
  گفتار سوم

  بزرگ داریوش

در پیش بـود کـه رشـتۀ تبـارش       پور اَرشامە پور آریارمنە پور چیشاَسپە ویشت پورداریوش  

  را میـان دو    خوزسـتان م پـارس و        پ ۶۴۰پـیش در سـال      چـیش . رسـید   کـوروش مـی    تبـار   پشت به  سه

قـسیم  ت)  داریـوش بـزرگ    نیـای   بـزرگ (و آریـارمنە    )  کوروش بـزرگ   نیای  بزرگ(پسرش کوروش   

 داریـوش را از صـحنه       نیـای   کـوروش  نیای نداریم   آگاهی که ما از آن      ئی  گونه  بهبعدتر  . کرده بود 

 پـدر  ،ازنظـر خانـدانی  . د شـده بـو  خوزسـتان  پـارس و  شاهدرجۀ دوم پائین آورده خود  کنار زده به 

 و پـدرش  اَسـپە  ویـشت  درگذشـت، کـه کـوروش    زمـانی . داریوش دست کمـی از کـوروش نداشـت    

گوید پـیش از او هـشت    روایت داریوش بزرگ در بغستان که می  بنا به.هردو زنده بودندە  اَرشام

بـوجیە دوم،     اند، اَرشامە نیـز بـرای مـدتی شـاه بـوده و چـه بـسا کـه کـام                      تن از خاندان او شاه بوده     

وقتی داریوش به سلطنت نشست     .دست کردن قدرت سیاسی، او را کنار زده باشد          خاطر یک   به

بــوجیە شــهریار  اَســپە در زمــان کــوروش و کــام  ویــشت. ە و اَرشــامە هــردو زنــده بودنــد اَســپ ویــشت

  . پارت و هیرکانیَە بود و در مرکز پارت استقرار داشت

 تــر از  شایــستهپادشــاهی خــودش را بــرای پــسراِن پیــر ی تــوان تردیــد کــرد کــه اَرشــامە آیــا مــی

ــا پــس از کــوروش زمــان آن    دانــسته؟ پــسران کــوروش مــی  فرارســیده بــوده کــه برســر فرزنــدان    آی

بـوجیە و     کـام (کوروش همان برسد که نیای کوروش با نیـای داریـوش کـرد؟ هـردو پـسر کـوروش                    

ئـی کـه کـورش     بـر اورنـگ شاهنـشاهی    آریـارمنە  داریوش نوادۀدرپی هم از میان رفتند تا   ) بردِیَّە

دۀ کـوروش از صـحنه کنـار    نـام افـراد خـانوا    پـس از آن  .با تـدبیرش تـشکیل داده بـود تکیـه بزنـد          

ار شاهنـشاهی و آفریننـدۀ سـلطنتی    ذعنوان بنیانگ   های داریوش نه از کوروش به       رفت و در نبشته   

عمـل آمـد، و هرجـا کـه      دست داریوش افتاده بود تجلیلی شـد و نـه از خـدماتش تقـدیری بـه                که به 

شاره شود که بنیانگـذار  سادگی از او یاد شد بدون آنکه ا میان آید به     از کوروش به    نامی الزم بود 

کلــی کنــار نهــاده شــدند  بــهبــوجیە و بــردِیَّە  فرزنــدان نرینــۀ کــام. بــوده اســتپارســیان شاهنــشاهی 

  . ئی که تا پایان دوران هخامنشی هیچ نامی از نوادگانِ کوروش در میان نیست گونه به

  جنگهای داریوش بزرگ با رقیبان قدرت. ۱

شورشـهای  سلـسله    بـا    درنـگ   او بـی  . ت نگرفـت  سـادگی صـور     استقرار سلطنت داریوش به   
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ایـن  . برپـا کردنـد    از قبایـل مختلـِف ایرانـی و غیـر ایرانـی           شد که رقیبانش     مواجه   ئی  گسترده

خانــدان دیگــر بــود کــه توســط   جــایِی ســلطنت از یــک خانــدان بــه  آمــِد طبیعــی جابــه شورشــها پــی

فکـر افتادنـد    انـی در کـشور بـه   خـواهِ ایر    بسیاری از سپهدارانِ قدرت   . داریوش صورت گرفته بود   

پـا    آنهـا بـه   یـابی بـه تـاج و تخـتِ      که اکنون که کوروش و فرزندانش در جهان نیـستند بـرای دسـت             

توان مخالفت با شـخص داریـوش         شورشهای ضد داریوش را نمی    . خیزند و جانشین آنها شوند    

اورنــگ  بــهیــابی  تعبیــر کــرد، بلکــه تالشــهائی بــود کــه ســپهدارانِ رقیــب داریــوش بــرای دســت      

لذا بازخوانی این شورشها را نبایـد در ارتبـاط بـا کودتـای داریـوش                . راه افکندند   شاهنشاهی به 

بوجیە و بردیّە و خأل موقتی قدرت         آمد نابودشدنِ کام    عنوان پی   تفسیر کرد، بلکه باید آنها را به      

مـردمِ کـشور از     عبارت دیگر، این شورشها نه نشانۀ نارضـایتی           به. سیاسی مورد بررسی قرار داد    

چنــگ آوردن تخــت و تــاج شاهنــشاهی  وضــع موجــود، بلکــه تــالش ســپهدارانِ نیرومنــد بــرای بــه 

ــود  ــران ب ــه کــه از گــزارش داریــوش برمــی    ولــی آن. ای ــدارگرایان    آیــد، هــیچ  گون کــدام از ایــن اقت

نتوانستند موقعیتی کـه داریـوش و هخامنـشیان داشـتند را کـسب کننـد، و از چنـدان حمـایتی در                       

گزارش سرکوب شورشهای داخلـی در کتیبـۀ        . آسانی نابود گشتند     برخوردار نشدند، و به    کشور

  :بغستان چنین آمده است

در بابل . پا خاسته برای خودش تشکیل سلطنت داد به »ەآترین«نام  در خوزستان مردی به   

 خـویش گـرد     پیرامـون  که پسر نبوخد نـصر اسـت و مـردم را             شد مدعی   »لِب تا نیدین«نام    مردی به 

شکــست داده آســانی  بــه اعزامــی داریــوش لــشکر را ەآتــرین.  بابــل خوانــدشــاهآورده خویــشتن را 

بـرای مواجهـه بـا شـورش بابـل داریـوش شخـصاً        . نزد داریوش برد که در بابل بـود       اسیر کرد و به   

. کــرد معــدوم و دســتگیر شکــست دادهدور نبــرد   و مــدعی ســلطنت بابــل را طــی ســه لــشکر کــشید

بـرای بـار     [در پارس، خوزستان  تا بِل، مدعیان سلطنت       ال سرکوب شورشِ آترینە و نیدین     دنب  به

پـا خاسـتند و    بـه ] بـرای بـار دوم  [، بابـل  ، مـاد، ارمنـستان، پـارت، هیرکـانِیَە، مـرو، سیـستان      ]دوم

بـوجیە    در مـصر نیـز شـهریار پارسـی کـه توسـط کـام       .هرکدام بـرای خـودش تـشکیل سـلطنت داد      

ــود  ــده بـ ــشانده شـ ــد  نـ ــاه مـــصر نامیـ ــودش را شـ ــدین  داریـــوش پـــس از  . خـ ــازی نیـ ــل   نابودسـ ــا بِـ تـ

 پادشــاهیخوزســتان برســد مــدعی   بــهلــشکرش ، ولــی پــیش از آنکــه  فرســتادخوزســتان لــشکر  بــه

کـشته گردیـد، و خوزسـتان آرام         دست هواداران داریوش که از خودِ خوزیهـا بودنـد           بهخوزستان  

مـاد و نـوادۀ هوخـشتر       ی  شـاه  از خانـدان     دعـای اینکـه   بـا ا   »فـرورتیش «نـام     بـه   در مـاد مـردی     .شد

در ، ولـی چونکـه فـرورتیش    فرسـتاد ماد   بهلشکرداریوش  . پا خاسته تشکیل سلطنت داد     بهاست  

کـاری از پـیش ببـرد،       که   نتوانست   میان بخشی از قبایل ماد پایگاه مستحکمی داشت این لشکر         
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برای مقابله با قیـام ارمنـستان نیـز داریـوش           . ماد برود   بهاز بابل   و داریوش مجبور شد که شخصاً       

مـدعی سـلطنت ارمنـستان را نـابود           کـه  چنـد دور نبـرد توانـست        پـس از   لـشکر این  . لشکر فرستاد 

ری  بــهئــی از وفــادارانش  بــا دســتهمــاد فــرورتیش را شکــست داد و فــرورتیش   داریــوش در. کنــد

 و او   ،مـاد فرسـتاد     گیر کـرده بـه    را در ری شکـست داده دسـت          اعزامی داریـوش وی    لشکر. گریخت

 با »تخمە چیترن«نام   مردی به ) میانه در آذربایجان  ( »سگَرتِیَّە«در  . دار آویخته شد    در همدان به  

 لـشکر ایـن نیـز توسـط    . ه تـشکیل سـلطنت داد     ی ماد است قیام کـرد     شاهادعای اینکه از خاندان     

 شکـست   گـسیل شـد،   ) تهماسـپ (سـپاد   اَ  نام تخم   فرماندهی یک پارسی به      که به  اعزامی داریوش 

. دار آویختـه شـد     بـه ) اکنـون شـمال عـراق     (در إربیـل    سـپس    مـاد فرسـتاده شـد و        و به یافته دستگیر   

 سـپهداران مـادی کـه در پـارت و هیرِکـانیَە بودنـد از او                 که فرورتیش در ماد قیام کرده بـود         زمانی

کــه  پــدر داریــوش  ســپەا ویــشت و ســپاهیان را برضــد داریــوش شــوراندند    حمایــت کردنــد و 

 نیروی   پس از فراغت از کار شورشگر مادی از ری         داریوش. شهریار پارت بود را بیرون راندند     

 شورشـیان را سـرکوب کـرد و         پس از دوجنـگ بـزرگ      اسپە  ویشتامدادی برای پدرش فرستاد و      

 خاسته تشکیل سلطنت پا به »رادفَ«نام  در مرو مردی به. هیرکانِیَە برگرداند پارت و آرامش را به

 و شکـست انجامیـد    اعزامـی او بـه  لـشکر  توسـط تدبیر داریوش و  این شورش نیز مثل بقیه به  . داد

 و ،اسـت پـسر کـوروش    مـدعی شـد کـه بـردِیَّە       »وهیَـزداتە «نام    در پارس مردی به   . فراده نابود شد  

و در سه موضع و ا. دنیز از او حمایت کردن) پاسارگاد(گرد    حمایتی یافت، حتی سپاهیان پارسە    

فرمـان   سرانجام دستگیر شـد و بـه   شکست یافت و از لشکریان اعزامی داریوش     سه جنگ بزرگ    

  زمانی که وهیَزداتە درگیـر نبـرد بـا لـشکریان داریـوش بـود               .دار آویخته شد    داریوش در پارس به   

 ر اعزامـی  لـشک . ضـد داریـوش شـوریدند       بـه از وهیَـزداتە هـواداری کـرده        سـپهدارانی   در سیستان   

 سه جنگ بزرگ با شورشیان داشـت، و توانـست           )غرب افغانستانِ کنونی   (داریوش در سیستان  

در میـان گرفتاریهـای داریـوش در پـارس     . دمنطقه برگردان شورش را سرکوب کرده آرامش را به  

نـصر   بـا ادعـای اینکـه پـسر نبوخـد            »ەرخاَ«نـام     مـردی بـه    پیر و شرق کشور، بابل مجدداً شورید و      

 نیـز مثـل دیگـر شورشـیها توسـط سـپاه اعزامـی داریـوش شکـست                   ەارخ. شـد  پادشاهاست  بابلی  

   .دار آویختند یافته دستگیر شد و او را در بابل به

طــور  معمــوالً جنگهــای بــه. وقــوع پیوســت همــۀ ایــن رخــدادها در خــالل کمتــر از دو ســال بــه 

تـر خـواهیم      داریـوش ذکـر کـرده و پـائین        تاریخهـائی کـه     (همزمان در چندین نقطه در جریان بـود         

ــاه همــۀ مــدعیان ســلطنت را       ). دهــد را نــشان مــی  خوانــد ایــن  داریــوش در خــالل ایــن مــدت کوت

عنـوان جانـشین واقعـی کـوروش و      بـه آن معنـا اسـت کـه داریـوش      و این به. سرکوب و نابود کرد  
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ور پایگــاه داشــته بــیش از مجمــوعِ همــۀ رقیبــان نیرومنــدِ خــودش در میــان مــردم کــش  بــوجیە کــام

رودان نیـز پایگـاه داریـوش نیرومنـدتر از پایگـاه مـدعیانِ بـومی                  حتی در ارمنستان و میـان     . است

سـبب رفتارهـای نیکـی کـه از کـوروش و         یعنی هم ایرانیان و هم اقوام زیـر سـلطه بـه           . سلطنت بود 

 پاخاســـتۀ ســـلطنت از  کـــامبوجیە دیـــده بودنـــد ســـلطنت هخامنـــشیان را حتـــی بـــر مـــدعیان بـــه        

  . دادند خاندانهای حکومتگرِ سابقِ خودشان ترجیح می

کند که همۀ رهبران شورشها با نیرنـگ و دروغ مـردم              داریوش پس از شرح وقایع تأکید می      

  و هرکدامشان نامی را بر خـودش نهـاد کـه ازآنِ او نبـود،                خودشان گرد آورده بودند،    پیرامونرا  

 کمک کرد تا این دروغگویان و فریبکاران        او  هاهورمزدا ب   داریوش چونکه نیت خیر داشت     ولی

کند که از دروغ و  همۀ شاهان آینده توصیه می  سپس بهاو. دیگری از میان بردارد را یکی پس از

ئــی از  کنــد کــه نــسخه   او تأکیــد مــی.نیرنــگ بپرهیزنــد کــه عواقــب دروغ خوشــایند نخواهــد بــود  

بـر طومارهـای چـرم گـاه و پوسـت       » ریـایی زبان آ «گزارش این رخدادها را در چند زبان، ازجمله         

ایـن  . سراسر سرزمینهای شاهنشاهی فرستاده تا برای مردم خوانده شـود         گوسفند تهیه کرده و به    

ئـی در آن نبـوده        آن معنا است که آنچه را داریوش گـزارش کـرده عـین حقیقـت بـوده، و گزافـه                     به

داننـد یـا آنچـه مایـل بـوده کـه            تـوان پنداشـت کـه آنچـه او مایـل نبـوده کـه مـردم ب                   فقـط مـی   . است

  .آن اشاره ننموده است فراموش گردد با سکوت برگزار کرده و در گزارشش به

سرکــشان و شورشــگران مــدارا   او نــسبت بــه . گذشــت بــود  داریــوش فرمانــدهی قــاطع و بــی  

درآوردن  .کـرد   رفتـار مـی    هرحمانـ  بـی یافت در مجازاتشان نسبةً      چون برآنها دست می    کرد و   نمی

آمیــز مــدعیان شکــستخوردۀ ســلطنت از   نمــایش نهــادن مــذلت  بریــدن گــوش و بینــی و بــه   وچــشم

 سـال  ۲ جنـگ بـزرگ کـه کمتـر از       ۱۹را در     او وی  تـدبیرهای قاطعانـۀ   . بـود روشهای کیفردهی او    

ــروز درآورد و  ــوروش و    وقـــت گرفـــت پیـ ــه میـــراث کـ ــاور او کـ  امنیتـــی سراســـری را در کـــشور پهنـ

او امکـان داد کـه در غیـاب هـر صـدای               نت او را تثبیت نمود و به      بوجیە بود برقرار کرده سلط      کام

در . مخــالفی کــوس مــشروعیت مطلــق بنــوازد و خویــشتن را مــورد حمایــت خــدای جهــان بنامــد    

کنـد کـه      نامـد و تأکیـد مـی         مـی  فریـب   مـردم کـه مخـالفش بودنـد را          گزارش بغستان، او همۀ کسانی    

نبــود تــا در ســایۀ ایــن نــام مــردمِ        ایــشان  زآِن کــه ا بندانــه نــامی بــر خودشــان نهادنــد      دروغآنهــا  

مردم القـا کنـد کـه     خواست به او با این شگرد می    . فریبخورده را به حمایت از خودشان بکشانند      

، و  نبودنـد  کـه در قیـد حیـات         بـود کـسانی     انـد متعلـق بـه       نامهائی که این مدعیان برخودشان بسته     

 تـا مـردم را   گفتنـد  و دروغ    بودند فریب  و مردم شیاد  که این نامها را برخودشان نهادند        کسان   این

معلوم نیست که او در این ادعا تا چه اندازه . مقصدشان برسند  خودشان جمع کنند و به   پیرامونِ
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بینیم که یک پارسی ادعـا        ما وقتی می  . شاید هم حقیقتاً چنین بوده است     ! صداقت داشته است  

ــەکــرده کــه بــردیّە پــسر کــوروش اســت، و حتــی ســپاهیان پ    انــد،  گــرد نیــز فریــب او را خــورده  ارس

. دهیم که ادعای داریوش دربارۀ دیگر رقیبانِ قدرت را نیز درسـت بپنـداریم               خودمان حق می    به

ــگَرتیّە نیــز داریــوش یقینــاً صــداقت دارد، زیــرا بازمانــدگانِ       دربــارۀ مــدعی ســلطنت در مــاد و س

ئـی کـه    انـد، و شکـستهای پیـاپی    ودهشـده بـ    ماد بـرای مـردم آن سـرزمین شـناخته     خاندان سلطنتِی 

ــسته           ــشانگر آن اســت کــه آنهــا درعــین آنکــه توان ــد ن مــدعیان ســلطنت در مــاد از داریــوش دیدن

