریو برای اینکه کوروش  ]8.1.30[

تمرین ( سُتوده را با کوشایی هرچه بیشتر بِبَرزَند آن داشت تا این رفتارِرا بر
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 که در ،د که آن کسن ناتوانِ همبودگاه ببینهنگامیکه هَموَندانِزیرا ). کُنند
 گزافکارانه زندگی )نعمت(ناز و شِیدان یک  در یگاهی است که بتواندجایک 
 چیرگی برخودش را در دست دارد، آنها همه نیز بگونۀِ  همواره افسارکُند،

و  زیاده رویگونه  هیچ  بهکهتالش خواهند کرد بیشتر ) طبیعی(سرشتین 
  .نشوندشناخته   گُناهکار،گزافکاری

 خویشتن داری فروتنی و بدینگونه میانِافزون بر آن، کوروش  ]8.1.31[
در هنگامیکه دیگران او را  فروتن کسی است که): فرق میگذاشت(مینیماد 
، از انجام کارهایِ ناخوشایند چشم پوشی میکند، ولی آدمی که میبینند

برخودش چیرگی دارد، هتا هنگامیکه نیز کسی او را نمی بیند، دست به 
  .کارهای ناپَسند نمیزند

  خوب بسیارو کوروش میپنداشت که خویشتن داری میتواند ]8.1.32[
، اگر او بتواند نشان دهد که او خودش هیچگاه از بهر یک آموخته شود
، ونکه میشودداشته ن خوبی بِدور نگه از دُنبال کردنِ)لحظه ای (خوشی دَمی

 یک شادی او نُخست خواهانِ انجام کار سخت برایِ دستیافتن به) بلکه(
  .ه استپیراست

 چنین نمونه هایی از رفتارهایِ  چکیدۀِ سُخن اینکه، با نشان دادنِ]8.1.33[
 کامگاری به  زیردستانش در دربارفتارِدُرُست کردنِ  کوروش در ،پَسندیده

ند؛ و بَرتری دهارج و به بُلندپایگانشان که  آموختند آنها. بُزرگی دستیافت
دیگر، از  هم بهریان و بُلندپایان دربا اَرج و اَدب داشتنبدینسان و همچنین

و درمیانِ آنها شُما . باالیی داشت) درجۀِ(دستاوردهایِ کوروش بود که زینۀِ 
  از خشم و یا خَندۀِ مهارهیچگاه کسی را پیدا نمیکردید که آوایش را

 شُما میتوانستید  از روی شادی، بُلند کُند؛ ولی با دیدن آنها،ش رانیدَشُنَ
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  واالمنشانه ای هَستند یک زندگیِ انجامِآنها درهالِاستی  برگمان کُنید که
  .که هدفشان است

 اینچنین بود کارهایی که آنها هر روز در دربار انجام میدادند و ]8.1.34[
با آهنگِ آماده سازی و آموزشِ هُنرِ جنگاوری، کوروش . گواهش بودند

) تمرینی(شی رزِچنین بَاز  به شکار میبُرد که میپنداشت باید کسانی را
 که همۀِ این کوشش ها بهترین وَرزشباور داشت باشند، زیرا او  برخوردار

 در وست ترین بَرزشبرایِ دستیافتن به دانشِ رَزمی و همچنین دُر
  .سوارکاری هَستند

 پُشت و نَشیمنگاهِ استوار کردن درخور برایِ  بَرزش بهترین روشِ]8.1.35[
 ناگُزیر از پیگردِ است، چونکه سوارکاران ار در همۀِ میدان هایِ شکانسوارکار

از بهر  همچنین بگُریزند؛ و بتوانند به هرجایی هَستند که آنهاجانوران 
بهترین وَرزش برایِ و آرزومندی آنها در پیروز شدن، این ) رقابت(هَمالِش 

  . بر پُشت اسب استنگهداشتن آنها) فعال(کاریک و وَرچان 
 خوب رزِش ها، همچنین، کوروش بسیارین بَ هممکِبه کُ ]8.1.36[

 داری و برتابیدنِ کارهایِ سخت، گرما، نمیتوانست همیارانش را در خویشت
  و کشور پارسو هتا تا به امروز پادشاهِ. سرما، گُرسنگی و تِشنگی خوی دهد

  . هَستند هادیگر همراهانِ او در دربار، سرگرمِ ادامۀِ همین ورزش
 ت که کوروش باور داشت گُفته شُد، این روشن اس از همۀِ آنچه که]8.1.37[

) حق(، هاگ برتر از زیردستانش برخوردار نباشد از ویژگی هایِ آن کس که
 بر پذیراندن چنین برزِش ها ندارد، و او میپنداشت که با  بر آنها رافرمانروایی

د بِویتارَ خویشتن داری  آنها را دراو هَستند، او میتواندکسانیکه در پیرامون 
  .رسا سازدو سازماندهی رزمی  و در هُنر جنگاوریِ) هدایت کُند(
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 کوروش نه تنها این خوی را داشت که هرگاه که نیازی به ماندن ]8.1.38[
کم یا هتا هنگامیکه ) بلکه(بود، دیگران را به شکار ببرد، ونکه میدر خانه ن

انورانی برود او دوست داشت به شکار ج، نیاز به بودن او در خانه میبودبیش 
و او هیچگاه . نگهداری میشُدند) باغ وحش(و بَدرامکَد که در باغ جانوران 

ریخته باشد، و یا ) عرق(شام نمیخورد بدونِ اینکه نُخست برایِ آن آبدانه 
هیچ خوراکی به اسب هایش نمیداد، پیش از اینکه آنها نُخُست برزِش 

-mace(چی ن گُرز؛ و در این شکارها او همچنیدرخوری کرده باشند
bearers (خودش را نیز فرامیخواند که در نزد او باشد.  

پیوسته این بود که کوروش و پایدار و  برآیندِ هَمۀِ این وَرزش هایِ ]8.1.39[
 او با رفتار  سرآمد شُده بودند؛ا فراوان بَرزش هدر بسیاری از همیارانش

 و اَفزون بر آن، .اداینچنین اُلگویی را بدست مید) شَخصی اش(خودویژه اش 
 او میدید که با  آن کسان پاداش دهد کهبه این خوی را داشت که کوروش

؛ این  برترین راندمان ها هَستند بدست آوردنِ سرگرمِ،بیشترین آرزومندی
بُلندپایۀِ ) غل هایشُ ( شَوَال هایِیی همانند پیشکش هاپاداش دربرگیرندۀِ

د؛ و  بودندیگر کشوریِ) مهم (یِ مَهَندِارج واال و همه گونه از کارهاکشوری، 
 را در آنها برمیاَنگیزاند، تا  ایبُلندپروازیِ پاکدالنهیک  بدینسان کوروش

 ،ه اش است شایستکه همانگونه  چشمانِ او در پیشِ، تالش کُندهرکس
   .نمایان گردد

این با درنگریستن در رفتار کوروش، ما میپنداریم که او ، وانگهی ]8.1.40[
در این نکته  نه تنها  یک فرمانروا بر زیردستانشریِرتَگاه را داشت که بَدید

 او باید همچنین آنها را بگونه )بلکه(بهتر از آنها باشد، ونکه پایان نمییابد که 
ندید که برایِ خودش به هر روی، او میپَسَ . خودش کُند شیدا و دلبستۀِ،ای
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 وامیداشت که این گُزینش را  و همیارانش را نیزبرگُزیندجامۀِ مادها را 
زیرا او میپنداشت که اگر یک کاستی در نمای کسی باشد، آن جامه بپذیرند؛ 

ینکه آن جامه، پوشندۀِ آن میتوانست کُمک کُند تا آن کاستی را بپوشاند، و ا
  . باالبُلند و خوش چهره میکُندرا بسیار

 در ته آن توانست آدم می بدینگونه بودند کهزیرا کفشهایِ مادها ]8.1.41[
 تا او را بُلندتر از آنچه که هست، بدون اینکه دیده شود، ،چیزی را بگُذارد

ایزانید  کوروش همچنین آیین سُرمه کشیدن بدور چشم را می. نشان دهد
 آیند، و بکارگیریِ، بنگر آنها درخشان تر از آنچه که بودند، تا)تشویق میکرد(

  .دنخُدادادی او باش تر از نمایِی آدم به تا رنگ و رو،اَبزار آرایش
 همچنین  به همیاران و درباریان آموزش میداد که در کوروش ]8.1.42[

 نیاندازند و بینی خودشان را ن آب دها)انظار عمومی ( هَمگانییدِپیش د
 چنین رفتار کُنند که انگار هر چیزی خیره نشوند، رخند و بهپاک نکنند، نچَ
او میپنداشت که . نها را شگفت زده نمیسازد که هیچ چیز آمردانی هَستند

در نمای آنها بر زیردستانشان ) تأثیری(هَنایشی همۀِ این رفتارها تا اندازه ای 
  .تا فرمانبُرداران بیزار از رهبرانشان نشونددارند، 

 در کار و، کوروش آنهایی را که میپنداشت که باید از اینر]8.1.43[
و  )دقیق( نِزومانِ بَرزش هایِخودش با  کشورداری باشند، در آموزشگاهِ

 که او در جایگاهِ  بود با آن ارجیآموزش میداد که و این همراهموشکافانه 
درجایِ آنهایی را که  کوروش ؛ از سویی دیگر، آنها فرمان میراندرهبرِ

 وزش هایِم آ به فراگرفتنِ،)تربیت میکرد(میپَروَرد ) خدمتکاران(ران پیشکا
؛ و هیچگاه به آنها پروانۀِ داَشتن )تشویق نمیکرد(زانید  نمی ایشهروندان

 تا آنها از بهر کارهایی )دقت میکرد(نِزومانید او میجنگ ابزار را نمیداد؛ ولی 
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که برایِ شهروندان انجام میدادند، در رنجِ بی بهرگی از خوراک و نوشیدنی 
شش هایی که بهر کو و شهروندان از  آزادمَردانهمانندِ  و آنها نیز.نباشند

  .میگُفتند» پدر« انجام میداد، به او کوروش برای آسایش آنها
هرگاه خویشکاری : کوروش کارها را بدینگونه سازمان داده بود ]8.1.44[
 در هنگام شکار ترساندن جانوران و گُریزدادن آنها به پیشیاران) وظیفۀِ(

 هَنجُمَنی  پایینِ)یِطبقه ها ( پَشکانِکاران بود، او به اینهامون ها برای سوار
 شکار که در که با آنها -- ولی نه به شهروندان--میداد،پروانه ) اجتمایی(

برای انجام ) expedition(خوراک بخورند؛ و هرگاه که یک گُسیلش بودند، 
 دادن بود، او پیشیاران را به چشمۀِ آب راهنمایی میکرد، همانگونه که

 هنگامیکه زمانِو دوباره، . )هدایت میکرد(د یمیویتاربه آنجا  باربر را پایانِراچ
تا ) دمنتظر آنها میشُ(، کوروش آنها را میبیوسید  خوردن فرامیرسیدخوراک

و این . آنها بتوانستند چیزی برای خوردن بدست آورند و گُرسنه نمانند
، همانگونه که مینامید» پدر«همچنین او را ) طبقه اجتمایی(پَشکِ هَنجُمَنی 

ج فراهم میگفتند، چونکه او خوب در رن» پدر« به او یِ هَمبودگاهالپَشکانِ با
در همۀِ زندگیشان بدون شاید  بود، بگونه ایکه آنها آوردن نیازهایِ پیشیاران

  .میماندند) خدمتکار(پیشیار ) اعترض(یک واخواهی 
) ثبات (پایستگی بدینسان کوروش برایِ همگیِ شاهنشاهیِ پارس ]8.1.45[

 به هیچ ؛ و او به رسایی بیگُمان بود که)تضمین کرد(ایندان کرد نیازین را پ
 کسانی باشد که او آنها را شکست  از سویِ)خطر(نباید نگرانِ پَژمَرگ  وجه

 و باور داشت که آنهااین بیگمانی این بود که ا) دلیل(و فرنودِ . داده است
هَستند؛ و افزون و او میدید که آنها از هر سازماندهی بی بهره ناتوان هَستند 

  .بر آن، هیچکدام از آنها پروایِ نزدیک شدن به او در شب یا روز نداشت
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بود و زیابی کرده ر آنها را نیرومند اولی کسانی بودند که کوروش ]8.1.46[
 رَزمی خوب و سازماندهی خوب دیده بود؛ و برگِکسانیکه او آنها را با ساز و 

، و دیگران زیر فرمانشان دارندرا نی او میدانست که برخی از آنها اسپوارا
 از آنها در این اندیشه به خود  آگاه بود که بسیاری و کوروش؛ی راپیادگان

و ؛ او باشندبرایِ فرمانروایی ) حریفی(داشتند که هَماوَردی ) اعتماد(اَپَستام 
) بلکه( نزدیک میشُدند، ونکه  به نگهبانان اوو فراوانآنها نه تنها میĤمدند 

 ، از آنها پیوسته برایِ بازدید از خودِ کوروش میĤمدند، و اینیبسیار
 او ربارِپس دَ—.گیرد اگر که او میخواست آنها را بکارنپرهیزکردنی نبود

 ها از آنجا میتوانست بُزرگترین پَژمَرگبود که ) اقامتگاهی(مانِشگاهی 
  . بودی فراوان از راه ها، و این یکی برای او روی دهند) خطرها(
 بدینسان، هنگامیکه کوروش در اندیشه هایِ خودش جستجو ]8.1.47[

 سرچشمه را که بخواهد از آنها) خطری(هر پَژمَرگی میکرد که چگونه او 
 از  راو ناتوان کردنِ آنها) خلع سالح( او اندیشۀِ زَداَفزاریِ بگیرد، بِزُدایَد،
، و اَفزون بر آن، او را نادُرُست میدانست اینکار ، او؛ زیرا داوریِجَنگ، رد کرد

و از سویی دیگر، . میپنداشت که اینکار برایِ شاهنشاهی او ویرانی ببار آورد
 نها در نَزدِ خودش و یا نشاندادنِنِ آاو باور داشت که خودداری از پذیرفت

  .میان آنها بفرجامددر ، میتوانست بیدرنگ به دُشمنی بدگمانی به آنها
 به یاد آورد که یک کوروش : این بود آنها بهتر از همۀِولی راهِ ]8.1.48[

 برایِ او )امنیت شخصی( خودویژه  اَرمَندیِ،آبرومند که بیشتر از همهروشِ 
 آنها را بیشتر  که بتواند،اگر یĤورد، بدست آوردن دوستی آنهاست،فراهم م

 تالش خواهم اینرو مناز .  همدیگر تا بهبخودش سازد) صمیمی(خواتیک 
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م ه نیکخَتَبرگُزید، بآنها دوستی بدست آوردنِ  که او برایِ  راکرد این روشی
  ).توضیح دهیم(
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  نَسکِ هَشتُم، بَخشِ دوم
  

  
  کوروش بُزُرگ

  



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 سکِ هَشتُم، نَزندگینامه کوروش بُزُرگ

584 

  بررسی ویژگی هایی که از کوروش یک اَبَرمَرد ساختند
 هایی ، کوروش همیشه و تا آنجا که میتوانست مهربانیِ اینکهنُخست ]8.2.1[

 زیرا او باور داشت که همانگونه که از ته دل میĤمدند، نشان میداد؛را که 
آسان نیست که کسانی را دوست داشته باشیم که از ما بیزار هَستند، یا 

، از همین  کسانی فراهم بیاوریم که بدخواه و دُشمن ما هَستندشادمانی برایِ
ورند، نمیتوانند  میĤ برایِ دیگران به ارمغان آنها که مهر و شادمانی نیز،راه

هَدفِ کین و رَمیدگیِ کسانی شوند که به آنها مهر ورَرزیده اند و برای آنها 
  .این خوشی ها را فراهم آورده اند

 یی هنگامیکه کوروش نمیتوانست به رسا از اینرو، و گاه به گاه]8.2.2[
 نشان دهد، او تالش میکرد تا ، دادنِ پیشکش و پول راهِ خود را ازبانیمهر
به گرفتاری   بدینگونه بدست آورد کهر کسانی را که در پیرامون او بودندمه

در ، کاری را به سودِ آنها انجام میداد، )توجه میکرد(هایِ آنها میĤویستید 
ایِ ناگوار با آنها  و در رویدادهی میکردشادمانخوشبختی شان با آنها 

میافت که  خودش را در جایگاهی  و پس از اینکه کوروشهمدردی میکرد؛
ا آنها خوراک میخورد، چونکه  باو را نشان دهد، بانیشبتواند با پول مهر

  هیچ بَخشِشی با ارزشاز همان آغاز پی بُرده بود کهکوروش میاید که بِنَگر
در  تر از این نیست که آنها پَسَندیده،  بکنند، که آدم ها بتوانند بهمدیگربرابر

  .)شریک شوند(شوند نان و نمک خودشان با یکدیگر هَمبای 
 کرد تا از همان فراهم آورینُخست  برپایۀِ اینچنین باوری، کوروش ]8.2.3[

 میخورد، به اندازۀِ بَسنده برایِ شُمارِ فراوانی از مهمان پیاپیخوراکی که او 
 خوراک هایی که ه نمونه از همکوروش ها، روی میز خوراک او گذاشته شود؛

 میز از آن آنهایی را که او و مهمانانش در پایِ میشُدند، بجز  او فراهمبرایِ
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او میخواست  که خورده بودند، در میانِ آن بخش از دوستانش پَخش میکرد
 و کوروش این خوی را .دبفرست  هایِ خوب آرزوی باهایی یادبودبرایِ آنها

 پیرامون برای کسانی بهداشت که اینچنین پیشکش هایی را همچنین 
 یا یِ مرزیژهادِ در پاسداری از آنها) خدمت هایِ( بفرستد، که زاوری هایِ

راه ؛ از این ند در دربار یا از راهی دیگر خُرسندی او را فراهم میĤوردباشندگی
 شادمان کردنِ او از  آنها برایِکه آرزویِ) فهماندمی(کوروش به آنها میواباند 

  .چشم هایش بدور نمانده استپیش 
 میخواست هر از گاهی کسیاو اگر  که  را داشت کوروش این خوی]8.2.4[

ایی از میزِ  با دادن پیشکش ه ستایش کُند، خود را)خدمتکاران (از پیشکارانِ
 را از )خدمتکاران(امی میداشت؛ و او خوراکِ زاوران رگاو را  خودش خوراکِ

 آنها را شاد و  اینکار بااشت کهچونکه او میپند میĤورد، خوانِ خودش فراهم
ها در سگ اینکار آنها را بدست میĤورد، همانگونه که ) اداریوف(نیکخواهی 

و اگر کوروش میخواست یکی . برجای میگُذاردرا ) تأثیری(اینچنین هَنایشی 
 مردم ارج گُذارد، برای اینچنین کسی پیشکش هایی از دوستانش را در پیشِ

د که و این شگرد نشان میدا. د خودش برمیگُزید و میفرستارا از میزِ خوراکِ
  از میزِکسانیکه به مردم چونکه هتا تا به امروز  کارایی داشته باشد؛بسیار

 زیرا آنها .دن ارج میگُذار،  بسیار را دریافت میکُنندخوراکِ شاهنشاه ارمغانی
فراوانی برخوردار شده ) لطف(میپندارند که اینچنین کسان که از خوشایش 

خواهند برایِ خودشان فراهم  هرچیزی را که باند، در جایگاهی هَستند که
افزون بر . ، آنرا بجاآورند هتا اگر آرزویی برای کسی دیگر داشته باشند؛کُنند

  خوراکِ پادشاهنچه که از میزِ آدیگر بر شادی آور بودن) دلیل(آن، فرنود 
 از کاخ پادشاه میĤید براستی  آن خوراکی کهفرستاده میشود، این است که

  . خوشمزه استبسیار
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زیرا همانگونه که همۀِ . به هر روی، این نباید شگفت انگیز باشد] 8.2.5[
، )ندرُشد کرده ا (گُوالیده اند  ها فَرازترین ویژگی باهُنرها در شهرهایِ بُزُرگ

با واالترین ویژگی ها،  اُستادانه ، در کاخِ پادشاه هاخوراکنیز از همان راه 
 ور به تنهایی شَمَلی زیرا در شهرهایِ کوچک یک پیشه. دنفراهم میشو

 شُخم زنی و میز میسازد و بیشتر همان پیشه ، دستگاهِ و پنجرهر، دَ)صندلی(
بتواند که  اگر گُزار نیز هَست،ور خانه هم میسازد، و بگونه ایکه او هتا سپاس

اگرچه این . ، که به او کُمک کُنند را پیدا کندستیارانیدبه اندازۀِ بَسنده 
ه های فراوانی داشته باشد و در همۀِ آنها کارشناس شدنی نیست که آدم پیش

 از آدم ها بسیاریاز آنجا که ، شهرهایِ بُزُرگدر از سویی دیگر، . باشد
، یک  سرگرم کار شوند)صنعتی( تُخشاکی یک از شاخه هایِ در هرمیخواهند

یک  )تمامی(، و بیشتر هتا کمتر از همگی نده میکندسَ بَپیشه به تنهایی
برایِ نمونه، یک کارگر :  برآورده شودهزینۀِ زندگی آدمتا ، ده استنسَ بِپیشه

 دیگری هَستند کفش مردانه درست میکند، و دیگری برای زنان؛ و جاهایِ
 کفش ها بدست ن بهزینۀِ زندگیشان را از راه بخیه زد هکه در آنجا کارگرها

 راه ، دیگران از راه بریدن بخش هایی از کفش ها، و دیگران ازمیĤورند
 دیگر نیز همدیگر، درهالیکه کسانِه دُوختن بخش های باالیی کفش ها ب

 یی هاکپارَ) بلکه(ا انجام نمیدهند، ونکه هَستند که هیچکدام از اینکارها ر
  . گردآوری میکنند را که از آنها کفش ساخته میشود،)قطعه هایی(

 تراز باالیِ با ویژه سرگرم انجام یک کار برآیند اینکه، هرکس که خودش را 
آن ) امکان(، باید که کارش را با بهترین شیوه که شایش کارشناسی میکُند
  .باشد، انجام دَهَد

 همین بُنپایه ، یک آشپزخانهدر پیوند با گرداندنِ) دقیقا(راستینانه  ]8.2.6[
 در هر خانه داری ایکه در آنجا تنها یک :هَستند) اجرا پذیر(ها نیز کاربَستَنی 
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نان ، میز را میچینداو د، برنامه ریزی میکُنَ خوراک خوری  میزِن برایِتَ
ند، و بار دیگر را آماده میکُ) بشقاب ها(د، یک بار این نمونه از دوری ها میپَزَ

 او از روی ناچاری، ناگُزیر خواهد بود که سفارش ها را نمونۀِ دیگری را،
یرا کسی به او کمک ، زبرآورده سازد پایین با راندمانِهمانگونه که میĤیند 

ن گوشت ها را با بُخار بپزد، و کسی دیگر آن آنجا که یک تَدر ؛ ولی نمیکند
 با آتش آماده  آن رازد و دیگریپَ بِهیها را با آتش سُرخ کُند، یک تن ما

نده سَآنجا که بَ) بلکه( ولی نه از هر نمونه ای، ونکه بِپَزدو دیگری نان سازد، 
به باور من هرچیزی که در — رانامورترین آنهامیکند تنها یک نمونه از 

و تیزنگری روی ) دقت( با نِزومانِش  بایداینچنین آشپزخانه ای آماده گردد،
  .ژگی برخوردار باشد و از والترین ویه باشدآن کارشد

در ) حریف هایش( هماهنگ با آن، کوروش از همۀِ هَماوَردهایش ]8.2.7[
  پیشکش هایِ خوراکی، بسیارن از راه دادنِ بدست آوردنِ دوستانِ فراواهُنرِ

، که چگونه کوروش در )توضیح دهم (م اکنون میخواهم بِنیکخَتَ.پیشی گرفت
  بسیارمیکرد،) لطف( که به دیگران مهرورزی و خوشایش  نیز راه دیگریهر

 از آنجا که کوروش در اندازۀِ درآمدهایی که بدست میĤورد از .پیشی میگرفت
در و بیشتر گر پیشی گرفته بود، او بَرتریِ خودش را ولی باز همۀِ مردانِ دی

از . ارمغان هایی نشان میداد که پیشکش میکرد) کیفیت(ارزش و چگونگیِ 
) عمال( ارمغان را به کَردِ  دستی در دادنِاینرو، این کوروش بود، که گُشادهِ

  .رد پادشاهان ادامه داآغازید، و این آیین هتا تا به امروز در میانِ
 که دوستانِ او براستی، در همۀِ جهان هیچکس یافت نمیشود ]8.2.8[
هیچکس بجز پادشاهِ پارس :  باشند دوستانِ پادشاهِ پارس توانگرمانندِهَ

 نمی پیراید، هیچ شکوهمندپیروانش را با اینچنین جامه هایِ درخشان و 
ها و ، دستبندارمغانی به اندازۀِ پیشکش هایِ او شناخته شُده نیستند
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زیرا در آن کشور .  تالیی، و اسب هایِ جَنگی با افسارهایِ تالییگردنبندهایِ
هیچکس نمیتواند چنین گَنج هایی داشته باشد، مگر اینکه پادشاه آنها را به 

  .او پیشکش کرده باشد
گُفته شُده است که از بجز کوروش دربارۀِ چه کسی دیگر اینکه  و ]8.2.9[

 دادنِ پیشکش، مردم او را هتا به برادرها، پدر و بهرِ گُشادهِ دَستیش در
؟ چه کسی دیگر بجز پادشاهِ ایران هرگز ها و فرزندانشان برتری داده اندمادر

در چنین جایگاهی بوده است که بتواند دُشمنانی را کیفر دهد که در یک 
 و چه کسی، بجز کوروش، . چند ماهِ از او دور بوده اندزمانیِ) فاصلۀِ( بازۀِ
رگز توانست یک شاهنشاهی را از راه کشورگُشایی برپا سازد که هتا با ه

نامیده شود؟ » پدر«، آنها را شکست داده بودمرگش از سوی مردمی که او 
  . ازآنِ یک آدم نیکوکار است تا یک چپاولگراچنین نامی آشکارچونکه 

