
  گفتار هفتم

  هخامنشی شاهنشاهی  تاریخِی شکوِه آخرین

، و درگذشــت ســالگی ۹۰م در ســن  پ ۳۵۸ ســال ســلطنت در ســال  ۶۲ دوم پــس از اردشــیر

جـا کـردِن    کـار جابـه   درنـگ دسـت بـه    او بی. پسرش وهوکَە با لقب اردشیر سوم به جایش نشست  

امـا ایـن   . به خـودش بـسپارد  بلندپایگان کشوری و لشکری شد تا مناصب حساس را به وفاداران           

داریوش پـسِر  . دنبال آورد اقدام او نارضایتی بسیاری از نیرومندان باتجربۀ پارسی و مادی را به   

؛ شــهریار وقــِت ارمنــستان شــهریاری ارمنــستان فرســتاده شــد بــه) بــرادرزادۀ اردشــیر دوم(اَرشــامە 

توسط داریوش فروخوابانـده    شورش برداشت، ولی شورشِ او        گیری نبود و سر به      کناره  حاضر به 

 نیز وقتی حکـم برکنـاری را دریافـت     بودلیدیە که شهریار زوبا نام اَرتە  دیگر به یک پارسیِ . شد

 وارد فیلیپ مقدونی و سران آتن پرچم خودسری برافراشته با بیرون از اطاعت اردشیر سوم      کرد

ز او حمایــت کننــد مبــالغ ه بــه آنهــا وعــده داد کــه چنانچــه در جنــگ بــا اردشــیر ســوم ا  پیمــان شــد

آنها خواهد پرداخت، همچنـان بـه سـران آتـن بـیم داد کـه اردشـیر یـک خـشیارشای               هنگفتنی به 

دیگر است و درنظر دارد کـه بـه آتـن لشکرکـشی کنـد، و هـم اینـک دوازده هـزار شـتر بـا بارهـای                             

بـه آتـن    سکه روانۀ یونان کرده است تا سرباز مـردور یونـانی خریـداری کنـد کـه در لشکرکـشیش                     

امـا پـیش از آنکـه       . او عمالً دسـت انـدرکارِ شـوراندان یونیانیـان برضـد ایـران بـود                .شرکت کنند 

مقدونیـه    بهاو، و  کردگسیل او  دستگیریِقصد  بهسپاه اردشیرنیروی کافی گردآوری کرده باشد  

ە در ، و از آنجا شهریاران محلی شـهرهای ایـونی        پناهنده شد  شاه مقدونیه گریخته نزد فیلیپ    

هدف او آن بود که به شـاه بفهمانـد کـه تنهـا کـسی کـه                  . غرب اناتولی را تحریک به شورش کرد      

قدرتِ آرام کردن منطقه را دارد او اسـت، و هـرکس دیگـری کـه شـهریار لیـدیە شـود ازپـس ایـن                        

مقدونیـه را مـستقل اعـالم     از اطاعـت ایـران بیـرون شـده     نیـز مقدونیـه   شـاه    .اقدام برنخواهـد آمـد    

 نـاو جنگـی در اختیـار    ۳۰۰ردشیر به فرمانده نیروی دریایی ایران در اروپا دسـتور داد کـه          ا .کرد

هـدف شاهنـشاه آن بـود کـه اگـر آتـن بخواهـد دسـت بـه اقـدامی بزنـد در                   . دشمنان آتن قرار دهـد    

گرچــه  .شکــست بکــشاند دســت خــود یونانیهــا بــه  راه انــدازد و آتــن را ه یونــان جنــگ داخلــی بــه 

کردنـد کـه بایـد بـا ایـران وارد       بـازو پیـشنهاد مـی    امیـد کمکهـای مـالِی ارتە     بـه برخی از سران آتـن  

های شاهنشاه به سـران دیگـر شـهرهای           جنگ شد، ولی بیشتر سران آتن عقیده داشتند که رشوه         

یونانی کار خودش را خواهد کرد و هرگونه حرکتـی کـه از طـرف آتـن برضـد ایـران بـروز کنـد نـه                        
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که فرصتی به دست شاهنشاه خواهد داد تا خـود را همچـون نگهبـان و                تنها ناکام خواهد ماند بل    

جــا کــردِن حکــومتگران در آتــن و دیگــر    کــار جابــه سرپرســت یونانیــان وانمــود کنــد؛ و دســت بــه  

تماسـهائی کـه فرسـتادگان     .شهرهای یونان بشود و وابستگی یونان به ایران بیش از پیش گـردد   

آنهــا داده شــد  هــائی کــه بــه نــان انجــام دادنــد و وعــدهشاهنــشاه بــا ســران آتــن و دیگــر شــهرهای یو

: بـه یونـانی  (مـشیَە    نـام اَرتە     بـه  بـانوئی در کـاریە    . وفاداری یونانیان به ایـران را اسـتمرار بخـشید         

 انـاتولی و چنـد جزیـره در          شد، و قلمروش چنـدین شـهر سـاحلی جنـوب غربـی            شهریار  ) ارتمسیا

 و باتدبیر که فرماندهی ناوهای ایران در دریای ایـژه را  این زن دلیر. شد دریای ایژه را شامل می 

او سراسر جزایر دریای ایژه رابـرای ایـران حفـظ کـرد، و     . زد بود آوری زبان نیز داشت در جنگ   

صـلح  قـراردادِ   «  بـه  سـران آتـن   برقـرار کـرده بـود وفـاداری    سـران آتـن  با روابط بسیار نیکی کـه بـا        

 سال پیش از روی کـار آمـدن   ۲۰ئی بود که     عهدنامه» اهصلح شاهنش «. ضمین کرد را ت » شاهنشاه

آن  کـرد، و در جـای خـود بـه           اردشیر با سران آتـن منعقـد شـده بـود و اسـتقالل آتـن را تـضمین مـی                    

م همچنـان در سـپهر ایـران قـرار داشـت و بخـش اعظـم                    آتن در نیمـۀ سـدۀ چهـارم پ         .اشاره رفت 

  .  بگیران دربار ایران بودند سران آتن مستمری

 در بالکان تحوالتی در شرف وقوع بود کـه شـهرهای       اردشیر سوم، آمدن   مراه با روی کار   ه

شاهنــشاه نزدیــک شــوند و از او  وحــشت افکنــده سـبب شــد کــه آنهــا هرچــه بیـشتر بــه   یونـانی را بــه 

 خودمختاری و هستِی از دولت ایران اختیار او بگذارند، تا در یونانی را مزدورانفرمان ببرند و 

 ۳۵۹  پیدایش نیروی نوپای فیلیپ دوم مقدونی بود کـه در سـال            این تحوالت . ت کند حمایآنها  

بــا روی کــار آمــدنِ اردشــیر ســوم و در میــان نارضــایتیهای   . ســلطنت مقدونیــه رســیده بــود  م بــه پ

جائیهای نیرومندان توسط اردشیر که در ارتش و دستگاه سلطۀ ایـران در انـاتولی              ناشی از جابه  

تراکیـه و   همـۀ روابـط بـا ایـران را بریـده              شـام بـروز کـرده بـود، فیلیـپ مقـدونی            و بالکان و مصر و    

 درصدد گـسترش سـلطۀ خـویش در         و  جدا کرد   را از ایران   سوی آبهای ایژه    آن از شهرهای    برخی

دانیم کـه     ما نمی . اردشیر سوم شورش برپا شد    قبرس نیز در همین زمان برضد       در   .بالکان برآمد 

لبانــۀ قــدرتخواهان بــومی بــوده یــا پارســیان و مادیــانِ ناراضــی از        ط ایــن یــک خیــزش اســتقالل   

ســوم نیــروی دریــایِی ایــران را از   اردشــیر !انــد؟ سیاســتهای اردشــیر ســوم محرکــان شــورش بــوده 

   ).م  پ۳۵۱سال (فرونشانده شد شورش قبرس  و ؛قبرس گسیل کرد  بهایونیه

   سرکوب شورش فینیقیه و مصر. ۱۲

ســلطنت رســیده بــود در مــصر دســت   همزمــان بــا اردشــیر دوم بــه  هــارهبی کــه  فرعــون نخــت
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شــمار معابــدی کــه او در مــصر  . یــک سلــسله کارهــای معبدســازی و نوســازی معابــدِ کهــن کــرد   بــه

هـای او در معابـد سراسـر     توانیم اینها را از روی نوشته و امروز ما می برافراشت یا نوسازی کرد     