حـال در مـاد چنـدان پایگـاه            ایـن   انـد نیـروی قابـل تـوجهی بـرای خودشـان فـراهم آورنـد، بـا                   بوده

ارجــی کــه  . دانــد کــه بتواننــد دربرابــر نیروهــای داریــوش ایــستادگی کننــ        مــستحکمی نداشــته 

هـای تخـت جمـشید     تـوانیم در نگـاره   را مـی  داریوش پـس از آن بـرای مـردم مـاد قائـل شـد، و ایـن             

طرازند، نشانۀ حمایتی اسـت کـه داریـوش در میـان ایـن شورشـها از                   ببینیم که پارسی و مادی هم     

  .سران قبایل ماد دریافت کرده بوده است

اش فقـط     پرسـت کـه خـدای یگانـه       ، همچـون یـک شـاه یکتا       داریوش در سنگنبشتۀ بغـستان    

 همـۀ پیروزیهـایش را      اهـورمزدا   اسـت بـا اختـصاصِ ارادۀ مطلـق بـه           خـدای زرتـشت   اهورمزدا  

 ۀارادوانمـود کنـد کـه چونکـه هـدفش اجـرای       تـا   ارادۀ اهـورمزدا نـسبت داده و کوشـیده اسـت              به

در   یاور و حامی او بـوده و       درستی بوده، اهورمزدا همواره    اهورمزدا در برقراری عدل و راستی و      

گونـه خویـشتن را تنهـا     ایـن  او بـه  . پیـروزی رسـانده اسـت       همۀ جنگهـا و در برابـر همـۀ دشـمنان بـه            

فرمـان   از او  بایـد ذات شایستۀ حکومت کردن قلمداد کرد، و معتقد بود که همۀ مردم روی زمین               

آرامـش را در جهـان       منیـت و  هـای اهـورمزدا را، یعنـی برقـراری نظـم و ا              بتوانـد خواسـته     تـا  ببرند

  : او در سنگنبشتۀ بغستان چنین ادعا کرده است.اجرا درآورد به

 بــدباور، زیــرا مــن  هــر خــدای دیگــری کــه هــست  رو اهــورمزدا مــرا یــاوری کــرد و    از ایــن

  .ام  نه من و نه خانواده؛نبودم، پیرو دروغ نبودم، زورگو و ستمگر نبودم

  : استساندهنویرستم چنین  نقش در سنگنبشتۀ و 

بان مـن بـوده و مـرا کامیـاب گردانیـده       یاری اهورمزدا بوده که پشتی   ام به  من هرچه کرده  

او یاور و نگهبان من باد،    .  این کارها را انجام دهم     تاری کرد   ومن یا   اهورمزدا به . است

ارم و گـذ   ارادۀ اهورمزدا وامی    من امور خویش را به    . و کشورم را از بالها در امان بداراد       

ــاد    شــما  دســتورهای اهــورمزدا را کــه بــه  ! ای مــردم. امیــدوارم کــه رســتگاری نــصیبم کن

  .رسیده است رها مکنید و از راه راست و درست روگردان مشوید

شــنود شخــصیتی باایمــان و پارســا و دادگــر و  خوانــد یــا مــی انــسان وقتــی ایــن ســخنان را مــی



۲۸۷  داریوش بزرگ                                                                                                                         شاهنشاهی هخامنشی                 

خـاطر انجـام      دهد کـه بـه      این شخصیت حق می    شود و به    مهرپرور از داریوش در نظرش مجسم می      

ئـی را کـه     مأموریت دادگسترانه و مبارزه با کژیها و بدیها و برقراری راستیها و درستیها هر شیوه              

ولـی  . هر راهی که مناسب پندارد از میان بـردارد      کار بندد و مخالفان راهش را به        صالح بداند به  

بـر زبـان     شـگاف  آتـش  آور ها را یک زورمند خـشم     آورد که این خودستائی     خاطر می   لحظۀ دیگر به  

 »بـر چـشم و گـوش   «و » بلـه قربـان  «، و »لبیـک « جـز داده در برابـر او   کسی اجازه نمی   آورده که به  

      لـشکری را    تـرین شخـصیتهای کـشوری و        کـس حتـی بلندپایـه       همـه   و ١د؛چیز دیگری بـر زبـان آور

ر کتیبــۀ بغــستان از شــش تــن  داریــوش د. دانــسته اســت  مــیۀ خــودشبــست وگــوش  چــشمبــر فرمــان

دوسـتان  « نـام  رؤسای خاندانهای بزرگ پارسی که او را برای حصول سلطنتش یاوری کردند به    

 کـارگزاران دولـتش      شهریاران تحت فرمـانش و     اینها از همۀ امرای ارتش و       جز و ، یاد کرده  »من

ــارت  ــنءَ بنــدکءَ «باعب ــستۀ مــن  (»م ــر مــن  فرمــان/ واب ــام بــرده اســت  ) ب ش تــن همــان  ایــن شــ . ن

سپهداران نیرومندی بودند که با روی کار آمدن او اعضای شورای سـلطنت را تـشکیل دادنـد و                   

 بــرای کــشورتخــت شاهنــشاهی بــر دوشــشان نهــاده شــده بــود و پــس از آن هرکــدام در بخــشی از     

داریـوش سـلطنت خـویش را در حقیقـت مـدیون اینهـا بـود و اگـر اینهـا              . خودشان شـاهی کردنـد    

خــود   و بــهبکــشد تــاج و تخــت را از دســت فرزنــدان کــوروش بیــرون    کــهتوانــست ینبودنــد او نمــ

داریـوش  . دانـستند   را نیـز همـین شـش تـن مـی          بـوجیە و بـردِیَّە        کـام  حقیقت امـرِ  . اختصاص دهد 

اش  یکـی در کتیبـه     او کـرده بودنـد نامهایـشان را یکـی           تـن بـه    پاس خدمت عظیمی که این شـش        به

هــا و فرزنــدان اینهــا را گرامــی  آینــده خواســته اســت کــه خــانواده شــاهانذکــر کــرده و ســتوده و از 

ایـن شـش   پیش از این دیدیم کـه  . دن بگیرالطاف و عنایات خویشد و همواره در زیر چتر      نبدار

ــن ــهتـ ــرخش   بـ ــالوه پـ ــپ عـ ــدند و      اَسـ ــاخ شـ ــوش وارد کـ ــراه داریـ ــی همـ ــا تدبیرخاصـ ــه بـ ــد کـ  بودنـ

 شاهنشاه ایران شد، تـا      داریوشپس از آن    .  سلطنت ایران را غافلگیر کرده کشتند      نشیِن اورنگ

، و از تمـدن     همان راهی را که کوروش بزرگ آغاز کرده بود بدون تغییر و تبدیل کلی ادامه دهد               

  .شایستگی پاسداری کند جهانی و نظم و امنیت و آرامش جهان به

                                                 
 زود مـاتش کـرد و خـشم شـه         /شاه با دلقک همی شـطرنگ باخـت       : گوید  مولوی داستانی را چنین می     1

 بگیــر« کــه *زد برســرش یــک آن شــطرنج مــی   یــک/ و آن شــه خــشم آورش»!شــه شــه«:  گفــت*بتافــت
 باخـت  * چوعـود از زمهریـر   و او شده لرزان/ بار دیگر باختن فرمود میر   *…»!اینک شهت ای قلتبان   

 / دلقـک از جـا جـست و در کنجـی خزیـد            * وقت شه شه گفتن و میقات شد       /دست دیگر و شه مات شد     
   یک لحاف و ششنشـه شـه،   «:  گفـت  /»هان چه کردی چیست ایـن؟     «:  گفت شاهش  *د برخود کشید  م

  ». کی توان حق گفت جز زیر لحاف/آتش شگاف تو خشم آور  با چو*!شه شه، ای شاه گزین
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  اقدامات داریوش بزرگ در مصر. ۲

 داخلـی و تثبیـت اوضـاع    یشورشـها  نخـست سـلطنتش را صـرف سـرکوب        دوسالِداریوش  

 در سـند بغـستان گـزارش نـسبةً مفـصلی دربـارۀ یکایـک              او.  و ارمنـستان کـرد     رودان  میـان ایران و   

او در ایـن سـند خاطرنـشان        . اسـت و همه را ناشـی از ارادۀ اهـورمزدا دانـسته            شورشها ارائه کرده    

کـه چـون داریـوش     داسـتان ایـن شـورش چنـین اسـت        .انـد   شـوریده کرده که در مصر نیز برضـد او         

مخالفـت    بـوجیە بـود بـا او بـه          کـه منـصوب کـام       پارسی مـصر   شهریارِ آریاندسلطنت نشست     به

 بـا ایـن هـدف       او .ۀ نظـارت داریـوش خـارج سـازد        را از حیطـ    مـصر  درصـدد برآمـد کـه        برخاست و 

پــس از داریـوش  . روابطـش را بــا داریـوش قطـع کــرد    و ١نــام خـودش زد،  عیـار بـه    تمــامۀ نقـر سـکۀ 

هــای ســلطنتش را  رودان و ارمنــستان و خوزســتان فراغــت یافــت و پایــه از امــر ایــران و میــانآنکــه 

  نتوانــست یــا نخواســت کــه در برابــر داریــوش چنــدان آریانــد. مــصر لــشکر کــشید  بــهاســتوار کــرد

  .به اطاعت داریوش درآمده مجدداً در مقامش ابقاء شد و دهد؛مقاومتی نشان 

لسله اصـالحات سیاسـی و اقتـصادی زد تـا رضـایت مـردم               یک س   داریوش در مصر دست به    

نخـــستین کـــاری کـــه کـــرد آن بـــود کـــه چـــون در آن هنگـــام کاهنـــان در   . جلـــب کنـــدآن کـــشور را 

 اپـافوس  درگذشـته بـود، در مراسـم عـزای          اواخـر که در آن     بودنداپافوس  جستجوی خلیفه برای    

رسـم   او پـس از آن بـه      . کـرد   جدیـد مقـرر    اپافوس »کشف« برای   هنگفتئی    شرکت نمود و هزینه   

 آنهـا را  جای آورد و همچون فرعونانْ حضور خدایان مصری رفت و مراسم عبادت به فرعونان به 

. گـذارد  بوجیە به مقدساتـشان احتـرام مـی    مردم مصر ببینند که او نیز مثل کامپدر خطاب کرد تا  

 )خـدای بـزرگ مـصر   (  یـک معبـد بـزرگ بـرای آمـون     سـاختمان هزینـۀ دولـت ایـران     عالوه او به  به

ایــن کــاری بــود کــه هرکــدام از فرعونــان پــیش از او  . آن اختــصاص داد  و موقوفــاتی بــهکــردآغــاز 

انجــام   کــهایــستب شــد مــی شــمرده مــیمــصر کــه اینــک فرعــون و داریــوش نیــز بودنــد انجــام داده 

جمله میـان    زد و از آنعمومییک سلسله اصالحات   داریوش همچنین در مصر دست به     . داد  می

توانـستند   شد که کشتیهای بازرگانی می     ئی حفر   دستور او ترعه     دریای سرخ به   دریای مدیترانه و  

دریــای ایــن ترعــه ســواحل شــمالی آفریقــا و نیــز ســواحل جنــوبی اروپــا را از راه . از آن عبورکننــد

کـرد و     رونـق تجـارت بـین المللـی کمـک مـی             داد و بـه     رق آسیا پیوند مـی    دریای پارس و ش     سرخ به 

 و باعـث شـکوفایی اقتـصادی مـصر     سـاخت  حلقـۀ وصـل میـان شـرق و غـرب مبـدل مـی        را بـه مـصر  

مـصر را   مـدنی و جزایـی      ۀ قـوانین    کاهنـان مـصری دسـتور داد کـه مجموعـ             او همچنـین بـه     .شـد   می

                                                 
  .۱۸۷/ ۴: هرودوت ١
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 کنند، و دستگاه قضایی مصر را نوسـازی کـرد تـا رعایـای     ۀ او تدوینگستران بنابر اهداف امنیت  

دگان فرعون بودند و هیچ حقی جز حق زیستن و بهـره دادن نداشـتند   مصری که تا پیش از آن بر    

بـرای ایـن کـار، دسـتور داد کـه کاهنـان و           . آزادی برسـند    از حقوق انسانی برخوردار گردنـد و بـه        

چون جمع شدند دستور داد کـه قـانون نـوینی    . حضور او برسند دبیران مصری در معبد بزرگ به   

. اش را بــرای او بیاورنــد رشان تــدوین کننــد و نــسخه بــر اســاس قــوانین شــرعی مــصر بــرای کــشو  

مـسِس تـدوین شـده بـوده را      دستور او چنان بود که قوانینی که از دوران دیرینـه تـا اواخـر عمـر اُح         

  ١.برای تدوین قانون جدید در مد نظر قرار دهند

ئــی کــه  کتیبــه. اوضــاع کــشور ســر و ســامان داد ســال در مــصر مانــد و بــه داریــوش حــدود یــک

زبانِ پارسـی و      سه  دریای مدیترانه به    مناسبت حفر کانال اتصال دریای سرخ به        ریوش بزرگ به  دا

آرامی و مـصری از خـود برجـای نهـاده بـوده توسـط باستانـشناسان در ناحیـۀ غربـی کانـال سـوئز                   

  :متن پارسی این کتیبه که کوتاهتر از متِن مصری است چنین است. کشف شده است

  مزدا، کـه آســمانها را آفریـد، کــه ایـن ســرزمینها را آفریـد، کــه     خـدای بــزرگ اسـت اهــور

مــردم را آفریــد، کــه شــادی را بــرای مــردم آفریــد، کــه پادشــاهی ایــن ســرزمین پهنــاور کــه 

من داریـوش، شـاه بـزرگ،    . داریوش سپرد ان خوب و مردم خوب است را به   اسپ دارای

ــاهِ ســـرزمینها    ــا مردمـــان گونـــاگون، شـ ــاه کـــشورهای بـ ــاهان، شـ ــاه شـ ــاور، پـــسِر شـ ی پهنـ

ام، مـصر را گـرفتم،        مـن پارسـی   : داریـوش شـاه گویـد     ]. هـستم [اَسـپە، هخامنـشی       ویشت

سپس دستور دادم تا این ترعه را در میان رودخانۀ پیراؤ و دریـای پـارس حفـر کردنـد تـا          

  .این آرزوی بزرگ من برآورده شد. سوی پارس بروند کشتیها بتوانند از مصر به

ــداماتی کــه داریــوش    ــسیار پرثمــر   اق ــود و ســبب مــی   بــزرگ در مــصر انجــام داد ب شــد کــه   ب

 فقیهـان او بـا اقـدامات دینـیش    . حاکمیت ایران بر مـصر بـرای مـدتی طـوالنی دوام داشـته باشـد          

  .وسیله سلطۀ ایران را در مصر استحکام بخشید این حامیان خویش مبدل ساخت و به مصر را به

ترین نقش را در زندگی        مهم متولیانِ دین امروز،  دورترین دوران تاریخ تا      در خاورمیانه از  

 اقتـدارطلبیش ۀ  حکمِ خصیـص     و به  حکم ماهیت تاریخیش   ه ب این طبقه . اند  اجتماعی بازی کرده  

خویـــشتن  را بـــه و امتیـــاز ناشـــی از آن  تـــا ســـهمی از قـــدرتکوشـــد ئـــی مـــی  جامعـــههمیـــشه در هـــر

زمانهــا بــا  قــدیمترین همــواره ازســالطین نیــز . اختــصاص دهــد و از مزایــای آن برخــوردار گــردد  

 را آنهــاانــد،  داشــتههــای عــامی   در بــسیج افکــارِ تــوده  متولیــان دیــن تــأثیر فعــال   شــناختی کــه از 

. انـد   را جلب کردهانخودشان نزدیک کرده با اعطای امتیاز ملموس مادی حمایت و اطاعتش   به
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چهار سـده در ایـران    ک بهمغوالن و تیموریان و اعقابشان برای نزدی  سلجوقیان و   آنچه سبب شد    

اسـتفاده از   خریـدن وفاداریهـای آنهـا و     ومتولیـان دیـن  نقـش    ماندگار شوند همـین درک آنهـا از       

 اینکه  .حاکمیتشان در ایران بود      و درنتیجه مشروعیت بخشیدن به     ها  تودهآنها در تأمین اطاعت     

اکـز تـصوف در ایــران   نـام مر  همـه دارودسـتگاه عـریض و طویـل بـه      بینـیم در زمـان مغولهـا ایـن     مـی 

. آوردنـد  عمـل مـی   شـیوخ صـوفیه بـه   مغـول از  روئید ناشی از همین حمایتی بـود کـه حکـومتگرانِ      

هـای حکـومتگرانِ ضـدمردمی        اگر متولیان دین در نظامهای فاسد و متجاوز در راه اجـرای نقـشه             

 که از آنهـا در  توانند گرا نیز اگر برسر کار باشند می  ، حاکمانِ مردم    کند  نقش ضدمردمی ایفا می   

حکـم مـاهیتش همیـشه ابـزار         جهت منافع و مصالح مردم استفاده کنند؛ زیرا دستگاه فقـاهتی بـه            

ایـن   ، و کـاری بـه  أمین کننـد بهتـرین وجهـی تـ    دستِ کسان و گروههـائی اسـت کـه زنـدگی او را بـه         

زبـانِ   به. هزیانِ جامع نفع جامعه باشد یا به      ندارد که جهتگیری اجتماعی این کسان یا گروهها به        

گِر وضع موجود سیاسی و اجتمـاعی         دیگر، دستگاه فقاهتی در طول تاریخ تا بوده همیشه توجیه         

 سیاسی قرار داشته باشند کـه بخواهنـد در جهـت خیـر     قدرتِ حال اگر نیکانی برسِر . بوده است 

اصل امتیازهائی که از این حاکمیت ح       و ها با حمایت  دستگاه فقاهتی و صالح جامعه عمل کنند،      

های عامی را برای حرکت در راهـی کـه ایـن             و توده  شود   می موجود همین وضِع گِر    کند توجیه   می