خشش  از این گُذشته، ما پی بُردیم که کوروش از راه دیگری بجز ب]8.2.10[
  را آنهابدست آورد کهتوانست کسانی را یارمغان ها و گرامیداشتن افراد، نم

  هایِ پاداشاز راهِکوروش  مینامیدند؛ چونکه»  پادشاهچشمان و گوش هایِ«
 دوست را میدادند که ییاز آن چیزهاآزادمنشانه به کسانیکه به او گُزارش 

تا آنها بکارگیری از ) ق کردتشوی( فراوانی را ایزانید  بشنود، او مردانِداشت
 اَنیشگی را کار ویژۀِ خود کُنند تا بتوانستند از راهانشان  و چشم هاگوش

  .دن باش به سودِ او که هایی را به پادشاه بدهند گُزارش،)جاسوسی(
گوش «و » چَشمان« اینکار این بود که )عادی( برآیندِ روامند ]8.2.11[

ولی اگر کسی بِپندارد که پادشاه . ته میشُدندفَراوانی ازآنِ پادِشاه دانس» هایِ
زیرا .  است)خطا(رَمَژک  او باشد، در »چَشم« که ه بودن را برگُزیدتنها یک تَ

ن بشنود؛ و این بدین چم نده نیست که تنها یک تن ببیند و یک تَسَبَ
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است که به همۀِ دیگران دستور داده شود که هوشیار نباشند، اگر ) معنی(
اگر مردم افزون بر آن، .  برایِ دیدن و شنیدن گمارده شودنتنها یک تَ

پادشاه است، آنها میدانستند که باید » چَشم«میدانستند که کس ویژه ای 
ولی اینچنین چیزی موردی نداشت؛ زیرا . خودشان را از او دور نگه بدارند

که چیز با ارزشی ) ادعا میکرد(پادشاه به هرکس گوش فرامیداد که میداوید 
  .ا شنیده یا دیده استر
پادشاه « که در پیرامون پراکَنده شُد چنین چُوییو بدینسان  ]8.2.12[

، و مردم در هرجایی که بودند »گوش ها و چشم های فراوانی دارد
رج پادشاه زیان بزند، انگار که او خودش میترسیدند چیزی را بگویند که به اَ

رایِ آسیب زدن به او انجام درهال گوش دادن باشد؛ یا بخواهند کاری را ب
  گُفتنِ، نه تنها هیچکس پروایِاز اینرو. دهند، انگار که او در آنجا باشد

) بلکه(کوروش گَزَند رساند، ونکه  و ارج  آزَرمِش بهچیزی را نداشت که
 که انگار او هم خودش  در همۀِ زمان ها بگونه ای رفتار میکرددیگر هرکسِ

که رویهم من نمیدانم .  پادشاه باشدفراوانِجزیی از چَشمان و گوش هایِ 
  از سوی مردم برایِ این روشِدبتوانکسی  رابهتری ) دلیل(چه فَرنودِ رفته 

او میخواست که یک آدمِ نیکوکار در تواناترین  اینکه بجز، بیاوردکوروش 
و رگ برایِ دیگران  مهری بُزُ راهکارِ او از بهر بجا آوردنِایناندازه اش باشد و 

  .ه استکوچک بود) لطفی( خوشایی ر پاداشِد
  این شگفت انگیز نیست که کوروش که توانمندترین آدم در میانِ]8.2.13[

 سرآمدِ  هایش اَرمغان پیشکش وهمۀِ مردم جهان بود، میبایست در بَخششِ
ش کوروش در  گرای، نگرش استچیزیکه بیشتر درخورِ باشد؛ ولیدیگران 

و رنج رسیدگی به  ش و به دوستانکرد نشاندادنروی در مهپیشی گرفتن از ه
 نبوده است که ود که این راز پنهانیست؛ و گُفته میش آنها اگرفتاری هایِ
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 در رسیدگی به شرمنده نمیکرد کههیچ چیز کوروش را بیشتر از این 
  .گرفتاری هایِ دوستانش کسی از او پیشی بگیرد

 که  بازگویی میکُنندونمایه با این دُرُم سُخنی را از کوروش مردُ]8.2.14[
 همانند هِ خوب بسیاریک چوپانِ خوب و یک پادشا) وظیفۀِ (خویشکاریِ

دِ گَله هایِ  از سو در زمانیکه یک شبان برایِ بهرهمند شُدن؛یکدیگر هَستند
د نشان ن بتوانانتا آنجا که گوسپند( باید آنها را سرخوش نگهدارد خودش

ش م و شهروَندانن نیز یک پادشاه باید مردُ، و بدینسا)شاد هَستندد که نده
 نگر به اینکه کوروش. آنها بهره ببرد از  میخواهدرا شادمان سازد، اگر او

هرگز شگفت انگیز نیست که او اینچنین بود، ) تئوری(پایبند به این دیدمان 
بُلندپروازی را داشت که در رسیدگی به دوستانش و رویکرد نشان دادن به 

  .دیگران باشدآنها سرآمدِ 
، )دلیل آوری ها ( و گُفته میشود که در میانِ دیگر اُستوانش ها]8.2.15[

 از دُرُستیِ این دیدِمانِ یستایش اَنگیز) عملی (کوروش یک نمایشِ کُنِشیکِ
 هُشدار کوروشداده است، هنگامیکه کرُزوس به نشان به کرُزوس را ) تئوری(

 کرد، ، او خودش را تنگدَست خواهدبا چنین بَخشایش هایِ فراوان« :داد که
  تال بیشتر از هر آدمِ که در خانه اش گَنج هایِدرهالیکه او در جایگاهی است

 از بهر خدا،":  میگویند که کوروش از او پُرسیده است». گردآوری کُند،دیگر
 چه ، را آغازیده اموایی خودمرمانرف من به من بگویید از زمانیکه کرُزوس

همانگونه که شما پیشنهاد  ،وانستم تاکنون داشته باشم، اگراندازه تال میت
  " ؟ال گردآوری آنها میبودممن درهمیدهید، 

خوب، پس "). تخمین زد( بُزرگی را اَنگارد کرُزوس یک وَجهِ ]8.2.16[
 یک آدمی را ویشت اَسپَهبه همراه " کوروش در پاسُخ گفت، "کرُزوس،
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ویشت و شُما . داشته باشیدرا ) اعتماد(بفرستید که به او بیشترین اَپَستام 
 سراغِ دوستانِ من به پیرامون بروید و به آنها "کوروش به او گُفت، "، اَسپَه

ول نیاز دارم؛ چونکه، براستی  برنامۀِ دُشوار به پبگویید که من برایِ انجام یک
من  که آن اندازه پولی که میتوانند به یدو از آنها بخواه.  هم نیاز دارمفراوان

بِگُذارند، و آن ) دسَنَ(ن شَهر خودشان را پای هر پابدهند یاداشت کُنند، و مُ
  ".آن را به اینجا واسِپُرَداو د تا  کرُزوس بدهنرا به پیکِ

 کاغذ نوشت، برگِیک   خود را بر رویِپس از اینکه کوروش فرمانِ ]8.2.17[
تا آن را به سوی  داد ویشت اَسپَه خود آراست و به او آن نامه را با مُهرِ

 ویشت اَسپَه نوشت که آنها از در آن نامههمچنین و کوروش . دوستانش ببرد
ویشت پس از اینکه و ). استقبال کُنند( کُنند ی پیشوازانهمانندِ دوستش

آن هم  که در پیرامون زده بود، بازگشت، و پیکِ کرُزوس  از چرخیاَسپَه
ویشت همراه آورد، ه را ب) دهامضا ش(دستَنیده شده ) سَندهای(پاشَن های 

پادشاه کوروش، شما باید که از امروز به پس همانندِ یک آدمِ ": گُفتاَسپَه
توانگر با من رفتار کُنید؛ زیرا، به پاسِ نامۀِ شما، من با شُمارِ بُزرگی از اَمغان 

  ".ها بازگشته ام
آورده همراه ه خانه ب-ک گنج یهم اکنون،  نیزاین نامه برهتا  " ]8.2.18[

ولی اکنون نگاهی به پهرستِ نامِ دوستانِ ".  کوروش گُفت"، کرُزوس،است
میتوانند به من کمک کُنند، جَم آنها جه هایی را که  وَد، و آنمن بیاندازی

، و نگاه کُنید که چه اندازه پول برایِ من آماده شُده است، )جمع بزنید(بِزَنید 
 گُفته میشود که ".ا داشته باشمهرهمند شدن از آنهچنانچه من نیازی به بَ

 که چند برابرِ آن ه استو پی بُرد ه استسپس کرُزوس آن وجه ها را جَم زد
 او به کوروش گفته بود که گردهم آمده بودند) سَند(ر آن پاشَن دارایی ها د
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خانه اش داشته -در گنج تا آن زمان  میتوانستچنانچه او آنها را میاَندوخت،
  .باشد

آشکار گشت، ) موضوع(گفته میشود که پس از اینکه این نهاده و   ]8.2.19[
درمینگرید، آیا شُما ":گفته استبه او  است و  به کرُزوس روی آوردهکوروش

 ولی شما به من پیشنهاد  گنج هایِ خودم را دارم؟چنانکرُزوس، که من هم
ور را  نگهبانان مُزدوری کُنم و در کاخم بیاَندوزم، ومیدهید که آنها را گردآ

هرچیزی کُنم و به آنها اَپَستام این گنج ها و پاسداری از ) مسئول(خُورتاک 
رده شود و مردم داشته باشم، تا از بهر آن اَندوخته ها بر من رَشک بُ) اعتماد(

از سویی دیگر، من باور دارم که اگر من دوستانم را توانگر . از من بیزار شوند
شت و همزمان نگهبانانِ اهم داسازم، من گنج هایم را پیش آنها خو

 و هم از  از خودم برای پاسداری را هم)یقابل  اعتمادتر (یتراَپَستامند
بخواهم  تا اینکه بدست خواهم آورد) مشترک مان(دارایی های انبازمان 

  ".اینکار بکُنم) مسئول( نگهبانانِ مُزدوری را خُورتاکِ
 هتا من نیز: ما بگویمو یک چیزِ دیگر که من ناگُزیرم به ش" ]8.2.20[

که در خودم ریشه کن کُنم  دارایی را نمیتوانم آن دلبستگی به داشتنِ
  رفتار ما همه را همانند گدایانکهجای داده است،   ها آدمخُداوند در روانِ

 دیگر مردمان، سیری ناپذیر از داشتن دارایی من، نیز، همانندِ. کرده است
  ".هَستم

  از بسیاری)متفاوت (میپندارم که من دیگرگونهبه هر روی، من " ]8.2.21[
ندگی از مردم هَستم، بدینسان که دیگران، هنگامیکه آنها بیشتر از بَسَ

 خود را زیر خاک میکُنند  هایِدارایی بدست میĤورند، برخی از گنج) کفایت(
و میگُذارند برخی دیگر بِفرسایَند، برخی ها خودشان را با شُمارش و اندازه 
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 گنج هایشان  گذاشتن و تماشا کردنِیزن کردن و در دیدِ همگانگیری، و
 در خانه دارند، آنها  سرمایۀِ فراوانو با آنکه چنین آدم هاییخسته میکنند؛ 

، ، نمیخورندنگهداردد بتوان) معدۀِ شان(کُم شان هیچگاه بیشتر از آنچه که 
نها هیچگاه بیشتر زیرا آنها خواهند ترکید اگر که بیشتر از اندازه بخورند، و آ

ند، نخواهند پوشید، چونکه آنها خَپه  که بتوانند بارش را برتابز آن جامه ایا
به آن  آنها از اینرو  اگر که چنین کُنند؛،)خفه خواهند شد(خواهند شد 

  ".ندبسانِ باری برایِ خودشان مینگر که بیش از نیازشان است، تنها گنجی
گار پیروی میکُنم و همیشه در پی آنها من از رهنمون هایِ پرورد" ]8.2.22[

 من ببینم که ولی هنگامیکه. با دلبستگی آنها را میپَذیرم چنگ میاندازم و
 نیازهایم، چیزی را بدست آورده ام، من  آن برایِ) کفایت(بیشتر از بَسَندگی 

  بجا آوَردنِ خواسته هایِ دوستانم بکار میگیرم؛ و از راه توانگر کردنِرا برایِ
  من با دارایی هایی که بیش از نیازم هَستند،ورزی به آنها، ها و مهرآدم

م، و از آنجا من پاداشم را روآنها را بدست میĤ) داریوفا(دوستی و توختاری 
دارایی هایی که هیچگاه —که آسایش و نام نیکوست، برداشت میکنم

نخواهند فرسوده نخواهند شد و یا گیرندۀِ آنها را زیر بارِ سنگین شان زخمی 
  و دلرُباترشته باشد، او بُزرگتر،کرد؛ ولی هرچه بیشتر آدم آوازۀِ خوبی دا

 همچنین، کسانیکه آوازۀِ نیکو دارند، ، و)جلوه میکند( درخشان تر میپَرویزَد
  ".دارای دلی روشن هَستندبیشتر 

من " کوروش ادامه داد، "و بگُذارید تا به شما بگویم، کرُزوس،" ]8.2.23[
 را دارند و باید بیشترین نگهبانی ها را از  را که بیشترین سرمایه هایآدم های

میبود، آن ؛ زیرا اگر که اینگونه  آدم ها نمینگرم، خوشبخت ترینِآنها بِکُنند
  آدم که از دیوارهایِ شهر نگهبانی میکنند، باید که خوشبخت ترینسربازانی

 پاسداریکه در شهر هست، هرچیزی همۀِ دارایی ها و ها باشند، زیرا آنها از 
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آبرومندانه بیشترین سرمایه ها را از راه که بتواند را آنکس من ولی . میکنند
خوشبخت ترین آدم بدست آورد و آنها را در راه نیکوترین کارها بکارگیرد، 

 و آشکار بود که کوروش خودش آموزه هایِ فَرخویی ".بِشُمار میĤورم
  .، بکار میبستو پَندهایی را که میداد) اخالقی(
  مردم در دورانِافزون بر آن، کوروش درنگریست که بیشترِ ]8.2.24[
 فراهم آوری هایی را میکنند که شاید برایِ زندگی کردن ،رستی و تواناییندُتَ

نیازین باشند، و آنها اندوخته هایی را برایِ خودشان گردآوری میکُنند که 
 ولی او دید که ه خواهند ساخت؛رست را برآوردندُخواسته هایِ آدم هایِ تَ

) وضعیت( انجام نمیدهند که در نِهِشت هیچ دوراندیشی ایآنها هرگز 
تا این ) تصمیم گرفت( وَدایید ، کوروشاز اینرو. خور باشندبه درد ه بیماری ب

با این هدف، او از پرداختِ هیچ هزینه ای خودداری گرفتاری ها را بِگُشاید، 
را ) جراح هان(ودش بهترین پزشکان و نیشگران  خنکرد، تا در پیرامونِ

همۀِ ابزارها و داروها و خوراک هایِ گوناگون و او   و همچنین.گردآوری کُند
به او   که هرکدام از این پزشکاندنی هایِ سودمندی را فراهم آوردنوشی

 پزشکی و دارویی نبود که او فراهم ابزارِهیچ ، از اینرو —پیشنهاد میدادند 
  . باشد و در کاخش نیاندوخته باشدنیاورده

 تندرستیش بود،  کوروش خواهانِ بیمار میشُد، که و هرگاه کسی]8.2.25[
و . کوروش از او بازدید میکرد و هرچه که نیاز داشت برایِ او فراهم میĤورد

 ، هرگاه که کسی از آنهاسپاسگُزاری میکردپزشکان از کوروش همچنین 
  .بکار میگرفت ی درمانایِ انجامِ کارهایِ را براندوخته هایِ پزشکی او

  انجام میداد تااز اینروچنین کارها را نُخست  کوروش این ]8.2.26[
 ، برای خودش نگه را که میخواست دوستش داشته باشنددلبستگی کسانی
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 برپا میساخت و )مسابقه( و بازی هایی را که کوروش برای همتازی .بدارد
 در بتوانستاو ین آرزو سرچشمه میگرفتند که جایزه هایی را که میداد از ا

 در چیزهایِ غشنگ و خوب،را ) رقابت(ی دهماور) حس( سُهِش ،مردمش
 میĤفریدند، زیرا این بازی ها همچنین برای او ستایش و واالیش—برانگیزاند

ولی این  .بود) عمل(دنِ ویژگی هایِ خوب در کُنِش  او بدستِ آوردفِهَ
الش ها و چشم هم چشمی ها در میانِ همتازی ها همچنین به چ

  .ددنبُزُرگزادگان دامن میز
نامه ای را فراهم آورد که به دُرُستی  اَفزون بر این، کوروش آیین ]8.2.27[

که به ) موضوعی(ی بود، بر این پایه، که در هر نهاده ا) قانون(یک دات 
 باشد و چه یی میان شهروندان، چه در پیوند با ستیزه زُداداوَری  نیاز داشت

،  میکردند در وَرزش بر سر یک جایزه، آنهایی که درخواستِ داوریمُبارزه
 آشکاری این چیزِزیرا . ها با هم همداستان میشُدند در گُزینش داورمیبایست

با ( میخواست با دَرآیش ترین )رقیب ها(بود که هرکدام از هَماوردان 
بان بودند، درجایِ داور  او مهرمردان را که بیشتر از همه با) ریننفوذت

به کسی که پیروز میشُد رشک آنکس که دادگاه را نمیبُرد همیشه . برگُزیند
؛ و دِ او رای نداده بودند بیزاری میجُست، و از آن داورهایی که به سومیوَرزید

که از بهر ) ادعا میکرد(میداوید از سویی دیگر، آنکس که دادگاه را میبُرد، 
که او به دادگاه بُرده است، پیروز شده است، ) موضوعی(دادگری در نهاده ای 

  .هیچ سپاسی را وامدار کسی نیستو بدینسان او میپنداشت که 
هر کوروش و همچنین آنها که آرزو داشتند که در بدست آوردن مِ ]8.2.28[

هتا [ دیگر مردمان همدیگر رَشک میبُردند، همانندِه در جایِ نُخست باشند، ب
، بگونه ایکه در بیشتر نهاده ها ])جُمهوری( مَردمساالردر سامانه هایِ

هرکس آرزو داشت دیگری را هرچه زودتر از سَرِ راهش کنار بزند ) موردها(
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گیرندۀِ  سودِ هردوی پیوندَد، که دربربه او بِست در انجام کاری تا اینکه بخوا
یکرد  نشان داده شُد، که چگونه کوروش چاره اندیشی مبدینسان. بودمیآنها 

 او را بیشتر از خودشان دوست ،)نفوذ با(درآیش   شهروندانِ باینتا بیشتر
  .بدارند
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  هَشتُم، بَخش سِوّمنَسکِ 
  

  
  کاروانِ شادی
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  کاروانِ شادی
که چگونه کوروش برای ) متشریح کُن(م ی کُنکاوباز م میخواهاکنون ]8.3.1[

چونکه . کاخش نمایان شُدیرون از ب در پیش دیدِ هَمگانی در نُخستین بار
 یکی از ،و شُکوه) وقار(برپایی آیین و رسم هایِ درباری با گرانسنگی 

 برایِ  ستایش راارج وبیشترین  آنها مکِکُه هُنرهایی بود که کوروش ب
 او سررشته داران کشور را ،در روز پیش از آن. بدست میĤوردفرمانرواییش 

. دی را دادو به آنها باشُکوه ترین جامه هایِ مافراخواند، پارس ها و دیگران، 
و .  بود که پارس ها جامه هایِ مادی را بر تن میکردنداین برای نُخستین بار

او میخواهد با پس از اینکه آنها آن رداها را دریافت کردند، کوروش گُفت که 
یی را بِراند و کُرپانی ها) مقدس( پَرستشگاه هایِ وَرجاوَند ارابه اش به سویِ

   .به آنها پیشکش کُند
 کوروش "، این جامه ها را برتن کُنید، آغاز پِگاه، پیش ازاز اینرو" ]8.3.2[

پارسی، به نام ) Pheraulas (فرَه والشدر رَده بایستید همانگونه که "گُفت، 
من شُما را به جایگاهایتان راهنمایی خواهد کرد؛ و هنگامیکه من در 

 نشاخته شُما  دِنبال کُنید که برایِآرایشیبا آن پیشاپیش شما میروم، مرا 
 ولی اگر کسی از شما میپندارد که راهی دیگر ).مقرر شده است(شده است 

بهتر از این راهی است که میخواهیم دُنبال کُنیم، بِگُذارید، همینکه است که 
 همانگونه که شما من بازگشتم، او مرا آگاه سازد، زیرا هرچیزی باید

  ".بهترین و زیباترین استکه آماده شود  میپندارید
 آن پوشاک هایِ زیبا را میانِ سرکَردگانِ و هنگامیکه کوروش بیشترِ ]8.3.3[

کشور و بُزُرگزادگان پَخش کرد، او دیگر جامه هایِ مادی را بیرون آورد، زیرا 
در بکارگیری رنگ بنفش، سیاه، .  از آنها را بِدوزَندبود که بسیاریاو گُذاشته 
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رداها هیچ اَندوچِشی  دوختنِ آن ، در هنگامِ زرشکی وسُرخ نارنجی، سُرخ
خوی از  دربه هرکُدام از افسرانش شُمارِکوروش . نَشُده بود) صرفه جویی(

پیرایند،  خواست تا آنها دوستانشان را بِآنها را داد، و او از آن افسران
  .وروش گُفت ک"،همانگونه که من شُما را پیراسته ام"
 یکی از کسانی که در آنجا در نزدِ کوروش بود، "و شُما، کوروش،" ]8.3.4[

چرا، آیا این ""چه زمانی شُما میخواهید خودتان را بِپیرایید؟"پُرسید، 
اگر من نده نیست، هنگامیکه من شما را آرایش میکنم؟  من بَسَ برایِپیرایش

اینکه چه جامه ای  رویکر به بتوانم برای دوستانم کار نیکو انجام دهم، بدونِ
  ".خواهم آمد به اندازۀِ بَسنده شکوهمند بنگر،را بر تن داشته باشم

 بدُنبال دوستانشان رود گُفتند و رفتند؛دُن آن بُلندپایگان بِبدینسا ]8.3.5[
 را فرَه والشاکنون کوروش . ا پیرایش دادندفرستادند، و آنها را با آن جامه ه

بود که ) عادی( مردم روامند مَردی از میانِ فرَه والشخواند؛ فرانَزدِ خود 
 و کوروش به هوشیاری او و دلبستگیش به زیبایی و سازماندهی باور داشت

این (؛ گرایش به خوشنود کردن او دارد فرَه والش همچنین میدانست که
ی است که زمانی از پیشنهادِ کوروش بر پایۀِ اینکه هرکس فرَه والشهمان 

بدینسان کوروش ) رج داشته شود، پُشتیبانی کرد؛هماهنگ با شایستگیش ا
 را )procession( ریزی کَرد که چگونه آن رسم کاروانِ شادیِبا او برنامه 
) دارشوفا(دوستانِ نیکخواه و تُوختارش   بگونه ایکه در چشمِ،آماده سازد

 بیمناک ترین هَنایش ش دُشمنان در چشمِلی و، ترین نمایش باشدباشُکوه
  .جای گُذاردر برا) تأثیر(
، آنها با آن سازمندی  ژرف نِگرانه و پس از بررسیِ]8.3.6[
 خواست تا فرَه والشاز کوروش . هَمداستان شُدند) arrangmentترتیب،(
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، همانگونه  برگُزار خواهد شُدفردا موشکافانه  کاروانِ شادیببیند که آن رسمِ
و من فرمانی "  . است هم رای شُده بودند که بهترین زمان بایکدیگرکه آنها

  هرکس در پیوند با سازواری هایِتا" کوروش گُفت، "را برنهاده ام،
 اینکه آنها ؛ ولی، برایِ از شُما فرمانبُرداری کُندکشورداری آن آیینِ) ترتیبات(

 پیروی کُنند،  این رِداها را بردارید و  دلبخواهی شُما بیشتر واز دستورهایِ
 بدهید و این )زوبین هَستندبه که آراسته ( اسپواران یگانِآنها را به اَفسرانِ 

روپوش هایی را که ویژۀِ اسپواران هَستند، به فرماندهانِ اسپواران بدهید؛ و 
 بدینسان ".بدهیدرا  هابه افسرانِ یگان هایِ اَرابه دار همچنین این دیگر رِدا

  . آن جامه ها را برداشت و آنها را به همراه بُردفرَه والش
 را میدیدند، به او فرَه والشو هنگامیکه افسران یکی پس از دیگری  ]8.3.7[

، فرَه والشباشید، شده ) همیمُ( مَهَستی شما باید که آدمِ": میگُفتند
 که ما چکار باید هتا میتوانید بر ما فرمان برانیدهنگامیکه میبینیم که شما 

تنها اینگونه "داد؛  پاسُخ میفرَه والش "بِخُدا سُوگُند که نه،"".بِکُنیم
 که چمدان های شما را  یکی از آن دربان ها هَستمن تنها مبنگرمیĤید،
روپوش را  نمونه، من هم اکنون این دو ؛ با این همه)حمل میکند(میتَرابُرَد 

شُما به هر روی، . بهمراه دارم، یکی برایِ شُما، و دیگری برای کسی دیگر
  ". بَرگُزینید یکی رامیتوانید

با آن گُزینه، به هرهال، آن آدمی که آن روپوش را دریافت میکرد،  ]8.3.8[
 فرَه والش جویایِ اندرز بیدرنگ رَشکِ خود را فراموش میکرد و به زودی

 و او هم پَندِ خود را میداد که . را برگُزیند که کُدام یک از روپوش هامیشُد
 در گُزینش آنها اگر شُما مرا لو دهید که من":کُدامیک بهتر است و میگُفت

) خدمت(به شما یاری داده ام، بار دیگر شُما مرا در جایی دیگر برای زاوری 
 چیزها را همانگونه که به او  همۀِفرَه والش و هنگامیکه ".خواهید یافت
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کاروانِ  آن فرمان داده شُده بود، پخش کرد، او بیدرنگ سازماندهی را برایِ
 باشکوه برنامه ، ریز آن بشود هر بخشِ آغازید که میبایست تا آنجا کهشادی

  .ریزی شده باشد
) طلوع( فردایِ آن روز، همه چیز پیش از بَرآیش مِدر سپیده دَ ]8.3.9[