یـن فرعـونِ راسـتین و فرزنـد خـدای آسـمانی شـیرۀ               دهـد ا     چندان است که نشان می     مصر ببینیم 

او همچنـــین در . مــصر را بـــرای خـــشنود داشـــتن خـــدایان و کاهنــان کـــشید و صـــرف معابـــد کـــرد  

ها    سال گذشته ساخته شده بودند نام خودش را بر دیواره          ۱۵۰بسیاری از معابد و مراکزی که در        

. صر انجـام گرفتـه بـود زدوده شـود    نویساند تـا آثـار خـدماتی کـه در زمـان حاکمیـت ایرانیـان برمـ         

شـود ناشـی از    اینکه نام او در شمار بـسیار زیـادی از معابـد و سـاختمانهای دینـی مـصر دیـده مـی          

 همین اقدام او است، و شمار آنهـا چنـدان اسـت کـه سـاخته شدنـشان نیـاز بـه یـک زمـان چنـدین                  

کوهمندی که در دومین سال     او در آرامگاه ش   . نسله دارد، نه اینکه در زمان او ساخته شده باشد           

برپا کرد تا وقتی اپافیس درگذشت در آن دفن گـردد           ) گاو مقدس (سلطنتش برای اپافیسِ زنده     

درگاه اپافیس تقدیم داشته را برای ما برجا نهاده است که  ئی از پیشکشهای گزافی که به      سیاهه

مـردم مـصر نیـز کـه        . دنشان از ایمان عمیق این فرعون به مـادرش اپـافیس مقـدس و بزرگـوار دار                

شــده بودنــد شــیرۀ کــار و تالشــشان را   » فرزنــد راســتینِ خــدای آســمانی  «دوبــاره بنــدگان  اینــک 

شــان دههــا  فرســتادند تــا در زنــدگی اخــروی  ســخاوتمندانه بــرای فرعــون و متولیــانِ معابــدِ او مــی 

 انجـام  ایـن فرعـون   کارهـائی کـه   هرحـال  بـه ولـی   . انـد پـاداش دریافـت دارنـد         برابر آنچـه داده   

کــرد؛ زیــرا مــردم مــصر   داد بــرای مــصر و در مــصر بــود، و دلهــای مــؤمنینِ مــصری را شــاد مــی   مــی

دانستند نه اینکه دین را خدمتکار خودشان بدانند؛ و این چیـزی              خودشان را خدمتکار دین می    

بود که بیش از دوهزار سال توسط متولیان دین در مغزهای آنها فروکرده شده بود، و آنهـا قبـول       

بـشریت، در نظریـۀ دینـی       . انـد   داشتند که برای خدمت به خدایان آسمانی و زمینی آفریده شـده           

 آفریـده شـده بـود، و خـدایان پـسرشان فرعـون را فرسـتاده بودنـد تـا                      خـدایان  مصر، برای عبادتِ  

بری از او خشنودی خدایانِ آسمانی را حاصل کنند و پس از مرگشان به  مؤمنین مصری با فرمان 

تواند برای پدران آسـمانیش معبـد بـسازد      فرعون نیز وظیفه داشت که تا می      . ن بروند بهشت بری 

های معابد را پر از زر و سیم کند، و چون روحش از قفس تـن آزاد شـد و خواسـت کـه                خانه  و گنج 

آسمان برگردد گنج بزرگی را با خودش ببرد و در زیرزمینهای آرامگاهش بگـذارد و در آنجـا                به

  .نی تقدیم کندبه پدران آسما

نخت هارهبی همۀ روابط با ایران را برید، و بـه تـالِش بیـرون کـشیدن سـرزمینهای شـام از                      

از ســلطۀ ایــران بیــرون شــده بــا نخــت هــارهبی کــه فینیقِیّــه بــه  اردشــیر ســوم .ســلطۀ ایــران برآمــد

ابـر  در بر  ولـی    مصر لشکر کـشید؛     به سپس   او. اطاعت کشاند   ه به  لشکر کشید  پیمان شده بود    هم
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سـال  (بار شد    نشینِی خفت   عقب  مقاومت نخت هارهبی نتوانست کاری از پیش ببرد و مجبور به          

شـهرهای یونـان فرسـتاد      مأمورانی را به او.مصر لشکرکشی کند  تا با سپاه بزرگتری به    ) م   پ ۳۵۰

 بخـشی   .مـصر برونـد      بفرستند تا بـا او بـه       برایش را   مزدورانشان شهرها خواست که      سران آن  و از 

ایـران فرسـتاده شـود،     ز سران شهرهای یونان عقیده داشـتند کـه در ایـن شـرایط نبایـد مـزدور بـه               ا

. فرعون خدمت کنند تا بیش از پیش نیـرو بگیـرد   مصر بروند و به بلکه بهتر است که مزدوران به  

یونـان رفتـه و شـهروند آتـن       انـاتولی را رهـا کـرده بـه      در غرِب پدریشارسطو که پیش از این شهرِ       

  :گفت ده بود میش

بایــد برضــِد شــاه بــزرگ آمــاده شــد و نگذاشــت کــه او مــصر را بگیــرد؛ زیــرا داریــوش و       

اینـک اگـر شـاه بـزرگ     . یونـان تاخـت آوردنـد    خشیارشا پس از آنکه مـصر را گرفتنـد بـه        

  ١.یونان نیز تاخت خواهد آورد مصر را بگیرد به

ۀ شاهنــشاه بــرای شــرکت در  خاوتمندانخــاطر پــولِ ســ  هــزار یونــانی بــه  حــال چنــدده  بــا ایــن 

بـارِ دیگـر    فینیقِیّه با شـنیدن خبـر شکـست شاهنـشاه از مـصر              . مصر آمادگی داشتند    لشکرکشی به 

) لبنانِ کنـونی  (کشور فینیقه   . اطاعت ایران را از گردن افکند و کارگزاران ایرانی را بیرون راند           

بزرگتـرین  ) صـیدون (یدا  صـ . شهر بزرگ و روستاهای توابعشان تـشکیل شـده بـود            از اتحادیۀ سه  

ه   مـصر بـود بـه     کـه در راه لشکرکـشی مجـدد بـه    ۳۴۵اردشیر سـوم در سـال   . شهر فینیقیه بود   فینیقِیـّ

مــزدوری در ســپاه صــیدون  یونانیهــائی کــه بــه. صــیدونیها مــدتها اســتواری ورزیدنــد. حملــه بــرد

صــیدا کــه شــهر  .دســت اردشــیر ســوم افتــاد ســرانجام صــیدا بــه. کردنــد تــسلیم شــدند خــدمت مــی

 اومــستد ضــمن .بــود در آتــش ســوخت کرانــۀ شــرقی مدیترانــهتــرین و ثروتمنــدترین شــهر  بــزرگ

خــودِ شورشــیان صــیدا نــسبت   روزگــار، ســوختن شــهر را بــه بــازخوانی ســندهای برجامانــده از آن

هـای    دست ایرانیان نیفتد، و خانه      نویسد که آنها کشتیهای خود را آتش زدند تا به           دهد و می    می

سـال  ( نیز با هرچه در آنها بود آتش زدند تا برای اردشیر چیـزی جـز ویرانـه برجـا نباشـد                       شهر را 

توان پنداشت که مردم شهر بـا شورشـیان همکـاری             اگر این سخن درست باشد، می      ٢.)م   پ ۳۴۵

اند  اند، و سران شورش وقتی شکست خود را حتمی دیده اند و هواخواه ایرانیان بوده      کرده  نمی

  .اند انتقام گرفتهاز مردم شهر 

ــه را منحــل کــرده آن کــشور را       اردشــیر پــس از بــازگیری فینیقیــه ســازمانهای اداری فینیقِیّ

ــز   اش را بــه یــک آســتانِ تــابِع کیلیکــیە کــرده اداره  تبــدیل بــه شــهریار کیلیکــیە ســپرد کــه نــامش م

                                                 
 .۵۹۶: اومستد 1
 .۶۰۰: اومستد 2
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زودی  یدا بـه بازسـازی خرابیهـا پرداخـت، و صـ        مز وهوش در فینیقیه مستقر شد و بـه        . وهوش بود 

 خـشم از ایـران و ایرانیـان     خـاطر سـوخته شـدنِ صـیدا         بهوضعیت سابق برگشت؛ ولی اکنون        به