سـان از   همـین  پیشه برسر کـار باشـند بـه    کند؛ و هرگاه حکام ستم دهد بسیج می حاکمیتِ نشان می 

. این ماهیت متولیان دین بـوده و هـست و همـین خواهـد بـود     . کند  سیاسی روز حمایت می   ۀسلط

همیـشه خـودش را نگهبـان دیـِن      هـر شـکلی کـه باشـد     بههمین سبب است که دستگاهِ سلطه       به

های عامی  عنوان ابزار توجیه توده کند تا از آنها به      داند و از متولیان دین حمایت می        موجود می 

  .تبعِیت از خودش استفاده کند به

ع خاورمیانــه   در جوامــمتولیــان دیــن هــم کــوروش و هــم داریــوش بــا درک اهمیــت نقــش       

 معابد و فقیهان را زیر چتر حمایـت  رسمیت شناختند و شان را به خدایان و ادیان اقوام زیِر سلطه   

آمدنـد    کرد با آن ازدِر سـازش درمـی          تأمین می  فقیهان نیز چونکه منافعشان را حاکمیت     . گرفتند

 پرداخـت بـاج و خـراج    وسـیله جریـان    این  کردند، و به    ها تبلیغ می    و مشروعیت آن را در میان توده      

یافــت، و کــارگزاران ایــران قــادر   راحتــی ادامــه مــی  دربــار ایــران در ســرزمینهای زیــر ســلطه بــه   بــه

  .شدند که ثبات و امنیت و آرامش را در این سرزمینها تأمین کنند می

آرامـش و آسـایش بـرای همگـان و           برنامۀ کوروش و داریـوش ایجـاد یـک جهـان مبتنـی بـر              

و ایـن همـان آرزوئـی بـود کـه زرتـشت در تعـالیم        . گـری بـود   ناامنی و ویـران بدون جنگ و ستیز و  

پاسداری از صلح جهانی و برقرار کردن آرامـش و امنیـت   . خویش بر روی آن تأکید ورزیده بود 
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. طلبید  های سنگینی را می     در جهان پهناوری که زیر چتر حمایت کوروش و داریوش بود هزینه           

بایـست    مـردم ایـران مـی      ها مالیاتهائی بود که سرزمینهای زیِر سـلطه و         و تنها راه تأمین این هزینه     

بخـشید وفـاداری شخـصیتهای        آنچه جریان این مالیاتها را استمرار می      . دربار ایران بپردازند    به

 هرکشوری بیشترین نقـش را      متولیان دین در  . دربار ایران بود    متنفذ در سرزمینهای زیر سلطه به     

یادگار اقدامات داریـوش از   ئی که کاهنان مصری به در کتیبه. کرد یفا میدر دوام این وفاداری ا    

خـدای   (»رع «و بـرادر  ) دریاهـا   زمـین و   خـدای  (»نیـت «انـد، داریـوش را فرزنـد          خود برجا نهاده  

  :در این سند چنین آمده است. اند خوانده) آسمان

 اسـت   )ان مـصری  خـدای مادرِ   معبد( و متولی سائیس     )مادرِ زمین ( داریوش که زادۀ نیت   

یعنی هرچه در مـصر  (انجام رساند     ارادۀ خویش آغاز کرده بود به       کارهائی را که خدا به    

را   وقتــی او در شــکم مــادرش بــود نیــت وی …).کــرد، همــان بــود کــه خواســت خــدا بــود 

را   ویســویش بــرد تــا دشــمنانِ    دســت خــود را بــا کمــان بــه    … فرزنــد خــویش دانــست،  

او نیرومنــد اســت و … . کــرده بــود»رع« شفرزنــد خــودگونــه کــه بــرای  ، همــانبرانــدازد

 داریوش، که   ٰىفلیمصر س  لیا و شاه مصر ع  . کند  دشمنانش را در همۀ سرزمینها نابود می      

 )نیـت یعنـی پـسر   (اَسپە هخامنشی، پسر او  تا ابد جاوید بماناد، شاه بزرگ، پسر ویشت       

سـویش   ایای خود رو بـه مردم سرزمینهای دور با هد. گیر است جهان است، و نیرومند و  

  ١.کنند آورند و برایش خدمت می می

داریــوش در بازگــشت از مــصر، ســرزمینهای یهــودا و فینیقیــه و دیگــر ســرزمینهای شــام را    

بنا بر دستوری کـه کـوروش بـزرگ صـادر     در کشور یهودا چندی بود که      . مورد بازدید قرار داد   

کشور یهـودا   .  خودمختار محلی بودند   سران یهود مشغول بازسازی معبد و حاکمیت       کرده بود 

ــار ســرزمین شــام زیــر نظــر شــهریار بابــل اداره مــی        . شــد نیــز همچــون دیگــر کــشورهای خودمخت

ئی که خواهان بازسازی امارت اسرائیل در سامره بودنـد و فرقـۀ     اسرائیلیان دو فرقه بودند، فرقه    

ها  آنِ دومی پیروزی از . دندبو) یهودا(دیگری که خواهان بازسازی امارت اسرائیل در اورشلیم         

شده بود و بنای معبد بزرگشان را از اواخر حیات کوروش بزرگ در اورشلیم آغاز کرده بودنـد؛                  

هـا گـزارش بـه دربـار          امـا سـامری   . گفتند روزگاری معبد سلیمان بوده است       جائی که می    در همان 

شـورش   دارنـد کـه سـر بـه    داریوش فرستاده بودند که یهودیان مشغول ساختن دژ هستند و در نظر    

مـأمور گفتنـد کـه بنـابر دسـتوری کـه        سران یهودا به. یهودا فرستاده شد مأمور تحقیق به  . بردارند

                                                 
 اومــستد، .۵۷۰ :)۱۳۷۵دنیــای کتــاب، تهــران،  (پیرنیــا، تــاریخ ایــران باســتان، چــاپ هــشتم   :  بنگــر ١

  . ۱۹۹: تاریخ شاهنشاهی هخامنشی



۲۹۲  داریوش بزرگ                                                                                                                         شاهنشاهی هخامنشی                 

مــأمور گــزارش بــه داریــوش   . کننــد کــوروش بــزرگ داده بــوده معبــد پدرانــشان را بازســازی مــی   

ی یهودان داریوش از فرمان کوروش خبر نداشت ولی با بازسازی معبد و مؤسسات دین    . فرستاد

حـال از آنهـا خواسـت کـه نـسخۀ کتبـی               بـا ایـن   . موافـق بـود    مثل دیگـر قومهـای زیـر سـلطه        نیز  

نامـه را صـادر    آنهـا گفتنـد کـه کـوروش زمـانی کـه ایـن فرمـان               . نامـۀ کـوروش را نـشان دهنـد          فرمان

دستور داریوش در بایگانی کـاخ شـهریاری همـدان بررسـی شـد و       به. کرده در همدان بوده است    

دست آمد که تأکید کرده بود معبد باید در اورشـلیم بازسـازی شـود،          نامۀ کوروش به     فرمان نسخۀ

سـامریها رقابـت را باختنـد و یهودیـان معبدشـان را سـاختند و                . و نامی از سـامره بـرده نـشده بـود          

نیــز ظهــور ) امامــت(مــدعیان نبــوت . اســرائیل در اورشــلیم تــشکیل شــد  امــارت خودمختــار بنــی 

کـرد کـه    رقابت با یکدیگر پرداختند، و هرکـدام ادعـا مـی    ریاست بر این امارت به    کردند و برسر    

 ایــن امــارت، هرچنــد کــه همیــشه ١.فرســتد و ریاســت بایــد در دســت او باشــد او وحــی مــی خــدا بــه

برســر ریاســت، در درون آشــفته بــود، تــا پــس از    ) امامــت(ســبب درگیریهــای مــدعیان نبــوت    بــه

تــاریخ  را از هــم پاشــاندند و بــه رجــا مانــد، ســپس مقــدونیها آن برافتــادنِ شاهنــشاهی هخامنــشی ب

تالشهای احیای امارت در دوران رومی نیز با کشتارهای وسیع یهودان همـراه بـود کـه      . سپردند

  .داستان بسیار تلخی دارد

. ایـران رفتـه بـود    همـراه داریـوش بـه    عنـوان مهمـان بـه    اودجاهر رِسنە که باالتر شناختیم، به   

. مــصر برگــردد و مدرســۀ علــوم پزشــکی مــصر را نوســازی کنــد     او دســتور داد کــه بــه  داریــوش بــه 

  :اودجاهور رِسنە این اقدام را در نوشتۀ یادگاری خویش چنین آورده است

وقتـی در شـوش     ٰى شاهنشاه داریوش، شاهِ همۀ کشورهای بیگانه، شاه مـصر علیـا و سـفلی             

بخــش پزشــکی مــصر را   ات حیــاتمــصر برگــردم و تأسیــس  مــن فرمــان داد کــه بــه   بــود بــه 

زمین   گونه که شاهنشاه فرمان داده بود مأموران شاهنشاه مرا از این            آن… . نوسازی کنم 

. هرچـه شاهنـشاه دسـتور داده بـود را انجـام دادم            . آن زمین بردند تا به مصر رساندند        به

را آنهـا  . خـدمت گـرفتم همـه از خانـدانهای سرشـناس نـه از مـردم عـادی         کارمندان را به 

فرمان شاهنشاه چنین . زیر دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پیشۀ پزشکی فراگیرند   

آنهــا تحویــل داده شــود تــا پیــشۀ خــود را  بــود کــه بایــد همــه چیزهــای شایــسته و بایــسته بــه

من هرچه الزم بود و هر ابزاری کـه پیـشترها در کتابهـا مقـرر شـده                 . خوبی انجام دهند    به

فـضیلت ایـن    شاهنـشاه چنـین دسـتور داده بـود، زیـرا بـه          . هـا گذاشـتم   بود را در اختیار آن    

ــم واقــف بــود   او اراده کــرده بــود کــه ذکــر   . خواســت کــه بیمــاران شــفا یابنــد    او مــی. عل
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خــدایان را جاویــد ســازد، معابــد را آبــاد بــدارد، جــشنها و اعیــاد دینــی بــا شــکوه بــسیار    

  .برگزار شود

و نـامش نـشان   (مـسِس کـشف شـده     نام اُح ی بهئی که از گور یک کاهن برجستۀ مصر       نوشته

خبـر از  ) بوده باشـد  معاصر کوروش بزرگمسِس  بایست از نوادگانِ فرعون اُح     دهد که می    می

م درگذشــته، و او مراســم تــدفین باشــکوهی بــا     پ۴۸۸دهــد کــه اپــافوس مقــدس در ســال    آن مــی

ر کرده و جسد مطهر اپافوس را در        برگزا) کمانداران و لشکریاِن گزیده   (شرکت افسران بلندپایه    

بالد که عظمت اپافوس را برای ایرانیان بیان          او بر خود می   . ودیعه نهاده است    آرامگاه ابدی به  

شــود کــه همــۀ کــارگزاران    داشــته و محبــت او را در دلهایــشان اســتوار کــرده اســت؛ و یــادآور مــی    

ت گرانبهائی را برای آرامگـاه اپـافوس   دعوتِ او هدایا و نذورا   بهٰى بلندپایه در مصر علیا و سفلی     

 ایــن ســند نیــز نــشانۀ دیگــری از احتــرام خــشنودکنندۀ ایرانیــان بــه دیــن و          ١.انــد مقــدس آورده

  .فرهنگ مصریان در زمان داریوش بزرگ است

  تسخیر سرزمینهای یونان توسط داریوش. ۳

روز  نداریوش آرزومند آن بود که یک حکومت واحد جهـانی تـشکیل دهـد و کـل جهـان آ               

 تا اقوام و جماعات انسانی با آرامش و آسایش در کنار د خویش درآور و زیِر نظِررا تحت فرمان

هـا ادامـه بدهنـد و         زندگی برادرانه و تهـی از درگیریهـا و جنگهـا و کـشتارها و نـاامنی                  یکدیگر به 

ســده پــیش از کــوروش و   ایــن رســالتی بــود کــه زرتــشت چنــدین  . بــرای آبــادانی جهــان بکوشــند 

 بـا  م  پ۵۱۴  در سـال داریوش در تعقیب ایـن هـدف انـسانی        . ایرانیان تعلیم داده بود     داریوش به 

پلـی کـه عبـور لـشکر بـزرگ          . اروپـا لـشکر کـشید        بـه  گذشتن از تنگۀ میانِ اناتولی و اروپای شرقی       

رهبری امیـر جزیـرۀ سـاموس         پذیر ساخت توسط یونانیانِ جزایر دریای ایژه به         داریوش را امکان  

هم چـسپیده بـود کـه رویـشان الـوار چیـده                این پل مجموعۀ عظیمی از قایقهای به       ٢.ه بودند ساخت

شــکل یــک خیابــان پهنــاورِ دراز درآمــده بــود کــه   ریــزی شــده بــود و بــه بودنــد و روی الوارهــا شــن

لشکرکـشی   شـمار یونانیـان مـزدور در سـپاه داریـوش در ایـن      . کرد هم وصل می  دوسوی تنگه را به   

نویسد   هرودوت می . دادند  نظام را تشکیل می     یونانیان لشکر پیاده  . پارسیان نبود کمتر از شمار    

عنـوان پیـاده نظـام        که شهرهای یونانی داطلبانه اطاعـت از داریـوش را پذیرفتنـد و مردانـشان بـه                
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راهنمایان داریوش نیز سران جزایر یونانی بودند؛ سران خردمنـدی     ١.سپاه داریوش پیوستند    به

دانستند که شرق اروپا ضمیمۀ ایران شود تا درهای پیشرفت بر روی مـردم یونـان                  صالح می   که به 

یونــان تــشویق کــرده بودنــد     لشکرکــشی بــه  نخــستین کــسانی کــه داریــوش را بــه    . گــشوده گــردد 

زیــستند، ازجملــۀ اینهــا دموکــدس   عنــوان مــزدور در مــصر مــی  یونانیهــائی بودنــد کــه پیــشترها بــه 

هردوی اینها سربازان مردور در مصر بودنـد  .  عمده داشتند  کروتونی و سیلوسون ساموسی سهم    

بـوجیە از انحـصار معبـد بیـرون آمـده بـود نـزد               و پس از آنکه علوم مصری در اثـر اصـالحات کـام            

دربــار ایــران  ایــران رفتنــد و بــه پزشــکان مــصری آمــوزش دیــده بودنــد، ســپس همــراه داریــوش بــه 

 داریـوش تـشریح نمـوده او را تـشویق کردنـد کـه             نزدیک شدند، و اوضاع یونانِ اروپایی را بـرای        

 اینهــا خردمنــدانی بودنــد کــه صــالح قــوم خودشــان را در آن دیــده  ٢.یونــان را ضــمیمۀ ایــران کنــد

  .بودند که با پیوستن به شاهنشاهی ایران درهای آرامش و پیشرفت بر رویشان گشوده شود

 ،)جـز آتـن     د شهر یونـان بـه      چن  اسپارت، تراکیه، مقدونیه، (جزیرۀ بالکان     بخش اعظم شبه  

اطاعــت  بــه دهــد اضــافه بخــش جنــوبی ســرزمینهائی کــه اکنــون کــشور اوکــراین را تــشکیل مــی   بــه

. ریـزی صـورت گرفـت       گونـه جنـگ و خـون        ایـران بـدون هـیچ        الحـاق ایـن سـرزمینها بـه        .درآمدند

ل کـه    اورا ۀ ناحیـ  معادن  هدف داریوش از الحاق سرزمینهای شمالغرب دریای سیاه آن بود که به           

منظــور تــأمین  در یونــان شــهرت فــراوان داشــت دســت یابــد و از آنهــا در جهــت درآمــد بیــشتر بــه    

هــدف دیگــر او آن بــود کــه  .هــای بیــشتر بــرای پیــشبرد برنامــۀ صــلح جهــانی اســتفاده کنــد  هزینــه

توانــست از چــوب ایــن جنگلهــا در صــنعت   جنگلهــای مــاورای دانــوب دســت یابــد؛ زیــرا مــی  بــه

. هـدف تقویـت نیـروی دریـایی ایـران در اروپـا اسـتفاده کنـد                  ی مدیترانـه بـه    سازی در دریا   کشتی

داریـوش مـشورتهای شایـسته داده     رسـد کـه دربـارۀ ایـن هـردو مـورد آگاهـان یونـانی بـه          نظر مـی    به

تـوان در    موضوع دیگـری را نیـز مـی   .آن نواحی تشویق کرده بودند لشکرکشی به بودند و او را به 

توصـیفی کـه     در:یافـت مراکـز تمـدنی     ایـن منـاطق بـسیار دور از          ی به  لشکرکش ۀ داریوش به  انگیز

  شــمالغرب دریــای ســیاه ســاکن بودنــد  قبــایلی کــه در ناحیــۀ آداب و رســوم  هــرودوت از ســنتها و

گفتــه شــده کــه آنهــا آداب و رســومی   ) نامــد و هــرودوت آنهــا را اســکیت مــی  (دهــد دســت مــی بــه

ئـی   کردنـد تـا بـر روی نیـزه     هوا پرتاب مـی  زنده به وحشیانه داشتند، و در مراسمی کسانی را زنده       

اینهــا کارهــای وحــشیانه بــود، و داریــوش کــه خــود را   . کــه در زمــین فروکــرده بودنــد فرونــشینند  

کرد که وظیفه دارد چنین اقوامی را هرچه بیشتر       دانست احساس می    سرپرست تمدن جهانی می   
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بینـی    دهد که داریوش پیش     ان می یک گزارش هرودوت نش   . از مرزهای جهان متمدن دور سازد     

طرف شرق در سواحل دریای سـیاه تـا نـواحی قفقـاز      کرده بود که شاید مجبور شود این قوم را به        

ۀ هرودوت، داریوش پـس  نوشت  توان دریافت که بنا به      این موضوع را از این نکته می      . دنبال کند 