در این سوی و ) به صف شُده( سربازانِ به رَده شُده خورشید آماده شُده بود؛
آن سوی خیابان ایستاده بودند، همانگونه که پارس ها هتا تا به امروز در 

این سُتون ها  و در میانِ آنجا که پادشاه میخواهد گُذر کُند، میایستند؛
 تازیانه به دست در و شهربانانِ.  شود بِجُز بُلندپایگانهیچکس نمیتواند اندر

 دیگران ، را که میخواست با فشار آوردنیآنجا جای گرفته بودند، آنها هرکس
 ، کاخ دربِ)جلویِ(فرارویِ در ، بگونۀِ سازمانداده شُده. را کنار بزند، میزَدَند

ایی به اندازۀِ چهار سرباز که ژرفایستاده بود  چهار هزار نیزه دار سُتونی از
  . ایستاده بودند هزار سرباز در هر سویِ دربِ کاخ و دوداشت،

هَمِۀِ اسپواران از اسب هایشان پیاده شُده بودند و در آنجا در کنار   ]8.3.10[
ودند، و همۀِ آنها دست هایشان را در آستین هایشان اسب هایشان ایستاده ب

تا به امروز آنها چنین میکنند، هنگامیکه پادشاه فروکرده بودند، همانگونه که 
 فرمانبُرداری ی ازدر میان پارس ها نشانبه آنها نگاه میاندازد، زیرا این رفتار 

 دیگران و پارس ها در سویِ راستِ خیابان ایستاده بودند و. از پادشاه بود
در سویِ چپ، و ارابه ها نیز به همینگونه در دو سویِ آنها همبستگان 

  .داده شُده بودند خیابان سازمان
در پیشاپیش کاروانِ ، باز شُدندسپس، هنگامیکه دروازه هایِ کاخ  ]8.3.11[

پهلو   وشگفت انگیز زیبا بودندبگونۀِ که نمایان گَشتند   نَر چهار گاو،شادی
 پایِ خُداوند و گاو ها برای کُرپانی دراین .  راه بُرده میشُدند بیرونبهبه پهلو 
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رهنمون که مغان   درنگر گرفته شُده بودندآسمانی) مقدسان(دیگر اَشوکانِ 
 در این زمینه موشکافانه ترمیدادند؛ زیرا پارس ها باور دارند که آنها باید 

 و بیشتر با پَروَردگارنها  راهنمایی شوند که پیشۀِ آ کسانیاز سویِ) دقیق تر(
  . پیشه هایِ دیگر)صاحبان(از سویِ خاوَندان اَشوکان سر و کار دارد تا 

 اسب ها آمدند، کُرپانیانی برای خورشید؛ و ،پس از آن گاوهایِ نَر ]8.3.12[
شی برایِ خُداوند بود؛ این ارابه با چهار بَخشِکه  پس از آنها یک اَرابه آمد

 تال کشیده میشُد که با تاج هایِ گُل آذین بندی شُده  سپید و یوغی ازاسبِ
 سپید کشیده بود؛ و سپس، برای خوشید، یک ارابه آمد که با اسب هایِ

پس از آن .  گُل پوشیده شُده بود ارابۀِ دیگر با تاج هایِمیشُد که مانندِ
سومین اَرابه آمد با اسب هایی که با آذین و زیورهایِ بنفش پوشیده شُده 

 ارمغان هایی بر  دُنبال میکردند که آتش و آنرا مردانی  سر،د، و در پُشتِبودن
  ).حمل میکردند(روی سینی ها برای خُداوند میترابُردند 

 کاخ  پس از اینها کوروش خودش بر روی یک ارابه در میانِ دربِ]8.3.13[
 به  با یک ردایینمایان گَشت، درهالیکه تاجش را اُستوار بر سر گُذاشته بود،

، )هیچکس بجز پادشاه پروانۀِ تن کردن چنین ردایی را نداشت(رَنگ سپید 
.  نارنجی بدور پاهایش، و یک روپوشی به رنگ بنفششلواری به رَنگِ سُرخِ

 او نیز کوروش همچنین یک باندی را بدور تاجش بسته بود، و خویشاوندانِ
حمل ( میتَرابُردند  خودشان از دیگران با خود سوا کردنِچنین نشانی را برایِ

  .، و آنها هتا تا به امروز این نشان را پاس میدارند)میکردند
به همراه او یک . دست هایِ کوروش بیرون از آستین هایش بود ]8.3.14[

و در نما همانند   به راستی بُلند اندام بود، ولی اوکهاَرابه دار، ارابه را میراند، 
و . میĤمد که بُلندتر باشد بنگر، کوروشبود؛ به هر رویکوروش بُلند ن
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سُجده ( کَردند ینِگون هنگامیکه مردم کوروش را دیدند، همۀِ آنها در پیش او
 که چنین رفتار کُنند، یا اینکه آنها ا به بَرخی دستور داده شُده بود، آی)کَردند

که   و یا از اینرو شُده بودند،شِگفت زده از پَیتاک و نمای شکوهمندِ او
روی نمایان شُده بود که آنها  ان مَهست، بزرگ و زیباکوروش آنچن

 به هر روی، هیچکس از پارس ها تا پیش از ندازند؟نمیتوانستند به باال نگاه ا
  ).سُجده نکرده بود( نکرده بود یاین، هیچگاه در برابر کوروش نِگون

هزار نیزه دار در  سپس اَرابۀِ کوروش بیرون آمد، آن چهار ]8.3.15[
هزار سرباز از هر دو سوی در این   شُدند، و آن دوهنارابه رواپیشاپیش 

همراهی، به ارابۀِ کوروش پیوستند؛ و سپس، گُرزداران او که شُمار آنها 
 و آراسته به نزدیک به سیسد تن بود، در جامه هایی که ویژۀِ جَشن بودند

  .دُنبال کردندآنها را  سواره ،)عادی(زوبین های روامند 
کوروش آمدند ) طویلۀِ شخصی(  سُتورگاهِ خودویژهس اسبانِسپ ]8.3.16[

با لگام هایِ آبدیده شُده در این اسب ها . که شُمار آنها نزدیک به دویست بود
تال و پوشیده با پارچه هایِ گُلدوزی شُده در راستایِ کاروان راهبُرده 

ه هزار هزار نیزه دار آمدند، و پس از آنها د در پُشت سر آنها دو. میشُدند
، در یک سُتون چهارگوش که در هر پهلویِ نمایان گَشتنداسپوارانِ پارسی 

  . فرماندۀِ آنها بودخروس اَنتاش؛ و آن سد سرباز جای داده شُده بودند
 آنها ده هزار دیگر از اسپوارانِ پارسی آمدند که  در پُشتِ سرِ]8.3.17[

باز در هر پهلو با  در یک ستونِ چهارگوش از سد سرهمانندِ یگانِ پیشین
 سازماندهی شُده بودند، پس از آنها بازهم ده هزار ویشت اَسپَهفرماندهی 

 پس از آنها سوارکار با همان سازماندهی آمدند که فرماندۀِ آنها داتاماس بود؛
  .باز سوارکاران بیشتری آمدند که فرماندۀِ آنها گاداتاس بود
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 اَرمنیان، گُرگانیان، کادوسیان سپس پُشتِ سر هم اسپوارانِ مادی، ]8.3.18[
و سکاها، آنها را دُنبال کَردند؛ و پُشتِ اسپواران، اَرابه داران آمدند که در رَده 

 ، و اَرتَه بادچهارتایی، پهلو به پهلو سازمان داده شُده بودند) صف هایِ( هایِ
)Artabatas(فرماندۀِ آنها بود، یک پارسی ،.  
هزاران تن از شهروندان با گُذشتن از راهبندها، خیابان، در راستایِ  ]8.3.19[

کوروش ، هماهنگ با آن. با درخواست هایی به سویِ کوروش آمدند
 سواره او را ارابه اشهر دو سویِ که در گُرزدارانش را به سویِ مردم فرستاد 

فرمان داد تا سوی دو به سه تن از آن گُرزداران در هر  ؛ وهمراهی میکردند
 به آنرا بگویند که اگر آنها به چیزی نیاز دارند، رخواست کُنندهبه آن تودۀِ د

اسپواران برسانند، و او بجایِ شما با من یگان هایِ   یکی از افسرانِآگاهیِ
 دور دشان را از کوروشبدینسان درخواست کُنندگان خو. سُخن خواهد گُفت

ف نگری  با ژریواران روان شُدند، درهالیکه هرکسبه سویِ اسپساختند، و 
  . درخواستش را درمیان گُذارد،درنگریسته بود که او باید با کُدام افسر

، به  دوستانش میفرستادهر از گاهی کوروش پیکی را به سویِ ]8.3.20[
 درخواست هایشان بیشتر از میپنداشت که مردم برایِ بیانِاو  آنها که سوی

مردم در میانِ ر کسی از اگ":، و به آنها پیام میداداندهمه به آنها روی آورده 
کاروان شادی تالش کرده است که چیزی را با شُما درمیان آن هنگامۀِ 
، به خواستۀِ ه باشد گفتن نداشتخواستۀِ او ارزش ، و شُما میپندارید کهبگذارد

) برحقی( برهاگی پُرسشِکسی  از نگر شُما رویکردی نشان ندهید، ولی اگر او
را برای من بازگو کنید، بدینگونه خواسته   پیش من و آنبیایدداشته است، 

و آن درخواست را بجا ) مشورت کُنیم(شاید که بتوانیم با هم بسِگالیم 
  ".آوریم
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و هرگاه که کوروش اینچنین فراخوانی را برای کسانی میفرستاد، ] 8.3.21[
و با باالترین تُندی برای پاسُخ دادن ) چهار نعل(آنها میبایست چهار نال 

و توانِ فَرماندهی کوروش را چند ) اقتدار(، بدینگونه آنها فَرهمندیِ میĤمدند
برابر میکردند و همزمان آرزومَندیشان را در فَرمانبُرداری از او به نمایش 

 کسی به نام دِیافَرنَه: بود) ثناییاست( ولی تنها یک جُزخواستی .میگُذاشتند
)Daiphernes( بود، ب و گُستاخ بی اد، یک آدمی که کمابیش در رفتارش

که میپنداشت اگر بی درنگ از کوروش فرمانبُرداری نَکُند، میتواند بیشتر 
  .ناوابستگی خودش را به نمایش بگُذارد

پی بُرده بود؛ و بدینسان، پیش از ) موضوع( کوروش به این نهاده ]8.3.22[
ود را اینکه دایفِرنِس بیاید و با کوروش گُفتگو کُند، او یکی از گُرزدارانِ خ

به سوی دایفِرنِس فرستاد تا به او بگوید که ) شخصی(بگونۀِ خودویژه 
کوروش دیگر نیازی به دایفِرنِس ندارد؛ و دوباره کسی را پیش او نخواهد 

  .فرستاد
پس از دایفِرنِس فراخوانده شُده بود،  که ولی هنگامیکه یک فَردی  ]8.3.23[

وروش یکی از آن اسب هایی را که رسید، کره زود تر از او به نزدِ کوروش سوا
داد و فرمان ی به نمایش گُذاشته بود، به او در هنگام برگُزاری کاروانِ شاد

آن   این فرد درخواست کرد، هرگاه کهداد کهرا به یکی از گُرزدارانش هایی 
نشانه  میدیدند، آنراین چیزی از نگر کسانی که و چن. اسب را برایِ او ببرند

رویکردِ که بسیاری از مردم ، برآیندِ کار این بُزُرگی بودای از سَربُلندیِ
  .نشان میدادندبیشتری به این فرد 

گاوهایی را آن بدینسان، هنگامیکه آنها به نیایشگاه ها رسیدند،  ]8.3.24[
 آتش سُرخ کرده بودند، به خُداوند پیشکش کَردند؛ و برایِ که بر رویِ
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را که در آتش سُرخ کرده بودند به بُزُرگداشتِ خورشید، آنها اسب هایی 
خورشید پیشکش کَردند؛ سپس همانگونه که مغان دستور دادند، کُرپانیانی 

را که  خُداگونه ای) قهرمانان (آنها کَهرمانانِ ،را ویژۀِ زمین کردند، و در پایان
  . پاس میداشتند، گرامیداشتند راکشور آشور

آن ) وضعیت( آنجا که نِهِشتِ  ازپس از انجامِ آیین هایِ دینی، ]8.3.25[
آهنگی بود که کوروش درنگر داشت، او یک آن شایسته برایِ ) ناحیه (کُوست

هَدف را که نزدیک به هشتسد و چهار متر و نیم دور بود نشاخت کرد 
و به سوارکارانِ هر کشوری دستور داد تا با اسب هایِ خود ) مشخص کرد(

کوروش  هماهنگ با آن، .ازاندبه سوی آن هدف بت) چهال نعل(چهارنال 
 زودتر از بسیارکوروش و ) مسابقه داد (خودش با پارس ها هماوردی داد

ر د. دیگران به هدف رسید، زیرا او رویکردِ ویژه ای به سوارکاری نشان میداد
را بُرد، زیرا اسبی را که او داشت، ) مسابقه ( آن همتازیاَرتَه بازومیانِ مادها، 

 آشوریان که در بر او شوریده بودند، گاداتاس  بود؛ در میانِارمغانی از کوروش
 پیروز شُد؛ و در تیگرانجایگاهِ نُخُست را ازآنِ خود کرد؛ در میانِ اَرمَنی ها، 

یان سکاها  یک اُستادِ سوارکاری پیروز شُد؛ ولی در ممیان گُرگانیان، پسر
اسبش، دیگر هَمال که توانسته بود با پیروز شُد ) پیمانی(یک سرباز مُزدور 

  .خودش را به اندازۀِ نیمی از راه پُشتِ سر بگُذارد) رقیب های(هایِ 
 گُفته میشود که کوروش سپس از آن مَردِ جوان پُرسیده است که ]8.3.26[

 را با اسبش تاخت بزند؟ و )فرمانروایی (آیا او آماده است که یک شاهنشاهی
ن هیچ شاهنشاهی را با اسبم نه، م": آن مردم جوان نیز پاسُخ داده است

  ". آن سپاسگُزاری یک مردِ دالور را میپذیرمتاخت نخواهم زد، ولی من بجایِ



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 سکِ هَشتُم، نَزندگینامه کوروش بُزُرگ

607 

 که و من به شُما نشان خواهم داد" کوروش گُفت، "بسیار خوب،"] 8.3.27[
شما در کُجا یک مردِ دالور را خواهید یافت، هتا اگر که چشم هایتان را 

به من نشان دَهید؛ و " مَرد سکاهی گُفت؛  آن"بسیار خوب، پس،"".ببندید
و سپس با این گفته او یک ".من این کلوخ را به سویِ او پرتاب خواهم کرد

  .را از روی زمین برداشت) گل خُشکیده ای(کلوخی 
در  دوستانش و کوروش به او آن جایگاهی را نشان داد که بیشترِ ]8.3.28[

ش را بست، و آن کلوخ را و سپس آن سرباز سکاهی چشمان. آنجا بودند
 برخورد کرد، هنگامیکه او سواره درهالِ گُذشتن فرَه والشپرتاب کرد که به 

 چند پیام کشوری را برای فرَه والشبود؛ زیرا چنین پیشĤمده بود که 
  از مسیرشهدف آن کلوخ شُده بود، او فرَه والشولی با آنکه . کوروش بیاورد

  .را انجام دهد) ماموریتش( گُمارشش  ادامه داد تابازنگشت و راهش را
سپس آن سرباز سکاهی چَشمانش را باز کرد و پُرسید که چه  ]8.3.29[

سوگند به خداوند، هیچکس از کسانیکه در اینجا " .کسی را زده است
خوب، پس بیگمان هیچکس هم که در اینجا ".  کوروش گُفت"هَستند،

آری، ".  جوان گُفت آن مردم"،، هدفِ کلوخ من نشده استنبوده است
شما مردی را کسی بوده است؛ ولی " کوروش گُفت، "سوگند به خداوند،

 ارابه ها میĤمد که نشانه گرفتید که داشت سواره و با تُندی در راستایِ سُتونِ
  . آن مَردِ جوان پُرسید"و چرا او همان هنگام بازنگشت؟"".در آنجا هَستند

با .  کوروش پاسُخ داد"، من میپندارم،برای اینکه او دیوانه است" ]8.3.30[
ه  جوانِ سکاهی رفت تا پی ببرد که او چه کسی بود، آنشنیدنِ این پاسُخ

 با گِل و الی و خون پوشیده شُده  را یافت که چونه اشفرَه والشو او . است
از جایی که کوبیده شُده بود؛ و هنگامیکه ، ، چونکه از بینی او خون میĤمدبود
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 دیده  رسید، از او پُرسید که آیا او آسیبفرَه والشهی به آن سرباز سکا
  است؟

 آن "خوب پس،".  او پاسُخ داد"آری، همانگونه که میبینید،" ]8.3.31[
من میخواهم که این اسب را بجایِ ارمغان به شما "جوانِ سکاهی پاسُخ داد، 

سپس آن جوانِ سکاهی .  پُرسیدفرَه والش "برایِ چی؟"".پیشکش کُنم
از دیدگاهِ ":این پیشامد را برای او بازگفت و در پایان گُفت) جزئیات(زگان ری

  ". دالور به دور از هدف نَزَده ام یک آدمِمن، دستکم من در نشانه گرفتنِ
را به یک آدمِ اسب   فَرزانه ای میبودید، اینولی اگر شُما آدمِ" ]8.3.32[

 همانگونه ولی با این همه،".  پاسُخ دادفرَه والش "توانگرتر از من میدادید،
و من به درگاهِ پَروَردگار .  اسب را میپذیرمکه پیش آمده است، من این

 کُلوخ شُما بشوم، نیایش میکُنم، که سبب چنین پیشامدی شُد که من هدفِ
 اَرمغان ن دهم که شُما هیچگاه از دادنِ اینو همچنین تا بُگذارد که من نشا

سوار بر اسبِ من شوید و " او گُفت، "و اکنون،. به من پَشیمان نخواهید شُد
آنها  بدینسان ".با آن سواره بازگردید؛ من بزودی به شُما خواهم پیوست

، )Cadusians(در میان کادوکیه ها .  تاخت زَدنددیگراسب هایشان را با هم
  .بَرَنده شُد) Rhathines(راتینس 

میان ) مسابقه هایی ( هاییکوروش گُذاشت هَمچنین تا هَمتازی ]8.3.33[
ی و  او جام هایِ مِ، گوناگون انجام گیرد؛ به هَمۀِ برندگاناَرابه هایِ لشکرهایِ

و ) قربانی کُنند(گاو و گوسپند داد، بدینسان آنها میتوانستند کُرپانی کُنند 
 را  یک گاو نَر،سپس، او خودش بجایِ جایزه. یک جَشن رسمی برگُزار کُنند

 داد، زیرا که فرَه والشی را به  مِد از جام هایِ خوبرداشت، ولی دانگِ
  در جایگاهِ یک فرماندۀِ بُزرگ، آن کاروانِآن افسر،کوروش میپنداشت که 
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ستایش انگیز از کاخِ پادشاهی آغاز شُد،   کهرا) حکومتی (شادی کشوری
  .برنامه ریزی و برگُزار کرده بود

انگونه که از سویِ کوروش ، همآن کاروان شادیِ پادشاه، از اینرو ]8.3.34[
برگُزار شُد، هتا تا به امروز ادامه دارد، سوای اینکه رسم کُرپانی کردن انجام 

پس از .  را برای کُرپانی کردن، پیشکش نَکُندارپایانی چ پادشاهنمیگیرد، اگر
اینکه همۀِ اینکارها به پایان رسید، آنها به زیستگاه هایِ خودشان 

ه ای را دریافت کرده بودند به خانه هایشان آنهایی که خان—بازگشتند
خودشان در اُردوگاهِ ) اقامتگاه(رفتند؛ آنها که زیستگاهی نداشتند به مانِشگاهِ 

  .بازگشتندارتش 
  سکاهی را که اسبش را به او داده بود، به آن جوانِفرَه والش ]8.3.35[

مان نوازی کَرد  خانه اش فراخواند، و در آنجا از دوستِ تازه اش مهمهمانی به
 او فراهم آورد؛ و پس از با شیوه هایِ گوناگون برایِو خوراک هایِ فراوانی را 

ی را که از کوروش دریافت  جام هایِ مِفرَه والشاینکه آنها خوراک خوردند، 
ی کرده بود، پُر کرد، و به تَندُرُستی مهمانش نوشید، و سپس آن جام های مِ

  .را به او بَخشید
 هنگامیکه آن جوانِ سکاهی آن روتَختی هایِ زیبا، تکه هایِ و ]8.3.36[

، و شُمار فَراوانی از پیشکاران را دید، او )مُبلمان(بسیار زیبای کَدابزار 
، آیا شُما در خانه هم یک فرَه والشخواهش میکنم به من بگویید، ":پُرسید

  "آدم توانگری بودید؟
 بیشتر، همانگونه که پاسُخ داد؛ فرَه والش "!توانگر، براستی نه" ]8.3.37[

 از راهِ کارکردن با دستانشان کسانی بودم کهآن از نمونۀِ من هرکس میداند، 
 سخت و  با کارِبرایِ اینکه بیگمان باشیم، پدرِ من، که ما را. زندگی میکنند
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 آموزش و پرورش به دبستانِ درآمدِ پایین پُشتیبانی میکرد، توانست مرا برایِ
تد؛ ولی هنگامیکه من مَردِ جوانی شُدم، او دیگر نتوانست مرا در پسرانه بفرس

 او مرا به کشتزار بُرد و بکار از اینروبیهودگی و بیکاری یاری دهد، و 
  ".گُماشت

، با شُخم  آنو در آنجا، تا زمانیکه پدرم زنده بود، من نیز در برابر" ]8.3.38[
انی  از او پُشتیب،چک کو بسیار یک تکه زمینِزدن و کشت کردن بر رویِ

) بلکه ( بدی هم نبود، ونکهچنین زمین بسیارآن زمین، براستی این. میکردم
 هَمِۀِ دانه بود؛ زیرا) مادقابل اعت( هم اَپَستام مند ، بسیار)برعکس(به باژگونه 

 پس که آن تکه زمین دریافت میکرد، بگونۀِ دادگرانه و آبرومندانهرا هایی 
، با گُشاده دستی و  نیزو گاهی.  فراوان نبودبسیار آن میداد، اگرچه سودِ

 دانه هایی را که دریافت کرده بود،  فراوان، آن تکه زمین دو برابرِبخشایشِ
بدینسان، پس، من به زندگی در خانه خوی . پس میداد) محصول(میوَک 

 کوروش به من گرفته بودم؛ ولی اکنون هرچیزی را که شما میبینید، از سویِ
  ".ه استداده شُد

 آن جوانِ سکاهی " خوشبختی شُما میتوانید باشید،چه آدمِ" ]8.3.39[
فراوان، ولی بویژه برایِ اینکه شُما از ) دلیل های (به فَرنودهایِ"گُفت، 

من میپندارم که شُما باید از دارایی هایتان . تُهیدست بودن، توانگر شُده اید
شُما تنها فراوان، ) دلیل هایِ(، زیرا از بهر فرنودهایِ  سرخوش باشیدبیشتر

  ". آرزومند به داشتن دارایی بودید، توانگر شُدیدپس از اینکه
براستی، چرا شُما " پاُسخ داد، فرَه والش "دوستِ سکاهی من،" ]8.3.40[

 دارایی داشته باشم، خوشبخت تر زندگی من هرچه بیشترکه گمان میکُنید، 
که هم اکنون خوردن، نوشیدن و "اد،  او ادامه د" شُما آگاه نیستید،میکُنم؟
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د، که سازیم ن از آن هنگامخوشنودترمرا  کم به اندازۀِ بسیارهتا خوابیدن 
 بدست آورده  هادارایی از داشتن این همه یزی که منتنها چ. تُهیدست بودم

  به، بیشتر باشم بیشتر نگران نگهداری از آنهاام این است که من ناگُزیرم که
 این نگرانی را داشته باشم که بیشتر از آنچه که خوی داشتم  و، بدهمدیگران

  ".، در رنج این دارایی ها باشم)عادت داشتم(
 از پیشکاران برایِ خوراک به بسیاریچَشمانِ چونکه هم اکنون " ]8.3.41[

 برای تَنپوش، ت، بسیاری برای نوشیدنی، و بسیاریمن دوخته شُده اس
 در بارۀ تازش گُرگ یدارند؛ و یکی با داستاندرهالیکه برخی به پِزِشک نیاز 

 نری که از روی خَرسَنگ ش پیش من میĤید، و یا گاوهایِانها به گُوسپند
  در میان گلۀِیک بیماری  اینکه بگوید کهند، یا برایِبه پایین اُفتاده ا) صخره(

 انگار که"،  گُفتفرَه والش "و بدینسان بنگرم میĤید،.  فراگیر شُده استگاوها
 بیشتر از آن زمان گرفتاری داشته ،اکنون از بهر داشتن این دارایی هامن 

  ".کُنمبا دارایی کمتری سَر ، )عادت کرده بودم(باشم که آمُخته بودم 
هنگامیکه " آن جوان سکاهی گُفت، "ولی هنوز، سوگند به خُدا،" ]8.3.42[

) مت هایِنع(، شما باید که از بهر شیدان هایِ همه چیز خوب پیش میرود
آن "".فراوانی که از آنها برخوردارید، چند برابر شادمان تر از من باشید

، دوستِ  پدید میĤوردبر دارایی) مالکیت(یتاریِ خویشنِخوشهالی ای که 
ۀِ آن رَنج، بُزرگ کمابیش به انداز" گُفت، فرَه والش "خوبِ سکاهی من،

 من باید شُما را با پاسُخِ.  از دست دادنِ آن میکشدنیست که آدم هنگامِ
زیرا : د، که آنچه که من میگویم راست استخُرسند کرده باش) دلیل(فرنود 

هیچ یک از آن کسانیکه توانگر هَستند از بهر شادی، گرفتار بیخوابی 
، شُما کسی را زی را از دست داده اندنمیشوند، ولی از میان آنها که چی

  ".بدنخواهید یافت که از بهر اندوه بتواند بخوا
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شُما  " آن جوانِ سکاهی گُفت؛ "اینگونه نیست، سوگند به خُدا،" ]8.3.43[
  و دستیافتن به چیزیدرهال پیروز شُدن ه کهیچکس را نخواهید یافت