 زبانــه بکــشد و تبــدیل  کــهتوانــست در دل بــسیاری از مــردم فینیقیــه النــه کــرده بــود، و هــر آن مــی  

  .شورشی دوباره شود به

نظــام  ران یونــانِی پیــادههــزار تــن از آنهــا مــزدو اردشــیر ســپس بــا ایــن ســپاه پیروزمنــد کــه ده 

نخـت  . راه افتـاد  سـوی مـصر بـه    نیروی دریایی ایـران نیـز از قبـرس بـه    . مصر لشکر کشید   بودند به 

هـزار لیبیـایی تـشکیل شـده         ۲۰هزار یونانی و     ۲۰هزار مصری و     ۶۰هارهبی با سپاه بزرگی که از       

عـون در جـائی کـه اکنـون     شاهنـشاه و فر . شمال مصر رفت تـا راه ورود ایرانیـان را سـد کنـد              بود به 

از سـپاه فرعـون چنـدین هـزار         . کـرد   فرعـون جانانـه مقاومـت مـی       . رو شـدند    اسماعیلیه است روبـه   

کشتن رفتنـد؛ امـا تلفـات سـپاه ایـران نیـز بـسیار         مزدور یونانی و چندین هزار لیبیائی و مصری به     

 مـاه و بـدر کامـل و     کـه چهـاردهم  ۳۴۳ تیرمـاه  ۱۵ هارهبی در شب  نخت. درازا کشید نبرد به . بود

شب مبارکی بود ضمن قربانی بسیاری که انجام داد از خدایان تقاضا کرد که دربارۀ فرجام این     

مـادر همـۀ   (» ایـزیس «ایـن پرسـش در خـواب دیـد کـه         در پاسخ بـه   . او خبر بدهند    جنگ بزرگ به  

خـت  در کـشتی بزرگـی بـر ت   ) پایتخـت شـمالی مـصر     (بـر روی رود نیـل در کنـار ممفـیس            ) خدایان

) خـدای جنـگ   (» اونیـریس «انـد؛ و      صـف ایـستاده     نشسته، خدایان در سمت راست و چپ او بـه         

شرطی کـه فرعـون کـار سـاختنِ معبـد او           در حضور ایزیس وعده داد که فرعون را پیروز گرداند به          

معمارانِ سلطنتی در ممفـیس   فرعون بامداد روز بعد به  .تمام رها کرده است تمام کند       را که نیمه  

ــدِ اونیـــریس را    بـــی راه افتنـــد و  فرســـتاد کـــه همـــین امـــروز بـــه دســـتور درنـــگ بقیـــۀ کارهـــای معبـ

مـصر همـین خـدا     معلوم شد کـه برانگیزنـدۀ شـاه ایـران بـرای لشکرکـشی بـه        . سرانجام برسانند   به

  .خشم آمده بوده است کاری در ساختمان معبدش و ناتمام ماندنِ آن به بوده که از سست

مـزدوران  . )بـداء حاصـل شـد      (فرعون شده بود راسـت درنیامـد        که به حال، این وحی      با این 

یونانِی سپاه او که تلفات بـسیاری داده بودنـد پیـشنهاد جاسوسـان شاهنـشاه را پذیرفتـه خائنانـه                     

ممفـیس عقـب نشـست، ناوهـای          آمادۀ تـسلیم شـدند؛ در سـپاه فرعـون شکـست افتـاد، فرعـون بـه                 

ازانــشان یونــانی و فرماندهانــشان ایرانــی بودنــد از    نیــروی دریــایی ایــران کــه ناوخــدایان و سرب   

سـوی ممفـیس سـرازیر شـدند و نیـروی دریـایی           دهانۀ شمالی نیـل در جهـت خـالف مـسیر آب بـه             

ممفـیس سـقوط    . ممفـیس رفـت     اردشیر نیز سپاهیانش را برداشـته بـه       . فرعون را در هم شکستند    

یتخــت جنــوبی برداشــت و  و آنچــه توانــست از خــزاین پا مــصر گریخــتجنــوب  بــهکــرد و فرعــون

   .یکسره به سودان رفت
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مصر پـس از آنکـه سـالها اسـتقالل خـویش رابازیافتـه بـود از نـو ضـمیمۀ شاهنـشاهی ایـران                     

او در حقیقـت جـان      . دالوری و تصمیم اردشیر سوم در بـازگیری مـصر نقـش مهمـی داشـت               . شد

که مردم ایـران و نوادگـان      خویش را مایۀ بازگیری مصر کرده بود، و این از نظر تاریخی برای ما               

مـصر تـالش      انگیـز اسـت؛ زیـرا لشکرکـشی او بـه            ایم نـسبت بـه اردشـیر سـوم احتـرام            زمان  مردمِ آن 

کـاری کـه اردشـیر دوم بـا         . برای حفـظ حیثیـت تـاریخی ایـران و شـوکت و سـروریِ ایرانیـان بـود                  

. نـایی انجـام داد  همه شـأن و شـوکتش نتوانـسته بـود یـا نخواسـته بـود کـه انجـام دهـد او بـا توا                    آن

  .برگشتندیونان   بهو گرفتند مورد بخشایش قرار نیزمزدوران یونانِی سپاه فرعون 

اردشیر سوم از مصر و کاهنانش در خشم بود، و بدکاریهائی که در مصر مرتکب شد برای        

ــه او . سرشــتی قابــل دفــاع نیــست   هــیچ انــسان نیــک   ــار کــرد    در مــصر ب ، شــیوۀ شــاهان ســامی رفت

دسـتور او ویـران شـد، معابـد مـورد اهانـت قـرار گرفتنـد و          ای ممفیس و تبس به   شهره هایحصار

کاهنان که با دل و جان از فرعـون حمایـت کـرده و بـا فتواهایـشان       هایشان تاراج شدند، خانه  گنج

 )مقـدس گاو (اپافوس  . با دشمن و دفاع از وطن کرده بودند آواره شدند     به جهاد مردم را تشویق    

؛  و گوشـتش را خوردنـد      دست خودش خنجر زد و دسـتور داد سـرش را بریدنـد             به  اردشیر سوم  را

بـرای  . دسـتورِ او سـر بریدنـد و گوشـتش را خوردنـد               را نیز به   که نامش مندس بود   برۀ مقدس   

آنکه کاهنان مصر را هرچه بیشتر تحقیر کند دستور داد خـری را در معبـد اپـافوس ایـستاندند تـا        

و منافیِ فرهنِگ مداراگرِ     ضدتمدنی کارهای او با این     .پرستندجای اپافوس ب    کاهنان مصری به  

 برای همیـشه ازبـین    رامشروعیت سیاسی ایران در مصر  ایرانی و سنتِ شاهنشاهاهان هخامنشی      

 رهــا شــدن از اســارت  درصــدد کــه هــرآنکــرد مبــدل ایــرانســلطۀ زیِردشــمنان  مــصریان را بــه بــرد و

دسـت ایرانیـان     ند که یـک منجـی از راه برسـد و آنـان را از              داشت می ایرانیان بودند و چشم بر راه     

 زیرا مردم فینیقیه سـوزانده شـدنِ   ئی در همین حد داشت،  فینیقِیّه نیز نتیجه  سقوط. نجات دهد 

 فلـسفۀ   و فینیقیـه  خشونتهای اردشیر سـوم در مـصر  .دانستندشهر صیدا را از جنایتهای ایرانیان   

 دو ســدۀ گذشــته مــورد قبــول همــۀ مــردم زیرِســلطه بــود را پاســداری ایــران از تمــدن جهــانی کــه در

  . دار کرد زیر سؤال برد و حیثیت ایران را لکه به

گَە وهـوش سـپرد، و یـک پارسـی دیگـر         اردشیر سوم سپس مصر را به یـک پارسـی بـه           نـام بـ

ســران . ایــران برگــشت معاونــت او گماشــت، و ســپاهیانش را برداشــته بــه  نــام فرنداَســپ را بــه  بــه

بگَە وهـوش طومارهـای مقـدِس    . زندان افکند ایران برده به گیرشدۀ مصری را نیز با خود به      دست

ایـن عمـل او کـه    . بهـای بـسیار گزافـی بـه کاهنـان مـصر بازفروخـت        معابد را که تاراج شده بود بـه    

کاهنـان جنـوب    . گیریِ ظالمانه نبود بیش از پیش بـر خـشم کاهنـان مـصری افـزود                 چیزی جز باج  
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رســمیت نــشناختند، و نخــت هــارهبی را فرعــون حقیقــی     ایــران بــر کــشورشان را بــه  مــصر ســلطۀ  