 ۶۰تـا   او  آنها گفـت کـه اگـر          و به  را در کنار دانوب گماشت        یونانیان دانوب گروهی از   عبور از  از

یونـــان   را تخریـــب کـــرده بـــهی کـــه بـــرای عبـــور ســـپاهیان ایـــران ســـاخته بودنـــدروز برنگـــشت پلـــ

 یعنـی بــا حـسابی کــه او کـرده بــوده، اگـر قـرار بــود کـه اســکیتها را در جنـوب اوکــراینِ        .برگردنـد 

فقـاز و آذربایجـان   گـشت بلکـه از راه ق   غـرب برنمـی     گـاه بـه     طرف شرق تعقیب کند هیچ      کنونی به 

سـوی شـمال تعقیـب کنـد      رفت؛ و اگـر قـرار بـود کـه آنهـا را تـا زمینهـای دوردسـتی بـه                   ایران می   به

  . گرفت بیش از دوماه وقت او را نمی

طرف شمال بود و او تا رود ولگا پیش رفت و وقتی اطمینـان یافـت     ولی تعقیب اسکیتها به   

اروپـای   انـد دسـت از تعقیـب کـشیده بـه         دور شـده   حد کافی از مراکز تمدنی      که این قومِ وحشی به    

دانـوب درسـت در همـان     برگـشِت او بـه  . ایـران را در پـیش گرفـت     شرقی برگـشته راه بازگـشت بـه       

  .زمانی بود که برای یونانیهای نگهبان پل تعیین کرده بود

م سراسر یونان تبعیت از ایران را پذیرفتـه بـود، شـهریاران شـهرهای یونـان                    پ ۵۱۳تا سال   

ــدیە کــه در ایــن       ــشاه در مقامــشان تثبیــت کــرده بــود، و شــهریار لی ــرادرِ   زمــان ارتە را شاهن ــرنە ب فَ

فرمانــده کــل نیروهــای ایــران در غــرب انــاتولی و جزایــر   . داریــوش بــود بــر آنهــا نظــارت داشــت 

ا بـازو بـرای آنکـه پیونـد یونانیـان بـا ایـران ر               مـگَە . بـود ) عموزادۀ داریوش (بازو    یونانی نیز مگَە  

  . زنی گرفت بیشتر کند دختر یکی از نیرومندان یونان را به

گــذار  عنــوان خــدمت ایــران شــماری از ســران و بخــردان یونــان بــه   در بازگــشت داریــوش بــه 

یـاد  » انـدرزگرِ شـاه  «نگاران یونانی از اینهـا بـا عنـوان     تاریخ. ایران رفتند سپاه او پیوستند و به     به

که اینها بزرگانی بودند که اجازه یافتنـد در مهمـانی شـاه حـضور     اند  زنانه نوشته اند و الف  کرده

کــارگزاران بلندپایــۀ پارســی  عنــوان هــدایای گرانبهــا بــه  از دختــران بزرگــان یونــان کــه بــه . یابنــد

 ١.های یونانیان تحت عنوان همسران این بلنـدپایگان یـاد شـده اسـت               تقدیم شدند نیز در نوشته    

آنـان بیـاموزد و     برده بود تا راه و رسـم همزیـستی انـسانی را بـه       بزرگان یونانی را داریوش با خود     

  .کار بگمارد بشریت است را به گزاری به یونان برگرداند، و هرکدام که شایستۀ خدمت به

ایـران برگـشت بـه ناوخـدای کـشتیهای شـاهی در دریـای پـارس کـه یـک                       داریوش وقتـی بـه    

دریـاییِ دور دنیـا را از بنـدر جنـوبی سـند در              نـام اسـکلوالکس بـود دسـتور داد تـا سـفر                یونانی بـه  
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) اکنون بـاب المنـدب    (شرق کردچِی کنونی شروع کند، در کنار عدن از تنگۀ میان یمن و حبشه               

دسـتور او در مـصر حفـر شـده را در نوردیـده وارد       ئـی کـه بـه    بگذرد، وارد دریای سرخ شود، ترعه    

اسکوالکس چنین کـرد، و در     . ایران برگردد   هاروپا برود، سپس ب     دریای مدیترانه شده ازآنجا به    

این کتاب که معلومـات  . زبان یونانی نگاشت پایان سفرش کتابی دربارۀ این سفِر دور و دراز به       

کـرد   بسیاری را دربارۀ جهانِ شرقی گرد آورده بود یونانیان را با سرزمینهای دوردست آشنا مـی              

  . شد و تاریخ ایران را برای آنها بازگو می

نام هِکـاتے مِلیتـی پـس از بازگـشت از ایـران کتـابی بـا عنـوان                   کنون یک یونانی دیگر به    تا  

  . نگاشته بود تا مردم یونان را با تمدن و فرهنگ ایرانی آشنا سازد» سفر دور دنیا«

همه بزرگواری    سازش بودند، و آن     فرزانگان جهان مشتاق شناختن ایران و فرهنگ انسان       

 و داریوش ظهور یافته بود مردم کـشورهای زیرِسـلطه را شـیفتۀ شـکوه                بوجیە  که از کوروش و کام    

انـد کـه    گونـه مردمـی    خواسـتند بداننـد کـه ایرانیـان چـه           همـۀ بخـردان جهـان مـی       . ایران کرده بـود   

گونـه   خواسـتند بداننـد کـه چـه       همـه مـی   ! انـد   همه ستایش از خویشتن را در جهان برانگیختـه          این

بعـد نوشـتند، و بـرای مـا      زمـان بـه   ه که فرزانگان یونانی از این آنچ! شود همچون ایرانیان شد     می

پـذیر   یونانیان ذهنهای مـستعد و تمـدن  . کند، تالشی در همین جهت بود   تاریخ ایران را بیان می    

هـای   رودان و مـصر ایـران بـر رویـشان دروازه        های جهـان متمـدنِ میـان        با بازشدنِ دروازه  . داشتند

ئی از تمدن  تالش برای رسیدن به چنان مرحله ده شد و آنها را به نوینی از دانش بر رویشان گشو     

یونــان در زمــان داریــوش  . رودان رســیده بودنــد و فرهنــگ تــشویق کــرد کــه ایــران و مــصر و میــان  

ویـژه    بزرگ چهاراسپه وارد مرحلۀ نوین تمدن خویش گشت، بسیاری از میراث علمی مصر، بـه              

کشورشان بردنـد و       مزدوران فرعون بودند از مصر به      ریاضیات و طب، را یونانیانی که روزگاری      

نــام خودشــان  بــه(نــام خودشــان ثبــت کردنــد   اش را بــه زبــان خودشــان تــدوین کــرده شناســنامه  بــه

  . بعد شکل گرفت شود از این زمان به نامیده می» تمدن یونان«آنچه ). مصادره کردند

  تسخیر گندار و ِسند توسط داریوش. ۴

م متوجــه   پ۵۱۲قیــب برنامــۀ تــشکیل دولــت واحــد جهــانی در ســال  داریــوش بــزرگ در تع

این بخش از هندوستان که پاکستان فعلی را . کردند را ضمیمۀ شاهنشاهی  و ِسندارشرق شد و گَ

شکوهمندترین تمدنهای هند باسـتان بـود، و هنـر و فرهنـگ             یکی از   بر   دهد، میراث   تشکیل می 

تـرین مراکـز تجـارت     ه بـود، و بنـادر جنـوبی سـند از مهـم     ئـی رسـید     مرحلۀ پیـشرفته    در آن ناحیه به   

ایـران در شـرق     شاهنـشاهی   بـا تـسخیرگَندار و سـند مرزهـای          . آمـد   شـمار مـی     میان شرق و غرب بـه     
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  .  همۀ دنیای متمدن شناخته شده را دربر گرفت و در غرب،پهناورترین حد خود رسید به

جهان متمدن خارج از چـین و       ازع کل   م ایران حاکم واحد و بالمن       در دهۀ آخر سدۀ ششم پ     

جـز چـین و    بـه  و بر سراسر دریاهای شرق و غرب تسلط داشت، و سراسر جهان متمدن          بود هند

  .سازترین شاهنشاهی تاریخ قرار داشت در درون قلمرو بزرگترین و انسان هند

  شخصیِت داریوش بزرگ. ۵

رگی کـه شورشـیانِ مـدعی    کامیابیهای درخشان داریـوش در مواجهـه بـا خطرهـای بـسیاربز        

ســلطنت ایــران بــرای شاهنــشاهی ایجــاد کــرده بودنــد، و شایــستگی او در حفــظ میــراث عظــیم        

. دهـد  العـادۀ او مـی   کوروش بزرگ و حفظ یکپارچگی شاهنشاهی خبر از تدبیر و کـاردانی فـوق     

ــی     ــه مـ ــود کـ ــزرگ بـ ــان بـ ــها چنـ ــر شورشـ ــه  خطـ ــشاهی را بـ ــاند و   توانـــست شاهنـ ــم بپاشـ ــی از هـ کلـ

انــزوای پــیش از شاهنــشاهی   تــاریخ بــسپارد و ایــران را بــه   ردهــای کــوروش بــزرگ را بــه  آو دســت

ــد ــا شایــستگی اعجــاب   . برگردان ــه    ولــی داریــوش ب ــا آنهــا روب ــزی ب ــان    آمی رو شــد و همــه را از می

  .برداشت

. کنـد   خواهد و چه هدفی را دنبال می        دانست که چه می     خوبی می   داریوش مثل کوروش به   

آینـدۀ اهـداف خـودش      کـامالً شـفاف و روشـنی نـسبت بـه     توانا بـود هـم دیـدِ    گیر    او هم یک جهان   

انـد اتفـاق نظـر دارنـد کـه داریـوش هـم در                  همۀ مورخان غربی که تاریخ ایران را نگاشـته         .داشت

امور نظامی نابغه بود، هم در سازماندهی نابغه بود، هم در اقتصاد نابغه بود؛ زیرا اقداماتی کـه      

شــاید بــر اســاس همــین شــناخت از     . جهــانی را وارد مرحلــۀ نــوینی کــرد   او انجــام داد اقتــصاد  

ــی شــاهی کــه اقتــصاد را     ١داد،» فــروش شــاه خــرده «او لقــبِ  داریــوش بــود کــه هــرودوت بــه     یعن

  .تک انسانها درآورده است خدمت تک به

 ایــران ابــداع کردنــد نــه تنهــا در جهــان      تــشکیالتی کــه کــوروش و داریــوش بــرای دولــتِ     

داران بزرگ تاریخ شد و  بلکه چنان تشکیالتی بود که در آینده سرمشق همۀ جهانسابقه بود  بی

بازرگـانی   قصد رونق بخشیدن به  بهاو. همان شکل ادامه یافت  کم و بیش به   های متمادی   سدهتا  

خوزستان ( یسسارد شوش به کیلومتری ۲۴۰۰ بزرگراههای شاهی از قبیل بزرگراه   المللی،  بین

این جاده پس از عبور از پل عظیمی کـه در غـرب خوزسـتان بـر روی           . د کرد ایجا) تا غرب ترکیه  

رسـید، و از راه تکریـت و    بابـل مـی   شـد و بـه      دجله کشیده شده بود وارد جنـوب عـراقِ کنـونی مـی            

رسـید و ازآنجـا وارد کیلیکیـه در جنـوبِ انـاتولی       نصیبین و حـران بـه حلـب در شـمال سـوریه مـی        
                                                 

 .۸۹/ ۳بنگر هرودوت  1
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 ۱۱۱نویسد که در طول ایـن جـاده    هرودوت می. شد  ایژه ختم میساردیس و کرانۀ دریای شده به 

؛ و یـــک کـــاروان أســـیس شـــده بــود ســـرا و منزلگــاه ت  همـــین تعـــداد کــاروان  پــست نگهبـــانی و بــه  

 کاروانهـای بازرگـانی معمـوال       ١.شوش را بپیماید     روز مسیر ساردیس به    ۹۰توانست در مدت      می

 ۸کردند، ولـی پیکهـای تیزتـِک شـاهی فقـط در               ماه طی می     کیلومتری را در سه    ۲۴۰۰این فاصلۀ   

شاخۀ دیگرِ ایـن جـاده شـوش را از    . رسیدند ساردیس می   شوش یا از شوش به      روز از ساردیس به   

شد، از  پتوکَە می کرد، و از آنجا وارد سرزمین کَت ارمنستان وصل می    راه همدان و آذربایجان به    

ۀ کرانــ ســاردیس انجامیــده بــه  ر لیــدِیَە بــهکــرد و د گذشــت، فریگیــه را طــی مــی  روی کیلیکــیە مــی

طرف  ۀ دیگرش از بابل به  اش از شوش و شاخ       دیگری که یک شاخه    ۀجاد. رسید  ه می ژدریای ای 

ــه همـــدان کـــشیده شـــده بـــود  ــه   ایـــن دوشـــهر را از راه همـــدان بـ ــا بـ ری و ســـپس  اســـپهان و از آنجـ

وسـت و شـهرهای آسـیای میانـه را     پی  سـغد مـی     کرد و از خوارزم بـه       هیرکانِیَە و خوارزم وصل می      به

گذشـت    شـد از گرگـان مـی        دیگـری از ری آغـاز مـی       ۀ  جـاد . داد  شهرهای درون ایـران پیونـد مـی         به

بــاختریَە  هــرات و مــرو و ســپس بــه شــد و از آنجــا بــه جــائی کــه اکنــون نیوشــاپور اســت وصــل مــی بــه

نــد کــشیده شــده بــود و  درون ه ۀ خیبــر بــهکابــل و از راه تنگــ ایــن جــاده از بــاختریَە بــه . رســید مــی

دیگـری    جـادۀ .ۀ دریای سند امتـداد داشـت   برکران ترین شهرهای سند   طرف جنوب تا جنوبی     به

کران  زرنگ و سیستان و مک شد و از راه کرمان به کرمان وصل می استخر و از آنجا به از شوش به

حلـب در شـمال   سـاردیس از    شـاخۀ دیگـِر جـادۀ بابـل بـه     .رسـید   میهندۀ دریای و آبادیهای کران 

گذشـت و از راه دمـشق و غـزه            رفـت، از سـرزمینهای سـوریۀ کنـونی مـی            سوی جنوب می    سوریه به 

رو که   های کاروان   جاده  از یۀ عظیم ترتیب یک شبک    این  به. شد  مصر و لیبی و تونس وصل می        به

  نگهبانی تأسیس شده بود سراسر خاک شاهنـشاهی را         قرارگاهسرا و    درمسیر آنها صدها کاروان   

تجارت جهـانی چنـان    کرد و به ، آمد و شد کاروانهای بازرگانی را تسهیل می داد  هم پیوند می    به

رونـق تجـارت جهـانی رشـد صـنایع و           . روزگار ندیده بـود     بخشید که چشم جهان تا آن       رونقی می 

  . برد سوی رشد بیشتر می همراه داشت و جهان درون قلمرو هخامنشی را به کشاورزی نیز به

بانِی  های اصلی و فرعی پستهای دیده رسانی بسیار سریع، در سراسر مسیر جادهبرای خبر

هم دایر شده بود، و جارچیانی بـر بلنـدیهای بـر فـراز برجهـای نگهبـانی مـستقر                      نسبةً نزدیک به  

گـوش    روز بـه    زدند و خبرهائی که الزم بـود همـان          یکدیگر بانگ می    وقت ضرورت به    بودند که به  

ایـن  . رسـید  شاهنشاه می رترین نقاط شرق و غرب و شمال و جنوب کشور به         شاهنشاه برسد از دو   

ترتیـب، هـر رخـداد     ایـن  به. وسیلۀ ابداعی برای خبررسانیِ سریع جایگزین تلفن در زمان ما بود   
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شـاید ایـن از   . شـد  افتـاد شاهنـشاه در همـان روز بـاخبر مـی        مهمی در هر گوشه از کشور اتفـاق مـی         

چنانکه دربارۀ اقدام فوری داریوش بزرگ برای مواجهـه بـا           ، و   ابداعات کوروش بزرگ بوده   

رســد کــه در آغــاز ســلطنت داریــوش ایــن وســیله در    نظــر مــی بــه شورشــهائی کــه بــاالتر شــناختیم 

  .اختیار او قرار داشته است

: روز بــه زبــان آن( شــهریاری ۲۳   را بــهدولــتش کــشورۀ هرچــه بهتــر منظــور ادار داریــوش بــه

ترصورت یک دستگاه دولتی مـنظم درآورد کـه سـرزمین     هشهریاری را ب م کرد و هرتقسی) پاو  خش

ــرین شــیوۀ ممکــن اداره مــی     را بــهاش هتحــت ادار ــه از صــلح    . کــرد بهت ــرای پاســداری مقتدران ب

 ارتش واحد و منضبط نظامی تشکیل داد که فرماندهی کل آن در دست شاهنـشاه بـود و            جهانی

شـد؛ پادگانهـای متعـددی در سراسـر       نظر شهریار محل اداره می   زیِر )پاو  خشتر(در هر شهریاری    

  . کشور تأسیس کرد و برای ارتش مستمری ثابت تعیین کرد

دستگاه قضایی و قوانین مدنی و جزایی ایـران نیـز کـه کـوروش و داریـوش تنظـیم کردنـد،                

و مـردم یونـان   های مورخان یونان باستان با إعجاب از آن یاد شده است،     چنان بود که در نوشته    

و ) ایـران  (»قـانون پـارس  «گفتنـد   وقتی از قوانینِ تغییرناپـذیر و مـورد اطاعـت همگـان سـخن مـی       

دستور داریوش برای آسایش جوامـع زیـر          مجموعۀ قوانینی که به   . زدند  را مثال می  » قانون شاه «

 در همـۀ  .داد بـشریت نویـد مـی      سلطه وضع شد چنان نوین و ابتکاری بود که زندگِی نـوینی را بـه              