  ".یک خوابِ سبُک کندباشد، و بتواند 
زیرا، شُما میبینید، اگر داشتن " گُفت؛  دیگری"دُرُست است،" ]8.3.44[

سنجش بگونۀِ ، آدم توانگر میبایست که پَذیر باشدهمانندِ بدست آوردن دل
ولی، شُما میبینید، دوستِ خوب . یر شادمان تر از آدم تُهیدست میبودناپذ

و پذیرفتنی است که آنکس که ) طبیعی(ین سکاهی من، این یک چیز سرشت
به ) خدمت( هم در زاوَری ،)خرج کُند( بِگُسارد  هم بیشترفراوان دارد، باید

، از اینرو.  چهاردیواریش در درونِ مهمانان و برایِ دوستان هم برایِخُداوند و
 یتاری از بهر خویشنِبِگُذارید تا من شُما را بیگُمان کُنم، که هرکس که

، هِنگام جُدا شُدن از بدایشادمانی بی اندازه بُزرگی دست  به بر پول) مالکیت(
  ".آن نیز، بی اندازه نگران خواهد شُد

ولی من "آن جوان سکاهی پاسُخ داد؛ "، سوگند به خُداوند،آری" ]8.3.45[
؛ دیدگاهِ من از خوشهالی این است که هم فراوان  آدم ها نیستماز این نمونه
  ").مصرف کُنم(م و هم فراوان بِگُسارم داشته باش

مهروزانه خودتان " گُفت، فرَه والش "خُدا، پس،خوشنودی برای " ]8.3.46[
همۀِ این چیزها را بردارید و ! سازیدو مرا نیز خوشهال را بیدرنگ شاد کُنید 

و .  و همانگونه که آرزو دارید از آنها بهره ببریدآنها شوید) مالک(خویشنیتار 
در پیوند با من، شُما نیاز دارید که مرا نه بیشتر از یک مهمان در اینجا نگه 

ز ایرا من  از یک مهمان، ز)صرفه جوی تر (آری، هتا اَندُچِشَک تر—دارید
، خُرسند خواهم  هرچه که شما داشته باشید) مُشترکانۀِ(بِکارگیری هَنبازانۀِ 

  ".شُد



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 سکِ هَشتُم، نَزندگینامه کوروش بُزُرگ

613 

فرَه  ولی .ن سکاهی گُفت آن جوا"شُما مرا به ریشخند گرفته اید،" ]8.3.47[
 آن جوان سکاهی را با یک سوگند بیگمان کرد که او در آنچیزی که والش

 من دیگرافزون بر آن و ". ترسخت و جدی اسپیشنهاد داده است، فَ
، دوستِ  را برایِ شما از کوروش بدست خواهم آورد)التفات(خوشایش ها 
 باشنده بودن در دربار و  از)معافیت(بخشودگی  نمونه برایِ—سکاهی من

 شُما میتوانید تنها با دارایی درمیدانِ جنگ؛) خدمت کردن(زاوری کردن 
) وظیفه های ( خویشکاری هایِجامِنج انمن در رَ. هایتان در خانه بمانید

 با ارزش ا و هم برای خودم؛ و اگر من چیزِ شُم برایِ، همخواهم بوددیگر 
در پیشگاه کوروش، یا از راه ) حُضور(گی  بُودَ، چه از راهتری را بدست آورم

 برایِ شُما خواهم آورد، بگونه ایکه شُما دارایی بیشتری را آنرا، من لشکرکشی
) مسئولیت(تنها مرا از بار این خُورتاکی . خودتان خواهید داشتدر فَرادَستِ 

 شانه هایِ من بکاهید، به باور من شُما  از رویِآنرا  زیرا اگر شُما بارِ.بِرهانید
هم به کوروش و هم به من ) خدمت عظیمی(همچنین زاوری آسیمی 

  ".خواهید کرد
 به رسایی در بارۀِ  بدینگونه و و مهمانشفرَه والشپس از اینکه  ]8.3.48[

 آنچیزها گُفتگو کَردند، آنها هماهنگ با واپسین پیشنهاد به یک پیماننامه
از آنها  یکی در این میان.  آن پیش رفتند انجامِو در راهِ دستیافتند

) عظیمی(می ، زیرا دارایی آسیداشت که او آدم خوشبختی شُده باشدمیپن
 یکه دیگری خودش را فَرخُنده ترینل، درهادر فَرادَستِ او گُذاشته شُده بود

) خدمتکاری(پیشکاری یک آدم درمینگریست، زیرا او ) برکت یافته ترین(
میداد تا او تنها آنچیزی را ) وقت فراغت( به او ماژهنگام  کهبدست آورده بود

  .که پَسَندیده بود، انجام دهد
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» خواهیوآدم نیک«یک ) طبیعی( بگونۀِ سرشتین فرَه والش اکنون، ]8.3.49[
شُده بود، و هیچ چیز از نگر او دلپَذیر تر یا بدینسان سودمندتر از زاوَری 

زیرا او باور داشت که آدم بهترین . به مردم دیگر نبود) خدمت کردن(کردن 
و سپاسگُزارترین آفریده در میان هَمۀِ آفریده هاست، زیرا او میدید هنگامیکه 

که او را در   شاد میگردندبسیارنیز مردم از سویِ کسی ستایش میشوند، آنها 
ا کُند، آنهمی بَخشِشی، بِسِتایند؛ و هنگامیکه کسی به مردم  مهربانیپاداشِ آن

  مردم به او مهربانی کُنند؛ هنگامیکه، آن که در برابرنیز تالش میکُنند
به آنها دارد، آنها نیز با ) مطبوعی( خوشایندی گرایشِیابند که کسی میدر

برند که کسی آنها را میسُخ میدهند؛ و هنگامیکه مردم پی نیکوخواهی پا
دوست دارد، آنها نمیتوانند از او بیزار باشند؛ و او بویژه درنگریست که آدم ها 

 پدر و ی را کهسرپرستیِ مهرآمیزرنجِ کوشش میکُنند تا ) جدی(فرسختانه 
رگِ آنها، هم در دورانِ زندگی آنها و هم پس از مَبه آنها کرده اند، مادرشان 

؛ درهالیکه او میدانست که )جُبران کُنند(شیانند بیشتر از دیگر آفریده ها بِ
  . هم ناسپاس تر هَستند و هم سَنگدل تر از آدم،هَمِۀِ آفریده هایِ دیگر

توانست  میکه بسیار دلشاد از این اندیشه بود فرَه والش و بدینسان ]8.3.50[
 و خودش را نِهادَکِ  اینجهانی رها شود دارایی هایِاز رنج نگهداری از همۀِ

از این  سکاهی، به سهم خودش، شادکام دوستانش کُند؛ و آن جوانِ) وقف(
خواهد آورد و خوشی فراوان خواهد  چیزهایِ فراوانی را بدست ود کهاندیشه ب

 را دوست میداشت، چونکه او همیشه فرَه والش و آن جوان سکاهی .کَرد
 سکاهی را دوست  آن جوانِفرَه والش او میĤورد؛ و چیزهایِ بیشتری را برای

 هرچیزی بود؛ و برایِ) مسئولیت(میداشت، زیرا او آمادۀِ پذیرفتنِ خُورتاکی 
فرَه با آنکه خُورتاکی آن جوان سکاهی پیوسته افزایش میافت، هیچگاه او 
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بدینسان آن دو تن زندگیشان را ادامه . کردمی آشفته ناز اینرو را والش
  .ندمیداد
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  نَسکِ هَشتُم، بَخشِ چهارُم
پایۀِ جَنگی در میان اَرتش بر ) نیمت هایغَ(پخش پَروه های 
  شایستگی سربازان

نثار کرده (شاباش کرده بود را ) قربانی( کوروش کُرپانی هنگامیکه ]8.4.1[
و درهال برگُزاری جَشن پیروزیش با یک مهمانی بُزرگ بود، او ) بود

 را که نشان داده بودند که مانی فراخواند، آنهاییمهآن ش را به دوستان
کسان برای گُسترش فرمانروایی او بودند و ) مُشتاق ترین(آرزومَندترین 

 اَرتَه بازوکوروش با آنها . کسان در گرامیداشتن او) صادق ترین(فریورترین 
 )اره نظامسو (، و فرماندۀِ اسپوارانِ آشوری ارمنی، گُبریاستیگرانمادی، 

  .به جَشن فراخواندنیز گُرگانی را 
دربار شُده بود، ) mace-bearers(گُرزداران  اکنون گاداتاس فَرنشین ]8.4.2[

 درآمدها و هزینه هایِ کاخ پادشاهی همانگونه که او دستور میداد، و هَمگیِ
هرگاه که مهمانان با کوروش خوراک میخوردند، گاداتاس در . نداداره میشُد

ولی هنگامیکه آنها . از آنها پذیرایی میکردنگام با آنها نمی نشست، ولی آن ه
 کوروش از باشندگی او باهمدیگر بودند، او با کوروش خوراک میخورد، زیرا

 گاداتاس انجام میداد، اوکه ) خدمتی(و در پاداشِ زاوری ای . دلشاد میگشت
دریافت میکرد و  پیشکش هایِ با ارزشی را از دستِ خودِ کوروش بسیاری از

  .که کوروش داشت، از دیگران نیز میگرفت) نُفوذی (از بهر درآیشی
 بدینسان هنگامیکه مهمانانی که فراخوانده شُده بودند برای گُسارش ]8.4.3[
کی سر جایشان نمینشاند، ختَرا بَ گاداتاس آنها خوراک میĤمدند،) صرف(

ینشاند که باالترین  کوروش کسی را م) چپسمت(خُیِ  او در )بلکه(ونکه 
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سمت ( آسانتر از دَشنَک ) چپسمت(ارج را بر او میگُذاشت، زیرا خُی 
از سوی دَغابازان و دُشمنیاران برای آسیب زدن به کوروش بکارگرفته ) راست

آزَرمِش او در رَدۀِ دوم بود، در ارج و میشُد؛ و گاداتاس کسی را که جایگاهِ 
  و دوباره سومین کس را که جایگاهِکوروش مینشاند،) سمت راست(دَشنَک 

کوروش مینشاند، ) سمت چپ(ارجش در رَدۀِ پایین تر بود، گاداتاس در خُی 
ها به جایگاهِ آنها) تعیین(ند، نشاختِ و اگر مهمان هایِ بیشتری آنجا بود

  . همین گونه ادامه پیدا میکرد
 همگانی ر پیش دیدِداو  ، تاکوروش این برنامه را خوب میپنداشت ]8.4.4[

، زیرا در آنجا که مردم  را گرامی میدارد هرکسنشان دهد که تا چه اندازه
 که آنکس که بیشترین شایستگی ها را را داشته باشند) احساس(ش این سُهِ

جایزه ای را دریافت او  ستایش میشود و نه  در پیش دیدِ همگانی نه،دارد
برپا نخواهد ها نیز در میان آن) رقابت(د، چشم هم چشمی و هَمالش میکن
 دیده شود که آنهایی که بیشترین سزاواری را دارند مَهَندترین ولی اگرشد؛ 

 آرزومندانه برای ،جایگاه ها را بدست میĤورند، در آنجا هَمِۀِ مردم) مهمترین(
  ).رقابت میکنند(یهَمالند  باهم م،دَستیافتن بر نُخستین جایگاه

ان در پیش دیدِ همگانی از کسانی  هماهنگ با آن، کوروش بدینس]8.4.5[
 بودند، بدینگونه کهدر جایگاهِ واالیی از نگر او کرد که نُخست میسپاسگُزاری 

 همنشینی با او در آنجا می گامِ آغاز میکرد که در هن کسانی با جایگاهِاو
 او  کسی برمیگُزید، برایِاگر کوروش جایگاهی را .میایستادند و یا نِشستند

کوروش بُنیادِ ) بلکه( برای همیشه به او واگُذار نمیکرد، ونکه این جایگاه را
 جایگاهِیک به ردار والمنشانه با کِکار را چنین گذاشته بود که هرکس بتواند 

با ارج تری باال رود، و اینکه اگر کسی رفتار ناخوشایندی میکرد، او میبایست 
باارج ترین  که آنکسی  اگر.به جایگاهی که ارج کمتری داشت، بازگردد
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اش ها از دستِ کوروش نمایان  پادداشت، برای گرفتن بهترینرا جایگاه 
به خودش ) احترام(دور از آزَرمِش و سنایش ه د، کوروش این رفتار را بنمیشُ

 وانگهی، ما درمینگریم که این آیینی که در ).احساس میکرد(سُهِش میکرد 
  .ن پابرجا مانده استهمچنادوران کوروش نوآوری شُد، هتا تا زمان ما 

  خوراک نیمروز بودند، گُبریاس اکنون، هنگامیکه آنها در پایِ]8.4.6[
خوراکِ آنکس که بر   آمد که این هرگز شگفت انگیز نیست که میزِبنگرش
چیزهایِ گوناگون و فراوان  پَهناوری فرمانروایی میکُند، سرشار از گُسترۀِ

داشت، این بود که کوروش که باشد، ولی آنچه که او را به شگفتی وامی
سرخوش از این خوشبختی بود، هیچگاه خودش به تنهایی آن خوراکِ 

، ولی این رنج را )مصرف نمیکرد(دلچسبی را که دریافت میکرد، نمیگُسارد 
ش کُند، و گُبریاس بیشتر خَ مهمانانش پ میانِآنراخودش میداد که ه ب

نگام خوراک آنجا نبوده اند، برای دوستانش که در هکوروش را میدید که او 
  . دوست میداشت بسیارآنراخوراکِ دلچسبی را میفرستاد که خودش 

 نیمروز به پایان رسید و کوروش همۀِ و بدینسان هنگامیکه خوراکِ ]8.4.7[
و —آنچیز هایی را که بجا مانده بودند به پیرامون برای دیگران فرستاده بود

وروش، براستی، ک":گُبریاس گُفت—ه بوداندازه بسیار فراوانی نیز بجا ماند
 که شُما بُزرگترین فرمانده هَستید، از دیگر از اینروپنداشتم که کنون میتا

 به خُداوند سوگند میخورم که براستی مردان پیشی گرفته اید؛ ولی اکنون،
  ". در فرماندهیشماست تاو مهربانی در بَخشندگی بیشتر شُما ش خشِرَدَ
 و افزون بر آن، من " کوروش پاسُخ داد؛ "داوند سوگند،آری، به خُ"] 8.4.8[

 که که من بیشتر دلشاد میشوم) ن میکنممُطمئ(به شُما اَگُمانی میدهم 
 " چرا؟"". بر دیگرانکردارم را با مهربانی نشان دهم تا با فرماندهی
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 در یک میدان آدم باید " کوروش گفت، "برایِ اینکه،". گُبریاس پُرسید"
از باید آدم ) میدان جنگ( دیگر خوبی کُند؛ ولی در میدانِیگران به دتنها 

  ".سر ناگُزیری به دیگران آسیب بزند

 خوراک، هنگامیکه آنها درهالِ) صرف( سپس تر، پس از گُسارش ]8.4.9[
از من رنجیده آیا شُما کوروش، ": پُرسیدویشت اَسپَهی بودند،  مِنوشیدنِ

ما بکُنم که آرزو دارم پاُسخش را از شما خواهید شُد، اگر من پُرسشی از شُ
گونه، به باژ" کوروش پاُسُخ داد؛ " نه؛ به خُداوند سُوگند که نه،،چرا""بگیرم؟

از پُرسشِ من از دستِ شُما ناخوشنود خواهم شُد اگر من پی ببرم که شُما 
پس، به من "". پُرسیدن آن بوده اید که شما خواهانِچیزی دریغ وَرزیده اید

آیا من هرگز از آمدن پیش شُما کوتاهی کرده " گُفت، ویشت اَسپَه "،بگویید
این چه پُرسشی است؟ ""؟ میفرستید منام، هنگامیکه شُما کسی را بدُنبالِ

در هنگامِ فرمانبُرداری، با هرگز یا، ". کوروش گُفت""!روشن است که نه
یا آیا من "".نه؛ اینگونه نبوده است""؟ کرده امدَرَنگ از شُما فرمانبُرداری

 کوتاهی کَرده چیزی،انجام   شُما در درخواستِهرگز در بجا آوردنِ
.  کوروش پاسُخ داد"را من به شُما نمیزنم،) تهمتی(اینچنین سِپَزگی ""؟ام
 ام که شُما پی بُرده باشید که با آرزومَندی و آیا کاری را من انجام داده"

 کوروش پاسُخ "وده است،به هیچ روی، اینگونه نب""؟دخوشرویی نبوده باش
  .داد

به من " گُفت، ویشت اَسپَه "برایِ خوشنودی خُدا، کوروش،" ]8.4.10[
 که با ارج تر  برایِ جایگاهی بَرگُزیدید راخروس اَنتاششُما بگویید که چرا، 

 "آنرا آشکارا به شُما بگویم؟) دلیل( فرنودِ آیا باید""از جایگاهِ من است؟
و شُما به سَهم خودتان ".  پاسُخ دادویشت اَسپَه "بیگمان،". کوروش پُرسید
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 "را بشنوید؟) حقیقت(از دستِ من خَشمگین نخواهید شُد، اگر که فَرهود 
  .کوروش پُرسید

 ،من بیشتر خوشهال خواهم شُد" گُفت، ویشت اَسپَهنه هرگز، " ]8.4.11[
، بسیار خوب پس،  کوروش گُفت"".اگر پی ببرم که خوار داشته نَشُده ام

تا کسی بُدنبال ) انتظار نمیکشد(پیوسد  نمی خروس اَنتاش نُخست اینکه،"
 در فرادست) خدمت(خودش را برایِ زاوری او ) بلکه(او فرستاده شود، ونکه 

 میگُذارد، هتا پیش از اینکه فراخوانده شود؛ و دوم اینکه، او همیشه نه تنها ما
 بسیاریاو  )بلکه(ت، ونکه کاری را کرده است که به او فرمان داده شُده اس

کارها انجام داده است که خودش دیده است که انجام آنها برای ما بهتر بوده 
  هَمبستگانِو دوباره، هرگاه که نیاز بوده است که یک گُزارشی به سویِ. اند
  و،داده استاندرز و پیشنهاد  به من  در این پیوند او فرستاده شود،ما

 با من درمیان گُذاشته آنرا  اوو شایسته بوده است ااز دیدگاهِهمانگونه که 
 ما در و هرگاه که او دیده است که من آرزو داشته ام که همبستگانِ؛ است

از  که مرا واداشته است) احساسی(سُهِشی یک بارۀِ چیزی آگاه شوند، ولی 
را ) موضوع(، او همیشه آن نهاده  در پیوند با خودم درنگ کُنمچیزی گفتنِ

 و آن آگاهی را بگونه ای به  آنها رسانده است ها آشکار ساخته است،برای آن
و بدینسان، دستکم در پیوند با این نهاده ها . که انگار دیدگاه خودش باشد

 نباید که بخواهد داشته باشد، چرا) دلیلی(، و هر فَرنودی )موضوع ها(
 در پایان، ؟ و برای خودم بوده استودمند ترس هتا از خودِ من او پذیرفت که

،  برایش بَسَنده است،را که او دارداو همیشه پافشاری میکُند که آنچه 
ای  تازه  چیزهایِبدست آوردنِ بدُنبالِ و پیوستهدرهالیکه او خودش آشکارا 

 من بیشتر از خودم  از خوشبختیِ اوسود میرسانند، وبه من است که 
  ".شادمان و سرخوش میشود
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دستکم من خوشهال " پاسُخ داد، ویشت اَسپَه "به خُدا سوگند،" ]8.4.12 [
 "خواهش میکنم، چرا؟"".هَستم که این پُرسش را از شُما کردم، کوروش

برای اینکه من نیز تالش خواهم کرد که همان کاری را که ". کوروش پُرسید
هازِش تنها من در بارۀِ یک چیز ".  گُفتویشت اَسپَه "او میکند، انجام دهم،

چگونه میتوانم نشان دهم که من از نمیدانم که  من –ندارم ) یقین(
ستم را  د، دو)کف بزنم(آیا باید که بِخُنبَم . خوشبختی شُما شادمان هَستم

پارسی ) رقص(شُما باید که وَشتِ ""یا بِخَندم یا چکار باید بِکُنم؟بهم بزنم، 
نده به که این پیشنهاد خَ) البته(هرآینه .  پیشنهاد کرداَرتَه بازو "کُنید،

  .همراه داشت
، کوروش این پُرسش را آن مهمانی پیش میرفتولی، همانگونه که  ]8.4.13[

آیا شُما هم اکنون " کوروش گُفت، "بریاس،به من بگویید گُ":از گُبریاس کَرد
بیشتر از آن هنگام که برای نُخستین بار به ما پیوستید، آماده هَستید تا 

ادن دُخترتان به یکی از دوستان من خودتان را در د) رضایت(خُرسندی 
) حقیقت(آیا باید فَرهود " گُبریاس پاسُخ داد، " خوب،بسیار""نشان دهید؟

بیگمان هیچ " کوروش پاسُخ داد؛ "سوگند به خداوند، آری،""را بگویم؟
 گُبریاس پاسُخ "بسیار خوب، پس،"".سشی درخواستِ پاسُخ دروغ نمیکُندپُر

بیشتر ) میل( که با گَرایَستَکِ ) میدهمیقین(دهم  میمن به شُما هازِش"داد، 
 . کوروش پُرسید"مهروزانه میتوانید به ما بگویید که چرا؟ "".خُرسند هستم

  "پس، به ما بگویید،"".بیگمان چیزی راهبند آن نمیشود"
شُما را میدیدم که دالور  من مردانِ ،زیرا، درهالیکه در آن زمان" ]8.4.14[

، اکنون آنها بیدندا خوشرویی برمیتارا ب) خطرها(رگ ها کارهایِ سخت و پَژمَ
از دیدگاه من، . اه میدارندرا میبینم که خوشبختی شان را با خودچیرگی نگ
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 خوشبختی را خوب تر بتوان آدمی را یافت کهمیĤید که سخت بنگرکوروش، 
 نُخست هالتِاین پاسدارد از آدمی که بتواند بدبختی را خوب برتابد؛ زیرا 

) سبب(ت که خودپسندی را در آدم ها برمیاَنگیزاند؛ و هالت دوم شوه اس
  ".خودچیرگی در آدم ها میشود

 "، آیا شُما آنچیزی را که گُبریاس گُفت شَنیدید؟ویشت اَسپَه" ]8.4.15[
و اگر " پاسُخ داد؛ ویشت اَسپَه "آری، به خُدا سوگند،". کوروش پُرسید

 اشد، او بسیار گُفتن داشته ب برایِفرزانهگُبریاس بسیاری از این اندرزهایِ 
 را به من نشان  خودیزودتر از اینکه بخواهد شُمار فراوانی از جام هایِ مِ

  ".دهد، مرا خواستگار دُخترش خواهد یافت
 شُمار که من" گُبریاس گُفت، "من با شُما پیمان میبندم،" ]8.4.16[

 دارم، ،که نوشته شُده اند را از اینچنین سُخنانِ پندآمیزی) عظیمی(آسیمی 
اگر شُما دُختر مرا به آنها را به شُما بدهم،  هکو من ناخوشنود نخواهم شُد 

از " گُبریاس ادامه داد، "ی، مِولی در پیوند با جام هایِ. یدهمسری بپذیر
 من سزاوارتر میپندارم که میĤید که شُما بهایی به آنها نمیدهید،آنجا که بنگر

 زیرا او جایگاهِ،  دهم»کیفر« تا او را  بدهمخروس اَنتاشبه آنها را در اینجا 
  ").غصب کرده است( در کنار میز سَگاریده است شُما را

دیگران که در اینجا و  شُما آری،—ویشت اَسپَهو افزون بر آن، " ]8.4.17[
هرگاه کسی از شُما آهنگِ زناشویی داشته باشد، " کوروش گُفت، "هَستید،

 من از خواست او آگاه شوم، شُما درخواهید یافت که من اگر بِگُذارد که
  ". شُما خواهم بودهمچنین چه کُمکِ بُزرگی برایِ

 "داشته باشد،) ازدواج(گانی و اگر کسی یک دُختری برایِ بَیوِ" ]8.4.18[
او هم میتواند از اندرز شُما برخوردار "گُبریاس میان سُخن کوروش پَرید، 
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زیرا من بی اندازه " کوروش گُفت؛ "م میتواند،به سهم خودم او ه""شود؟
   پُرسید؟خروس اَنتاشچه هُنری؟ "".زبردَستی در این هُنر دارم

در هُنر آگاهی داشتن از اینکه چه گُزینشی، شایستۀِ هَرکُدام از " ]8.4.19[
 گُفت، خروس اَنتاش "پس، از بهر خُوشنودی خُدا به من بگویید،"".شُماست

  "؟.است برای من شایسته ترین گُزینشچگونه زنی که به باور شُما "
او باید که کوتاه اندام باشد؛ چونکه " کوروش گُفت، "نُخُست،" ]8.4.20[

) ازدواج(شما هم کوتاه اندام هَستید؛ و اگر شُما با یک زن بُلند اندام بیوگانی 
کُنید و بخواهید که او را هنگامیکه ایستاده است، ببوسید، شُما ناگُزیر 

در این "". یک توله سگ به باال پرش کُنیدواهید بود که همانندِخ
از آنجا " گُفت؛ خروس اَنتاش "با شُماست،) حق(دوراندیشی به رسایی هاگ 

  ".رشگری نیستم، هیچگاه بوسه ام را نیز نخواهم گرفتکه من هرگز آدم پَ
یِ یک زنی که بینیش به سو" کوروش ادامه داد، "و دیگر اینکه،" ]8.4.21[

 بگونۀِ ستایش انگیز شایستۀِ ،کشیده شُده استباال 
  گونهبینی شُما کَجَک" کوروش پاسخ داد، "چونکه،""چرا؟"".شُماست

ه  ک) اطمینان میدهم(؛ و من به شُما  اَگُمانی میدهم است)  مانندقُالب(
 درخور بینی ای است که به سوی باال بسیار) قالب گونه(بینی چَنگَکی 
ک زنی آیا شُما میخواهید بگویید که ی": گُفتخروس اَنتاش"".کشیده است