ریاست کل  . خدمت شهریار ایرانی درآمدند      به  مصر ولی کارمندان بلندپایۀ مدنی   . دانستند  می

.  واگـذار شـد  »اَخـت  سـمتو تفـن  «نـام   دستگاه دینی مصر نیز به یکی از خویشان فرعون فراری به    

او  بالـد کـه خـدایان بـه     یادگـار نهـاده برخـود مـی      ئی کـه از خـودش بـه         وشتهاین کاهن بلندپایه در ن    

جـای داده تـا ایـن جایگـاه     ایـران  توجه و عنایت خاص مبذول نموده و مهر او را در دل شاهنـشاه              

  . راه به مردم میهنش خدمت کند او بسپارد و او بتواند از این بلند را به

کـه  » منتـور  «  داده شد چـشمگیر بـود؛ ازجملـه بـه        ایرانپاداشی که به مزدوران یونانی سپاه       

ناوخدای نیروی دریایی ایـران در ایونیـه بـود صـد قنطـار زر و فرمانـداریِ سـواحل غربـی ایونیـه                       

نـام داشـت بـا اَرسـینە دختـر اَرتەبـازو ازدواج کـرد و         » ممنون«زودی برادر منتور که       به. داده شد 

  .ش ناوخدای نیروی دریایی ایران در ایونیه شد ممنون پس از مرگ برادر١.داماد ایران شد

یونانیان با شنیدن خبر ایـن      .  شاهنشاه در مصر در سراسر جهان پیچید        بزرگ خبر پیروزی 

فکــر افتــد کــه یونــان را نیــز ضــمیمۀ ایــران کنــد و  وحــشت افتادنــد کــه مبــادا اردشــیر بــه پیــروزی بــه

قـدونی کـه بـا روی کـار آمـدِن اردشـیر سـوم        فیلیـپ م . اتمـام برسـاند   برنامۀ ناتمامِ خـشیارشا را بـه   

دربــار ایــران  ئــی را بــه پــرچمِ اســتقالل از ایــران را برافراشــته بــود بــا شــتاب یــک هیــأت بلندپایــه   

خورده کـه     بازوی شورشی و شکست     فرستاد تا پیمان اطاعت و باجگزاری را تجدید کند؛ و اَرتە          

یـک  . اش تـصمیم بگیـرد      ا شاهنـشاه دربـاره    دربـار ایـران فرسـتاده شـد تـ           او پناهنده شده بود بـه       به

نـــام هرمیـــاس کـــه فیلیـــپ را تـــشویق کـــرده بـــود بـــا اســـتفاده از آشـــفتگیهائی کـــه در     یونـــانی بـــه

ــه     ــد آمــده دســت ب ــشاهی پدی در ســرزمینهای   سراســریســلطنتکــار تــشکیل   ســرزمینهای شاهن

ز این یونانیهـا    کشیده شد؛ و ارسطو که پیش ا      ) صلیب(چارمیخ    نشین شود بازداشت و به      یونانی

چنین سرنوشتی گرفتـار آیـد از مقدونیـه          جنگ برضد ایران تشویق کرده بود از بیم اینکه به           را به 

هــای ارتــش ایــران در فینیقیــه و مــصر   نیروهــای مقدونیــه کــه در میــان گرفتــاری . آتــن گریخــت بــه

ن ایـران را جـشن   دامـ  تراکیه گسیل شده بودند تراکیه را رها کردند، و مردم تراکیه بازگشت به           به

آتــن نیــز بــا فرســتادن یــک هیــأت بلندپایــه   . داد» وفــادار«مــردم تراکیــه لقــِب   گرفتنــد، و شــاه بــه 

درخواسـت دربـار       سـران آتـن بـه      مراتب دوستی و وفاداری خـویش را بـه شاهنـشاه ابـراز داشـت؛              

های سـپرد کـه در امـور داخلـی شـهر         ئی امضاء کردند کـه ضـمن آن آتـن تعهـد مـی               ایران اقرارنامه 

بهانۀ تشکیل سلطنت یونانی امنیت و آرامش یونانیان را بر      خودمختار یونان دخالت نکند و به     

 کـه فیلیـپ مقـدونی درصـدد دسـت انـدازی بـر           نـد دربـار ایـران اطـالع داد        بـه سران آتـن    . هم نزند 
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یونان است؛ و مـشورت فرسـتاد کـه شاهنـشاه پیمـان دوسـتی بـا مقدونیـه را نقـض کنـد و بـرای از              

 ایـن پیـشنهادِ لشکرکـشی ایـران بـه مقدونیـه             .برداشـتن ایـن خطـر اقـدام الزم را انجـام دهـد             میان  

سبب غفلتِ اردشـیر سـوم در دربـار ایـران        برای از میان برداشتن سلطنت فیلیپ بود، که البته به         

هائی فرصتهائی را  شان در لحظه دولتها در تصمیمات داخلی یا روابط خارجی     . پاسخی نیافت 

دنبــال  دهنــد کــه گــاه ممکــن اســت کــه زیانهــای غیــر قابــل جبرانــی بــه    از دســت مــیاز ســر غفلــت

هـای آن اسـت    آورد، و این غفلت اردشیر سوم از خطر سلطنت نوپای مقدونیه یکی از نمونـه         می

  .جریان تاریخ جهان را عوض کرد چنانکه در بخش بعدی خواهیم دیدزودی  که به

  ی هخامنشی، و فروپاشی شاهنشاهداریوش سوم. ۱۴

رسید که قدرت شاهنشاهی در همۀ کشورهای زیرِسـلطه تثبیـت    نظر می  بهم   پ ۳۴۰در سال   

یـا در درون قلمـرو شاهنـشاهی بـود یـا در              جـز هنـد و چـین        بـه سراسر جهان متمدن    . شده است 

 از سـدۀ  ظـاهر  بـه  از هر نظر  ایراننوشتۀ اومستد، شاهنشاهی   به. سپهر شاهنشاهی قرار داشت   

   ١.رسید نظر می یرومندتر بهپیش ن

به همان انـدازه کـه در سـرزمینهای زیـر           . ولی این اوج قدرتِ شاهنشاهی آغاز افولِ آن بود        

سلطه بر اطاعت از دربار ایران افزوده شده بود به همان اندازه بسیاری از شخصیتهای نیرومنـدِ          

بودنــد برضــد اردشــیر  تــصمیم اردشــیر ســوم موقعیتــشان را از دســت داده    پارســی و مــادی کــه بــه  

هـائی کـه او در سـالهای آغـازینِ        جایی  جابه. برانگیخته شده بودند و خواهان برکناری او بودند       

دنبال آورد  ئی را به    سلطنتش از نیرومندان پارسی و مادی انجام داده بود نارضایتیهای گسترده          

کنـد؛  ٰى شمشیر و اعدام خنثی هها را ب   هائی برضِد او انجامید، و او مجبور شد که توطئه           توطئه  که به 

ولی اقدامات خشنی که او برای حفـظ و تحکـیم سـلطنتش انجـام داد نارضـایتیهای بیـشتری را                     

 ئـی کـه شـماری از بزرگـان بـا دسـتیاری            در توطئـه  م     پ ۳۳۸ آذرمـاه    در او سـرانجام  . دنبال آورد   به

پزشـک مخـصوصش     توسـط    گویـا .  طـرح کردنـد از میـان برداشـته شـد            بگَە وهوش  شوزیر دربار 

  نیز هخامنـشی و    که مادرش » خشیارشا «نام  یک هخامنشی به   پس از او  . مسموم شد و درگذشت   

اما با این کودتا بزرگان هخامنـشی وارد دوران رقابـت           . ند را بر تخت نشاند    وهوتاووسە نام بود  

. رفتنـد کـشتن   قدرت خونینی شدند، و در این رقابتِ قدرت همۀ فرزندان نرینۀ اردشـیر سـوم بـه    

کــه شــهریار ) عمــوزادۀ اردشــیر ســوم(نبــرد قــدرت در ایــران اوج گرفــت؛ و داریــوش پــسر ارشــامه  

ارمنــستان بــود بــه پایتخــت لــشکر کــشید، خــشیارشا و همــۀ پــسرانش کــشته شــدند، و داریــوش بــه 
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وهـوش کـه آغـازگرِ فتنـه و          بـگَە . کـار تـصفیۀ خـونین رقیبـان قـدرت شـد             سلطنت نشـسته دسـت بـه      