شـناختند، و     مـی ) داد شاهنشاهی (» داتە خشتر «کشورهای زیرسلطه این قوانین را با نام پارسیِ         

  داتە«. فراموشــی ســپرده شــد بردنــد بــه کــار مــی اصــطالح بــومی کــه تــا پــیش ازآن بــرای قــانون بــه 

سـناد  گونـه کـه ا   آنکـرد، چنانکـه در بابـل     را هر قومی موافق بـا زبـان خـودش تلفـظ مـی       » خشتر

گونه  آننوشتند، و آرامیهای شامی  می» داتە شهشری «دهد بازماندۀ کاهنان بابلی نشان می  

نامیدنـد؛ در یونـان نیــز واژۀ    مــی) قـانون شـاه  (» داتە دی ملِکـا «را  آن کـه در تـورات آمـده اســت   

  . یی بردند؛ همچنان بود در مصر و در دیگر جوامعِ خاورمیانه کار می معادل اینها را به

ــه     ــشی بـ ــت و آرامـ ــان امنیـ ــوش چنـ ــوانین داریـ ــه واژۀ   قـ ــان آورد کـ ــوام  » دات«ارمغـ ــزد اقـ نـ

بـا  (» دات«خود گرفت، تا جائی که در تورات ایـن تقـدس بـرای واژۀ                  جنبۀ تقدس به    خاورمیانه

بـرای هـر   زبانهـای گونـاگون      احکام قانونی داریـوش بـزرگ بـه       . حفظ شده است  ) همین تلفظ 

همـۀ سـرزمینهای زیـر سـلطه         های مـشابه و متعـدد نوشـته شـد و بـه               بر نسخه  زبان خودش   قومی به 

کننــدۀ امنیــت و آرامــش همگــانی بــود  تجــاوز از احکــام ایــن قــوانین کــه تــضمین . ارســال گردیــد

کننــدۀ یــک  کننــدۀ منــافع عمــومی و تــضمین دنبــال داشــت؛ و چونکــه تــأمین کیفرهــای ســخت بــه

نـزد  » دات شـاهی  «. نهادنـد   مـورد اجـرا مـی       نها را به  بخش بود همۀ اقوامِ سلطه آ       زندگی رضایت 
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قـانون   «گونـه کـه در تـورات هـم بـازگویی شـده اسـت                آناقوام تابعه چنـان پـسندیده افتـاد کـه           

در ایــن قــوانین، مقــرر شــده بــود کـه بــرای بــزه بــه هــر بزرگــی کــه باشــد بــار  . شــد تلقــی مــی» ابـدی 

هرودوت تأکیـد  . خطای بزهکار پنداشتنخست نباید کیفر سخت داد بلکه باید بار نخست را       

ئـی   هـیچ پارسـی  . تواند کیفر اعدام بدهـد      بزه، حتی خودِ شاه هم نمی       برای نخستین «کند که     می

بلکـه تـا   . هم چنین حق ندارد که برای بزِه نخستین یکی از زیردستان خود را کیفر اعـدام بدهـد   

او بــیش از کارهــای نیــک اوســت بــزه تکــرار نــشده باشــد و تــا وقتــی کــه ثابــت نــشده کــه بزههــای 

   ١».تواند که افسار خشم خویش را رها کند حاکم نباید و نمی

ســــاندوکس پــــسر «یــــک کارمنــــد بلندپایــــۀ دیــــوان دادگــــستری کــــه هــــرودوت نــــامش را  

در زمــان ) شــود کــه یونــانی اهــل جــائی در غــرب انــاتولی بــوده  و معلــوم مــی(نوشــته » تاماســیوس

ولــی . دار آویزنــد داریــوش دســتور داد تــا او را بــه  . ردداریــوش بــرای صــدور حکمــی رشــوه خــو   

هنگام محاکمۀ او معلوم شد که او خدمات بسیاری کـرده کـه پوشـانندۀ ایـن بـزِه بـزرگ اسـت؛                 به

   ٢.او سپرد را به» إیُولی«در » کومە«پس او را بخشوده آزاد کرد و حاکمیت شهر 

ر را در مِد نظر داشته، و همچـون      گونه قانون داریوش بزرگ هدِف ساختن انساِن دادگ         این

قوانین شاهان سامی هـدف اصـلیش شـکنجۀ بزهکـاران و نابودسـازی آنهـا نبـوده بلکـه هـدفش                      

ی زرتشت دیـدیم کـه زرتـشت تعلـیم داده کـه               در گاتە . نابودسازی علتهای بزهکاری بوده است    

. ده اســتئــی اســت کــه در اثــر جهالــت بــر او ظــاهر شــ     انــسان ذاتــاً نیــک اســت، و بــدی عارضــه   

او . داریوش بزرگ در وضع قوانینِ خویش و اجرای آنها این تعالیم را در مد نظر قرار داده بـود                

  . وجود نخواهد آمد دانست که اگر علت جرم از میان برود مجرم به می

گـذار بـزرگ پـس از او زنـده مانـد؛ و       عنوان قـانون   نویسد که شهرت داریوش به      اومستد می 

گذاری بود کـه قـوانینِ او شاهنـشاهی ایـران             داریوش قانون «یادآور شد که    ئی    افالطون در نوشته  

داریـــوش » دات« و دورۀ جانـــشینان اســـکندر مقـــدونی ۲۱۸حتـــی تـــا ســـال » .را اســـتوار داشـــت

  ٣.شد عنوان قانون اصلی مورد استفاده بود و نقل می به

 عنـی قـانون بـزرگ     ی» گَونـدداتە «توان در کتاب      مواد بسیاری از قوانین داریوش را می      

با بازخوانی جرایم و مجازاتها که در وندیداد آمده         . نامند» وندیداد«اکنون این کتاب را     . دید

ــه مـــی  ــا متوجـ ــه      اســـت، مـ ــته، بلکـ ــود نداشـ ــدام وجـ ــانون داریـــوش شـــکنجه و اعـ ــه در قـ ــویم کـ شـ
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ن  ضربۀ تازیانه اسـت؛ و ایـ  ۲۰۰ها که برای یک بزه بزرگ تعیین شده است           ترین شکنجه   سخت

 همچنــین در وندیــداد تعــاریفی از ١.کیفــر بــرای بزهکــاری اســت کــه کــسی را زده و کــشته اســت  

جمله مردن بیمـار در زیـر تیـغ جراحـی      جرایم گوناگون و مجازات آنها داده شده است، که از آن     

بـار مرتکـب چنـین خطـائی شـود و بیمـار در زیـر تیـغ او            در صورتی که پزشـک سـه      . پزشک است 

کـار طبابـت بپـردازد        شود؛ و چنانچه او پس از آن به         مۀ پیشۀ پزشکی بازداشته می    بمیرد او از ادا   

همینجـا  .  ضربۀ تازیانه بخـورد    ۲۰۰شود و باید      و کسی در زیر دستش بمیرد او مجرم شناخته می         

توانــاییِ مــالی بیمــار تعیــین شــده، و از یــک   مــزد پزشــکانِ جــراح نیــز مقــرر شــده، کــه بــا توجــه بــه 

پزشـکان نیـز    بـرای دام .  و یـک گردونـه در نوسـان اسـت     اسـپ خـِر ارزان تـا چهـار       گوساله یا مـاده   

شـده در نظــر گرفتـه شــده اسـت کــه از     دسـتمزدهای گونـاگونی بــا توجـه بــه حیـوانی کــه مـداوا مــی     

شـرط   مـزد پزشـک بـه   . وعده خوراک گوشت تـا یـک گوسـفند در نوسـان اسـت      معادلِ بهای یک 

ــداوا و معالجــۀ بیمــار تعیــین شــده، و      توانــست کــه بیمــار را عــالج کنــد      چنانچــه پزشــک نمــی  م

   ٢.او بدهد عنوان هدیه به کرد، مگر آنچه بیمار به بایست که مزدی دریافت می نمی

صـدد واژگـون کـردن سـلطنت        در قانون داریوش مجازات اعدام فقط برای کسی بود که به          

زد  منیت جامعه را برهم میرو وضع شده بود که چنین اقدامی ا این مجازات نیز از آن. آمد برمی

خوار  بوجیە قاضی رشوه در گفتار گذشته از گزارش هرودوت دیدیم که کام. آورد و آشفتگی می

  .را اعدام کرد، ولی در زمان داریوش و پس از او دیگر چنین گزارشی تکرار نشده است

نون داری و خریـــد و فـــروش انـــسان وجـــود نداشـــته در قـــا از آنجـــا کـــه در ایـــران رســـم بـــرده

رسـوم معمـول در جـوامعی کـه دارای      میـان نیامـده، و امـِر آن را بـه      داریوش ذکری از این مـورد بـه       

گذار در برابر خرید و فروش انسان  سکوت عمدی قانون. چنین رسمی بودند واگذار شده است

علـت دیگـر ایـن سـکوت     . آن هدف بوده که در درازمدت این رسم از میان برداشته شود   شاید به 

دانسته که برای نظارت بر خریـد و فروشـش قـانون              ده که داریوش انسان را واالتر از آن می        آن بو 

داری نیز در جوامع غیر ایرانی و زیـر سـلطه کـه بـیش از هزارسـال بـا ایـن                        اما لغو برده  . وضع کند 

  . سکوت برگزار کرده است را به پذیر نبوده، لذا آن اند امکان رسم خوگر شده بوده

ترین مواد قانون داریوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظـیم خـانواده باشـد کـه          شاید پیشرفته 

در ببـرد     خوانیم که چنانچه مردی یک دوشیزه را از راه بـه            در وندیداد می  . هنوز هم تازگی دارد   

اش کننـد، و در چنـین         و آبستن کند، پدر و مادر دوشیزه نباید دوشیزه را مجبور به انداختن بچه             
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نزد طبیـب زنانـه ببـرد تـا      و اگر کسی دوشیزۀ حامله را به . اند  رتکب قتل عمد شده   صورتی آنها م  

نـزد او بـرده و هـم دختـر بزهکارنـد و       کـه دختـر را بـه    اش را بیندازد هم طبیب زنانـه هـم کـسی       بچه

در برده و او را آبـستن کـرده اسـت بایـد دختـر         را از راه به     مردی که دوشیزه  . باید تازیانه بخورند  

چنانچـه در اثـر عـدم توجـه     . دنیـا بیایـد   خانـۀ خـودش ببـرد و از او نگهـداری کنـد تـا بچـه بـه           را به 

کـه    مجـازات کـسی  ١.دوشیزه بچه در شـکمش بمیـرد مـرد بزهکـار اسـت و بایـد تازیانـه بخـورد            به

بینـیم، قـانون داریـوش مقـرر کـرده کـه              چنانکه می .  تازیانه است  ۲۰۰مرتکب قتل عمد شود نیز      

خــودش  اش را بــه همــسری بگیــرد و بچــه  ی را آبــستن کنــد بایــد آن دوشــیزه را بــه ئــ هرکــه دوشــیزه

مقایـسه کنـیم ایـن قـانون را بـا قـانون شـرعی در ادیـان سـامی کـه مجـازات مـرگ را                      . منتسب کند 

  .برای هر مردی مقرر کرده که با زنی غیر از زنِ خودش آمیزش جنسی کند

یری از ظلــم و اجحــاف کــارگزاران هــدف برقــراری عــدالت اجتمــاعی و جلــوگ  داریــوش بــه

» پیردزیش«و در کنار آن دستگاه بازرسی شاهنشاهی موسوم به  دستگاه منظم مالیاتی     مالیاتی،

از طـالی نـاب    کـه  در کـشور رواج داد » زریـک «نـام   بـه وزن  هـم  های واحد و  سکه  و ؛وجود آورد   به

  .  گرم وزن داشت۸٫۴۱و  بود

 سراسـر کـشور شاهنـشاهی       ابـداع کردنـد   داریوش    کوروش و   که ترتیباتیدر کنار همۀ اینها     

بـرای جلـوگیری از امکـان اجحـاف کـارگزاران دولتـی           . کرد  ئی کامالً پدرانه اداره می      شیوه  را به 

تـوان از راه بـازخوانی    ئـی ایجـاد کـرد کـه نمونـۀ آن را مـی             نظام نظارت پیشرفته  داریوش  رعایا    به

 که در سدۀ اخیـر از زیـر زمـین    جمشید تختسلطنتی شیو   پروندۀ خشتی برجا مانده در آر      انهزار

  ٢. قرار دادمطالعهمورد اند  بیرون کشیده شده

ساختنش کرده بود  گذاری و آغاز به بنای ساختمان تمدنِ نوین جهانی که کوروش شالوده

ترتیبـات اداری و نظـامی و مـالی و حقـوقی کـه داریـوش       . اتمـام رسـید   توسط داریـوش بـزرگ بـه     

هـای درازی پـس از او    اع کرد و تا پایان دوران هخامنشی استوار ماند شبیهش تا سـده    بزرگ ابد 

 چــه ایرانــی، چــه هِلِنــی و چــه رومــی شاهنــشاهیهای پــس از هخامنــشی . در جهــان دیــده نــشد

ــاتِ کــشورداری هخامنــشی را مــورد تقلیــد قــرار دادنــد، ولــی در هــیچ       کــدام از  بــسیاری از ترتیب

دومین بـاری  . کمالِ زمان هخامنشی نرسید های یادشده این ترتیبات به   شاهنشاهیها و امپراتوری  

در تــاریخ خاورمیانــه کــه ترتیبــاتی شــبیه ترتیبــات داریــوش بــزرگ بــرای کــشورداری وضــع شــد     

اولــی ( ســال پــس از داریــوش و توســط عبــدالملک مــروان امــوی و حجــاج یوســف ثقفــی      ۱۲۰۰
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تفـصیل   یت در کتـاب سـومِ ایـن مجموعـه بـه     دربـارۀ ایـن دوشخـص     . بـود ) خلیفه و دومی فرماندار   

از جهـات    که مکَمِِّل یکـدیگر بودنـد     دو    سخن خواهیم داشت، و در آنجا خواهیم دید که این         

  .داریوش بزرگ داشتند بسیاری شباهت به

دانـست و همـواره       داریوش خویشتن را پاسدار تمدن جهانی و مسئول آبادکردن جهان می          

دهـد    های یونانیان باستان موارد متعددی ذکر شـده کـه نـشان مـی               وشتهدر ن . راه کوشا بود    در این 

نویــسد کــه در   هــرودوت مــی . در حقیقــت هــدف او از جهانگــشایی چیــزی جــزاین نبــوده اســت    

کــارگزار .  یونــانی ملیتـوس هــرج و مـرج حکمفرمــا بـود و کــشاورزی از رونـق افتــاده بـود     سـرزمیِن 

توانیـد کـه سـرزمینتان     اگـر شـما نمـی   «: آنها گفت بهایرانی بزرگان این سرزمین را دعوت کرد و        

را آبــاد بداریــد و امنیــت برقــرار کنیــد، مــا یونانیهــای دیگــری را کــه ســرزمین خودشــان را آبــاد       

دهــد کــه پارســیها بــا   وی ادامــه مــی» .اینجــا خــواهیم آورد تــا برشــما حکومــت کننــد  انــد بــه کــرده

  ١.منیت و آرامش را در این سرزمین برقرار کردندترتیب ا این

خـودش را فرزنـد   کـه  خواسـت   داریوش چنان قدرتی داشت که اگـر مثـل شـاهان سـامی مـی         

اما او کـه یـک      . پذیرفتند  میخدای آسمان بنامد و نوعی خدایی برای خودش قائل شود، مردم            

 اهـورمزدا معرفـی کـرد و    یـت عنا مـورد  شاهرغم همۀ شکوه و غرورش خودش را    مزدایَسن بود، به  

خویـشتن لقـب نماینـدگی خـدای آسـمانها بدهـد یـا پیرامـون خـویش هالـۀ                      درصدد برنیامد که به   

او شاه بود؛ چنان شاهی که همۀ شاهان زمین تسلیم او بودند و فرمانهـایش               . تقدس دینی بکشد  

. کـرد  ستجو نمـی ولی فراتر از شـاهی هـیچ قدسـیتی را بـرای خـودش جـ      . آوردند اجرا در می را به 

خـود راه   هـای وی کمتـر تردیـد بـه       صـداقت گفتـه    خواند در   های داریوش را می     انسان وقتی کتیبه  

تصدیق   دل بهِهرسد که انسان را از ت نظر می حدی صادقانه به    های او به    دهد؛ زیرا لحن نوشته     می

دهد پرسشهائی  ق میخودش ح تنها در موضوع بردِیَّە است که انسان به . دارد  های او وامی    گفته

دنبـال کـردن    کـه او امنیـت و آرامـش را در کـشور برقـرار کـرد و بـه          از خودش بکنـد؛ ولـی از وقتـی        

 شـک   اوۀ ادعاهـای    یابـد کـه دربـار       سـازی پرداخـت، دیگـر انـسان دلیلـی نمـی             هـای جهـان     برنامه

سن او یک ایرانی مزدا   . کند  خـدا  از  بـود کـه ایمـان عمیقـی داشـت و معتقـد بودکـه هرچـه دارد           یـَ

خاطر عقیـده و ایمـان    او کمک کرده است تا شاهنشاه جهان شود به     است، و اگر خدای جهان به     

امنیـت و عـدالت را در جهـان     خواسـته صـلح و   خاطر نیـت خیـرش بـوده کـه مـی       خدا و به    پاکش به 

  کند او در این ادعاگماندلیلی هم وجود ندارد که انسان . بشریت خدمت کند    و به  برقرار بدارد 

شـد    خدا داشت برای خویشتن مأموریتی قائل مـی          که به  راستینیاو با ایمان    . صادق نبوده است  
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خـاطر نـشر راسـتیها و      اسـت؛ و آن سرپرسـتی جهـان متمـدن بـه     مورد خشنودی خداکه معتقد بود   

جمـشید   ئـی کـه در تخـت     ایـن بـاور را در نقـوش برجـسته      .مبارزه با کجیهـا و بـدیها بـود        و  نیکیها  