 است که شام خوبی را خورده است، که شام نخورده است شایستۀِ آن مردی
آری، به خُداوند ""اکنون کسی همانند من؟ هم  ،برای نمونه

کسی که بی اندازه خورده ) معدۀِ(کُمیکِ زیرا "کوروش پاسُخ داد؛ ""سُوگند،
آنکس که ) معده(پیدا میکند، و اٌروسپَر ) قوس(مانش است، به بیرون ک

  ".خوراکی نخورده است، به درون خمیده میشود
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پس، از بهر خوشنودی خُدا، میتوانید به ما ": گُفتخروس اَنتاش ]8.4.22[
 با این کنایه، "بگویید که چگونه زنی شایستۀِ یک پادشاهِ سَردخوی است؟

د، همانگونه که همۀِ آن دیگران نیز روشن بود که کوروش زیرِ خَنده بزن
  .خَندیدند

 ویشت اَسپَهدرهالیکه آنها هنوز درهال خندیدن بودند، " ]8.4.23[
 بیشتر از هرکه چیز رشک میبرم، کوروش، به شُما برای آن من ":گُفت

برای چی به من پُژهان "".ست پادشاهی شُما)قلمرو ( در گُسترۀِ دیگرچیزی
 آنکه شُما سَرد خوی  با چرا،". کوروش پُرسید"؟) میخوریدغبطه(میخورید 
اگر شُما " کوروش گُفت، "خوب،"" بخندانید؟ میتوانید ما را هنوزهَستید،

 و بسازیدفراوانی   خنده آورِگفته هایِ، نمیخواستید جای من میبودید
  که در پیش او شُما آرزو میکردیدها بگوش آن بانویی برسندآنبِگُذاشتید که 

 ینسان،بدسپس، و ؟ ای از شُوخ بودن و شیرین سُخنی داشته باشیدآوازه که 
  .نداین کنایه های دلپسند در میان آنها داد و ستد میشُد

 تیگران پس از آن کوروش کاالهایی از زیورهایِ زنانه را برای ]8.4.24[
 بیرون آورد و از او خواست که آنها را به همسرش بدهد، زیرا همسرش ارمنی

 کوروش یک اَرتَه بازورانه در سراسر کارزارها همراهی کرده بود؛ به او را دالو
 و بسیاری از دیگر ارمغان  و به نمایندۀِ گُرگانیان یک اسبجامِ تالییِ داد

میخواهم همسری را به " کوروش گفت، "و شُما، گُبریاس،".  داد راهایِ زیبا
  ".دُختر شما پیشکش کُنم

ویشت  "ایِ ارمغان به او پیشکش کُنید،مهروزانه مرا بجپس، " ]8.4.25[
از ) مجموعه( آن گردایه  شاید من بتوانمآیا نمیخواهید، که" گُفت، اَسپَه

آه، ولی آیا شُما سرمایه به ""؟ فرزانۀِ گُبریاس را بدست آورمنوشته هایِ
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آری ".  کوروش پُرسید"اندازۀِ بَسنده دارید تا آن دُختر را خوشبخت کُنید؟
شما؛ زیرا شُما دوستِ ) تخت پادشاهی (نگِدر پایِ اورَ" گفت،  او"در آنجا،

 گُبریاس گُفت؛ و بیدرنگ درهالیکه دست "من خُرسند هَستم،"".من هَستید
 آنرااو را به من بدهید، کوروش؛ من ":راستش را دراز کرده بود او افزود

  ".خواهم پذیرفت
 در دست آنرا را گرفت و ویشت اَسپَهو کوروش دست راستِ " ]8.4.26[

 از و سپس کوروش بسیاری.  گرفتآنراراستِ گُبریاس گذاشت، و گُبریاس 
 جوان  آن بانویِ داد و او را به سویِویشت اَسپَهبه را ارمغان هایِ دَرخشان 

  . او را بوسید خودش کشید و را به سویِخروس اَنتاشاو ولی . فرستاد
آن جامی که شُما به " گُفت، اَرتَه بازو "به خُدا سوگند، کوروش،" ]8.4.27[

 پیشکش کرده خروس اَنتاشید از همان تالیی نیست که شُما به ه امن داد
چه "".من همین اَرمغان را به شُما خواهم داد" کوروش گُفت، "خوب،""!اید

پس ".  این پاسُخ کوروش بود"سی سال دیگر،".  پُرسیداَرتَه بازو "هِنگام؟
و پیش از " گُفت، اَرتَه بازو، )خواهم ماندمنتظر ( خواهم پیوسید آنرامن 

 و بدینسان ". بدست آورم نخواهم مُرد؛ بدینگونه من نیز آماده امآنرااینکه 
 رفتن برخاستند، کوروش و هنگامیکه آنها برایِ. آن مهمانی به پایان رسید

  .نیز برخاست تا آنها را به سوی در همراهی کُند
که به دلبخواه را ش همۀِ آن کسانی در فردایِ آن روز کورو" ]8.4.28[

میخواستند هَمبستۀِ او باشند به خانه هایشان فرستاد، بجز آنهایی را که 
به آنهایی که پیش او ماندند کوروش . میخواستند در نزدیکی او ماندگار شوند

 آنها نوادِگانِ) مالکیت(خانه و زمین داد که تا به امروز در خویشنیتاری 
 کسانی که ماندند، بیشترین آنها از مادها و  آن، در میانِ افزون برهَستند؛
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و به آنها که به خانه هایشان بازگشتند، کوروش ارمغان هایِ . گُرگانیان بودند
سربازان (فراوانی را پیشکش کرد؛ او هم افسران و هم سربازان مُزدبگیر 

  .را خُرسند روانۀِ خانه هایشان کرد) پیمانی
را که در شهر ساردیس ) غنیمت هایی(روه هایی سپس کوروش پَ ]8.4.29[

 بُلندپایۀِ  افسرانِرایِب.  خودش بَخش کرد سربازانِبدست آورده بود، در میانِ
 کوروش -- هماهنگ با شایستگی شان --، ارتش و کُمکیارانِ اُردوگاه

که بازماند درمیانِ سربازان را بهترین ارمغان ها را برگُزید و سپس آنچه 
 افسران  که درخورِ)سهمی ( آن دانگی و درهنگام بَخشیدنِپخش کرد؛

ازانِ زیرِ  سربمیانِدر) غنیمت ها(رتش بود، کوروش پخش پَروه ها بُلندپایۀِ اَ
  . به خودشان واگُذار کردفرمانِ آنها را

را در ) غنیمت ها( بُلندپایۀِ اَرتش نیز بازماندۀِ پَروه ها و افسرانِ ]8.4.30[
یردستِ خود بخش کردند، بدینسان که هر افسری در  ز افسرانِمیانِ

بخشیدن آن پروها، شایستگی افسران زیر دست خودش را وارسی میکرد؛ و 
که زیر دادند بازماندۀِ آن پَروه ها را سرجوخه ها به سربازانِ مُزدبگیری 

 شایستگی و هماهنگ با ؛ این بخشش با بررسیِ داشتندفرمانِ خودشان
 و بدینسان .که سربازان کرده بودند، انجام میگرفت) خدمتی(زاوری ای 

  .خودشان را دریافت کردند) به حق (همه، دانگِ به هاگِ
و هنگامیکه یاران و همبستگانِ کوروش چیزهایی را که به آنها  ]8.4.31[

: داده شُده بود، دریافت کردند، برخی بدینگونه دربارۀِ کوروش سُخن گُفتند
پیش خودش را  از این سرمایه ها  باید که بسیاریآدم میپندارد که کوروش"

 فراوان دام از ما بسیار، هنگامیکه آدم میبیند که او به هرکُنگه داشته باشد
 برخی دیگر "! فراوانراست میگویید، بسیار"". استبخشش کرده
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کوروش از این نمونه از آدم ها نیست که پول برایِ خودشان ":میگُفتند
بیشتر خوشهال میشود که بخشش کُند تا سرمایه ای را گردآوری میکُنند؛ او 

  ".پیش خودش نگه بدارد
دربارۀِ خودش را و هنگامیکه کوروش این کنایه ها و دیدگاه ها  ]8.4.32[

 فراخواند و را به گردهمشنید، او دوستانش و همۀِ افسران ستادِ فرماندهیش 
در ردانی را من مدوستانِ من، ":همانگونه که در پی میĤید سُخنرانی کرد

داشتند، و  )مالکیت( خویشنیتاری در ینام آوردیده ام که آرزویِ زندگی 
زیرا آن . داشتندآنها در فرادست  تر از آن سرمایه ای بود کهبیشاین آرزو 

 آزاده و نیک نهاد شوند؛ ولی از  گمان میکردند که آنها بدینسان مردانِمردان
 ید که چنین کسان باژگونۀِ آنچه را کهمیĤبنگر" کوروش گُفت، "دیدگاهِ من،

زیرا اگر کسی .  ارزانی داشته اند به خودشان آرزو میکرده اند، خودشانبرایِ
هم نیاید که باشد و بنگر در داشتن سرمایۀِ فراوانی  نام آوریدلخوش از

 به  –کند می دارد به دوستانش کُمک ی که فراوانبا سرمایۀِ) متناسب(ویمَند 
  ".بدنهاد بودن چَسبیده است ، ننگِاز دیدِ منستکم ، دی آدمچنین

کسانی هَستند که آرزو " کوروش ادامه داد، "از سویی دیگر،" ]8.4.33[
 پنهان برایِ خودشان میکنند که اندازۀِ سرمایه هایشان را همچون یک رازِ

ستانشان آدم های  دو من، اینچنین کسان نیز در برابرِاز دیدگاهِ. نگه بدارند
 در تنگدستی و نیاز  آنهازیرا بیشتر پیش میĤید که دوستانِ هادی هَستند؛بَدن

آگاهی ندارند، آنها ) حقیقت(رند، و از آنجا که دوستانِ آنها از فرهود بَبسر بِ
گویند، باآنکه وزشان دربارۀِ گرفتاری هایشان نهیچ چیز به یارانِ سرمایه اند

  ".از کمبود رنج میبرند
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بنگرمیĤید که " کوروش ادامه داد، " من،، از دیدگاهِبه هر روی" ]8.4.34[
 اندازه و گُستردگی پاکدالنه ترین راه برای یک آدم این است که بِگُذارد

با آنها ) مُتناسب (ی هایش آشکار شوند و کوشش کُند که هم ویمَنددارای
و بدینسان من آرزو دارم همینکه . نشان دهد که یک آدم پاک نهاد است

باشد، همۀِ چیزهایی را که دارم به شُما ) امکان پذیر(شایش پذیر  شما برایِ
، تا آنجا که شایش )توضیح بدهم(به شُما در بارۀِ آنها زَند بدهم نشان دهم، و 

  ".دیدنِ آنها برایِ شُما باشد) امکان(
با این گُفته ها، کوروش گَنج هایِ درخشانی را به آنها نشان داد " ]8.4.35[

 روشنگرانه ای را داد که آن گنج ها  دارایی ها به آنها گُزارشِو در بارۀِ آن
و در . بگونه ای در گوشه انبار شُده بودند که به سادگی نمیشُد آنها را دید

  :پایان او گُفت
همۀِ این گَنج هایی را که در اینجا میبینید، دوستانِ من، شُما " ]8.4.36[

ه ازآن من هَستند، ازآن شُما نیز باید اینگونه درنگرید که به همان اندازه ک
 زیرا من آنها را در اینجا گردآوری کرده ام، نه از اینرو که من بتوانم  هَستند؛

یا از همۀِ آنها  به تنهایی بهره ) مصرف کنم(همۀِ آنها را برای خودم بِگُسارم 
  ویژه ایهنگامۀِ، ولی از اینرو که من بتوانم در هر )چونکه من نمیتوانم(ببرم 

 همچنین پاداش بدهم،به هرکُدام از شُما که کار شایسته ای را انجام دهد، 
 من ، او بتواند به نَزدِدارداینکه، اگر کسی از شُما بپندارد که به چیزی نیاز 

  .بود سُخنرانی کوروش اینچنین ". بدست آوردبیاید و هرچه را که نیاز دارد،
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  پَنجُم، بَخش نَسکِ هَشتُم
 

 
  زُرگ با همسرش بانو کاساندانکوروشِ بُ
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  اَروسی کوروش با بانو کاساندان دُختر کیاخشتره پادشاه ماد
 بگونۀِ ه کار و بارها برای او در بابل هنگامیکه بنگر کوروش آمد ک]8.5.1[

ماده  تا او از شهر برود، کوروش آغاز به آخوب سازماندهی شُده اندو بَسَنده 
فرمان  به کشور پارس کرد و هماهنگ با آن، )شسفر(سازی برایِ فَرانافتش 
و همینکه کوروش هرچیزی را که میپنداشت که باید . هایی را به دیگران داد

) سفر(سنده گردآوری کرد، او بیدرنگ اِوَرزش نیاز داشته باشد به اندازۀِ بَ
  . را آغازیدخود

کاروانِ که با آن )حکایت کُنیم ( بازگویی کُنیممیخواهیمما در اینجا  ]8.5.2[
بارها را پایین  ،ود، چگونه آنها به شیوۀِ سازمان داده شُدهبُزرگ بکوروش 

 آنها به آن میکردند، و با چه تُندی) جمع آوری(میĤوردند و دوباره جم آوری 
  که آن پادِشاهِهرجازیرا . میبایست در آنجا میبودندجایگاهی میرسیدند که 

 در آن میدان از او  با چادرهایشان همراهانشبُزرگ اُردوگاه میزد، همۀِ
  . میکردند، چه در تابستان و چه در زمستانپیروی

 برپا کردن درهنگامِ در همان آغاز کوروش این بُنیاد را گُذاشت، که ]8.5.3[
 خاور داشته باشد؛ سپس او روشن کرد که بازۀِ  او رو به سویِاُردوگاه، چادرِ

 باشد؛ سپس او در  از چادرِ بُزرگِ پادشاهِه اندازهچچادرِ نیزه داران ) فاصلۀِ(
، )تعیین کرد (مودوایان بازنُن جایی را برای نا، خودچادرِو نزدیکِ  راست سویِ

ها، و در سویِ چپِ برای آشپزها، دوباره در سویِ راست برایِ نگهداری اسب 
 بگونه ای و هرچیز دیگر،. در سویِ چپ جایگاهی برای چارپایانِ باربر

ی شُده بود که هرکسی از جایگاهِ خودش و اندازۀِ آن در اُردوگاه سازمانده
  .آگاه بود
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و هنگامیکه آنها میخواستند دوباره بارها را جم کُنند، هرکسی  ]8.5.4[
گردآوری بود، ) وظیفه اش( آنها خویشکاریش کارگیریِکه بِچیزهایی را 

بار میکردند، پایان را چمیکرد و دیگران به سهم خودشان آنها را بر پُشتِ
بُردِ اآن چیزها میرسیدند که تَرانجام بگونه ای که همۀِ باربران همزمان به 

آنها خویشکاریشان بود، و همۀِ چیزها را همزمان بر پُشت چَندین ) حمل(
 که برای جم کردن یک دانه آن اندازۀِ زمانیبدینسان .  بار میکردندارپاچ

  .چادر نیاز بود، برای همه بَسنده میکرد
 بازکردن بارها نیز به همین شیوه سازماندهی شُده بود؛ و برایِ اینکه ]8.5.5[

آن ، هرکس همچنین بر همزمان آماده شوند) ضروری(همۀِ چیزهایِ نیازین 
از اینراه آن . ، گُماشته میشُدست انجام دهده شودکه میبایبخش از کار 
برایِ آماده ) کافی(ه ندسَ، بِی از کار انجام گیرد بخش بود تازمانی که نیاز

  .آذوغه ها بودهمۀِ و فراهم آوریِ سازی 
 که خُورتاکی )خدمتکارانی(پیشیارانی  و همینکه هرکدام از ]8.5.6[
 بدست ردوگاه را در اُدرخورشان گاهِآذوغه ها را داشتند، جای) مسئولیت(

زدن در هنگام اُردو نیز وابسته به یگان هایِ گوناگون   سربازانِ، ومیĤوردند
گاه  آ یکدیگراز جایگاه هایِ ؛ آنهاجایگاه هایِ شایستۀِ خودشان را میافتند

همدیگر را پیدا ) اصطکاک(، و بدینسان همه بدونِ کمترین سایش میشُدند
  .میکردند

 و نظم(ک و رَستَسامان  که درنگریسته بودهمچنین کوروش  ]8.5.7[
؛ زیرا  خانه داری استه وسرپرستی و ادارۀِ یک خان  خوبی برایِچیزِ )تَرتیب

 باید برود تا  که به کُجامیداند، پس او بخواهدهرگاه کسی چیزی را درخانه 
در همۀِ و رَستَک سامان برپاییِ  کوروش باور داشت که  بیابد؛ از اینروآنرا
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) شانس( بَختدر هنگامِ جنگ  زیرا،  استبخش هایِ یک اَرتِش چیز خوبی
ند میĤید و میرود و  تُ بسیار،)ربه موفقیت آمیزض (انه کامگارکوبشِیک برایِ 

 ،رَزمی) عملیات ( که در کَردگان هایِ برایِ آن اَرتشیپیش آمده زیان هایِ
 بدست  کوروش همچنین میدید که بَرتَریِ.دسخت میباش  بسیار استآهسته

  شان به خویشکاریی که سربازانتُند) توجه(آمده در جنگ از راه رویکردِ 
 از . برخوردار است فراوان)اهمیت( از مَهَندی ، نشان میدهند) شانوظیفه(

و اینرو بود که کوروش رنجِ ویژه ای را میپذیرفت تا این نمونه از سامان 
  .پابرجا سازددر اَرتش را رَستَک 

جایگاهِ خودش را در کانونِ اُردوگاه نُخُست هماهنگ با آن، کوروش  ]8.5.8[
برخوردار ) امنیت( جایگاه از باالترین اَرمَندی برمیگُزید با این باور که این

همراهانش بدور او چادر میزدند، ) باوفاترین(سپس مهرپوترین . است
 آنها در پیرامونش باشند، و همانگونه که او در خانه این خوی را داشت که

دورادور او جای  )دایره(پس از آنها اسپواران و ارابه دارنش در یک پَرهون 
  میگرفتند؛

ندیشید که آنها به یک جایگاهِ  برایِ نیروهایِ رزمیش هم کوروش ا]8.5.9[
 هیچکُدام از سربازان، ستا در اُردوگاه رند، زیرا هنگامیکه اَرتش نیاز داآسوده

به آنها  ندارند، ولی بزارهایی را که با آنها میجَنگند، آماده در دستآن جنگ ا
را به جنگ ابزار شان تا خودنیاز دارند ) قابل توجه ای( چشمگیری زمانِ

را ) مُوثری( کارومَندی) خدمت ( زاوریِکه آنها بخواهنداگر بیارایند، 
  .آورندبجا
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 سربازانی بود که  کوروش و اسپواران، جایگاهِ راست و چپِ در سویِ]8.510[
در پیشاپیش او و  ]* [)حمل میکردند (شمشیر با سپر سبُک مترابُردند

  .نداران بوداسپوارانش، جایگاهِ کما
]*[ targeteers  

و ] * [ آن سربازانی را که به جنگ ابزارهایِ سنگین آراسته بودند]8.5.11[
ش همانند یک دیوار پدافندگری آنهایی را که سپرهای بُزرگ داشتند، کورو

دور همۀِ سربازان جای میداد، بگونه ایکه آنها با ایستادن در پیشاپیش دور تا 
، و این ه بهترین شیوه از سنگرشان پدافندگری کُنند میتوانستند بسربازان،
 میبود، آنها هارا برای اسپواران فراهم آورند تا اگر نیازی به آن) امکان(شایش 

  .با آسودگی خودشان را به جنگ ابزار بیارایند
]*[ hoplites  

 آراسته به شمشیر  کهیسربازانتا  میگُذاشت  افزون بر آن، کوروش]8.5.12[
 جنگ ابزارهایشان بخوابند، با کمان دارانهمچنین و بودند سبُک  رِپَو سِ

 آراسته بودند، برای اینکه،  سربازانی که به جنگ ابزارهایِ سنگین همانندِ
، آنها بدست میداد) عملیاتی(ردگانی  انجام کَدر شب هنگامه ای برایِاگر هتا 

نِ آراسته به جنگ و همانگونه که سربازا.  در آن هنگام آماده باشندبتوانستند
 میرسید، که دَستشان به آنهابودند،  با کسانی آمادۀِ نَبرد ،ابزارهایِ سنگین

 بُلند و بدینسان نیز این نیروها میبایستی که آماده میبودند که نیزهایِ
 ابزارهایِ سنگین داشتند،  که جنگسربازانآن  سر باالیِبر تیرهایِ خود را 

  .به آنها تَک بِزَنددر شب است که کسی میخوپرتاب کُنند، چنانچه 
نشانه هایِ پارچه ای بر چادرهایشان پرچم یا  ، همۀِ افسران]8.5.13[

 خوبی آگاهی که از که در شهرها کارمندانِ فَرماندارینه بَرمینشاندند؛ همانگو
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 را میدانند، بویژه نشانی  شهروندانبرخوردار هَستند، جایگاهِ زندگی بیشترِ
 ،م آورترین شهروندان هَستند، بدینسان نیز در اُردوگاهناآنهایی را که 

 کوروش با جایگاهِ اَفسرانِ گوناگون و پرچم هرکُدام از آنها آشنایی کُمکیارانِ
کُمکیارانِ داشتند؛ و بدینسان اگر کوروش یکی از اَفسرانش را فرامیخواند، 

تند از کوتاه  نیازی به جُستِجو کردن بِدُنبال او نمیداشتند و میتوانسکوروش
  .ترین راه به سوی او بِدَوند

 سان خوب از هم سوا شُده بود، بسیار و از آنجا که هر لشکری بدین]8.5.14[
آسان میشُد دید که در کُجا سامانِ خوبی چیره است و در کُجا فرمان ها به 

سازماندهی بگونه ای در اُردوگاه  کار و بارها ،از اینرو. خوبی انجام نمیگیرند
شب یا در  در خواهددُشمنی بهر  کوروش باور داشت که اگرکه ه بودند، شُد

گرفتار میشود که در اَردوگاه او در   همانگونه به او بتازد، تازش کُنندهرروز بَ
  .ددام یک کمینگاه بیافتا

رزمی تنها ) تاکتیک( کوروش همچنین باور داشت که فوت و فَندِ ]8.5.15[
 گُسترده کرد و یا بر ز وردۀِ رزمی را درایک  این نیست که بتوان به آسانی

 ی کوتاهتونِ رَزمی دراز به سُتونِ رَزمیسُ از یک آنرا، یا  آن اَفزودژرفایِ
 هنگامیکه دُشمن از سوی ، یا دگرگون کرد)phalanx(همانند فاالنکس 

ر تَریست راست، یا چپ و یا پُشتِ سر نمایان میشود، بتوان با یک چرخش دَ
کوروش ) بلکه(را دگرگون کَرد؛ ونکه ) جبهه(، چَکاد )مخالفجهتِ در (

که تکه تکه کردنِ یک اَرتش به چَند ) مالحظه کرده بود(درنگریسته بود 
 ، و درخواست میکَردندآنرا) ضرورت ها(ا  هرگاه که بایستگی ه،لشکر

 بیشترین سودمندی را  که بتوانستدرجایگاهیهمچنین،  ،گُماردن هر لشکر
 که پیش از دُشمن به یک با تُندی رفتن هنگامیکه نیاز بودشد، و داشته با

 و دیگر کارهایِ کارشناسانه اینکارهامۀِ به باور کوروش، ه—جایگاهی رسید
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) ضروری(بایسته زبردست، ) tactician ( برای یک رزم آرایِها،همانند این
) هارت هام(کاری ها را با فراگیری همۀِ این فَرهَختِو کوروش خودش  ،بودند

  . سرگرم میکردهمانند هم
 کوروش همیشه با نگر ، راهپیمایی هایِ رَزمیو بدینسان در هنگامِ ]8.5.16[

دستورهایش را میداد؛ ولی ) وضعیت های موجود( هَستُمَند به پیشایندهایِ
در اُردوگاه، براستی سازماندهی های او همانند یک دستورکار پذیرفته شُده 

  ).تشریح شُدند(بازکاویده شُدند پیش از این  ند، همانگونه کهدبو
 ماد نَزدیک هنگامیکه آنها در ادامۀِ راهپیمایی شان به کشورِ ]8.5.17[

و .  بازدید کُندکیاخشترهتا از ) توقف کرد( در آنجا بازمانید شُدند، کوروش
همدیگر دُرود فرستادند، نُخستین  چیزی که کوروش به ه پس از اینکه آنها ب

 و یک ستادِ فرماندهی رسمییک کاخ  او برایِ گُفت این بود که رهکیاخشت
گاه که به آنجا میĤید، در هر ،، بگونه ایکه او بتواند است برگُزیدهلدر باب
؛ و سپس کوروش همچنین اَرمغان هایِ درَبَسَرخودش بِ) اقامتگاه(گاهِ مانِش

  .درخشانی را به او پیشکش کرد
ترش را به کوروش ا را پذیرفت و سپس دُخ اَرمغان هکیاخشتره ]8.5.18[

  مادیزیباترین جامه هایِ و گردنبند و ها تاج تالیی و دستبندشناساند، که
  .ه بودآوردکه میتوانستند پیدا شوند، برای کوروش  را
 کیاخشترههنگامیکه آن شاهزاده تاج را بر سر کوروش گُذاشت،  ]8.5.19[

ودم است، من به شُما پیشکش میکنم، این دُختر باکره را که دُختر خ"گُفت،
پدر شُما خواهر مرا به زنی گرفت، که پسر .  تا او همسر شُما باشد،کوروش

این همان دُختر بچه ای است که شُما همیشه او را در . آنها شُما هَستید
 آغوش میگرفتید، هنگامیکه شُما یک پسربچه ای بودید و برای بازدید از ما
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 از او میپُرسید که با چه کسی میخواهد زناشویی و هرگاه کسی. میĤمدید
بجای و با او من همۀِ کشور ماد را . »کوروشبا «: کُند، او همیشه میگُفت

  ".به شُما پیشکش میکُنم، زیرا من پسری ندارمدُخترم ) جهیزیه(کابین 
خوب، ": سُخن گُفت، و کوروش پاسُخ دادکیاخشترهبدینسان  ]8.5.20[