  .)م  پ۳۳۶امردادماه (انیهای اخیر بود نیز توسط داریوش از میان برداشته شد عامل نابسام

 پـس از ایـن رخـدادها، و در زمـانی کـه قـدرت شاهنـشاهی         سـال ۹۷۰  حـدود  گونـه کـه     همان 

عمـر     در یک کودتای درباری بـه      خسرو پرویز ساسانی بیش از هر زمانی در اوج بود، کشته شدن           

کلی دگرگون شـد، کـشته شـدنِ اردشـیر      دنبالِ آن اوضاع جهان به   هشاهنشاهی ایران پایان داد و ب     

بخش عمر شاهنـشاهی هخامنـشی و آغـازگر دگرگـونی             سوم در کودتای بگَە وهوش اکنون پایان      

روای توانـائی بـود، و    فرمـان «نویـسد کـه اردشـیر سـوم      اومستد مـی    .بزرگ در اوضاع جهانی شد    

ــگَە وهــوش بــا کــشتن او شاهنــشاهی پارســی را تبــاه کــرد       خطــا نرفتــه  بــه ایــم اگــر بگــوئیم کــه ب… 

  ١».شدن اردشیر سوم اوضاع جهانی را دگرگون ساخت کشته

نـام   مـصر رسـید یـک افـسر مـصری اهـل جنـوب بـه          همینکه خبر کشته شدن اردشـیر سـوم بـه         

 را گرفت، با دختر معبد بزرگ آمون ازدواج کرد تـا شـوهر خـدازاده      ممفیسخبیشه پایتخت   

هــائی کــه از ایــن  نوشــته. تــصرف درآورد شــود، خــود را فرعــون نامیــد و بخــشهائی از مــصر را بــه  

گویـد کـه کاهنـان منطقـۀ بـاتالقی شـمال مـصر کـشته شـدن اردشـیر سـوم را                         فرعون برجا است مـی    

ان مصر نسبت دادند و ابراز خشنودی کرده از این مدعی فرعونی کمال اطاعت را خشم خدای به

جای پدرش شـاه مقدونیـه    در یونان اروپایی نیز اسکندر پدرش فلیپ را کُشت و به         . نشان دادند 

 کـارگزاران ایـران و تـشکیل شاهنـشاهی پهنـاور             از دسـت   شد و درصدد بیرون کـشیدن سـرزمینها       

فرعـون  . مصر فرسـتاد  م لشکر به    پ ۳۳۵داریوش سوم در سال     . افتادلکان  هِلِنی در شبه جزیرۀ با    

بهره بود، زیرا مردم یونان گرفتار مشکل خودشـان بودنـد کـه     جدید از یاری مزدوران یونانی بی  

فرعون هرچند که مورد حمایت کاهنـان مـصر بـود           . اسکندر با بلندپروازیهایش پدید آورده بود     

مــصر . داری مــصر در برابــر ســپاهیان ایــران در اختیــار نداشــت ولــی چنــدان نیروئــی بــرای نگهــ 

نام شباکَە سپرده شد که یونانیها  افسری به  و شهریاری مصر بهتصرف ایرانیان درآمد،    بهدوباره  

  ). م  پ۳۳۴زمستان سال (اند  نوشته» سباکِس«نامش را 

ودند مـصریان از ایـران      سبب رفتارهائی که ایرانیان در دو دهۀ اخیر با مردم مصر کرده ب              به

قیـام خبیـشه آخـرین فرصـت     . ناراضی بودند و دیگر خواهان ادامۀ سـلطۀ ایـران بـر مـصر نبودنـد       

شان بود که تا کنون در زیر چتر   حفظ هویت تاریخی نیزتاریخی مصر برای بازیابی استقالل، و       

 از دسـت  شاهنشاهی بـردوام مانـده بـود؛ ولـی بـا سـرکوب شـورش و نـابودی خبیـشه ایـن فرصـت                

سپاه اسکندر پیوسته بودند اطالعات کاملی از اوضاع          مزدوران یونانی که از مصر رفته به      . رفت
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  .مصر کند لشکرکشی به توانست اسکندر را تشویق به مصر داشتند که آگاهی از آن می

 او آخرین شانس برای حفظ شاهنشاهی بود،  .مردی کاردیده و شایسته بود     داریوش سوم 

ۀ خـونین رقیبـان   پـس از تـصفی   او وقتـی  .نامیم با او همراه نبود  ا تقدیِر تاریخی می   ولی آنچه را م   

گونـه     کـشورهای تابعـه هـیچ      اریکۀ کوروش و داریوش تکیه زد، در مراکز قدرت محلیِ          برقدرت  

ش  باقی نمانده بود؛ و حتی در داخـل ایـران رقیبـان او بـرای آنکـه مـشروعیت             اومشروعیتی برای   

 کـه  »فرهـی «خـونش   در گفتند که او از تبار هخامنش نیـست و         سخن از آن می    دزیر سؤال ببرن  را  

 این سخن از آنجا آمده بود که او از یـک مـادر غیـر              .الزمۀ مشروعیت سلطنت است وجود ندارد     

رسـید نیـز بیـرون بـود، و چنانکـه         اردشـیر دوم مـی      او از سلـسلۀ خانـدان شـاهی کـه بـه           . پارسی بود 

او نرسـیده بـود مقـامش      اردشـیر دوم بـود، و چونکـه شـاهی از پـدر بـه           گفتیم، پـدرِ بـزرگش بـرادرِ      

  . مشروعیت نداشت

قدرت رسیده    اساس نارضایتی پارسیها از داریوش سوم آن بود که او با کودتای خونین به             

. های بزرگانی که از او زخم خورده بودند سبب شایعات فراوانی دربـارۀ او شـد                 نارضایتی .بود

باشـد، یعنـی کـسی    » گَـودکَن  « شاید دادند که معنایش  » کودمن«او لقبِ     او به دشمنان همامنشِی   

  .فکر کَندن گود برای دفن کردِن بزرگان کشور است که به جای کشورداری به

داریوش سوم هم تـدبیر داشـت، هـم دالور بـود، هـم تجربـۀ دراز حکـومتگری و فرمانـدهی                   

 وارد دوران خـشونت  خردانۀ بگَە وهوش ی بیدتاسپاه داشت، ولی شاهنشاهی هخامنشی با کو  

توانـست کـه    های فروپاشی نزدیک شده بود، و تدبیر داریـوش سـوم نمـی    لبه  بهریزی شده   و خون 

کـام    ی خونین که بسیاری از بزرگانشان رابه      اهابزرگان هخامنشی در پی کودت    . را نجات دهد    آن

های اقتدارطلبانِ پارس و مـاد بـا       رقابت.  نبودند سوممرگ فرستاده بود آمادۀ اطاعت از داریوش        

  .او از هرسو سر برآورد و شاهنشاهی را برای فروپاشی نهایی آماده کرد

 طبقۀ حاکم در ایران برقرار  زورمندانبخش در میان      که یک تقسیم منافع رضایت      تا زمانی 

ۀ حمایـت یکپارچـ    آوردند از   دست می   شرایطی که تخت و تاج را به       بود، شاهان هخامنشی با هر    

 بودند   یا فرزندانشان   همین سپهداران  .شدند  سپهداران خاندانهای بزرگ کشور برخوردار می     

 ریاســت حکومتهــای محلــی را در ســرزمینهای تابعــه در دســت) شــهریار (پــاو عنــوان خــشتر کــه بــه

طــور مــنظم   کردنــد و جریــان مالیاتهــا بــه   داشــتند و از منــافع ایــران در آن ســرزمینها حمایــت مــی   

یتخـت ایـران سـرازیر بـود؛ و ارتـش ایـران کـه از پـشتوانۀ مـالی انبـوه دربـار برخـوردار                سـوی پا    به

. کرد  امنیت و ارزشهای تمدنی پاسداری می       از صلح و ثبات و     جهان هخامنشی بود، در سراسر    

 ولَِع قدرتِ اعضای خاندان سلطنتی و حمایتِ این یا همراه با روی کار آمدن اردشیر سوم کهاما 
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 ،کـرد سپهداران محروم  حمایت بخشهائی از  دربار را از   از آن یا این مدعی سلطنت     آن سپهدار   

 بــسیاری از نیرومنــدان و بخــردان کــه اورنــگ شاهنــشاهی را بــر دوش داشــتند قربــانی شــدند، و   