) سـمبل (بینـیم کـه بـا نمـادِ       در آنجـا شاهنـشاه ایـران را مـی         . خوبی نشان داده است     ده به برجا نها 

یـی امـا زیبـا و زیورمنـد و مـردم فریـب تـصویر شـده در            پیکـر و افـسانه      شکل جانور غول    بدی که به  

حقانیــت راه خــویش ایمــان   بــهاً او کــه عمیقــ.ۀ پیــروزی بــرآن قــرار داردجنــگ اســت و در آســتان

  :گوید شمرد در کتیبۀ بغستان چنین می د را یگانه برحق جهان مادی میداشت و خو

مــن عطــا کــرده  ایــن پادشــاهی را اهــورمزدا بــه. کــنم بــه توفیــق اهــورمزدا مــن ســلطنت مــی

 ۲۳نـام   (انـد     تـسخیر مـن درآمـده       یـاری اهـورمزدا بـه       اینها هستند کشورهائی که به    . است

ــه ).کــشور در اینجــا ذکــر شــده اســت     ــد،  عنایــت اهــورمزدا از مــن فرمــان مــی      همــه ب برن

آنهـا بـدهم، چـه شـب باشـد و چـه روز،                آورند، و هر فرمـانی بـه        باجهایشان را نزد من می    

 وسـیلۀ مـن نواختـه شـد و     در این سرزمینها هرکس دوسـت بـود بـه       . نهند  مورد اجرا می    به

 مرا  قوانینِها  یاری اهورمزدا مردم این سرزمین      به. هرکس دشمن بود بر او سخت گرفتم      

سـلطنت  . کننـد  دهم رفتـار مـی   آنها فرمان می گونه که به  آن  آورند و به    مورد اجرا در می     به

ــا ایــن ســرزمینها     مــن عطــا کــرده اســت و اهــورمزدا بــه    را اهــورمزدا بــه  مــن یــاری کــرده ت

هـر  یـاری اهـورمزدا و    همـت مـن و بـه    آوردهـای مـن بـه    همۀ دسـت … اطاعت من درآیند  به

ــ. ، حاصــل آمــده اســت  کــه وجــود داردخــدائی رو مــرا یــاوری  زدان از ایــناهــورمزدا و ایَ

پیــشه  خانــدانم ســتم دادنــد کــه مــن ســتمگر و دروغگــو و فریبکــار و متجــاوز نبــودم؛ مــن و

طبــق احکــام و قــوانین رفتــار کــردیم و ظلــم و   نبــودیم و زیردســتان را نیــازردیم، بلکــه بــر 

  .زورگویی را برافکندیم

سـابقه بـود، و آن    روز در جهـان بـی   این کتیبه بر یک نکته تأکید کرده که تـا آن   داریوش در   

 کـه وجـود     هـر خـدای دیگـری     اهـورمزدا و    (اش بـود       سـلطه  زیـر  اقـوام    همۀ خـدایانِ     به ابراز احترام 

دهد که داریوش برای همۀ خدایان و دینهای اقوام زیـر سـلطه احتـرام                 این گفته نشان می   ). دارد

وجـود خـدایان همـۀ اقـوام تـصریح کــرده        در ایـن سـند بـه   شرای ابـراز ایـن احتـرام   قائـل بـوده و بـ   

 کلیـتِ آسـیای میانـه و   اگر در نظر بگیریم که چنین اعترافی از سـوی شخـصیتی اسـت کـه          . است

مــال  اختیــاردار جــان و را زیــرنگین دارد وو بخــشی از اروپــای شــرقی ا قــخاورمیانــه و شــمال آفری

شـویم کـه شاهنـشاهان هخامنـشی در قبـال آزادی       وقـت متوجـه مـی      آن اسـت،    این سـرزمینها  مردم  

انــد، و اقــوام زیــر ســلطۀ ایــران تاچــه انــدازه از آزادی  انــدازه جلــو رفتــه بــوده  عقیــدۀ دینــی تــا چــه

 این بیان داریوش، و نیز سـند حقـوق بـشر کـورش و بـسیاری اسـناد               .اند  عقیدتی برخوردار بوده  



۳۰۵  داریوش بزرگ                                                                                                                         شاهنشاهی هخامنشی                 

روزگـاران، بـه تعبیـر     دهـد کـه دولـت ایـران در آن     ، نـشان مـی    دیگر که از داریـوش بازمانـده اسـت        

بوده، یعنی نه تنها با عقاید و ادیـان مـردم درون کـشور      » تمامِ معنا الئیک    به«امروز، یک دولتِ    

دانـسته اسـت      کاری نداشته بلکه خویشتن را حامی همۀ ادیان و عقایدِ موجود در جهـان نیـز مـی                 

ــان و مــصریان باســتان گــواهی مــی     یکــی را مــتن تــورات و نوشــته   و ایــن( او در ). دهــد هــای بابلی

اند؛ بلکه نام هر کشوری را  ام و سرزمینهای دیگر ملک من هایش نگفته که من شاه پارس نوشته

جداگانه با حفظ شخصیت حقوقیِ آن کـشور در کنـار پـارس آورده اسـت؛ او خـودش را پارسـی                      

 کـشور دیگـری از کـشورهای درون قلمـرو     داند، ولی پارس برای او کشوری است همچون هر       می

او در ذکر نام کشورهای تابعش از پارس شروع کره و کشورهای تابع شاهنشاهی را             . شاهنشاهی

  .یکی نام برده است تا بر برابری حقوقی همۀ آنها با پارس تأکید ورزیده باشد یکی

کنــد کــه  یآن هــدف ســلطنت مــ نمایــد کــه تنهــا بــه تیبــۀ نقــش رســتم چنــان مــیداریــوش در ک

کـرداری را     راستی را در جهان برقرار بدارد و ناراستی را از جهان براندازد و دادگری و درسـت                

  :گوید وی در این کتیبه چنین می. مردم جهان بیاموزد به

آنهـا نیـستم کـه     رویـا  م کـه راسـتی را دوسـت دارنـد، و    یر آنهـا وعنایت اهورمزدا یـا     من به 

. ناتوانـان بـدی کننـد    من آن نیست که زورمنـدان بـه  خواست . ناراستی را دوست دارند 

آنچـه راسـت اسـت همـان        . زورمنـدان بـدی کننـد       خواست من آن نیـست کـه ناتوانـان بـه          

هرچه . ور نیستم آ  من خشم . که پیرو دروغ باشد      نیستم   کسییاور  من  . خواست من است  

 خـشم بـر     قـِت و مـن بـه   . کـنم   را مهـار مـی      نیـروی فکـرم آن      وقت خشم بر من بـروز کنـد بـه           به

ــ خــودم کــامالً ماو پــاداش  کــه بــا مــن همکــاری کنــد بــر وفــق همکــاریش بــه  کــسی. ما طلَّس

. دهـم   رساند بر وفق آسیبی که رسـانده باشـد او را کیفـر مـی                که آسیب می    کسی. دهم  می

کـه گزنـدی    خواسـت مـن نیـست کـه کـسی     . کسی گزنـدی برسـد   خواست من نیست که به 

ه کـسی برضـد کـسی دیگـر بگویـد بـرای مـن قابـل قبـول                   هرچـ . کیفر بمانـد   رساند بی   می

قـدر    هرچـه کـسی بـه     . بیـاورد نخواهد بود مگر که برای متقاعد کردن مـن دلیـل و برهـان               

  .سازد توانش برای خشنودی من انجام دهد مرا شاد و خشنود می

کنــد کــه بــرای نــشر نیکــی و   عیــار جلــوه مــی  تمــامیَــسنهــا داریــوش یــک مزدا در ایــن کتیبــه

امـا شـگفت اسـت کـه در     .  یـاری رسـانده اسـت   او بهی و درستی و عدالت ظهور کرده و خدا      راست

خود بپرسیم که آیا علت ایـن        ما عالقه داریم از   . میان نیاورده است    جا او نامی از زرتشت به       هیچ

توانسته نام هیچ موجودی را جـز نـام           غفلت تعمدی از ذکر نام زرتشت آن بوده که داریوش نمی          

زرتـشت تعلـق داشـته باشـد؟ در اینکـه او              نام خود ببیند، حتی اگر ایـن نـام بـه           بر باالی دا  اهورمز
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ــه شــناخته و پیــرو تعــالیم زرتــشت بــوده     زرتــشت را مــی   ســخنان او .ئــی نیــست  جــای هــیچ مجادل

 گویـــد را از تعـــالیم زرتـــشت آموختـــه اســـت، و     ســـخنان زرتـــشت دارد، آنچـــه مـــی    شـــباهت بـــه 

 آنــست کــه او یــک  گــواهکــار بــرده عمومــاً   هــایش بــه ر سنگنبــشتهکــه د و تعبیرهــائی اصــطالحات

  .  استزرتشت و تعالیمش ارادت خاص داشته بهزرتشتی بوده و 

 نبـوده، و آن  رواج نیافتـه  که تقدس شخصیت هنـوز در ایـران          تصور کنیم توانیم    البته ما می  

همــۀ بلکــه  ،در زمــان هخامنــشی معنــا نداشــتهتقدســی کــه زرتــشت در زمــان ساســانی کــسب کــرد  

میـان نیـاورده     بـه زرتشت داریوش نامی از بوده کههمین دلیل  تقدسها از آن اهورمزدا بوده، و به 

 اگر ایـن احتمـال را از نظـر دور بـداریم،     ولی.  این با تعالیم زرتشت همخوانیِ کامل دارد      .است

چیز؟  ند و او همها چیز هیچ کس و همه حق داریم که از خودمان بپرسیم که آیا برای داریوش همه    

انـد    ئی که مـأمور سـرکوب شورشـها بـوده           کتیبۀ بغستان در عین اینکه از فرماندهان شایسته        او در 

. کنـد  یاد مـی ) بر فرمان/ وابسته (»کندب«عنوان دوست بلکه با عبارت    برد، از آنها نه به      نام می 

دسـت     اهـورمزدا بـه    ریِبـه یـا   خـودش و    همـه   آوردهـایش را      او در این کتیبه تصریح دارد که دست       

؛ ولی آورده، یعنی کسی در آن حد نبوده که او را یاری دهد؛ و تنها یاور او اهورمزدا بوده و بس   

آینـدگانش توصـیه    تـن یـاورانش از آنهـا قـدردانی نمـوده و بـه          یکـی شـش     ضمن نام بردن از یکـی     

  .کرده که خاندانهای اینها را گرامی بدارند

حیـث برتـر و    شـود کـه انـسان پیروزمنـد خـودش را از همـه       سبب میآورد و  پیروزی غرور می 

رِد بهتر از دیگران بپندارد و   ایـن غـرور از خـصایص ذاتـی     .  خاصـی بـرای خـودش قائـل شـود     تفـَ

 انـسانی اسـت کـه       ولـی فـضیلت ازآنِ    .  نیـست  مبـرا انسان است و هیچ فـردی در روی زمـین از آن             

، نماینــدۀ همتــایی، خــودش را بــت نکنــد کتــایی و بــیرغــم غــرور پیــروزی و احــساس تفــرد و ی بــه

نــه . مقــدس بــشمارندرا   و انتظــار نداشــته باشــد کــه همگــان ویآســمان و ارادۀ خــدایان نــشمارد،

انـد و      تفـردی را بـرای خودشـان قائـل بـوده           چنـان تنها داریـوش بلکـه همـۀ زورمنـدان خاورمیانـه            

جوینــد و وقتــی پیــروز شــدند همــۀ   مــیآنهــا بــرای پیــروز شدنــشان از یــاری دیگــران مــدد . هــستند

 ولـی  .شان سهیم ببیننـد  توانند کس دیگری را در پیروزی     دانند، و نمی     خود می  پیروزی را ازآنِ  

خویشتن بتی بسازد و آن بت   سنت چنین بوده که رهبر پیروزمند از     ۀ خارج از ایران   در خاورمیان 

هرکـدام از    بـه .پرستند  نه که خدا را می    گو   همان را بپرستد و از همگان بخواهد که آن را بپرستند         

ترین فـرد روی       که بنگریم خواهیم دید که خویشتن را شایسته        خاورمیانهگران پیروزمند در      سلطه

انگـارد،   چیز را در برابر خودش هیچ مـی        کس و همه    پندارد و همه    زمین برای حکومت کردن می    

داری و  مــدعی ایمــان  اگــر او. پرســتندخواهــد کــه او را بــستایند و ب  و بــا ایــن دیــد از همگــان مــی  
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حـامی   گـر و     هم خداشناس و خداپرسـت باشـد، و درعمـل هـم تبلیـغ               قَلباً خداشناسی هم باشد، و   

اعمــاق روحــش غــورکنیم خــواهیم دیــد کــه او در درون    انــصاف و عــدل باشــد، بــاز هــم وقتــی بــه   

دای آسـمانها  خـ  خودش از خودش یک خدائی ساخته است و از همگـان انتظـار دارد عـالوه بـر                 

پرستش بت او نـشود در        هرکس حاضر به  . خدائی که در او هست را نیز مورد پرستش قرار دهند          

خـاطر خدادوسـتیش     آنچـه دارد خـدا بـه   پنـدارد کـه   مـی نظر او مخـالف ارادۀ خـدا اسـت؛ زیـرا او        

 درخـور  انـد  که او را نستایند و نپرستند، چون ارادۀ خدا را کفـران کـرده    او داده است و کسانی      به

نه تنها در دنیای باستان بلکـه امـروز   . ند و باید از صحنۀ روزگار محو شوند      ا  تکفیر و نابود شدن   

که بـا ادعـای تولیـت و سرپرسـتی دیـن و نماینـدگی خـدا وارد صـحنۀ                   آن کسانی . نیز چنین است  

ان چنــ انــد تـا پرســتش انـسانها را براندازنــد و   نــد کــه آمـده ا شــوند و مـدعی  فعالیـت اجتمــاعی مـی  

 فــــراهم آورنــــد کــــه هــــیچ موجــــودی جــــز خــــدا قدســــیت نداشــــته باشــــد، وقتــــی بــــه   را بــــستری 

گـریم خـواهیم دیـد کـه اینهـا خـواه و نـاخواه خودشـیفته             بنعملکردهایشان در زمان قدرتمـداری      

ــ  خــدائی کــه از او ســخن مــیوانــد  جــای خــدا نهــاده انــد و خودشــان را بــه شــده ارۀ گوینــد نفــِس اَم

چـون و چـرا در اطاعـت         سانها انتظار دارند که این نفس را بپرسـتند و بـی           خودشان است؛ و از ان    

  .کنندهای او تقلید کنند و هرچه او تعلیم داد را اجرا  بسته از خواسته او باشند و چشم و گوش

که راه و رسـم حکـومتگری را از تعـالیم زرتـشت و کـشورداریِ کـوروش                   فضیلت داریوش 

ود همۀ غروری کـه داشـت از مـردم نخواسـت کـه او را بپرسـتند                   در آن بود که با وج      آموخته بود 

مهرپرور  همچون او دادگر و کرد که خدا را بستایند و بپرستند و همۀ رعایایش توصیه می بلکه به

باشند و دروغ و ستم و زورگویی را در خود راه ندهند و راستی پیشه کنند تا مورد عنایت خـدای               

دسـت    کنـد کـه هرچـه دارد و هرچـه بـه              با تکرار مکرر تأکیـد مـی       اگر او همواره  . جهان واقع شوند  

انــسانها ایــن درس را بدهــد کــه   خواهــد بــه عنایــت اهــورمزدا بــوده اســت، در واقــع مــی   آورده بــه

 شخصیتی چیز از اهورمزدا است و انسان در برابر اهورمزدا هیچ است، حتی اگر این انسانْ همه

 کـه جـا نگفتـه        هـیچ  مدعیان سلطنت  دشمنان و  روزیهایش بر شرح پی  وی در . چون داریوش باشد  

پیـروزی رسـاند و اهـورمزدا         کنـد کـه اهـورمزدا سـپاه مـرا بـه             من پیروز شدم، بلکه باربار تأکید مـی       

  . دشمن مرا شکست داد

برد که او را با کسی چون اسکندر مقدونی مقایسه  فضیلت داریوش پی می انسان زمانی به

 اًهمینکه در خاورمیانـه پیـروز شـد، صـراحت          انکه در جای خود خواهیم دید     چن اسکندر. کند

 خواسـت کـه او را مثـل خـدا مـورد پرسـتش قـرار                و همۀ مـردم    خودش را خدا نامید و از افسرانش      

پـدرش را نیـز نفـی کـرد و ادعـا کـرد                او حتی انتساب خویش بـه     .  و در پیگاه او سجده کنند      دهند
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 با مادرش همبستر شده است و او تخمۀ خدای آسمان است و بایـد               که خدا از آسمان پائین آمده     

جــا ادعــا نکــرد کــه   هــایش هــیچ لــیکن داریــوش در کتیبــه. را خــدا بداننــد و بپرســتند همگــان وی

خدازاده است یا با خدا ارتباط دارد، یا دارای تقدسی خاص است، یا از طرف خدا مـأموریتی            

همــۀ  او عنایــت دارد و اســت خــدا بــه چــون مطیــع خــداجــا تأکیــد نمــود کــه  بلکــه همــه. داردویــژه 

گــو بــوده و بــا بــدیها مخالفــت   کــردار و راســت خــاطر حاصــل آمــده کــه درســت  آن پیروزیهــایش بــه

هـایش باربـار     یعنـی او در کتیبـه     .بدی را از جهـان برانـدازد      دروغ و   ورزیده و هدفش آن بوده که       

 داریـوش هـم اگـر    . بدیها باشـد ه باا و ستیزندۀ نیکیه کند که انسان باید مثل او ستایند        تلقین می 

خـدایی و پیـامبری        یا اگر مثل شاهان سـامی ادعـای نیمـه          مثل اسکندر ادعای خدایی کرده بود،     