دۀِ شُما، دُختر شُما و اَرمغان هایِ شُما را اه دل خانو، من از تکیاخشتره
 که پذیرشِ پیشنهادِ شُما برایِ زناشویی، من آرزو دارمهمچنین، و . پذیرمیم

 دوباره وش پاسُخ گفت؛ ولی او بدینسان کور".با پَروانۀِ پدر و مادرم باشد
شت که  میپندا جوان پیشکش کرد کهبه آن بانویِ گوناگونی را ارمغان هایِ
و پس از انجام اینکارها، .  و خودِ آن بانو را خوشنود میسازندکیاخشتره

  . کشور پارس ادامه دادکوروش راه خودش را به سویِ
، هنگامیکه کوروش به مرزهایِ کشورِ )سفرش(با ادامۀِ فَرانافتش  ]8.5.21[

 کرد،  اَرتش خودش را در آنجا ماندگار)اصلی (پارس رَسید، او بَدنۀِ بُنیادین
 پایتخت ادامه دادند؛ و کوروش درهالیکه او و دوستانش راهشان را به سویِ

ارپایانی را برایِ همۀِ پارس ها به همراهش بُرد تا کُرپانی نده چبه اندازۀِ بَسَ
و ارمغان هایِ شایسته ای را برای پدر، مادر . برپا سازدبُزرگ  یک بزمکُند و 

پیشکش هایی که همچنین مراه آورد، و  دوستانش به هو افزون بر آن برایِ
و او پیشکش .  کشور بودندیآزادمَردهارگان و ، بُزُ کشور سرشته دارانِدرخورِ

، هم به مردان و هم به زنان پارسی، پارس ها کَردهایی را همچنین به همۀِ 
ارمغان هایی که هتا تا به امروز نیز هرگاه که شاهنشاه به کشور پارس میĤید، 

  .داردارزانی می
هرداری را گردآورد؛ او کوروش را  شَسپس کامبیز مهتران و بُزرگانِ ]8.5.22[

نیز به این انجمن فراخواند و سپس همانگونه که درپی میĤید سُخنرانی 
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 پارسی، و کوروش، پسرم، هر دوی شما در دل من جای دارید و مردانِ":کرد
من  از اینرو پدر پسرم؛ من شُما را گرامی میدارم؛ من پادشاهِ مردمم هَستم و

چیزهایی را که باور آن دیدِ شُما همۀِ  ودم را ناگُزیر میدانم که در پیشخ
  ".آشکار کُنم رودربایستگی بدونِبرای شُما خوب هَستند، که دارم 

و به کوروش  دادنِ یک اَرتش از راهِ) ملت(در گُذشته پاتَرم " ]8.5.23[
، و کوروش،  کوروش انجام داد برایِ رایکارِ بُزُرگبه رهبری آن، گُماردن او 

ها را در هَمۀِ جهان پُرآوازه با رهبریِ خودش پارس و به یاری پَروَردگار، 
و کوروش  . ارج شُما را در آسیا رسا کرد، و با نیکنامی و بُلند آوازگی،ساخت
را پُرمایه   زندگیِ پُرشکوه ترینکرده اند) دمتخ( او زاوَری  آنها که بهبرایِ
 . از آنها داده است به شُمار فراوانی، کُمکِ پولی و دستمزده استاهم آوردفر

و با پایه گُزاری یگان هایِ اسپواران در ارتش، او سرزمین هایِ فراوانی را 
  ".برای کشور پارس بدست آورده است

 همگون و اینرو، اگر شُما در آینده نیز همواره از دیدگاهِ از" ]8.5.24[
 خوب  از کارهایِو مایۀِ بسیاری) سبب(د، شُما جَتَک  باشی برخوردارهمسانی

 ولی، کوروش، اگر شُما بخواهید از بهر کامیابی .برایِ همدیگر خواهید شُد
 و تالش کُنید که بر نی گرفتار شویدکنونی تان باد کُنید و به خودبُزرگ بی

 --نید که بر مردم کشورهایِ دیگر میکپارس ها همانگونه فرمانروایی کُنید 
یا اگر شُما، همشهری هایِ من، بخواهید به نیروی  ،-- خودستایینگر به با 

او رشک ببرید و کوشش کُنید او را از فرمانروایی کنار بِگُذارید، بیگُمان 
 خوب  از چیزهایِهبندِ یکدیگر در دستیافتن به بسیاریباشید که شُما را

  ".خواهید شُد
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زی برای شُما پیش نیاید، و تنها خوبی با  اینکه چنین چیو برایِ" ]8.5.25[
شُما باشد،  بهترین چیزی که بنگرم میĤید این است که باهم کُرپانی 

شُما، . کُنیم و پیمان ببندیم، نُخُست خُداوند را به گواهی فراخوانیم) قربانی(
باید پیمان بِبَندید که اگر کسی با هَدفِ دُشمنانه کوروش، به سهم خودتان، 

 )قانونِ اساسی(کِ کشور پارس گُذارد یا تالش کُند تا داتِ بُنیادین پا به خا
کشور پارس را از هم فروبپاشاند، شُما با همۀِ توانتان به یاری آن خواهید 

ندید که اگر کسی بَ پیمان بِباید به سهم خودتان پارسیان، ماشتافت؛ و شُ
یردستانش کوشش  یا زردبَتالش کُند تا فرمانروایی کوروش را به پایان بِ

 از ، او سرکشی کُنند، شُما برای رهایی خودتان و کوروشکُنند که در برابرِ
  ".به کُمکِ او بشتابیدهر راهی که او شما را فرابخواند، 

 پارس پیوسته ختِ کشورِاکنون، تازمانیکه من زنده ام، تاج و تَ" ]8.5.26[
ت، که تاج و تخت م، روشن اسگامیکه من مُردولی هن. ازآن من خواهد بود

هرگاه که او از و . به کوروش سِپُرده خواهد شُد، چنانچه او هنوز زنده باشد
یکه شُما با هَزینۀِ خودتان آیینِ وَرجاوندِ ند، بایستکُ پارس دیدن کشورِ

ارپایان را برای او ارزانی دارید، همانگونه که هم اکنون  چکُرپانیِ) مقدس(
که او در برونمرز بسر میبرد، به باورِ من، برای  بجا میĤورم؛ و هنگامیآنرامن 

 ما که شُما او را  از فامیلِ)عضوی (ندی اگر که هَموَشُما خوب خواهد بود
 در )مقدس( وَرجاوند  هایِبرایِ اَنجام آن آیینبهتر از همه به شُمار میĤورید، 

  ".گُمارده شود )مهم(جایگاهِ مَهین  آن
 کوروش و بُزرگان رانیش را به پایان بُرد،هنگامیکه کامبیز سُخن ]8.5.27[

 پَروَردگار و همانگونه که آنها در گواه گرفتنِ.  پیشنهادِ او را پذیرفتندکشور
 آنها از راه همکاری با باهم هَمداستان شُدند، تا به امروز پارسیان و پادشاهِ
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رسایی و پس از اینکه همۀِ اینکارها به . بایکدیگر این پیمان را نگهداشته اند
  . و به کشور ماد بازگشتبِدُرود گفتپایان پذیرفتند، کوروش 

هنگامیکه در بازگشت، کوروش به کشور ماد آمد، او با دُختر  ]8.5.28[
 اَروسی کرد، زیرا او پَروانۀِ این زناشویی را از پدر و مادَرَش گرفته کیاخشتره

 او داستان سرایی مسر هو تا به امروز هنوز مردم از زیباییِ شگفت اَنگیزِ. بود
 گ با تازه اَروسش به سویِ بابلزناشویی، کوروش بیدرنو پس از . میکنند

   .روانه گَشت
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  نَسکِ هَشتُم، بَخشِ شِشُم
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  و ایستگاه های نامه رسانی) اُستاندارها(سازماندهی ساتراپ ها 
تصمیم (، او وَدایید ر به بابل اندر شُد پس از اینکه کوروش بار دیگ]8.6.1[

 را برای اداره و گرداندنِ مردمی که زیر یها یا اُستاندارانساتراپ ک ) گرفت
  پادگان ها درانِخواست که فَرمانده هاو ولی . آورده بود بفرستدفرمانِ خود 

در دست سرهنگ هایی که فرماندهیِ گاردها را در سراسر کشور آن دژها و 
این پیشبینی ها و آماده . باشندن هیچکس بجز خودش پاسُخگو داشتند به

 هرکُدام از اُستانداران سازی ها را کوروش با این هَدَف اَنجام داد که اگر
شان، یی هایشان یا مردان زیر فرمان بخواستند که با پُشتگرمی به دارا

یچی  آشکاری را بیĤغازند یا تالش کُنند که از فَرمانبُرداری سرپگُستاخیِ
رو در روی ) مخالفت(پَتیاراکی کُنند، آنها بیدرنگ در اُستان خودشان با 

  .شوند
تصمیم (برایِ اینکه این برنامه را به انجام رساند، کوروش وَدایید  ]8.6.2[

سامه   تایک نِشَستی از سرکَردِگانِ کشوری و لشکری را فراخواند) گرفت
که برپایۀِ آنها ساتراپ ها ) دهدبِتوضیح  (نیکخَتَدبِرا روشن ) شرایطی(هایی 

کوروش . میرفتندخودشان ) ماموریت(بِدُنبال پَروانِکیِ میبایستیکه 
 با آنهارا نخواهند کرد که ) احساس(میپنداشت، که از اینراه آنها این سُهِش 

 آدم ببیند که او را برایِ انجامِ ، درهالیکه، اگر برخورد شده باشددور از داده بِ
ارده اند و سپس او برای نُخستین بار از سَهمانُمَندی هایی کاری بَرگُم

و آگاهی یابد، او میتواند براستی دلخور شود، در کارش ) محدودیت هایی(
  .برداشت کُند) شخصیبی اعتمادی (تامیِ خودویژه  نشانه ای از نااَپَسآنرا

ر پی  و بدینسان کوروش همه را به گَردهم فراخواند و همانگونه که د]8.2.3[
 ،دوستانِ من، ما در کشورهایِ زیرفرمان":میĤید برایِ آنها سُخنرانی کرد
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 هم اکنون ما در آنجا  کسانی را کهداریم،را شان  دژبان هایی با افسرانِ
، من آنها را با این ار کرده ایم؛ و هنگامیکه من آنها را فروگذاشتمماندگ
 هیچ چیز دیگری نَکُنند که خودشان را نگرانِ) ترک کردم( هیلیدَم هادستور

، من نمیخواهم آنها را از جایگاه هایشان از اینرو. بجز پاسداری از دژها
بجا آورده اند؛ ولی ) وفاداری(سازم، زیرا آنها دستورهایِ مرا با تُوختاری دوربِ

راپ هایی را به آنجا که سات) تصمیم گرفته ام(افزون برآن، من وَداییده ام 
م را سرپرستی و اداره کُنند، باژها را دریافت کُنند، گُسیل بدارم، تا مرد

) توجه کردن(و به هر کاری که نیاز به آویستن د، ندستمزدِ دژبان ها را بده
  ".)توجه کُنند (داشته باشد، به آن رویکرد نشان دهند

که هرکُدام از شما ) ماتصمیم گرفته (افزون بر آن من وَداییده ام " ]8.6.4[
رنجِ رفتن به پَروانِکی  به اوهر از گاهی من ، و نده ایدکه در اینجا ما

د؛ ه باشبه آن کشورها را میدهم، باید زمین و خانه در آنجا داشت) مأموریت(
 و ند،، گردآوری کُدن پرداخت میشو هایی را کهاو بتواند خَراچبگونه ایکه 
  ".ینَدگُز  جایخودش) اقامتگاه( آنجا میرود، در مانِشگاهِ به هرگاه که او

 از دوستانش خانه ها سان کوروش سُخن گفت، و او به بسیاری بدین]8.6.5[
را در کشورهایِ گوناگون داد، کشورهایی که او به ) خدمتکارانی(انی و پیشیار
 برخی در اینو هتا تا به امروز آن سرمایه ها، که .  خود آورده بودزیرفرمانِ

) مالکیتِ(ه در خویشنیتاریِ ، پیوست هَستند دیگرکشور، و برخی در کشورِ
درهالیکه   این سرمایه ها را دریافت کردند،کسانی مانده اند، کهنوادگانِ 
ساکن (این سرمایه ها خودِشان در دربار جای گُزیده اند ) صاحبان(خاوَندان 
  ).شُده اند
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ما باید پَرهیختار "،  کوروش سُخن خود را از سَرگرفت"و پس،" ]8.6.6[
که آنهایی که بجایِ ساتراپ ها به اینچنین کشورهایی باشیم ) محتاط(

 دُرُست باشند، کسانیکه فراموش نَکُنند که هرچه میروند، مَردانی با سرشتِ
، برای ما خوب و دلپَسند است پُرشُمار آنها در اُستان هایِو را که در آنجا 

 چیزهایِ  شُده ایم، دانگی از آنبفرستند، تا اینکه ما هم که در اینجا ماندگار
) حق(و ما چیزی بیشتر از هاگ . جا پیدا کَرددر آن میشود  کهببریم خوب

 بخواهد در هَرجایی پَتِستی )خطری (نخواهیم خواست؛ زیرا اگر هر پَژمَرگی
  ".از آن پیشگیری کُنیم شود، این ما خواهیم بود که باید) تهدیدی(
هَنگام به پایان آن با این گُفته ها کوروش سُخنرانی خودش را در  ]8.6.7[

 شُماری از دوستانش، کسانی را بَرگُزید که او  از میانِبُرد؛ و سپس کوروش
که سامه هایی هَستند، ) شرط ها(آرزومند برای رفتن با آن سامه ها میدید 
 آنها  او بیشترین شایستگی را داشتند کوروش، و کسانیکه بنگره بوداو نامید

 مَگَه بازو: ه در پی میĤیند فرستادایی ک ساتراپ به کشورهرا در جایگاهِ
)Megabyzus (اَرتَه باد، را به عربستان) Artabatas(به کاپادوکیه  را 
)Cappadocia(اَرتَه کامَه ،) Artacamas ( به فریگیۀِ بُزرگ را)Phrygia 

Major( ،به لیدیه و ایونیا را  خروس اَنتاش)Ionia( آدوسیوس ،)Adusius (
درخواست ن کسی بود که کاریاییان او را از کوروش ن هماای (به کاریارا 

و فریگیه در ) Aeolia( به آاُلیا  را)Pharnuchus (، و فَرنَه وَخشَه)کرده بودند
  . فرستاد)Hellespontداردانل، (هِلِسپُنت 

را در جای ساتراپ به کیلیکه کوروش هیچکُدام از پارسیان  ]8.6.8[
)Cilicia( قبرس [، کپِروس)Cyprus([ و پافالگونیا )Paphlagonia (

 بگونۀِ ت که آنها در لشکرکشیش به بابلنفرستاد، زیرا کوروش باور داش
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از این کشورها نیز  به او پیوستند؛ با این همه، کوروش هتا بخواهدل
  . کرددرخواستِ خَراچ

، دژبان ها )مقرر کرد(هماهنگ با دستورهایی که کوروش نِشاخت  ]8.6.9[
گاردها تا دژ ها و و فرمانده هایِ زیر فرمان پادشاه هَستند )قیممست (راسته

به امروز راسته از سویِ پادشاه بَرگُمارده میشوند، و نام آنها در پهرستِ 
  .شهریاری دَفترینه شُده است

فرستاده بود،  که ییبه همۀِ ساتراپ هارا و کوروش فرمان هایی  ]8.6.10[
در هرکاری  کارهایی که کوروش انجام داده بود، با نمونه برداری از تا آنها داد 

 میبایست گُروهان هایِ اسپواران و اَرابه نُخست، ساتراپ ها: از او پیروی کُنند
که به همراه آنها رفته بودند،  را  پارس و هَمبستگانشکشورِدارانِ 

و ) اهدایی( از زمین هایِ نیوتیده شُده  و همۀِ کسانیکه؛سازماندهی میکردند
  در دربارِده بودند، میبایسترسمی بَرخوردار شُ) اقامتگاه هایِ(شگاه هایِ مانِ

خویشتن داری و ) تمرین(، بَرزِش میداشتند) حضور(، بُودَگی کاخ فَرمانداری
که ، و هرگاه که ساتراپ نیاز داشت آنها باید خود میکردند چیرگی بر

  همانندِمیبایست  هاساتراپپِسرانِ . خودشان را در فرادَستِ او میگُذاشتند
، و ساتراپ میبایست بهترین  و پَروَرش میدیدند در دربار آموزش،کوروش

 رد، و خودش و پیروانش را در فراگیریِبُمییارانش را برایِ شکار به شکارگاه 
  .کارآزموده میساخت وَرزیده و ،اوریهُنر جَنگ

رین شُمار  بُزرگتتوانسته استو هرگاه که من دریابم که کسی " ]8.6.11[
اَرابه داران و بُزرگترین شُمارِ اَسپوارانِ چابُک را در سَنجش با توانش به 

من او را در جایگاهِ یک هَمبستۀِ گرانبها و " کوروش افزود، "نمایش گُذارد،
 اَرج خواهم ، پارسیان و خودم هَمیارِ و پُشتیبانِ اَرزشمَندِ فرمانرواییِیک
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من رسم است، بِگُذارید تا در دربارِ شُما نیز و همانگونه که در دربار . داشت
 و بِگُذارید تا میزِ شایسته ترین ها بر اَرجُمَندترین جایگاه ها بنشینند؛

نه تنها برایِ بجا آوردنِ ، همانند میزِ من،  گُسترده باشدخوراک خوریتان
 همچنین برای دوستانتان، و برایِ) بلکه( خودتان ونکه نیازهایِ خانه داریِ

  ".را انجام دهد) عظیمی( کسی که توانسته است کار آسیمی امیداشتنِگر
شکاری در  جانوران ان وهمچنین، شکارگاهِ داشته باشید، نَخچیر" ]8.6.12[

آنجا نگهداری کُنید؛ و خوراک نخورید، مگر اینکه نُخست کارِ سَخت و بَرزش 
ر اینکه آنها ندهید، مگ) علوفه(کرده باشید، و به اسب هایِ خودتان واسان 

  و به پُشتگرمیستِ تنها وزیرا من دَ. پیش از آن کارِ سَخت کرده باشند
 نخواهم توانست پیوسته خوشبختی شُما را پایندان ،یک آدمتنها  تواناییِ
 ولی همانگونه که من باید دالور باشم، کسانی نیز که ؛)تضمین کُنم(کُنم 

 بتوانم به شُما کُمک کُنم؛ پیرامونِ من هَستند باید که دلیر باشند، تا
 اینکه شُما همبستۀِ من باشید، باید شُما نیز خودتان و کسانی بدینسان برایِ

  ".را که پیرامونِ خودتان دارید دالور کُنید
بردگان سُخن  با  آنگونه که همچنین درنگرید کهخواهش میکنم" ]8.6.13[

 انجام دَهید، میگویمبه شُما آنچه که :  سُخن نگفته اممیگویند من با شُما
و همانگونه که من از شما . من خودم نیز کوشش میکُنم که انجام دَهم

از من پیروی کُنید، از رفتار مرا اُلگوی خود سازید و درخواست میکنم که 
 خود دارید آموزش دهید تا از شُما شُما میخواهم که آنهایی را که زیر فرمانِ

  ".پیروی کُنند
 که کوروش سازماندهیش را برپا ساخت، هتا تا به و همانگونه ]8.6.14[

، و فرماندۀِ آنها از  شهریاری نگه داشته اندرمانِزیر فرا  همۀِ پادگان ها ،امروز
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 آکَنده از مردمی و دربارِ هَمۀِ اُستانداری ها.  پادشاه برگُزیده میشودسویِ
سیدگی ر  که کوروش درخواست کرده بود، همانگونه به کارهایِ آنهااست که
 ،ته تا بُزرگهمۀِ خانه ها از کوچک گرفو ادارۀِ  سرپَرستی ؛ بدینسانمیشود

جایگاه های اَرجُمَند به شایسته ترین با دادنِ  .برنامه ریزی شُده است
کشوری و فرمانداری ها به آنها برتری ) اداره های (، دیوان هایِمهمانان
یتوان دید که کارهایِ از همۀِ اُستان ها م  رسمیبازدیدِ با یک میدهند؛
بر پایۀِ یک برنامۀِ همانند انجام میگیرند و رسیدگی به همۀِ کار و دیوانی 

در چند وَزارتخانه وَندساریده شُده اند ) سیاسی(بارهایِ کشورمداریک 
  ).تمرکز یافته اند(
 انجامِباید چگونه  آنها کوروش به ساتراپ ها گُفت کهپس از اینکه  ]8.6.15[

 را دُنبال کُنند، او به آنها نیرویی از سربازان داد و آنها را روانه دستورهایش
برایِ را ساخت؛ و کوروش به هَمۀِ ساتراپ ها دستور داد تا فراهم آوری هایی 

یک بازرسی از  از اینرورَزمی در سال آینده ببینند، و ) عملیات(یک کَردگانِ 
  .ندسربازان، اسب ها و اَرابه ها بِکُن) وضع(اَستِش 

که ) قانونمندی(ندی ما همچنین درنگریسته ایم که این رَستَکمَ ]8.6.16[
 آنراانجام پذیر است، ولی نمیدانیم آیا کوروش بُنیانِ هنوز در پی میĤید، 

 سال یک بازرَس هر: ؟ گواهی میدهند، یا نهنهاده است، همانگونه که برخی
ستان ها میکُند، تا به هر رَسمی به اُ) سفر (فتِناا فَردر پیشاپیش یک اَرتش،

ساتراپی که به کُمک نیاز دارد یاری رساند، تا هرکس را که به شورشی دامن 
و یا اگر ببیند که کسی در پرداختِ مالیات یا در ، ، نابود سازدمیزند

پُشتیبانی از شهروندان کوتاهی کرده است، کار و بارها را سازگار کُند، یا 
 در انجام  کسیر کشت هَستند، یا آیارزی زیببیند که آیا زمین هایِ کشاو

 که به او دستور داده شده است که در انجام آن هوشیاری ی دیگرهرچیزِ
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؛ ولی اگر بازرس نتواند کارها را رو  است)سهل انگار(سر به هوا  نشان دهد،
 به پادِشاه گُزارش دهد، و آنرابه راه کُند، این خویشکاری اوست که 

 فراپیشی ،شود، او در پیوند با آن بِزهکار آن گُزارش آگاه هنگامیکه پادشاه از
و آگاهینامه هایی ) اطالعیه ها (اَزدنامه ها آن . را انجام میدهد) اقدامی(ای 

که بیشتر بیرون داده میشُدند تا آمدن بازرس ها را به آگاهی همگانی 
، »دن استبرادر پادشاه درهال آم«، یا »پسر پادشاه«:برسانند، اینچنین بودند

،  که هیچ بازرسی پدیدار نگرددپیش میĤمد، ولی گاهی »چشمِ پادشاه«یا 
 که بازرس به فرمانِ پادشاه بود) امکان(نکه هر زمان این شایش چو

  .بازگردانده شود
چاره جویی هایی را از سویِ کوروش درنگریسته ایم ما باز دیگر  ]8.6.17[

بدونِ وابستگی به یش درانداخته بود؛  مَهارِ گُستردگیِ فرمانروایکه او برایِ
به کُمَکِ این  او میتوانستاینکه چه اندازه کشورها از کوروش دور بودند، 

: ا در فرمانرواییش آگاه شودو رویداده) شرایط(به تُندی از سامه ها نهادها، 
چهارنال و خت سَ ، یک اسب آزمایش کرد تا پی ببرد، هنگامیکهکوروش

 ، در یک روز به پیمایدمیتواندبُزرگی را ) فاصلۀِ(ه بازۀِ چبتازد، ) چهار نعل(
 در رود، سپس او ایستگاه هایِ پُستببدون اینکه از زورِ خستگی از دست 

 در و مَردانیبرپا ساخت و آنها را با اسب ها آراست ) فاصله ها( چنین بازه ها
 ،گاه هاتا از آنها نگهداری کُنند؛ در هر کُدام از این ایست آنجا گُماشت

 که به آنجا رسانده را یکوروش کارمندانِ شایسته ای را گُماشت تا نامه های
 برای اسب ها و و، آمادۀِ فرستادن کُنند آنها رامیشُدند، دریافت کُنند و 

 ها را به نامه و  آسایش فراهم آورند، برایجایگاه هاییسوارکارهایِ خسته 
  .یش بفرستندبه پ) تازه نفس(ک پیک هایِ تازه دَم مَکُ
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اَفزون بر آن، گُفته میشود که گاهی این پیک ها در شب نمی  ]8.6.18[
میĤمدند، ) به نوبت(ایستادند، و پیک هایِ شب در پی پیک هایِ روز به پَستا 

 از ن پیک ها، به گُفتۀِ برخی، رویِ زمین تُندترو اگر این گونه بوده باشد، ای
آنها به رسایی دُرُست نباشد، به هر روی  داستانِهم اگر .  در هوا بودنددُرنا

 شیوه  تُندترین)حرکت کردن(اپذَیر است که این شیوۀِ فَرنافتن این کِتمان ن
 و آگهی ، پیام ها گُزارش ها و این یک برتری است که بشودرویِ زمین است؛

 آورد، تا با  بدستگر بدونِ هرگونه میانجی از هرجایی و)مستقیم (ها را راسته
  .است، رویِ آن ها کار شود) امکان پذیر(ی که شایش پذیر آن شتاب

، کوروش اَرتش خودش را در اکنون، هنگامیکه آن سال سپری شُد ]8.6.19[
 گردهم آورد؛ گُفته میشود که نزدیک به یک سَد و بیست هزار اسب بابل

داشته است، و دوهزار ارابه که چرخ هایِ آنها آراسته به داس بوده اند و 
  ).پیاده نظام(به سدهزار پیادگان نزدیک 

و هنگامیکه همۀِ این چیزها برایِ کوروش آماده شُدند، او گُسیلشِ  ]8.6.20[
رهایی را که رَزمی خودش را آغازید که در بارۀِ آن گفته میشود که همۀِ کشو