  .گسیختگی نظام هخامنشی شروع شد دوران ضعف و از هم

 کــه ناشــی از دهتوۀ انــسانی و ســیــک چهــر:  اســتۀ متــضادقــدرت سیاســی دارای دوچهــر 

، و وجود آن برای جامعه ضرورت دارد؛ ایـن        است بشری   ضرورت حفظ نظم و امنیت در جامعۀ      

ریز   دیگر خون  و یک چهرۀ     .نامیده شده است  » خشتر«چهره است که در فرهنگ ایران باستان        

 و ایـن نیـز ضـرورت حتمـی تمـدن اسـت؛        انـسان اسـت،  خواهیِ خوی افزون   که برآمده از   و خشن 

توسـط    این چهـره کـه بـه   .یابد  مفهوم نمیبدون آن ۀ تمدنی    تالش انسان در راه رشد و توسع       زیرا

هـای انـسانی     نردبان قدرتشان را بـا الشـه       زورمندانْ که   شود  سبب می شکل گرفته است    » آز«دیوِ  

  .، و با استفاده از ابزار توطئه و نیرنگ و فریب از آن باال بروندتأسیس کنند

بنیـاد   عمـق خـویش سـست و بـی     رسـد در  نظر می  نیرومند به که  ن اندازه   هما  هر حاکمیتی به  

را در دسـت دارنـد کـه اسـیر       زمـام آن ئیانـد، و انـسانها   تـشکیل داده حاکمیـت را انـسانها      . است

هرچــه یــک آدم بیــشترخواهان قــدرت باشــد، بیــشتر اســیر هواهــا و    . نــدا امیــال نفــسانی خــویش 

  :گوید ولویم. است» از« و بندیِ دیوِ هوسها است

   استافتادنیان بت زاین نردبـق       عاا و مــنی استــن مـنردبـــان خــلق ای

  د شکستواهــــ خبـتـَراســـتخوان او        تـــر  است ابلــــه ه باال تـــر رودــــهـــرک

. هرگونــه حکومــت کــه در جهــان بــوده اســت تــاریخ نبــرد قــدرت اســت      تــاریخ ســلطنتها و 

را کـشتگان     های بشری نهاده شـده بـوده و پلکـان آن            ت در سراسر تاریخ بر روی الشه      نردبان قدر 

دیـو آزمنـدی      سـازد و انـسان را بـه          مـی  آلـوده قدرت سیاسی وجدان را     . اند  داده  بشری تشکیل می  

هـیچ شـکلی از اشـکال       . سـازد   گوشت انـسانها او را سـیر نمـی          خون و  جزکند که چیزی      مبدل می 

 نیـست، و یـک شـخص همینکـه بـر مـسند قـدرت نشـست چـه                    ٰىمـر مـستثنی   قدرت سیاسی از ایـن ا     

تــرین اشــکال  مقــدس. فــساد خواهــد گرائیــد و ســتم پیــشه خواهــد کــرد  بخواهــد و چــه نخواهــد بــه

جهـاد در راه    «آنچه   اند؛ و   اند نیز چنین بوده      خود داشته  پیشانِیقدرت سیاسی که نام خدا را بر        

  و اســیرگیریتخریــب و تــاراج آبادیهــا و کــشتار   ایچیــزی جــز اقــدام بــر  شــده   نامیــده مــی »خــدا

مـدعیان نماینـدگی    .  است انسانها و گسترش رعب و وحشت به هدف بسط سلطۀ خویش نبوده           

انـد   خواسـته   که نمیاند   بوده انسانهائی تحت نام جهاد برای دین خدا درصدد نابودسازی          خدا

ایــن جهــادگرانِ پذیرنــد، و در برابــر  را بانــد زده  کــه بــا نــام خــدا شمــشیر مــیآزمندانــۀ آنهــاســلطۀ 

  .اند کرده هستی و هویتشان دفاع می  ازریز خون
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نبــوده » آز« کــه چیــزی جــز همــان دیــوِ انــد عظیمهــای تــاریخ همــه اســیر نفــس خــویش بــوده 

کــه چــون شــاهان مــصر و   از کــسانی. تــوان یافــت گونــه اســتثناء نمــی  هــیچدر ایــن حقیقــت. اســت

کــه چــون شــاهان   انــد گرفتــه تــا کــسانی دانــسته خــدای آســمان مــیمقدونیــه خودشــان را فرزنــدان 

  تـــا،انـــد پنداشـــته اســـرائیل خـــود را برگزیـــدگان و پیـــامبران خـــدای آســـمانی مـــی  رودان و  میـــان

یکسان اسیر امیال و   همه به،اند شناخته تمدن بشری می  را خدمتگزار  شاهنشاهان ایران که خود   

. نـد ا نـد همـین اسـیران   ا وز نیز آنـان کـه درپـی کـسب قـدرت     امر. اند بودهو دیو آز هواها و هوسها   

ئی  و خصیصه »آز« نام  نزد زرتشت یک دیوی به است که عامل آنئی  یک بیماری قدرتهوسِ

توانـد بهبـود     مبتال شد تا زنـده اسـت نمـی   »آز«بیماری   و وقتی کسی به؛است» انگر منیو «نام    به

گـاه شـفا      کنـد ولـی هـیچ       ی از خون و الشۀ انسانها تغذیه می       همواره برای التیام این بیمار     یابد، و 

پـذیر   طلبیـد و سـیری       بود و همواره مغز انسان می      »ماردوش«ها     افسانه نه تنها ضحاکِ  . یابد  نمی

 که مارهـای هـوا و    است تاریخ در دیروزها و امروز هرکدام یک ضحاکاقتدارگرایانِنبود؛ همۀ  

بمانـد و   شت و خون انـسانها تغذیـه کنـد تـا قـدرتش زنـده                کند که از مغز و گو       هوس مجبورش می  

ها هوس قدرت سیاسی است و ضـحاکهای هـر             افسانه مارهای ضحاکِ . اش ماندگار گردد    سلطه

اورنـگ  . تـوان یافـت    تـاریخ نمـی    اقتدارگرایانِ و هیچ تفاوتی میان      ؛ندا   زمان اقتدارگرایانِزمان  

 هـر   است برای حصول یا حفظ آن دسـت بـه          حدی پرکشش است که انسان حاضر       روایی به   فرمان

خاطر حصول  ترین جنایتهای تاریخ به   بزرگ. جنایتی بزند و مارهای نفس خویش را ارضا کند        

 تـاریخ در  اقتـدارگرایانِ .  صورت گرفته اسـت   )چه قدرت سیای چه قدرت مالی     (قدرت  یا حفظ   

  هــر انــسانرزه برانــدامانــد کــه بــازگویی آنهــا لــ   جنایتهــائی زده دســت بــهشان هدفــ راه وصــول بــه

در خانـدان عثمـانی از زمـان سـلطان محمـد فـاتح چنـین رسـم افتـاد کـه                      . اندازد  می سرشتی  نیک

ــه    ســلطنت مــی  هــرکس پــس از پــدرش بــه    کــشتاراش را  رســید همــۀ بــرادران و برادرزادگــان نرین

الرشـید   فرزندان هارون . کرد تا هیچ فردی که بتواند مدعی او شود در روی زمین باقی نماند               می

پنداشـتند،   عباسی کـه خودشـان را جانـشینان پیـامبر و نماینـدگان اهللا و سرپرسـتان دیـن حـق مـی                 

قتـل رسـاند    سال به سال را مأمون جوان جان یکدیگر افتادند و امین جوان       برای این مقام فریبا به    

حـه و    پـیش از آنهـا بهتـرین اصـحاب پیـامبر یعنـی علـی و طل                 .برمسند خالفت تکیـه بزنـد     خود  تا  

کام مرگ کشاندند؛ و اندکی پس  هزار عرب را به  روز چندین   زبیر برسر مقام خالفت دریک نیم     

برسـر مقـام خالفـت در یـک جنـِگ چنـدروزه هفتـاد و                ) دو عمـوزاده  (از این واقعه معاویه و علـی        

 دانــیم چنانکــه مــیحــسین کــه دختــرزادۀ پیــامبر بــود نیــز . کــشتن دادنــد چنــدهزار عــرب را بــه

 معرفـی   دیـِن اهللا   قدرت کسانی شد که خودشان را وارثـان مقـام پیـامبر و حافظـان نـاموس                   قربانی
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ایــن رود خــون . داســتان قــدرت در تــاریخ بــشری بــا داســتان خــون گــره خــورده اســت. کردنــد مــی