سن کـرد؛ ولـی او یـک ایرانـی و یـک مزدا      او اعتراضـی نمـی      کـسی بـه    کرده بود،  گـاه    بـود و هـیچ  یـَ

مــۀ حقانیتهــا را از آن خـــودش   او ه. خــودش را از حـــد یــک انــسان فراتــر بدانـــد    کــه  نخواســت  

جـا خـودش را       او در همـه   . توانـد داشـته باشـد       دانست، ولی حقانیتی که یـک انـسان برتـر مـی             می

 جـز  و نمـوده یک انسان مزداپرست و یک بندۀ راستین خدا و یک شـاه نیرومنـد و مطـاع معرفـی       

  .این هیچ ادعائی نکرده است

انــد در همــین نکتــۀ ظریــف نهفتــه  اشــتهشــاهان جهــان قــدیم د فــضیلتی کــه شــاهان ایــران بــر

جـــز شـــاهان ایـــران همـــۀ شـــاهان . اســـت، و ایـــن فـــضیلت فقـــط مخـــصوص شـــاهان ایـــران اســـت 

شـام ازجملـه   و مصر گرفتـه تـا شـاهان کوچـک شـهرهای        آشورکَلده وخاورمیانه از شاهان بزرگ    

آن ادعـا   ه و بـه دانـست  خدا یا نیمچه خدا و فرستادۀ ویژۀ خدا می  خودشان را خدازاده و   اورشلیم،  

 اورشـلیم تـرین شـاهان       دوتـن از معـروف     عنـوان مثـال داوود و سـلیمان         به. اند  کرده  تصریح می 

 و گویـد  مـی  و خـدا همـواره بـا آنهـا سـخن      هـستند  مأموران بالواسطۀ خدایشان یهـوه       گفتند که   می

اسـرائیل   تـا در میـان قـوم         دهـد   مـی  و قـوانین و مقـررات آسـمانی را تحویلـشان             کنـد   مـی راهنمایی  

کردنــد کــه پیــامبر  شــاهان کَلــده و آشــور تــصریح مــیۀ همــآنهــا  و پــس از پــیش. اجــرا بگذارنــد بــه

گرفتنــد تــا مــردم براســاس     نــد و از پــیش خدایــشان الــواح آمــاده تحویــل مــی      ا خــدای خودشــان 

یعنـی   آخـرین شـاه بابـل    . بنـدگی کننـد  دستورهائی که در آن نوشته شده بود بـرای ایـن شـاهانْ    

هـایش سـخن از ارتبـاط مـستقیمش بـا خـدای               را نیز پیش از دین دیدیم کـه در نوشـته           دبنیونهی

پـس از اینهـا نیـز هرکـدام از     . آسمانی و دریافت وحی از خدا رانده بـود و ادعـای نبـوت داشـت      

ۀ ســامی کـه درصــدد کــسب قـدرت بــوده خــودش را فرسـتادۀ خــدای آســمان    شخـصیتهای برجــست 

  .کرده است تقدسی آسمانی کسب میوسیله  این داشته و به اعالم می) پیامبر(

. ایــران در زمــان داریــوش تنهــا ابرقــدرت سیاســی جهــان و حــاکم بالمنــازع خاورمیانــه بــود 
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 و پنجــاب در شــرق، تــا بالکــان و ســواحل و )ســیحون(ســیردریا  داریــوش از شاهنــشاهیمرزهــای 

ر در شــمال تــا یمــن و جزایــر مدیترانــه و درۀ نیــل در غــرب، و از ســرزمینهای دوســوی دریــای خــز 

وسـعت شاهنـشاهی ایـران را     ئـی بـه    شاهنـشاهی .اریتره و نیمی از سودان در جنـوب گـسترده بـود     

 اینها هستند کشورهائی که داریوش در کتیبۀ نقـش رسـتم از             .چشم ندیده است    جهان باستان به  

ت، پــارس، مــاد، خوزســتان، پــارت، هــرا  : بــرد  شاهنــشاهی نــام مــی ســرزمینهایعنــوان  آنهــا بــه

ــستان(بــاختریَە، ســغد، خــوارزم، زرنــگ    ــیَە  اَرخ، )سی ــدهار (وِت ، )ســند(هنــدوش ، )غزنــی و قن

کَە هـوم    )کابـل و پـشاور    (، گَنـدار    )نجابپ(تتگوش   کَە تیزخـود     ،)نـواحی سـیحون   (خـوار     ، سـ سـ 

، ارمنـستان،  ) و سـودان مـصر (، عربستان، مدرایَە )عراق و شام(، بابل و آشور )شمال رود ارس (

 ، سکودر)شمال دریای سیاه ( پاردریا   سکَە،  )غربی اناتولی سواحل   (ەپتوکَە، لیدِیَە، ایونیَ   کَت

ــه( ــونیَ)مقدونیـ ــابرە، ایـ ــانی  ( تکـ ــتان و رومـ ــایَ)بلغارسـ ــا (ە، پوتـ ــیَ)لیبیـ ــشه (ە، کوشـ ــکَ)حبـ ە ، مـ

وجـود    در جهـان بـه    مـسیحی    سـدۀ بیـستم      درکـشورهائی کـه       نگـاهی بـه   ). تونس (ە، کرکَ )مکران(

کشورهای امروزی که در آن روزگار . عظمت کشور داریوش پی ببریم د کافی است که ما به     آمدن

ــا  و ــران قــرار       در ســال دیگــر ۱۷۰ت : نــد ازا عبــارتداشــتند درون مرزهــای کــشور شاهنــشاهی ای

افغانــستان، پاکــستان، ایــران، آذربایجــان، گرجــستان،    تاجیکــستان، ازبکــستان، ترکمنــستان، 

کریـت و   ایـر   اضـافه جز    ارستان، قبرس، نیم بیشتر خـاک یونـان امـروزی بـه           ارمنستان، ترکیه، بلغ  

مــصر، اردن، ن، یجزایــر دریــای ایــژه، عــراق، ســوریه، لبنــان، اســرائیل، فلــسط   و و رودسمالــت

  .های جنوبی و غربی دریای پارس اضافه کرانه ، بهلیبیا، تونس

، و اســـی جهـــانتـــرین چهـــرۀ سی گـــواهی تـــاریخ یکـــی از درخـــشان داریـــوش بـــزرگ کـــه بـــه

خـود دیـده       است کـه چـشم جهـان تـا کنـون بـه             پادشاهیترین    باتدبیرترین، قاطعترین، و پرقدرت   

 کـه در   بـود یترین شخصیت برای رهبری آن سرزمین پهنـاور         در آن مرحلۀ زمانی شایسته     ،است

هایش واقف  توانایی ، بهکرد خوبی درک می او خودش اهمیت خویشتن را به. زیر نگین داشت

نبـشتۀ اسـتخر بـر آرامگـاه خـویش، کـه        را در سـنگ  ایـن (شـناخت    و عیوب خویش را نیـز مـی   بود

های کامالً روشن و مشخصی بـرای ادارۀ ایـن        ؛ و برنامه  )پس از این خواهیم خواند، آورده است      

شاید اقدام او برای براندازی سلطنت بردِیَّە، عالوه بر رقابت خانـدانی،            . جهان پهناور داشت  

 شـاید هـم بـردیّە واقعـاً شایـستۀ جانـشینی کـوروش و        . او بوده است و برنامۀین درکناشی از هم 

  .بوجیە نبوده است کام

هــای روی زمــین   خــزائن و گنجینــه  مالــک زمــین و  عنــوان یگانــه شــاه جهــان و   داریــوش بــه 

خانۀ شاهنشاهی انتقال  گنج های جهان را به خانه داد که ذخایر موجود در گنج خودش حق می به
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داد کــه از اقــوام تــابعش  خــودش حــق مــی گیــرد؛ او بــه کــار  و آنهــا را در ادارۀ امــور جهــان بــهدهــد

دربار او بفرستند  خراج به عنوان باج و  را بهشانبخواهد که پیوسته بخشهائی از ثمرۀ کار و تالش       

امنیـــت  ارتـــش شاهنـــشاهی و ادای وظیفـــه در حفـــظ صـــلح و و فرزندانـــشان را بـــرای خـــدمت در

 تـا او بتوانـد از تمـدن بـشری و ارزشـهای تمـدنی پاسـداری کنـد و          بگذارنـد اختیار او   جهانی در   

گرفـت    مـی  از مـردم     مالیاتهائی که او  . امنیت و آرامش را برای همۀ مردم خاورمیانه تأمین نماید         

او حتی خودش را پدر تمدن جهانی .  برقرار کرده بودجهانبهای ثبات و آرامشی بود که او در     

 دسـتورالعملهائی  دربینـیم کـه    همین خاطر بود که در گزارشـهای یونانیـان مـی         و به  کرد  تصور می 

چنانکـــه بنوشـــتۀ . کـــرد ملـــل تابعـــه را از بـــسیاری از کارهـــای نابخردانـــه و ضـــدتمدنی منـــع مـــی 

شـان کودکانـشان را       در مراسـم عبـادی     در تـونس  ژوستین، داریوش بزرگ وقتی شنید که مردمی        

برنـد، و شـنید کـه مردمـی در            خـاطر رضـای خدایانـشان سـر مـی           بـه   و دارنـد   تقدیم خدایانـشان مـی    

یونانیـان و    فرسـتاد و بـه  تونسِ امروزیقرطاجنه در  خورند، مأمورانی را به    آنجا گوشت سگ می   

قربــانی   کــه از خــوردن گوشـت ســگ و داد دسـتور  مرکــز شـهریاریِ شــمال آفریقــا ایــن ی فینیقِیّهـا 

  ١.کنندری خوددا کردن انسان در پیشگاه خدایان

 عمـل کـرد و همـۀ مخالفـان خـود            خشن در مقابله با شورشها    نخست سلطنتش    دوسالِ در   او

 و ایـن ضـرورتی   ؛کـرد  نـابود  رحمانـه  بـی ) فریبان خوانـد  که آنها را دروغگویان و مردم       کسانی(را  

تثبیـت قـدرتش      امـا پـس از     کـرد؛   بود که پاسداری از نظام شاهنشاهی و تمدن جهانی اقتضا مـی           

آمیز کوروش را در پیش گرفت، آزادیهای عقیدتی و فرهنگی اقـوام زیـِر سـلطه را                  عطوفت شیوۀ

 و فرهنگهـای  رسـوم  آداب و  همان نحـوی کـه در زمـان کـوروش بـود برقـرار نمـود، و خـدایان و                     به

عقائد و آداب و رسوم اقوام  احترام او به. رسمیت شناخته مورد احترام قرار داد اقوام دیگر را به

 و  ،شـد   دستور او در این سرزمینها با هزینۀ سـلطنتی معبـدها برپـا مـی                حدی بود که به     طه به زیر سل 

گرچـه مـا حـتم داریـم کـه      . شـد   امـوال و امـالک وقفـی در نظـر گرفتـه مـی          معبدهادستور او برای      به

قصد جلب اطاعت و حمایت مردم و رهبران دینـی کـشورهای زیـِر سـلطه      داریوش این شیوه را به   

شــد کــه یــک ایرانــی  ت، امــا ایــن شــیوه از آزاداندیــشی شــخص داریــوش ناشــی مــی درپــیش گرفــ

داشـت بـسیار ثمـربخش بـود و از او در میـان همـۀ                 تأثیری کـه شـیوۀ آزادمنـشانۀ او       .  بود یَسنمزدا

مقـدس و طـاهر سـاخت کـه همگـان او را            اقوام خاورمیانـه یـک شخـصیت متـدین و خداشـناس و            

بـرای از  کـه  جهانی کـه مـردم عـادت کـرده بودنـد        بود که دررو ناز آاین . داشتند  دوست می  اًقلب

  و درگیـر نابودسـازی یکـدیگر   طـور دائـم در سـتیز متقابـل     میان بردن ادیان و خدایان همدیگر بـه     
                                                 

  .۱۵۲۷: پیرنیا ١
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ئـی بـود کـه هـر قـومی            گونـه   دوستانۀ داریوش بزرگ بـه      باشند، شیوۀ پدرانه و آزادمنشانه و انسان      

در اثـر همـین سیاسـت    . کنـد  اسـت و از خـدای او پیـروی مـی        پنداشت کـه داریـوش بـر دیـن او             می

عنـوان یـک    حکیمانه بود که در مصر او را فرزند نیت و برادر رع و از تبار فرعونان دانستند و بـه           

 قــرار دادنــد؛ و در یونــان او را کــم و بــیش همپایــۀ خــدای بــزرگ      تقــدیسفرعــون مقــدس مــورد  

و ایـــن لقبـــی بـــود کـــه در یونـــان (قـــب دادنـــد  ل»شـــاه بـــزرگ« و »شـــاه شـــاهان«یونانیـــان شـــمرده 

  . تا سرحد تقدیس ستودندرا  اندیشمندان یونانی وی، و)مخصوص زئوس بود

را در تـاریخ    ئـی و هـیج کشورگـشای جهـانگیری            رهبـر سیاسـی   پس از کوروش بـزرگ هـیچ        

اشـد  اندازۀ داریوش از طرف اقوام زیر سلطه مورد احترام قـرار گرفتـه ب      جهان سراغ نداریم که به    

علـت ایـن تقـدس و احتـرام         .  باشـند  ۀ یک انـسان مقـدس را در او دیـده          جا چهر  و همگان در همه   

برقـرار کردنـد   در جهان زیرسـلطۀ دولـت هخامنـشی        همان است که کوروش و داریوش نظامی را         

هـای اقـوام و ملـل     دوران سـتیزه  ارمغان آورد و بـه   و آسایش را برای همگان به  امنیت و آرامش  که  

تها پایان داد، و صلح همگانی را برقـرار کـرد تـا همگـان در سـایۀ ایـن آرامـش و امنیـت                         برای مد 

  .کار و سازندگی ادامه دهند به

  )بیستون(نبشتۀ داریوش بزرگ در بغستان  سنگ. ۶

)۱(  

 ۀ نـو ،ەاَسـپ  شتیـ  شاه کشورها، پـور و ،ی، پارس   شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان     وشیام دار   من

شتیـ پدر من و  . ی هخامنش ،ەارشام   شتیـ  پـدر و   ،ەاَسـپ  ەاَسـپ   من،یـ  آرە اَرشـام، پـدر اَرشـامپـدر  ار 

 نیـ  کـه ا   نـد ی گو یمـا هخامنـش      بـه  رایـ از ا ]. بـود [ هخـامنش    شیپـ   شی پـدر چـ    ش،یپ  شی چ ەارمنیآر

 از مـن شـاه   شیتـن از خانـدان مـن پـ     ۸.  خانـدان مـا شـاه بودنـد    شتریـ  پنیـ از ا.  سرور بودنـد   شتریپ

اهـورمزدا  . ام  اهورمزدا مـن شـاه  تیعنا به .میا پشت اندر پشت شاهان بوده    . ۹ام    بودند، من نهم  

 .من داده است  بهسلطنت

ارس، پـ : ام  شـاه نهـا ی اهـورمزدا بـر ا  تیـ عنا به. اند  اطاعت من درآمده     که به  ندی کشورها نیا

 مــاد، ،یّەوِنیــ ا،یَەِدیــ، ل)اوکــراینجنــوب  (ایــخوزســتان، بابــل، آشــور، عربــستان، مــصر، فرادر  

 گنــدار، غد، ســ،یَە، هــرات، خــوارزم، بــاختر)ستانیــس( پــارت، زرنــگ ،ەپتــوکَ ارمنــستان، کَــت

 .۲۳مجموعِ کشورها . کُران  مک،یَەوِت  اَرخگوش، ە تت،یّەسکائ

نـزد   بـاج بـه  . انـد   مـن ِعیـ  اهـورمزدا مط   تیـ عنا  بـه . اطاعت من درآمدند     که به  ندیکشورها نیا

 .دهند یرا انجام م  آندرنگ ی بمیچه روز و چه شب، هرگاه هرچه بگو. آورند یمن م
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سـزا    بـود بـه  شی کـه بدانـد  یکـس . او پـاداش دادم   کـه وفـادار بـود بـه        ی کشورها کـس   نیاندر ا 

آنها گفتـه      هرچه به  گذارند، ی من احترام م   نیقوان   کشورها به  نی اهورمزدا ا  تیعنا  به. دم دا فریک

 .دهند یشود همانگاه انجام م

 سلطنت را داشـته  نی کرد تا ایاوریاهورمزدا مرا  . من عطا کرد     سلطنت را به   نیاهورمزدا ا 

 .دست دارم سلطنت را در نی اهورمزدا اتیعنا به. باشم

 نـام، پـور کـوروش،    یەبوج  کام:  شاه شدم  که یکه من کردم پس از وقت     ] کارهائی[ است   نیا

 یەبـوج   پدرِ کام   مادر و هم     نام بود، هم   یَّە برِد یەبوج  برادرِ آن کام  .  شاه بود  نجایاز خاندان ما، او ا    

 مـــردم کـــشت را یَّەِد بـــریەبـــوج  کـــامیوقتـــ.  را کـــشتیَّە آن بـــرِدیەبـــوج پـــس آنگـــاه کـــام]. بـــود[

مـصر    بـه یەبوج  کامچون. مصر رفت  بهیەبوج سپس کام.  را کشته است   یَّە که او بردِ   دانستند ینم

 گــریپـس کـشورها را دروغ گرفـت؛ هـم پـارس هـم مـاد هـم د        .  شـدند شیرفـت آنگـاه مـردم بدانـد    

 . کشورها را

 بنــام ی کــوهآؤود؛ یشیــپــا خاســت از پ  او بــه.  نــامە مــغ بــود گاؤمــات ی مــردکیــپــس از آن 

دروغ   پـا خاسـت خـود را بـه          چـون بـه   .  روز گذشـته بـود     ۱۴از مـاه اسـفند      .  از آنجـا بـود     ش؛یاَرکَدر