هند پُر کرده بودند، زیر ) اقیانوس( گرفته تا دریابار زمین را از مرز آشور
کارزار دیگر، او به مصر رفت و یک  میشود که درگُفته . آوردفرمان خود در

  .آن کشور را نیز فرمانبُردار خود کرد
 هم  از آن زمان فَرمانروایی کوروش از خاور با دریابار هِندوستان]8.6.21[

و ) قبرس(پرس  در باختر با کُ سیاه،با دریایِ) شمال(، در اَپاختر مرز شُد
بخش هایی از شاهنشاهی کوروش به . با اتیوپی) جنوب(مصر، و در نیمروز 

هوا تُهی از ) extreme(گزافگرایانۀِ بی اندازه و سختی ) دلیل(فرنودِ 
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د، از یک سوی از بهر گرما، از سوی دیگر از بهر سرما، دنبو) سکنه(باشندگان 
  . بخش از بهر بی آبیدر بخش دیگر از بهر آب فراوان و در چهارمین

 گُسترۀِ زیرِ فَرمانش  را در کانونِ)اقامتگاهش(نشگاهش کوروش ما ]8.6.22[
سرمیبُرد، زیرا هوا در  بِ زمستان او هفت ماه را در بابلبَرگُزیده بود، در هنگامِ

آنجا گرم بود؛ در بهار او سه ماه را در شوش میگُذَراند، و در گرماگرمِ 
، که او پیوسته هم با چنین کاری، آنها میگُفتند. تابستان دوماه را در اکباتانه

  .از گرما و هم سرمای بهار سرخوش بود
  مهرپوچنان کوروش را دوست داشتند وآن افزون بر آن، مردم ]8.6.23[
به او بودند که در هر کشوری مردم میپنداشتند که اگر آنها ) وفادار(

نفرستند، به خودشان بیشترین فَرآورده هایِ کشورِ خود را برایِ کوروش 
 محصول (ها و میوَک هایِدستاوردبیشتر این پیشکش ها  ؛ه اندآسیب رساند

فَرآورده های  پَروَرش داده شُده در آنجا، یا ارپایانِ، یا چکشاورزی بودند) هایِ
و هرکس گمان . هُنری خودشان؛ و هر شهری به همینگونه رفتار میکرد

و این . میکرد که او آدم توانمندی خواهد شُد، اگر کوروش را خوشهال سازد
  نیوتیدِگاناز  رادُرُست است؛ زیرا کوروش همیشه چیزهایی) تئوری(دیدِمان 

 آنها به اندازۀِ فَراوان از آن پیشکش ها میپَذیُرفت که )اهدا کُنندگان(
  به آنها که میدید مردم،میداشتند، و او آن چیزهایی را پس میفرستاد

  .نیازمند هَستند
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  نَسکِ هَشتُم، بَخش هَفتُم
  
  
  

  
  

  آرامگاه کوروش بُزُرگ
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  سفارش نامۀِ کوروش به فرزندانش
بی هایی درهال  هنگامیکه زندگیِ کوروش در میانِ اینچنین کامیا]8.7.1[

 اکنون آدم کُهنسالی شُده بود، او برای بار هَفتُم به بسر رسیدن بود و او
 دِ یک مَرگِپدر و مادرش در فَراین.  در کشور پارس بازگشتفرمانرواییش

 پیش از آن مُرده بودند؛ بدینسان کوروش آیین بسیار) طبیعی(گُهَریک 
را بجا آورد و گُذاشت تا پارس ها آیین وَشت ) قربانی کردن(کُرپانی کردن 

میهنی را بجا آورند و اَرمغان هایی را در میانِ هَمۀِ آنها ) رقص های(های 
  .پَخش کرد، همانگونه که رسم او بود

 یک: را دید) رویایی(کوروش در کاخ خوابیده بود، تینابی  هنگامیکه ]8.7.2[
که بیشتر از آدمیزاد شکوهمند و زیبا بود در خواب بر ) قیافه ای(رُخساره ای 

آماده شوید، کوروش؛ زیرا شُما باید بزودی به سوی خُداوند ": او نمایان گَشت
Ĥمد که او  برخاست و بنگرمیآن تیناب پایان یافت، کوروش هنگامیکه ".بروید

  .کمابیش پی بُرده باشد که پایانِ زندگیش نَزدیک است
پایانی را فراهم آورد و برای راهنگ با آن، کوروش بیدرنگ چهما ]8.7.3[

پَروَردگار در پَرستشگاه ها کُرپانی کرد، همانگونه که آیین پارسیان در 
ا این  پَروَدرگار":کُرپانی دادن است؛ پس از آن کوروش به نیایش پَرداخت

 کُمک هایی از بهربپذیرید، شُما من از  پیشکش ها را به نشانۀِ سپاسگُزاریِ
 زیرا به من کردید؛) افتخار آمیز(بُرزِش آمیز   بسیاری از کارهایِکه در انجامِ

یک کُرپانی، با نشانه هایِ آسمانی، با ) وجود(شُما با نشانه هایی در بُودِش 
 پیوسته به من ،و آینده نگر) فال نما(گون نما شُن، و گُفته هایِ ا پَرَندگپروازِ

من میخواهم از ته دل .  که چکار باید بِکُنم و چکار نباید بِکُنمنشان دادید
 من هیچگاه در ارج نهادن بر پُشتیبانی هایِ شُما را سپاس دارم؛شُما 
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هیچگاه اندیشه هایِ بُرزِش آمیزی  در هنگامۀِ کامیابی هایم  وکوتاهی نکردم
و من از شُما  .مروَراندکه از مرز آدمی گُذر کُنند، در سر نَپَ) فتخار آمیزیا(

 خوشبختی و شادی را برای فرزَندانم، نیز اکنونخواهش میکنم که شُما 
و ) تضمین کُنید(برای همسرم، برایِ دوستانم، و برای کشورم پایندان کُنید 

اشد که به من ای بزندگی همان   خودم یک سرانجامی که شایستۀِبرایِ
  ".دیدیبخش

سپس، پس از اینکه کوروش آیین دینی خود را بجا آورد و به خانه  ]8.7.4[
 که شاد خواهد شُد اگر اندکی بیاساید و اندیشیدبازگشت، او با خود 

) خدمتکاران(بدینسان او دراز کشید؛ تا زمانِ گرمابه رفتن رسید، و پیشیاران 
ولی کوروش به آنها پاسُخ . به گرمابه برودکوروش آمدند و از او خواستند که 

سپس دوباره، هنگام خوراک . داد که با خُرسندی درهال آساییدن است
رسید، و پیشیارانِ کوروش خوراک برایِ او آوردند؛ روانِ کوروش آرزوی 

  .خوراک نداشت، ولی او بنگر تشنه میĤمد و نوشیدنی را با خوشی نوشید
ی آن روز و روز پس از آن بدین روال گُذشتند، و پس از اینکه فردا ]8.7.5[

ا او را همراهی کرده بودند و بَخت کوروش فَرزندانش را فَراخواند؛ چونکه آنه
کوروش همچنین دوستانش و .  هنوز در کشور پارس بودند)اتفاقی (آمدی

گونه که سرکَردگانِ کشور را فراخواند؛ و پس از اینکه همۀِ آنها آمدند، او همان
  :ی میĤید سُخن گُفتدر پ

پسرانِ من، و همۀِ شُما دوستانِ من که در پیرامونم هَستید، پایانِ " ]8.7.6[
فراوان من به ) دلیل های(زندگی من اکنون نزدیک است؛ به فَرنودهایِ 

 مُردَم، شُما باید  و هِنگامیکه منآگاه هَستم؛) موضوع(رسایی از این نهاده 
 .نشان دهید که من آدم خوشبختی بوده امدر رفتار و سُخنان تان همیشه 
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 یِ پسربچه هامن هَمِِۀِ میوه ها را از دستِ بودم،  پسربچهزیرا هنگامیکه من
شناخته میشُدند، کِش میرفتم؛ هنگامیکه من یک پسر ها بهترین که  دیگر

 بهتر از  که در میان مَردانِ جوانمن از آنچیزی بهرهمند بودمجوانی شُدم، 
شُدم، من از  ) بالغی( میĤمد؛ و هنگامیکه من یک مَرد بُرنایی همه به شُمار

و . بهترین چیزها برخوردار شُدم که هر مردی میتوانست داشته باشد
 من پیوسته با سال همانگونه که زمان میگُذشت، من پی بُردم که نیرویِ

 هیچگاه ،  بگونه ایکه) استرُشد کردن ( است من درهال رُستن زندگیِهایِ
ناتوانی در سنجش با دورانِ جوانی ) احساس( کُهنسالی سُهِش ورانِددر 

نداشتم؛ و تا آنجا که بیاد میĤورم، هرگز چیزی نبوده است که من در راه آن 
 کرده باشم، ولی در دستیافتن به آن ناکام آنراکوشش کرده باشم، یا آرزوی 

  ".مانده باشم
 که دوستانِ من کامیابی دیدمدر درازای زندگیم، افزون بر آن، من " ]8.7.7[

 و دُشمنان من  کوشش هایِ من بدست آورده اندکِمَکُه و شادمانیشان را ب
بدستِ من فَرمانبُردار من شُده اند؛ و کشور من، که روزگاری بَخشِ مَهَندی 

در .  سَربُلند تر از هَمۀِ کشورها کرده امآنرااز آسیا نبود، اکنون من ) مُهمی(
 نگه آنرا هایم، چیزی نبوده است که من نتوانسته باشم همۀِ کشورگُشایی

در سراسر گُذشته ای که در پُشتِ سر دارم، من در دستیافتن به . بدارم
آرزویش را داشتم، کامروا بوده ام؛ ولی یک نگرانی که پیوسته هرچیزی که 

چیز ناگواری را ببینم یا در کنارم بوده است، که مبادا در این روزها شاید من 
  . خوشهال باشمکه فُزونمند سربُلند یا گزافگونه  نمیگُذارد،بشنوم یا بیازمایم

ولی اکنون، اگر که بمیرم، من فرزندانم را برای شُما میگُذارم، که " ]8.7.8[
خُداوند به من بَخشیده است، تا پس از من زنده بمانند، و من دوستانم و 

  "کشورم را نیک اَختر و خوشبخت رها خواهم کرد؛
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بشُمار ) تبرُک یافته( فَرخُنده و چرا نباید اکنون من به دُرُستی" ]8.7.9[
شوم؟ ولی من همچنین باید که نز یک آوازۀِ جاویدان بهرهمند یم و انیا

ختم روشن تاج و تَ) موضوع(خواستِ خودم را در پیوند با رسیدگی به نهادۀِ 
.  شُما نشودگیری و رنجِدر) سبب( من شَوۀِ ، بگونه ایکه نهادۀِ جانشینیِکُنم

من  یول هر دویِ شُما را من همانندِ هم دوست دارم؛! اکنون، پسرانِ من
 پَسَندیدهکه شاید را  یو رهبری در هرچیز) مشورت(بَرتَری در سگالش 

 کسی که بگونۀِ ست زاییده شُده است، که نُخ، ازآنِ آنکس میدانمباشد
  ". استاز آزمون بیشتری برخوردار) طبیعی(سرشتین 

کشورم و شُما به من آموزش داده اید تا به آنها که ، هَمچنین" ]8.7.10[
به ) بلکه( نه تنها به برادرها ونکه – ، بَرتری دهمسال خورده تر از من هَستند

 در هنگامِ  نشست ها، ودر جایگاهِ برگُزاری در خیابان، –هَمۀِ همشهریان 
ه  که ب به شما آموختمیز منغاز نبدینسان از آ !گُفتگو؛ فَرزندانِ من

آنها از سویِ شما که جوان تر ) احترم(ج گُذارید و آزَرمِش  ارکُهنساالن
، آنچه را که به شُما میگویم بپذیرید، از اینرو. د، پاس داشته شودهَستی

  ". ما پذیرفته شُده است، از سویِ آیین و داتِهمانگونه که در درازایِ زمان
ه بخشش خُداوند  تخت را به شُما واگُذار میکُنم، ککامبیز، تاج و"] 8.7.11[

 به شُما آنراتا آنجا که در توانایی من است که و  و من به شُما است؛
، )Tanaoxares، رویین تن (به شُما، تَنِ خارا"روش گُفت،  کو".واسپارم

آن اُستانداری بر و اَفزون بر را میدهم  اَرمَنستان  وماد) satrapy(اُستانداری 
با بَخشیدنِ سررشته داری . وتا اُستان، شُما را اُستاندار کادوکیه هم میکُنمد

پادشاهی را به ) عنوان(بیشتر و پاژنام ) قدرت(تَویِ این اُستان ها به شُما، 
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 شادمانی بیشتر ،شُما) ارث (به باور من رَخنِ. برادر بُزرگتر شما واگُذار میکُنم
  "؛اه خواهد داشت، تا برای برادر شُما شُما به همربا نگرانی کمتری برایِ

 شُما کم  را)یلذت ( ایمن نمیتوانم بِانگارم که چه هُونبارکی" ]8.7.12[
 که برای آدم )قابل تصور (خواهید داشت؛ به واژگونه، هرچیز پنداشتنی

 سخت داشتن برایِ آرزویِ ولی .بیاورد، ازآنِ شُما خواهد بودخوشی 
مسئولیت  (از دسترس است، بارِ خُورتاکی هاچیزی که بیرون دستیافتن بر 

 داشتنو نگه) رقابت(امش برایِ هماوردی ز آر بدور ا)احساس(، سُهِش )ها
 اند، تَرفند هایِ پنهانی، و که بدست آمده) موفقیت هایی(کامگاری هایی 
 کسی خواهند بود) ارث(مُرده ریگِ همۀِ اینها ام کردن آنها، واکُنش برای ناک

  کمی برایِر سر گُذارد، و بیگُمان باشید که این چیزها آسایشِکه تاج را ب
  ".شادی به جای خواهند گُذاشت

و شُما، کامبیز، بدون گُفته هایِ من، شُما خودتان میدانید که " ]8.713[
 ونکه داشته نخواهد شُد، تالیی نگهشاهنشاهی شُما تنها با این فَرّشاهیِ

 شُما  راستینِ آنها همیارِ؛ پاکدلیِ)فادارو (با کُمکِ دُوستانِ مهرپو) بلکه(
 که ید نَپِندارهرگزولی . ، چنین فرمانروایی ناکام نخواهد شُدخواهد بود

اگر : همانندِ گیاه هان در کشتزارها میرویند) طبیعی( بگونۀِ گُهَریک ،پاکدالن
دند، میبو) وفادار(اینچنین میبود، آدم ها در برابر همه به اندازۀِ برابر تُوختار 

برایِ همۀِ آدم ها همانند هم بنگر ) طبیعی(چیزهایِ گُهَریک کمابیش باآنکه 
 هر رهبری باید پیروانش را برای خودش بدست ! اینگونه نیست نه.میĤیند

مهربانی ) بلکه(آورد، و راهِ بدست آوردن آنها بکار بردن زور نیست، ونکه 
  ".کردن به آنهاست
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پاسداری ش کُنید تا نگهبانانِ گارد برایِ پس، اگر خواستید کوش" ]8.7.14[
 .باشد که با شُما همخون تان فراهم آورید، کسی شایسته است از تاج و تخت

همشهری هایمان نزدیک تر به ما هَستند تا اَنیرانیان و همیاران ما گرانمایه 
یک پستان  تر از بیگانان هَستند، و آنها که از یک تخم ریشه دوانده اند، و از

 پرورش یافته اند، از مهرِبدست یک پدر و مادر  مکیده اند، در یک خانه شیر
یک پدر و مادر برخوردار شُده اند، چرا نباید که آنها بیشتر از همه بهم 

  "نزدیکتر باشند؟
را ) برکت هایی(فَرخُندگی هایی   آن هرگز،برادر، شُما دو از اینرو" ]8.7.15[

ست،  ا شما هموار کردهیک کردنِ پیوندِ میانِبرایِ نزدراه آنها را که خُداوند 
ین پیوند را زیرساختی بیدرنگ ا) بلکه(ونکه ، نَگُذارید) بی تأثیر(بی هَنایش 
 ؛ و بدینسان مِهرِ میانِکُنید مهرآمیز روی آن کردارهایِ دیگر برایِ ساختنِ

 که هیچکسِ دیگر هرگز  خواهد شُد)یعشق ( ایدُشاکیپیوسته  ،شُما
 بیگُمان آنکس که به برادرش بیاندیشد،. انست از آن پیشی بگیردنخواهد تو

بُزرگ مَنِشی یک آدم برای  زیرا ؛در رَنجِ هال و روز خودش هم خواهد بود
و چه کس دیگر میتواند سربُلندی بیشتری را ببار آورد بِجُز برای برادر او؟ 

می داشته  بُزُرگ به همان اندازه گرا یک آدمِچه کسی میتواند به نیرویِ
 و اگر برادرِ آدم، فَردِ بُزرگی باشد، ؟ را ارج گُذاردشود، که برادر میتواند برادر

  "؟بدور بماند،  از آسیب بُزُرگ، میتواند بیشتر از برادرِ آن آدمِچه کسی
نَگُذارید که کَسی آماده تر و ، )Tanaoxares(، تَنِ خارا از اینرو" ]8.7.16[

 یا آرزومندتر از شُما پُشتیبان او ان فَرمانبُرداری کُند از شُما از برادرتفوری تر
زیرا خوشبختی، خوبی و بدبختی هایِ او هیچکسی را بیشتر از شُما . باشد

خودتان ) خاطره(و این را هم در یادمان ). مُتأثر نخواهد کرد(نخواهد سَنَهید 
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اشید که از به چه کسی میتوانید مهربانی کُنید و اُمید داشته ب: نگه دارید که
 به   بیشتر از آنچه که برادرتان میتواند به شُما بدهد، دریافت کُنید؟یاو پاداش

چه کسی میتوانید کُمک کُنید و به تاوانِ آن یک هَمبستۀِ اُستوار تر و 
از برادرتان بدست آورید؟ برای چه کسی  )قابل اعتمادتر(اَپَستام مندتر 

باشد که شُما برادر خودتان را دوست م آور  شر شمابیشتر از برایِمیتواند 
) احترام(و آزَرمِش ) تواضع( و کُجا میتواند فروتَنی، اِرمَنِشی نداشته باشید؟

 که این تنها برادر است که  بیاد آور!کامبیززیباتر از میانِ برادران باشد؟ و 
را در دل برادرش یافت، او را از همۀِ ) مُحبت(اگر برترین جایگاهِ دُشاکی 

  ".ک و بدخواهی ها در جهان آسوده خواهد کردرَش
، پسرانِ من، اَرج نه، در پیشگاهِ خُداوند از شُما خواهش میکنم" ]8.7.17[

. است که مرا شاد کُنید) مُهم( اگر برایِ شُما مَهَند همدیگر را نگهدارید
من از ، هنگامیکه بِنگرم میĤید که هیچکُدام از شُما نتواند آشکارا بگوید

خواهم نیز بازدر کنار شما  از بودن در این جهان دست کشیدم،زندگی 
 هیچگاه روانِ مرا نَدیده ،با چشم هایی که در بدن داریدزیرا شُما ایستاد؛ 

 که اَنجام کُمکِ کارهایِ بُزُرگیاید، ولی با این همه شُما به هَستی آن به 
  ".داده است، پی بُرده اید

 و هراس را درنگریسته اید که روانِ آدم آیا شُما هیچگاه آن ترس" ]8.7.18[
و ریخته اند، به ناروا کَشته شُده بر دلِ کسانی میاَندازند که خون آنها را  هایِ
میĤورند؟ آیا باور  خَشم کین خواهی که آنها بر سر آدم هایِ بدنهاد فرودآن 

دارید که اَرج یک آدم مُرده میتوانست هنوز پابرجا بماند، اگر روان او به 
  "ناتوان میبود؟) کامالً(رسایی 
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پسرانِ من، من بیگمان هَستم، که هنوز نه به چنین چیزی باور " ]8.7.19[
  که روانِ --،دارم و نه هرگز خودم را با باور به چنین چیزی خُرسند کرده ام

 از بدن ی زنده است، ولی پس از رهای،باشد فانی  تا زمانیکه در بدنِیآدم
 بدنِ میرا نیرویِ زندگی  بهه باور من این روانِ است کهزیرا ب --خواهد مُرد

  ".میبخشد، تا زمانیکه در آن جای دارد
من نمیتوانم باور کُنم که روانِ آدمی هَمۀِ سُهِش هایش " ]8.7.20[
از ) بی احساس(را در هنگام جُدا شُدن از بدنِ بی سُهِش ) احساس هایش(

ت  باالتری از دانایی دس به ترازِی آدمبیشتر، روانِ) بلکه(دست بدهد، ونکه 
ی  مرز به هیچ و در پایانخواهد یافت، هنگامیکه آزاد و پالوده شُده است،

 ازهم نُخستین) عنصرهایِ( به آخشیج هایِ  و هنگامیکه بدن.پایبند نباشد
ماده ( به مات هایِ  آنمیپاشد، خواهیم دید که بخش هایِ گوناگونِفرو
 ولی ما روان را نمی بینیم، که آیا میماند و یا همانند بازمیگردند،) هایِ

  ".میرود
که در جهان هیچ چیز " کوروش ادامه داد، "دوباره درنگرید،" ]8.7.21[

 یست؛ و در چنین هنگامه هایی،همانندتر و نزدیکتر از خواب به مَرگ ن
، همچنین، در دمیشَوَداده  نشان  روانِ آدمیچهرۀِ) مقدس ترین(سپنتاترین 

 روانِ آدمی میتواند نگاهی گُذار به آینده بیاندازد؛ زیرا بِنگرمیĤید ،نگاماین ه
 بدون مرز بیشترین آزادیِاز که روانِ آدمی بدونِ گرفتار بودن در پیکر او، 

  ".برخوردار باشد
ه من چنین اکنون اگر چنین چیزی راست است، همانگونه ک" ]8.7.22[

ومیگُذارد، پس آنچه را که من از شُما دارم، و اگر روان، بدنِ آدمی را فرمیپن
خواهش میکنم انجام دهید و اَرج خود را به روانِ من نشان دَهید، ولی اگر 
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 چیزی باور ندارید، و میپندارید که روان در پیکر میماند و با آن به چنین
، )مُتعال(، بالَستیک )ناظر(میمیرد، پس دستکم به خُداوندِ جاویدان، وینارگر 

ه را ب) نظم داده شده( این کیهانِ سامانیده شده ید، به کسیکهگوش فراده
  بی همتا و شکوهمندیش،با زیباییِبی پایان، دور از آسیب، بدونِ لغزش، 

و هیچگاه این پروانه را به خودتان ندهید که کاری  سرپا نگهداشته است؛
  ". انجام کار اهریمنی داشته باشیدناروا انجام دهید و یا آهنگِ

 اَرج و هَمِۀِ نژادهابه   هَمچنینبه هر روی، پس از خُداوند،" ]8.7.23[
 از آنجا کهجاوید ادامه مییابند؛ و  یاپیپکه آزَرمِش نشان دهید همانگونه 

 کارهایِ شُما باید پیوسته در پیش ،خُداوند شُما را در تاریکی پِنهان نمیسازد
ده از پالو و  پاک شُماردار و اگر کِ؛شِده و آشکار باشنددیدِ هَمِگانی گُذارده 

برجسته ) انسانیت(هومَنی  شُما را در میانِ هَمِِۀِ بیدادگری باشند، آنها توانِ
ولی اگر شُما ترفندهایِ بیدادگرانه در برابر هم دراندازید، شُما در . میسازند

اَپَستامیده را از دست خواهید داد که خودِتان ) حق(چشمِ هَمگان هاگ 
زیرا هیچکس نخواهد توانست بیشتر از این ). ماد قرار بگیریدمورد اعت(شوید 

  اگر آنکس بسیار،  هتا نه در آن هنگام--داشته باشد) اعتماد(به شُما اَپَستام 
آن هر کُدام از شُما به   اگر او ببیند که --فراوان آرزویِ اینکار را داشته باشد

  همه در بندِ دوستی با اود، به کسیکه شُما باید خود را پیش ازنارو میزن یکی
  ".دپنداریبِ
 نیرومند هَستند )کافی (، اگر سُخنانِ من به اندازۀِ بَسَندهاز اینرو" ]8.7.24[

 شُما در برابر هم را به شُما آموزش بدهند، بسیار )وظیفۀِ (که خویشکاری
ا آموزش دَهَد، که  به شُم)تاریخ (ولی، اگر نه، بِگُذارید تا گُذشتهنگاری. خوب

این بوده ) قاعده( هَنجار ).وجود ندارد( اَستیده نیست آموزگاری بهتر از آن
یشان هاادر ها با برادر، و برر دوستِ فَرزندانشان بوده اند پدر و ماداست که



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 سکِ هَشتُم، نَزندگینامه کوروش بُزُرگ

660 

 برخی از آنها در دُشمنی باهم بوده  آمده است که ولی پیش،دوست بوده اند
کامیابی به همراه داشته است، سپس، تماشا کُنید و ببیند که کُدام رفتار . اند
  ". برای پیروی برگُزینید، و گُزینش شما خَرَدمندانه خواهد بودآنراو 
به اندازۀِ بَسَنده ) موضوع(و اکنون شاید که من در بارۀِ این نهاده " ]8.7.25[

 دوست ندارم من مُردَم،در پیوند با پیکر من، هنگامیکه . ه باشمسُخن گفت
یا  ) تابوت(کُنید یا در گاهوک ) نقره کاری (ییا نُکره کاررا تالکاری  که بدنم

چه .  به خاک بسپاریدآنرابیدرنگ ) بلکه(چیزی همانند این بِگُذارید، ونکه 
از جای گرفتن در آغوش زمین باشد، ) با برکت تر(چیزی میتواند فَرخُُنده تر 

وب؟ من در هَمِۀِ  خ زیبا و پروَرِش دَهندۀِ هَمِۀِ چیزهایِمادر هَمِۀِ چیزهایِ
بخشی از آن دوباره  که  شاد خواهم شُد وآدم ها بوده ام دوستدار زندگیم

  ".فراوانی ببار میĤورد آدم ها خوبی  که برایِچیزی بشوم
زیرا " کوروش گُفت؛ "ولی من باید که سُخنم را به پایان ببرم،" ]8.7.26[