 بـر روی ایـن کـرۀ خـاکی     خـواه   قـدرت همواره بر بـستر قـدرت و سـلطه در جریـان اسـت، و تـا بـشرِ               

  .اهد ماندخوزِیَد در جریان  می

کننــد، خودشــان نیــز  هــای انــسانها بنــا مــی امــا اگــر اقتــدارگرایان قدرتــشان را بــر روی الشــه

 یکـی از اسـرار طبیعـت باشـد کـه            شاید این . مجبورند که بهای گزافی در قبال اقتدارشان بدهند       

بهـای  کـه   یابـد، فرزنـدانش مجبـور باشـند           آن دسـت مـی       شـوکت و عظمتـی کـه بـه         ِبسح  انسان به 

 تئی سلطن ئی که دوره و شاید راه و رسم جهان این باشد که خانواده. میابیهایش را بپردازندکا

شـاید راه و رسـم روزگـار        . باید بهای شوکتشان را فرزندانـشان در ایـن دنیـا پـس بدهنـد              کنند    می

سـتم نیـست     شاید هم چون هیچ قدرتمندی بی     . انسان ندهد   بها به  این باشد که هیچ چیزی را بی      

شـوند    مجبور مـی   حکم طبیعت   بهدهد، ستمکاران     اس قدرت سیاسی را ستم تشکیل می      اس و

 یهـود کـه    کهـنِ در دیـن .  توسط فرزندانشان بازپس بدهنـد     یا خودشان یا    کیفر ستمهایشان را   که

باور بـر آن   زندگی پس از مرگ عقیده نداشت، کرد و به میاین دنیا محصور  پاداش و کیفر را به 

 در داسـتانِ    .دهنـد    بدکاران تا هفت پشتشان کیفر بدیهای پدرانشان را پـس مـی             که فرزندان  بود

او اطـالع داد کـه او کیفـر یکـی از             کروسووسِ لیدِیَەیی نیز باالتر خواندیم کـه خـدای یونانیهـا بـه            

 پس داده که زمانی پدربزرگش انجام داده بـوده اسـت، و در اثـر ایـن کیفـر بـوده کـه                  را بزههائی

ان و   هنـدو  بـاور  در   . داده اسـت    از دسـت   ش شکست یافته و سـلطنت و کـشورش را         در برابر کورو  

) هـا  جـنم (روند، و بدکاران در ایـن زنـدگیها         آیند و از دنیا می      دنیا می    انسانها بارها به   ،بودائیان

  .چینند دهند یا میوۀ کردارهای نیکشان را می می را بازپس کردارهای بدشانکیفر 

 برما پوشیده مانـده، ولـی آنچـه هـست       رازهای جهان  دانیم و    را نمی  تخفِیّۀ طبیع  ما اسرار 

توان درک کرد کـه انـسانها مجبورنـد کیفرهـائی چـه فـردی و چـه خـانوادگی در همـین                       اینکه می 

تـرین    دهـد ولـی آنهـا را درگیـر خـصومت نزدیـک              برخی سلطنت مـی    روزگار به . دنیا پس بدهند  

کـشیدن بـر روی     کـه بـا تیـغ   کنـد  میمجبورشان کرده ب ایشان سل  کند و آرامش را از      کسانشان می 

همـواره در ایـن    درد برادرکشی نگاه دارنـد و    شان را با داغ فراق و      ترین کسانشان کرسی    نزدیک

هــا اســت کــه همیــشه بــر دوش ضــحاکهای هــر زمــان       ایــن همــان مارهــای افــسانه  . آتــش بــسوزند 

ه از خون و مغز انسانها تغذیـه کننـد حتـی     کدارند  میآزارند و مجبورشان     اند و آنها را می      نشسته

 سیاســی را در جهــان ســلطۀمــا کــدام . خودشــان باشــد تــرین کــسان بــه اگــر از خــون و مغــز نزدیــک

 سیاسـی را در جهـان دیـروز    سـلطۀ آلـوده نباشـد؟ کـدام     گناهـان  خون بـی  شناسیم که دستش به   می

داشــته باشــد؟ امــروز در  تــرین کــسان خــودش را در ســینه ن   نزدیــک ســراغ داریــم کــه داغ ســتم بــه  
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تـرین    نزدیـک کـس و حتـی        شناسـیم کـه سـتمش شـامل همـه            سیاسـی را مـی     سـلطۀ خاورمیانه کدام   

 ایــن دو الزم و. » و فریــبســتم« یعنــی » سیاســیقــدرتِ« اصــوالً  نــشده باشــد؟وفــاداران خــودش

  و فریبکـار همینکـه کـسی قـدرت سیاسـی داشـت معنـایش آنـست کـه سـتمگر              . ملزوم یکدیگرنـد  

 بیـشتر   و فریـِب دست آورد، و بـدون سـتم     توان قدرت سیاسی را به       نمی  و فریب  دون ستم ب. است

نبـرد قـدرت   «سـبب اسـت کـه قـدرت سیاسـی بـدون        آن این به. توان این قدرت را حفظ کرد       نمی

شـود، و نبـرد قـدرت سیاسـی یعنـی جنـگ انـسانها بـرای حـصول یـا حفـظ                          حاصل نمی  »سیاسی

، و ایـن  شـوند    و بسیار کسان فدا می     شود  کار گرفته می    نامردمیها به و  ها    راه حیله   قدرت؛ و در این   

ادعای حفظ نظم و امنیت تـدوین گـشته           همه قوانین که به      این .استگری و فریبکاری    عین ستم 

همه زندان که برای در بند داشتن مخالفان دولت ساخته شده است چیزی جز ابزار جبـر و                  و این 

  . شان بر انسانها ادامه دهند اند تا به سلطه ختهزور و ستم نیست که زورمندان سا

 »ســتم« را متــرادف »قــدرت سیاســی «قــدرت سیاســی بنگــریم   وقتــی از ایــن نقطــه نظــر بــه  

ولی  . بنامیم »زورمندان ستمگر «ئی جزآن نداریم که همۀ قدرتمندان تاریخ را           یابیم، و چاره    می

  یــک صــف ازآنِ  :دهــیم  مــی  قــرار  صــف متمــایز   دو را همیــشه در و اقتــدارگرایان  زورمنــدان  مــا 

انـد و     خواسـته   زورمندانی است که قدرت سیاسی را برای برآوردن امیال شـهوانی خودشـان مـی              

کـه امتیـازات       زورمندانی اسـت کـه در حـالی        صف دیگر ازآنِ  . اند  بشریت نکرده   هیچ خدمتی به  

تـوان   د کـه نمـی  انـ   بشریت نیـز خـدماتی کـرده        اند، به   خواسته  قدرت سیاسی را برای خودشان می     

ــده گرفــت، بلکــه بایــد آنهــا را بــه      خــاطر خدماتــشان ســتود و خــاطرۀ خدماتــشان را گرامــی       نادی

عبارت دیگر، چنین شاهانی دارای       به. اند    نام داده » سالطینِ عادل « اینها را اصطالحاً     .داشت

. شـود   ازآن یـاد مـی    » دیکتـاتوریِ صـالحان   « سیاسـی بـا صـفِت         انـد کـه در اصـطالحِ        سلطنتی بـوده  

 و خــشیارشا  کــوروش و داریــوش و  خــشتریتە و هوخــشتره و  هخامنــشی چــون  مــاد وشاهنــشاهان

 آنهـا . ، و دیکتاتوران صـالح بودنـد      جمله هستند   از این  اردشیر اول و داریوش دوم و اردشیر دوم       

یـم و آنـان را تـا    ا شانمـان و هویتمـان را مـدیون خدماتـ     انـد کـه مـا هـستی تـاریخی         زورمندانی بـوده  

انـد کـه در طـول         ئی کرده   تمدن بشری نیز چنان خدمات ارزنده        آنان به  .ستائیم  د تقدس می  سرح

  . و هنوز هم هستنداند بودهتاریخ مورد ستایش 

نبرد قدرت برای تصاحب مقام سلطنت از نخستین روزهای تشکیل شاهنـشاهی در ایـران         

آورد،  وجـود مـی   اش بـه  وجود داشت، زیرا جاذبۀ تخت و تاج کـه نـوعی خـدایی را بـرای دارنـده                

یــک از شــاهان هخامنــشی   هــیچ. انــداخت هــوس شــاه شــدن مــی  هرکــدام از افــراد خــانواده را بــه 

 رقابتهـا   درنـگ   بـی مـرد     سـلطنت نرسـید، و هربـار کـه یـک شـاه مـی                آمیز به   مسالمتکامالً  شیوۀ    به
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تـرین و   مـنش  تـرین و بـزرگ   فرهیخته. شد شد تا آنکه شاه پرقدرت بر رقیبانش پیروز می   آغاز می 

ترین شاهنشاه تـاریخ کـه کـوروش بـزرگ باشـد نیـز کرسـی سـلطنتش را در آغـاز بـر                          دوست  انسان

ــا کــرد    ــتِیاگ بن همچنــین بــود داریــوش بــا آن فرهیختگــی، و   . خــونِ کــشتگان جنگهــایش بــا اَش

کـوروش و داریـوش بزرگتـرین خـدمتگزاران بـه      . گزارش جنگهـایش را در جـای خـود خوانـدیم     

ســازان تــاریخ جهــان بودنــد، و هرچنــد کــه تــاریخ جهــان تــا    خ و بزرگتــرین تمــدنبــشریت در تــاری

منـشِی آنهـا    دوسـتی و بـزرگ   اندیـشی و انـسان   فرهیختگـی و نیـک   گرانی بـه   امروز نتوانسته سلطه  

  . گر نیز حساب خاص خودشان دارند عنوان زورمندانِ سلطه نشان بدهد، ولی به

سیاسی اسـت، و هرچـه زور حکـومتگران بیـشتر           إعمال زور اساس احراز و استمرار قدرت        

ایــن اصــل در همــۀ تــاریخ و جغرافیــا مــصداق . یابــد باشــد قــدرت سیاســی آنهــا دوام بیــشتری مــی

چونکــه زور اســاس . توانــد دوام یابــد هــیچ قــدرت سیاســی بــدون تکیــه بــر زور و جبــر نمــی. دارد

بد فرادست خواهد شـد و  احراز قدرت است، در بین رقبای زورمند آنکه زورش بر دیگران بچر    

 مقابله با زورهای همسان با یکدیگر       رقیبانیکه    ولی زمانی . دیگران را زیر فرمان خواهد گرفت     

جـا را   رود و آشـوب و نـاامنی همـه     کـشور در نابـسامانی فرومـی       ،شود  کنند جنگ داخلی آغاز می    

 یــک زورآور تــازه پــذیرفتِنشــوند و بــرای  گیــرد، مــردم از همــۀ زورآزمایــان روز بیــزار مــی   فرامــی

د آمـاده  جامعـه برگردانـ   در کنـد و امنیـت را بـه          را از میـدان بـه      زورآورانِ دیگـر  رسـیده کـه      میدان  به

 و وجود آمده بـود  با روی کار آمدن داریوش سوم در ایران به        همراه  این وضعی بود که     . شوند  می

  .شاهنشاهی ایران را برای فروپاشی آماده کرد

 در اندیـشانه   و تـدبیِر نیـک    ران را بـازور شمـشیر و ابـزار تئـوریکی          شاهنشاهان هخامنشی ای  

خواسـتند،    مـی خـود چیز را برای  آنها آزمندانی بودند که همه  . داشتند اوج قدرت و شکوه نگاه    

 امتیـازاتی بدهنـد و آنـان        شانبران و حامیان    فرمان   ناگزیر بودند که به    »خواستن«لیکن برای این    

بــا وجــود شاهنــشاهان و شــهریاران محلــی  . ت سیاســی ســهیم ســازند قــدر مزایــای ناشــی از را در

 چـون ایرانـی بودنـد و در ایـران مـستقر بودنـد سـرزمین و قـوم خـویش را             شان خواهی  افزونخوی  

آوردهـای    دسـت . نام ایران و برای ایران بود      بهدادند    کاری که انجام می    داشتند و هر    دوست می 

دربـار شـاهان و        و هنـری کـه بـرای شـکوه بخـشیدن بـه             های فرهنگی   تمدنی، یعنی همۀ آن ساخته    

هـدف فرونـشاندن عطـش عظمـت آزمنـدان            شـد، گرچـه بـه       کاخهای شهریاران محلی سـاخته مـی      

 خـاطر شـوکت و شـکوه    بـه  ران بـود، نـام ایـران برخـود داشـت،         آمـد، در ایـ      وجود مـی    حکومتگر به 

های مردم کشور که آفرینندگان   توده.آورد ، و برای ایرانی عزت و ثروت و آرامش میایران بود

  چنـدان  وگرچـه ،کردنـد  وجـود آنهـا افتخـار مـی      بهسائقۀ ایرانی بودنْ    بودند، به  ارجمنداین آثار   
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دانـستند؛   خودشـان مـی   رسید باز هم آنها را متعلق به خودشان نمی آوردها به ئی از آن دست     بهره

   و بـود و ایرانـی  شکوه و قدرت ایـران       ثمرۀ کار و تالش خودشان و نمایشگر         زیرا اینها در نهایت 

ایرانـی عـزت و شـوکت و سـربلندی بخـشیده ایرانـی را سـرورِ            گرفت کـه بـه      دستگاهی تعلق می    به

  .جهان متمدن ساخته بود

گذراندنـد و   مـی زندگی   بازرگانینعت وی و ص  دامدارهای ایرانی از راه کشاورزی و         توده

شاهنـشاهی  .  ادامه بدهنـد معمولیزندگی   بتوانند به  در سایۀ آن   تاامنیت بودند    نیازمند ثبات و  

جانبـه را در ایـران برقـرار          ثبـات و امنیتـی همـه      ) ۳۳۱ ۵۵۰ (دو سـده و انـدی     هخامنشی در طـول     

و در خــالل دو ســده . دادنــد کــار و ســازندگی ادامــه مــی  و ایرانیــان در ســایۀ ایــن امنیــت بــهداشــت

در جهان هخامنـشی  ، نه تنها ایران بلکه سراسر که شاهنشاهان ایران در اوج قدرت بودند  اَندی  

حمایـت    شاهنـشاهی در زیـر چتـر       درون قلمـرو  سـرزمینهای   . ئـی زیـست     سـابقه   آرامش و ثبات بی   

ســر بردنــد و در غیـاب جنگهــا و ویرانیهــا و   دولـت مقتــدر هخامنــشی در نظـم و ثبــات و ســکون بـه   

 و پس از آن نیز تـا قرنهـا    ندیده بودندچشم آوارگیها در آرامشی که شبیه آن را پیشتر به     غارتها و 

جهت دوران هخامنشی دوران رشد  از این. سازندگی و شکوفایی ادامه دادند  بهچشم ندیدند   به

 سلطۀ  زیرگرچه اقوام و ملل خاورمیانه      . گیر تمدن بود    شکوفایی چشم  صنایع، رونق بازرگانی و   

نهادنـد و    احتـرام مـی  اقـوام   و عقایـد   یـان  و اد  فرهنگهـا  زیستند، ولی چونکه ایرانیان بـه       ایران می 

گونـه آزادی داخلـی برخـوردار         سنتهای اقوام کـاری نداشـتند، اقـوام تـابع شاهنـشاهی از همـه                به

 دلـی  بـا خـوش  مالیاتشان را  کرد رضایت داشتند و که برآنها حکومت میاز دستگاهی    لذا بودند

  .نهادند  می شاهنشاهی ارتش تمام در اختیارخشنودیِپرداختند و فرزندانشان را با  می

 را سراغ ندارد که همچون دولت هخامنشی همۀ اقوام          دولت جهانگیری  هیچ   جهانتاریخ  

تنهـا در  . شمار آورده و برای همه آزادیهای یکسان قائـل شـده باشـد    و ملل را فرزندان خویش به 

 خـدایان یکـدیگر     عقائد و ادیـان و      سایۀ دولت هخامنشی بود که اقوام جهان آموختند که باید به          

. بـردن دیـن دیگـران برنیاینـد        دادن خدایان دیگـران و از میـان         فراری  درصدد احترام بگذارند و  

کـار   عقائـد و آرای یکـدیگر را یـاد گرفتنـد و بـه            احتـرام بـه    جهـان در سایۀ این دولت بود که اقوام        

شی مورد ستایش   جای تاریخ هیچ دولتی را سراغ نداریم که مثل دولت هخامن            ما در هیچ  . بستند

   .اقوام زیر سلطه قرار گرفته باشد
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