آن بخش از بدنم است بِنگرم میĤید که روانِ من درهالِ به بیرون لغزیدن از 
، از اینرو .را آغاز کُند) سفرش(نافتش افَر) عادی( باید بگونۀِ روامند  گویاکه

 به چهرۀِ من نگاه کُند، در اگر کسی میخواهد دستِ مرا بگیرد یا دوست دارد
 به من نزدیک شود؛ ولی پس از  تا او هنوز زنده هَستم، بِگُذاریدهنگامیکه

م، از شُما خواهش میکنم، فرزندانم، نَگُذارید که اینکه من خودم را پوشاند
  ".کسی به بدن من نگاه کُند، هتا خودِ شُما

 خاکسپاری  ما را به آیین ها و هَمبستگانِبه هر روی، هَمِۀِ پارس" ]8.7.27[
 ،بگویند که در پایانو به من شاد باش من فَرابخوانید تا با من شادی کُنند 

 از این اَرمَندی ، از این پس و. هستم هاو غم آزاد از دردها من آسوده و
باره به من نزدیک  نتواند دوبرخوردارم که هیچ دیوسیرتی هرگز) ایمنی(
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آسمانی باشم و یا من دیگر ) وجود (شود، آیا من در پیشگاهِ یک هَستُمَندِ
 میĤیند هَمِۀِ خاکسپاری من به آیین  هَمِۀِ آنها که و به.داشته باشمهستی ن
برایِ  و آزَرمِش باید  ارج آن. را نشان دهید)احترام ها(ا و سَنایش ها اَدَب ه

 روامند، خوشبختی برخوردار بوده استو ) برکت (ندگیِ که از فَرخُیدمآیک 
  ".و سپس بِگُذارید که بروند، باشد) عادی(
اگر شُما با ": کوروش گُفت"این واپسین سُخن مرا نیز بیاد آورید،" ]8.7.28[

.  مهربان باشید، در کیفر دادن به دُشمنانتان نیز توانا خواهید بوددوستانتان
و اکنون خُدا نگهدار، فَرزندانِ من، از سویِ من به مادرتان بدرود بگویید؛ و به 

آنها که به آنها که در اینجا هَستند و هم به هَمِۀِ دوستانِ من همچنین، هم 
ز این گُفته ها، کوروش به  پس ا".نیستند، من به شُما خُدا نگهدار میگویم

  .هَمِۀِ آنها دست داد، خودش را پوشاند، و بدینسان جان سپُرد
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  نَسکِ هَشتُم، بَخشِ هَشتُم

  
  سِنُفون
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  ارزیابی سِنُفون از فرمانروایانِ پارس پس از مرگ کوروش
ۀِ  کوروش بُزرگترین و شکوهمندترینِ هَمِ اینکه فَرمانرواییِ]8.8.1[

مرز آن زیرا .  خودش میتواند گواهِ خودش باشد– هی ها در آسیا بودشاهنشا
 سیاه با دریایِ) لشما( میرسید، در اَپاختر هند) اقیانوس(در خاور به دریابار 

و مصر میرسید و در ) قبرس(هم مرز بود، در باختر مرز آن به کیپرُس 
 کوروش اینچنین فرمانرواییِو با آنکه .  با اتیوپی هم مرز بود)جنوب (نیمروز

 خود را ارج  گردانده میشُد؛ و او فَرمانبُردارانِبُزرگ بود، تنها با خواستِ او
 انگار که آنها فَرزندانِ خودش باشند؛ و ،میگُذاشت و از آنها سَرپرستی میکرد

 همانندِ یک پدر او را میسناییدند و فرمانبُردارانِ کوروش، به سهم خودشان،
  .گرامی میداشتند

، ناسازگاری میانِ فَرزندانِ او باال گرفت،  همینکه کوروش دَرگُذَشت]8.8.2[
. شورش کَردند و هَمه چیز آغاز به فروپاشی کَرد) ملت ها(کشورها و پاتَرمان 

من میتوانم نشان دَهم که آنچه را که میگویم دُرُست است، و نُخُست 
 میانِ کشورمداراندر ) احترام(میخواهم دربارۀِ از دست رَفتنِ اَرج و آزَرمِش 

هیچگاه پادِشاه و که  ، من میدانم،آن روزهایِ آغازیندر . سُخن بگویم
از سوگَندی که خورده بودند و در بجا آوردنِ  زیردستانِ او در نگهداری
 بدترین آدم هایِ  کوتاهی نمیکردند، هتا در نَزدِپیمانی که بسته بودند

  .تباهکار
وازۀِ کشورمدارانِ تازه بدینگونه نمیبود، هیچ براستی، اگر ویژگی و آ ]8.8.3[

ماموریت  (پَروانکی هایِو  ر لشکرکشی هایک از فرمانده هایِ یونانی که د
  از،)شرکت کرده بودند(به همراه کوروش هُماسیده بودند رَزمی ) هایِ

 این فرماندهانِ: به آنها خودداری نمیکردند )اعتماد داشتن(دنِ اَپَستامی
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باور دارند، ) اعتماد( به هیچ پارسی بیشتر از آنچه امروز اَپَستام  دیگریونانی
لی و. آنها آشکار شُده است) خیانت(، نه اکنون که نابکاری و دَغایش کُنندنمی

  دیرینِنیکنامیِ  یونانی که بهچنین پیش آمد که بسیاری از آن فرماندهانِ
 بکار مدارانِ تازه کشور و خود را زیر فرماندهیپادشاهِ پارس باور داشتند

و .  و گَردن زده شُدند، آورده شُدند تازهپیشگاهِ پادشاهِبه  ،گُمارده بودند
 خدمت کرده (زاوَری کرده بودندبسیاری از آسیایی ها که در همان جنگ ها 

، فریب  ها و آن نابکاری ها، با این پیمان شکنی و کُشته شُده بودند)بودند
  .داده شُدند

بدتر هم شُده است، همانگونه که ) وضع(ز هتا نِهش  ولی امرو]8.8.4[
، برایِ نمونه، کسی در اگر: گُزارش هایی که در پایین میĤیند، نشان میدهند

، یا )به خطر میانداخت(سیجید  جانش را برایِ پادِشاه میدوره هایِ پیشین
آنها را زیر فرمانِ پادشاه اگر کسی بر کشور یا مَردُمی چیره میگشت تا 

بر کارِ چنین  یا شگرفی برای او انجام میداد،  دیگر خوبِ کارِیاو ، رددرآو
 به بدست میĤورد؛ اکنون،) ترفیع(فَرازش او د و کسی ارج گُذاشته میشُ

 پادشاه به سودِ ی ناپَسندکارِ ، یکآید که کسی با بدنهادی، اگر بنگرواژگونه
 پدرش آریوبَرزَن انجام داده باشد، همانگونه که مهرداد انجام داد، که به

با شکستن ) Rheomithres (دغاکاری کرد، یا همان کاری که رهومیترا
پیمانش کرد، که زن خود، فرزندانش و فرزندانِ ) مقدس ترین(وَرجاوندترین 

از فرعون مصر  به گروگان گُذاشت، تا  پادشاه مصردوستانش را در دربار
  این چنین کسان–د  و کشتی های جنگی وام بگیر)نقره( نُکره خروارها

 گرامیدر دربار  با بیشترین ارج و آزَرمِش امروزه آن آدم هایی هَستند که
  .داشته میشوند
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  تازه، بیشترکشورداران) غیر انسانی( کمی نامردُبا پیروی از رفتارِ ]8.8.5[
.  روی آوردنددیگرهمه  در ارج گُذاشتن بخودداریمردمِ آسیا به بیدادگری و 

مردُمان بیشترِ  فرمانروایان انجام میدهند، که رهبران درجایگاهِرا زیرا آنچه 
) بی قانونی(بدینسان بیداتی . خواهند کرد  اُلگویِ رفتار خود،زیردستِ آنها

  .در میان آنها بیشتر از گُذشته اَفزایش و گُسترش یافت
 در پیوند با فراپُرسش هایِ. بیداد و دُزدی رو به فُزونی گذاشت ]8.8.6[

کشورداران تازه نه تنها : آنها بدینگونه بیشتر فریبکار شُدند) مالی(کی دارا
 را آنهایی) بلکه( شکنان را دستگیر میکردند، ونکه )قانون(رَستَک بسیاری از 

و با زیر پا بازداشت میکردند؛ انجام نداده بودند، نیز که هیچ کارِ ناشایستی 
) جریمه( تاوان و پاداَفره تِ دادگَری، آنها را ناگُزیر به پَرداخگُذاشتنِ

  چیرگی دارد،ن در یک کشوری که خودکامگی و ترسمیکردند؛ و بدینسا
در ترس نگه میدارند،  هَستند، توانگر که گمان بُرده میشودکه را کسانی 

تبهکاری هایِ فراوانی  که به رفتاری که کمتر از برخورد با آن کسان نیست
 یارایِ نزدیک شُدن ،بیشتر از نابکاران) غنی (آدم هایِ تُوانهِر و .دست زده اند

یارَستند  راستی این بود که توانمندان نمی ؛به بُلندپایگانِ کشور را نمیکُنند
  .که در اَرتش شاهنشاهی نام نویسی کُنند) جرأت نمیکردند(
 در برابر بُلندپایگانِ کشورهماهنگ با آن، به پاس بی اَرجی ایکه  ]8.8.7[

که با آدم ها ) دیوسیرتی(یدهند، و از بهر رفتار بَدسِگالی خُداوند نشان م
و بدونِ ، میتواند به دلخواه، ند، اگر امروز کسی با آنها به جَنگ برخیزددار

، بدونِ  و پایین بروددر سراسر کشور آنها باالبرخورد با هرگونه ایستادگی، 
را فراموش  به کسی بزند، زیرا آنها خُداوند  شمشیریاینکه بخواهد زخمۀِ

بُنپایه ها و ارزش هایِ فَرخویی . کرده اند و با پیروانشان بیدادگری میکُنند
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آنها از هر نگر اکنون بسیار پایین تر و بدتر از در دورانِ گُذشته ) اخالقی(
  .شُده است

 چیز دیگری که میخواهم به شُما نشان دهم، این است که آنها دیگر ]8.8.8[
بدنی خود نیستند، همانگونه که پیش از این خوی در اندیشۀِ تنومند کردن 

ا سدای بُلند بینی برایِ نمونه رسم آنها بود که نه تُف کُنند و نا ب. آنها بود
 این آیین را پاس میداشتند نه از  آنهاآشکار است که.  کُنندخودشان را پاک

 که اینرواز ) بکه( در بدن نگه بدارند، ونکه  را)مایه جات(بهر اینکه آبگونه ها 
تاب و خود را پُربدنِ  ،)عرق کردن(خُوی کردن  و میخواستند تا با کارِ سخَت

اکنون رسم خودداری از تُف کردن و بینی را با سدای بُلند پاک . توان کُنند
ایِ  از مایه ه رها کردنِ خودشانرنجِدر کردن همچنان ادامه دارد، ولی آنها 

  .نیستند بدن از برخی راه هایِ دیگر
 گُذشته نیز رسم آنها این بود که یکبار در روز خوراک در دورانِ ]8.8.9[

سرگرم داد و ستد و کارهایِ  رابخورند، بگونه ایکه آنها میتوانستند همۀِ روز 
اکنون، برای اینکه بیگمان باشیم، آیین یکبار در روز خوراک . سَخت شوند

آن زمانی آغاز ز خود را اروز   ولی آنها خوراکِخوردن هنوز چیره است،
هنگام در بامداد ناشتایی میخورد، و آنها خوردن و ه بمیکنند که آدم زود 

هنگام به  آدم تا دیر ، تا زمانیکه شب ادامه میدهند را تا پاسی ازنوشیدن
  .پیش از رفتن به رختخواب بیدار میماند

ه یزگاا داشتند که از آوردنِ آوَندِ آبرآنها همچنین این رسم ر ]8.8.10[
 که آنها از اینرو، آشکارا زم خودداری کُنندبه درونِ تاالر بَ) ظرف توالت(

 او کمتر  هم روان و هم بدنِگَزافگونه ننوشد،کسی اگر میپنداشتند که 
 آیین خودداری از هتا اگر اکنون ،بدینسان. خواهد شُد) بی ثبات(ناپایسته 
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، ولی آنها به داشته میشودرونِ تاالر مهمانی پاس  آوَندِ آبریزگاه به دآوردنِ
درون تاالر بیاورند، آنها ه مینوشند، که بجایِ اینکه چیزی را باندازه ای 

، هنگامیکه آنها از توانایی )حمل میشوند(خودشان به بیرون تَرابُرده میشوند 
  .بَسَنده برای راست ایستادن و بیرون رفتن، برخوردار نباشند

ی نی آنها بود که در هنگامِ راهپیمایی هادوباره، این یک رَسم میه ]8.8.11[
 خوردن و  نه بخورند و نه بنوشند، و نه اینکه دیده شوند که در پیِرَزمی

  باشندپیدا کرده نیازی ،آن) ضروری ( پیامدهایِ بایستۀِ به زُدودنِ،نوشیدن
 خویشتنداری چیره است، ولی با آنکه هنوز اینچنین رسمِ. )به توالت بروند(

که را به اندازه ای کوتاه میکُنند، ) سفرهایشان(نافت هایشان اآنها فَر
هیچکس از توانایی آنها در ایستادگی در برابر خواسته هایِ سرشتین 

  . شگفتزده نخواهد شُد--  رفتن به آبریزگاه--) طبیعی(
دوباره، در گُذشته آنها این خوی را داشتَند که بیشتر به شکار ] 8.8.12[
میشُد، ) تمرین(بَرزش ) موجب(مایۀِ یکه شکار به اندازۀِ بَسَنده رَوَند، بگونه ابِ

و دربارِ  ) شیراَرد (ارتخشتره ولی از زمانیکه .هم برایِ سوارکار و هم برایِ اسب
، آنها نه دیگر خودشان به رسم دیرین بیرون ند شُداو گرفتار میگُساری

تنها از هم گر کسی میرفتند و نه کسی را به شکار میبُردَند؛ به واژگونه، ا
 بیرون  بَدنی بَرزِشِ برایِبا دوستانشروی دلبستگی به نَخچیر و شکار 

؛ ، درباریان رَشک و بیزاری خودشان را در برابر او پنهان نمی ساختندمیرفت
ن بزند که او دام) تصور( این اَنگاشت ه این بهانه که او میخواسته است ببا

  .آدم بهتری از آنها بوده است
 در دربار از آموزش  هادوباره، این هنوز یک آیین است که پسربچه ]8.8.13[

 است، از میان رفتهبَرزِش سَوارکاری و پَروَرش برخوردار شوند؛ ولی آموزش و 
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زیرا هیچ بَختی بدست نمیدهد که آنها بتوانند نمایشی از هُنر و برتریِ 
ود که پسربچه ها و درهالیکه در گُذشته رسم این ب. خودشان را نشان دَهند

که بر ) تصمیم هایی( و وَدایش هایی با گوش دادن به دادرسی ها در دادگاه
همانگونه که آنها و داد گرفته میشُدند، دادگری را ) قانون(پایۀِ دات 

 دادگری نیز به رسایی واژگون  این روندِ فراگیریِ– میپنداشتند، فرامیگرفتند
 هرکُدام از ،ن میبینند که در دادگاهشُده است؛ زیرا همۀِ آنها اکنون روش

  .که رُشوۀِ بیشتری بدهد، دادرسی را میبرد) مُدعیان(پیشیماران 
ویژگی گیاهان و بود که پسربچه ها این در دورانِ گُذشته رسم  ]8.8.14[

خودشان را در انجام چنین دانستنی هایِ فراوردهایِ زمینی را یاد بگیرند، و 
آن کارهایی که زیان آور بودند، انجام ند و از ندَی بکار بِبَکارهایِ سودمند

که به آنها آموزش داده میشود تا ولی اکنون بنگر میĤید انگار . پرهیز کُنند
؛ به هر روی، هیچ داشته باشد، آسیب برسانند) امکان(آنجا که شایش 

 پیدا نمیشود که بیشتر از آنجا مردم بمیرند یا زندگی شان را با زهر کشوری
  .ت بدهنداز دس

افزون برآن، کشورداران تازه بیشتر از دورانِ کوروش رفتار زنانه  ]8.8.15[
 ارزشی و پارسایی چونکه در آن دوران آنها هنوز پایبند به بُنیادهایِ. دارند

 جامه و پوشاکِآنها بودند که از آیین پارسیان به آنها رسیده بود، با آنکه 
نابودی  اکنون، به واژگونه، آنها درهالِزیورمندِ مادی را پَذیرُفته بودند؛ 

 که زندگی در سختی و با هوشیاری بود،  پارسیان هَستند هایِویژگی
  .رفتار زنانۀِ مادها را سرپا نگه میدارندآنها درهالیکه 

من دوستدارم که در اینجا در بارۀِ ویژگی زنانۀِ فرمانروایانِ تازه  ]8.8.16[
نُخست اینکه، آنها تنها به این خُرسند ). متوضیح ده(موشکافانه به نیکخَتم 
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و رختخوابِ خودشان را با پَر غو پُر کُنند، ) مانمُبل(نیستند که کَت ابزار 
) قلی( خودشان را هم روی غالی  تختِ خوابِآنها تیرک هایِ) بلکه(ونکه 

دوباره، هیچکدام از .  آسوده باشند)اتاق(کَفِ گَتَک لرزش های   ازمیگُذارند تا
 که پیش از این برای میزِ خوراک خوری نوآوری ی شیریننان یا نانِ نمونه آن

 افزون بر آنها ولی سررشته داران تازه، بدونِ کاربُرد نمانده اندشُده بودند، 
دست پُخت های تازه ای را نوآوری میکُنند؛ و از همین راه دست پُخت های 

ر هر دو رشتۀِ هُنر  داتازه برایِ فراهم آوردنِ خوراک های گوشتی؛ زیر
  .آشپَزی، آنها هُنرمندانی را دارند که خوراک هایِ تازه ای را نوآوری میکُنَند

دوباره، در زمستان آنها خُرسند از این نیستند که سر، بدن و  ]8.8.17[
باید آستین هایِ پاهایشان را با پارچه بپوشانند، ونکه افزون بر دستکش، 

در تابستان، از سویی . دننگُشتان شان را بپوشاناَ داشته باشند که سَرِ کُلفتی
) صخره ها(دیگر، آنها خُرسند به سایه ای نیستند که درختان و خَرسَنگ ها 

را دارند که ) خدمتکارانی (ونکه در این میان آنها پیشکارانیپدید میĤورند، 
  .برپا میکُنند) مصنوعی(در کنار آنها میایستند و برای آنها سایۀِ ساختِگی 

آنها همچنین بسیار سربُلند هَستند که تا آنجا که بِشَوَد جام هایِ  ]8.8.18[
ی گردآوری کُنند؛ ولی آنها شرمسار نخواهند شُد، اگر آشکار شود که آنها مِ

 نادُرُست بدست آورده اند، زیرا دَغَلکاری و این جام ها را از راه هایِ
آنها بسیار اَفزایش یافته  در میان ،دلبستگیِ فرومایه در اندوختن دارایی

  .است
 میهنی بود که آدم درهنگام سمِ اَفزون بر آن، در گُذشته این یک رَ]8.8.19[

از اینکار چیز دیگری نبود، بجز اینکه رفتن بجایی پیاده دیده نشود؛ و هَدَف 
 شَهسواران  با ویژگیِخودشان رامیبود، آنها ) امکانش(ش شَتا آنجا که شایِ



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 سکِ هَشتُم، نَزندگینامه کوروش بُزُرگ

670 

بیشتر از زیر ولی اکنون آنها بر پُشتِ اسب هایشان . دهندخوی ) شوالیه(
زیرا برای آنها این اندازه که فراهم آوردنِ  میاَندازند؛ گلیمرختِخواب هایشان، 

برخوردار است، خوی گرفتن به ویژگی ) اهمیت( نرم از مَهَندی جایِ
  .شهسواری ارزشی ندارد

که آنها در ) انتظار داشت(ید  آیا نمیشود اُمیدنبا چنین رفتارهایی ]8.8.20[
، هنجار بودپیش از این   در فُرودَستِ آنچه کهدلیری هایِ رَزمی به رسایی

داران میبایستی  میهنی آنها بدینسان بود که زمینایستند؟ در گُذشته آیینب
 خودشان میĤراستند و آماده را با دارایی هایِ) سواره نظام(که اسپواران 

 به میدانِ نبرد اندر میشُدند، ر هنگام جَنگمیساختند، و اسپواران د
 پَدافندگری از کشور را داشتند، برای درهالیکه مرزبانان که خویشکاریِ

 ولی اکنون فرمانروایانِ. ، مُزد دریافت میکردند)خدمت شان(زاوری یشان 
ساقی ( دربان ها، نانواها، آشپزها، چَمانی ها اسپواران و شَهسواران را تازه،
 خود کرده  دربار، پیشکاران، پَرده دارانِپیشیارانِگرمابه ها، یارانِ پیش، )ها
 آنها را همراهی میکنند و ،، که در هنگام به رختخواب رفتن در شباند

که پَروَرده اند  پزشکانِ زیبایی  و یا از آنهاهنگام بامداد آنها را بیدار میکنند،
 ،)پُماد( و با گَردِ زیبایی و زَفتک  آنها را زیبا میکنندبا ابزارِ ویژۀِ خود چشمانِ

گونه های آنها را غشنگ میکنند یا برای زیبایی در جاهای دیگر بکار 
ساخته اینها نمونه هایی هَستند که فرمانروایان تازه از شَهسواران . میگیرند

  .، دستمز دریافت کُنند که میکُنند)یخدمت ( ای زاوری تا آنها در برابراند
، در چنین سربازانی، که در فرادستِ یک کشور هَستند، اینرواز این ]8.8.21[

و از تازه ترین پیشامدها روشن شُده ؛ جَنگ هیچ کاربُردی نخواهند داشت
 و ، پایورزیایستادگی باکمترین  میتوانندکشور پارس دُشمنانِزیرا : است

 سرزمین پارس پرسه بزنند، همانگونه که باال و پایینِدر  )سدی (راهبندی
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یچکس دوستان و شهروندانِ کشور پارس را از گشت و گُذار در کشور ه
  .بازنمیدارد

با آراستن سرباز و اسبش به او  وش نَبردِ از راهِ دور را بَرچید؛ کور]8.8.22[
جوشن سینه، بدَستِ هر جَنگجو یک نیزۀِ سبُک داد و آنها را با روش نبردِ 

 از راهِ دور میکُنند، و نه ر جنگولی اکنون آنها نه دیگ. اختتن به تن آشنا س
  . میسازندخودشان را سرگرم یک نبردِ تن به تن

هنوز سپرهایِ بُلند، نیزه هایِ دو سر و ) پیاده نظام( پیادگان ]8.8.23[
که در دوران کوروش و  آنها شمشیرهای سَنگین و بُلند خود را دارند، همانندِ

 ولی آنها خواهان این نیستند ؛میدادند آرایش رَزمیاینگونه به خود در جنگ 
  .که هتا یک بار خود را در یک نَبَردِ تن به تن درگیر کُنند

 آراسته به داس را برای آن هَدفی که به هایِ رَزمیِاآنها دیگر اَر ]8.8.24[
 را باال بُرد و ارابه داران کوروش ارجِ.  ساخته بود، بکار نمیبرندآنراکوروش 

و بدینسان کوروش ارابه دارانی را . میستاییدند آنها را ، کرد که همهیکار
دُشمنی پَرتاب کُنند آن داشت که آماده بودند که خودشان را در رده هایِ 

به هر روی، اَفسرانِ امروزین هتا . که آراسته به جنگ ابزارهایِ سَنگین بود
زش  بَراَرابه داران را از روی چهره نمیشناسند، آنها میپندارند که ارابه رانانِ

 سودمند و کارآمد ، وَرزیده به همان اندازۀِ ارابه رانانِ) ندیدهتمرین(ندیده 
  .هَستند

 به دُشمن ه ران هایِ ناکارآزمودهاینچنین اراببا این همه، شاید  ]8.8.25[
 در رَده هایِ دُشمن رَخنه کُنند، برخی از کهپیش از اینآنها ، ولی بزنندتَک 

 آگاهانه به بیرون ،، و برخی دیگر خواهند شُد به بیرون پرتابآنها ناخواسته
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ان،  ارابه رانینسان یگان هایِ ارابه داران بدونِبداز اَرابه خواهند پَرید، و 
  . دُشمنگری ببار خواهند آورد تا در رَده هایِ ویرانبیشتر در رَده هایِ خودی

رده اند، پی به ناتوانی رزمی خود بُ به هر روی، از آنجا که آنها نیز ]8.8.26[
؛ و هیچکس بدونِ سربازانِ اندر شُدن به جَنگ خودداری میوَرزَندپیوسته از 

مُزدور یونانی به جَنگ نمیرود، جُدا از اینکه آنها در جنگ با خودشان باشند 
و یا در جنگ با یونانی ها؛ و هتا در جَنگ با یونانی ها آنها دریافته اند که 

 یونانی میتوانند جنگ را بِویتارند )نیپیما (تنها به کمک سربازان مُزدور
  ).هدایت کُنند(
که برای را  )وظیفه ای ( اکنون من میپندارم که آن خویشکاری ای]8.8.27[

که  زیرا من باور دارم .، به رسایی به پایان بُرده باشمخودم پذیرفته ام
 که پارسیانِ امروز و آنها که در کشورهایِ) ثابت کُنم(اُستوانم توانستم بِ

وابسته زندگی میکنند، در برابر خُداوند کمتر فُروتنی نشان میدهند، کمتر 
  و سر براه هَستند، در برخورد با دیگرانیشاوندان شان فَرمانبُرداردر برابر خو

 نشان یر، کمتر از دوران پیشین در جنگ دالوهَستندکمتر دادگر و نیکوکار 
 با رایِ ا بیاورد که در ناسانیولی اگر کسی بتواند دیدگاهِ دیگری ر. میدهند

من باشد، بِگُذارید تا او کردار آنها را بررسی کُند و او پی خواهد بُرد که این 
  .رفتارها گواهی ای بر دُرست بودنِ این گُفته هَستند

  
  پایان

  
  
  
  



,grozob,ECoruk,hvmAnigvdnvz  
 زندگینامۀِ کوروش بُزُرگ، نسکِ هشتُم

673  

  