 نافرمـان   یەبـوج    از کـام   سـپاه پـس   . یەبـوج    هستم پسر کوروش بـرادر کـام       یَّەمن برِد : مردم گفت   به

 روز  ۹ رمـاه یاز ت .  سـلطنت را او گرفـت      . کـشورها  گـر یشدند و با او رفتند؛ هم پارس هم مـاد هـم د            

 . مرگ خودش مرد  بهیەبوج سپس کام. وقت او سلطنت را گرفت آن. گذشته بود

 در خانـدان مـا   شترهایـ  سـلطنت از پ    نیـ  گرفـت ا   یەبـوج    مغ از کام   ەی سلطنت که گاؤمات   نیا

 کشورها را او گرفـت و  گریم دهم پارس هم ماد ه    .  گرفت یەبوج   مغ از کام   ی  ەسپس گاؤمات . بود

 .او شاه شد. ازآنِ خودش کرد

 ە بتواند آن سلطنت را از آن گاؤمـات که ی نه از خاندان ما کس   ی نه ماد  ی نه پارس  ینبود مرد 

از .  بکـشد  شـناختند  ی را مـ   یَّە بـردِ  کـه  ی کـه او کـسان     دندیترسـ  یمـردم همـه مـ     . ردیکه مـغ بـود بـازگ      

 یکـس . ستمیـ  ن روش پـسر کـو    یَّە کـه مـن بـردِ      شناسـند  ی آنهـا مـرا مـ      دیـ بکشد کـه بگو    مردم را    رو  نیا

پـس مـن از     . دمی مـن رسـ    کـه  یتا وقت .  که مغ بود   دی بگو ە گاؤمات ۀ دربار یزی که چ  کرد یجرأت نم 

آنگـاه مـن بـا    .  روز گذشـته بـود  ۱۰از مهرماه .  کردیاوریاهورمزدا مرا  . دمی طلب یاوریاهورمزدا  

.  بودنـد کـشته شـدند   او بـه  کـه وفـادار   یعده مردانـ   که مغ بود را کشتم و آن       ە گاؤمات یمردانِ اندک 

مــن ســلطنت را .  در مــاد، آنجــا او را کــشتمیَەسایــنــام ن  بــهئــی آبــادی ،شیوتــآؤ یکِســنــام   بــهیدژ

 .من داد اهورمزدا سلطنت را به.  اهورمزدا من شاه شدمتیعنا به. گرفتم

را بــاز   خــودش آوردم، مـن آن یرا بـه جـا   آنکـه از خانــدان مـا گرفتـه شــده بـود مــن       یسـلطنت 
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 کرده بود من آنها رانی مغ وەی که گاؤماتیبناهائ.  خودش استوار کردمۀرا بر شالود گرفتم و آن

 مـغ گرفتـه   ەیاؤمـات هـا از کـشتزارها هرچـه کـه گ      از خانـه  نهـا یممتلکات مـردم از زم    . را بازساختم 

 بود من هرچه    شتری کشورها چنانکه پ   گریمردم بازدادم؛ از پارس از ماد و د         بازگرفتم و به  بود من   

 کـردم تـا     اریمـن تـالش بـس     .  اهـورمزدا کـردم    تیـ عنا   را مـن بـه     نهـا یا. گرفته شـده بـود را بـازآوردم       

 تیـ عنا بـه .  کـردم اریبـس کوشـش  بـاز   مـن   .  بود بـازگرفتم   شتریگونه که پ    سلطنت خاندانم را همان   

اهورزدا گاؤماتردی مغ هنوز نتوانسته بود که خاندان ما را بگەیم . 

 . شاه شدمکه ی بود آنچه من کردم پس از وقتنیا

  ــات ــود را کــشتم آنگــاه     ەچــون مــن گاؤم ــ کــه مــغ ب ــدرم  ەنی آتــری مــردکی ــسر اوپ ــام پ  در ە ن

 نافرمـان شـدند و      هـا یپـس خوز  » .ام   شاه خوزسـتان   من«: مردم گفت   او به . پا خاست   خوزستان به 

 پـسر  نتابِلیدیـ نـام ن   بـه ی بابلی مردکی وقت انهم. او شاه شد در خوزستان    .  رفتند ەنیبا آن آتر  

پـس  » . هـستم  دیـ من نبوخد نصر پـسر نبونِه     «: دروغ گفت   به مردم به  پا خاست،     در بابل به   راینیآ

 . که بابل بود را او گرفتیشهر.  نافرمان شدندهایبابل.  رفتندلینتابیدی با آن نیسپاه بابل

نـزد مـن فرسـتادند، او      کردنـد بـه  ری را دسـتگ  ەنی کردم، آن اَتر   لیسپس من به خوزستان گس    

پاه سـ .  بـود  دهیـ  کـه خـود را نبوخـد نـصر نام          نتابِلیدیـ  ن قـصِد   بـه بابـل رفـتم       سپس مـن بـه     .را کشتم 

 انمیآنگاه من سـپاه .  داشتی بود و ناوهائستادهیدر آنجا ا.  دجله را در دست داشت نتابِلیدین

.  دادیاوریــ اهــورمزدا مــرا   .  را بــر اســپ نــشاندم  گــران ید.  پربــاد نــشاندم یرا بــر بــارِ مــشکها  

ا  بودنـــد رنتابِلیدیـــ کـــه ازآنِ نیانیآنجـــا مـــن آن ســـپاه. می اهـــورمزدا از دجلـــه گذشـــتتیـــعنا بـــه

 . میوقت ما جنگ کرد آن.  روز گذشته بود۲۶از آذرماه . شکست دادم

 کنـار فـرات، آنجــا آن   ەنــام زازن  بـه ی محلـ ده،یبابــل نرسـ  هنـوز بـه  . بابــل رفـتم  سـپس مـن بـه   

آنگـاه  .  کنـد   برپـا  جنـگ  تـا  بـا سـپاه در برابـر مـن آمـد             دینام ی که خود را نبوخد نصر م      نتابلیدین

 بودند  نتابلیدی ن زآِن که ا  یانی اهورمزدا سپاه  تیعنا  به.  داد یاوریاهورمزدا مرا   . می کرد جنگ

ــرا مــن شکــست دادم، بق  ــ در آبهــا افتادنــد، ا هی .  روز گذشــته بــود ۲ مــاه یاز د.  را آب بــردشانی

 . جنگ کردیم وقت ما آن

. بابـل رفـتم   ازآن مـن بـه  پـس   . بابل رفت    به خت،یسوار گر    اسپ ی با اندک  نتابِلیدیسپس ن 

 را نتابِلیدیـ سـپس آن ن .  کـردم ری را دستگنتابِلیدی اهورمزدا هم بابل را گرفتم هم آن ن   تیعنا  به

 .من در بابل کشتم

پـــارس، :  کـــه از مـــن نافرمـــان شـــدندی هـــستند کـــشورهائنهـــای مـــن در بابـــل بـــودم، ایوقتـــ

 . یّەنجاب، سکائخوزستان، ماد، آشور، مصر، پارت، مرو، پ
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.  در پارس، آنجا را داشـت      ەنام کوگـَنکَ    به یئ   منطقه ،یخرایچ  نی پور چ  یَّەنام مرِت    به یمرد

 » .ام  شاه خوزستانشیمانیمن ا«: مردم گفت بهپا خاست،  او در خوزستان به

کــه  را یَە آن مــرِتهــایز تــرِس مــن خوز ا،پــس.  بــودم بــه خوزســتانکیــدر آن هنگــام مــن نزد

 .و او را کشتند کردند ریدستگرهبرشان بود 

 ۀ از تخمــەتیمــن خــشتر«: مــردم گفــت بــهپــا خاســت،   در مــاد او بــهش،ینــام فــرورت  بــهیمــرد

.  رفتنـد  شیتپس سپاه ماد که در کاخ بودند از من نافرمـان شـدند و بـا آن فـرور                  » .هوخشتر هستم 

 . او شاه شد در ماد

نام   بهی پارسکی را فرستادم، انیپس من سپاه. سپاه پارس و ماد که با من بود اندک بود       

ــ مط،ەدمیــو  آن ســپاه مــاد کــه  د،یــحرکــت کن«: آنهــا گفــتم  بــه.  مــن، او را فرماندهــشان کــردم عی

 د،یرسـ مـاد    بـه یوقتـ .  بـا سـپاه رفـت   ەدمیـ پـس آن و  » .دیـ  در هـم کوب    خوانـد  یخودش را از من نم    

آن کـه رهبـر مادهـا بـود او اتفاقـاً آنجـا       . نـام مـاروش در مـاد، آنجـا جنـگ کـرد بـا مادهـا                   بـه  یمحل

 کـه نافرمـان بودنـد را    ی اهـورمزدا سـپاه مـن آن مردمـ    تیعنا به.  کردیاوریمن    اهورمزدا به . نبود

  لـشکر مـن  نیـ پـس از آن ا . دمیـ ت بـا آنهـا جنگ   وق  آن.  روز گذشته بود   ۲۷ ماه یاز د . شکست داد 

 . دمی ماد رس من بهانتظار من ماند تا   آنجا بهپد در ماد نام کَم  بهی آبادکی ]در[

حرکـت  «: او گفتم    من، او را من فرستادم ارمنستان، به       عی مط ش،ینام دادرش    به ی ارمن کی

پـس  . دیارمنـستان رسـ    رفـت تـا بـه      شیآنگاه دادرشـ  » .نبزا   ر دانند ی که خود را از نم     یکن مردم 

 در یَە زوزامنــا  بــهیدشــت.  جنــگ برپــا کردنــدشی و در برابــر دادرشــوســتندیهــم پ  بــهانیآن شورشــ

 ی اهورمزدا سـپاه مـن آن مردمـ        تیعنا  به.  کرد یاوریمن    اهورمزدا به . دندیارمنستان، آنجا جنگ  

 . دمیآنگاه با آنها جنگ.  روز گذشته بود۸ بهشت یاز ماه ارد. که نافرمان بودند را شکست داد

.  جنـگ برپـا کردنـد      شیهـم برآمدنـد و در برابـر دادرشـ            بـارِ دوم نافرمانـان بـه       یدوباره بـرا  

 اهـورمزدا   تیـ عنا  بـه .  داد یاوریـ اهـورمزدا مـرا     . دنـد ی در ارمنـستان، آنجـا جنگ      گرینام ت    به یدژ

.  گذشـته بـود  ز رو۱۸ بهـشت  یاز مـاه ارد  .  کـه نافرمـان بودنـد را شکـست داد          ی مردم سپاه من آن  

 . دمیوقت با آنان جنگ آن

نام   بهیدژ.  جنگ برپا کردندشیهم برآمدند و برضد دادرش  نافرمانان بهبار نی سومیبرا

 اهـورمزدا سـپاه مـن آن        تیـ عنا  هب.  داد یاوریاهورمزدا مرا   . دندی در ارمنستان، آنجا جنگ    ەمیَاو

 بـــا آنهـــا آنگـــاه.  روز گذشـــته بـــود۹از مـــاه خـــرداد .  کـــه نافرمـــان بودنـــد را شکـــست دادیمردمـــ

 . دمیماد رس  منتظر من ماند در ارمنستان تا من بهشیپس دادرش. دمیجنگ

: او گفـتم    بـه . منـستان ار   من، او را مـن فرسـتادم بـه         عی مط ،ەسینام وئوم    به ی پارس کیسپس  
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ارمنـستان    رفت تا بهەسیپس وئوم» .زن برا ددان ی نافرمان که خود را از من نماهسپحرکت کن   «

نـام    بـه ی آبـاد کیـ .  جنـگ برپـا کردنـد   ەسیـ هم برآمدند و در برابـر وئوم  پس نافرمانان به  . دیرس

 کــه ی اهــورمزدا آن مردمــتیــعنا بــه. داد یاوریــاهــورمزدا مــرا . دنــدی در آشــور، آنجــا جنگزالیــا

 . وقت با آنها جنگ کردم آن.  روز گذشته بود۱۵ ماه یاز د. نافرمان بودند را شکست داد

 ی آبـاد کیـ .  جنگ برپا کردندەسیهم برآمدند و در برابر وئوم سپس بار دوم نافرمانان به   

 اهــورمزدا تیـ عنا بــه.  دادیاوریـ اهـورمزدا مــرا  . ردنــد در ارمنـستان، آنجــا جنـگ ک  اریــبنـام اَئوِت 

وقـت بـا    آن.  بـود  بهـشت یروز آخـر مـاه ارد     .  که نافرمان بودند را شکـست داد       یسپاه من آن مردم   

 . دمی در ارمنستان منتظر من ماند تا من به ماد رسەسیپس از آن وئوم. دمیآنها جنگ

نام   بهی محلکی دم،یماد رس  من بهیوقت. ماد رفتم   بابل به  پس از آن من حرکت کردم و از       

 بود با سـپاه در برابـر مـن جنـگ        دهی که خود را شاه ماد نام      شیکودوروش در ماد، آنجا آن فرورت     

ــا کــرد   ــر پ ــپــس جنگ. ب ــرا  . میدی ــاهــورمزدا م ــه.  دادیاوری ــعنا ب  کــه ازآنِ یپاه اهــورمزدا ســ تی

 . میوقت جنگ کرد آن.  روز گذشته بود۲۵ نیاز ماه فرورد.  بود را من شکست دادمشیفرورت

در ) یر (ەنـام رغَ   بـه ی آبـاد کیـ  بـه  خـت یسواران گر  از اسپ ی با اندک  شیسپس آن فرورت  

 شـد، و او را در       ری دسـتگ  شی فرستادم، فرورت  بشیتعق  پس من سپاهم را به    .  رفت هایماد، به بلند  

 ۀ خانـ ر چـشمش را درآوردم، بـر د    کیـ  هـم    دمیهم گوشها هم زبانش را بر      ینیجلوم راندم، هم ب   

 کـشتم، و    ریشمـش   سـپس او را در همـدان بـه        . ننـد ی مـردم او را بب     ۀ آنکـه همـ    یمن بسته داشـتند بـرا     

 . کردمیزندان دژ  همدان در وفادار بودند را دراو که به مردانی

مـن شــاهِ  «: بــه مـردم گفــت .  او از مــن نافرمـان شـد  ،ی سـگَرت  نــام،ەتخـم  تــرنی چی مـرد کیـ 

اَسپاد   تخم.  خود را فرستادم   ِی و ماد  ی پارس انی پس من سپاه   ». هوخشتر ۀ هستم از تخم   یَەسگَرِت

ــ مط،ینــام، مــاد ) تهماســپ(  اهســپ! دیــبجه«: آنهــا گفــتم  بــه.  مــن، او را فرماندهــشان کــردم  عی

 ەتخـم   تـرن یاَسـپاد بـا سـپاه رفـت و بـا چ             پـس تخـم   » .دبزنیـ  را   ددانـ  ینافرمان که خود را از مـن نمـ        

 کـه نافرمـان بودنـد را    ی اهورمزدا سـپاه مـن آن مردمـ   تیعنا  به.  داد یاوریاهورمزدا مرا   . دیجنگ

 و هـم گـوش   ینیمن هم ب.  فرستادننزد م  کرد و در بند به   ری را دستگ  ەتخم  ترنیشکست داد، و چ   

 مـردم او را    ۀ مـن نگـاه داشـته شـد تـا همـ            ۀدر کنـار خانـ    .  چـشمش را درآوردم    کیـ م   هـ  دمیاو را بر  

 . بود آنچه من در ماد کردمنیا . کشتمریشمش  بهلیسپس او را در ارب. نندیبب

رم،  پـد ەاَسـپ  شتیـ و. دانـستند  شی نافرمان شدند، خود را ازآنِ فرورتیَەرکانِیپارت و هم ه   

 انی بـا سـپاه    ەاَسـپ   شتیـ پـس و  .  کردنـد، بـر او نافرمـان شـدند         رونیـ او را مـردم ب    . او در پارت بـود    

 هـا ی آنجـا بـا پارت     رت، در پـا   شیاوزاتـ   ەشپیـ نـام و     به یئ  منطقه. او وفادار بودند رفت     خودش که به  
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نافرمـان بودنـد     کـه    ی آن مردم  ەاَسپ  شتی اهورمزدا و  تیعنا  به.  داد یاوریاهورمزدا مرا   . دیجنگ

 . وقت با آنها جنگ کردم  روز گذشته بود، آن۲۲از ماه اسفند . را شکست داد

نـزد     سـپاه بـه    نیـ  ا یوقتـ . ەاَسـپ   شتیـ  و یفرسـتادم بـرا   از ری   را   ام ی پارس انیسپس من سپاه  

 در پـارت، آنجـا   ەبنگـر ینـام پت   بـه یئـ  منطقه.  سپاه رفت نیهمراه ا  ەاَسپ  شتی و دی رس ەاَسپ  شتیو

 آن ەاَســپ شتیــ وورمزدا اهــتیــعنا بــه.  کــردیاوریــمــن  اهــورمزدا بــه. او بــا نافرمانــان جنــگ کــرد

وقـت بـا آنهـا جنـگ          آن.  روز گذشـته بـود     ۱ رمـاه یاز ت .  کـه نافرمـان بودنـد را شکـست داد          یمردم

 .در پارت کردم بود آنچه من نیا.  ازآنِ من شدسرزمینپس  از آن .کردم

 فرماندهشان او را آنها ،ینام فَراد، مرو  بهی مردکی. نام مرو، او نافرمان شد      به یئ یآباد

: او گفـتم  بـه .  را فرسـتادم   ،یَە بـاختر  اری مـن، شـهر    عی مط ،ی نام، پارس  شیپس من دادرش  . کردند

 سپاه رفـت و بـا   ا بشیپس دادرش » .نامد ی که خودش را ازآنِ من نم      نبزحرکت کن آن سپاه را      «

 کـه نافرمـان     ی اهـورمزدا سـپاه مـن مردمـ        تیـ عنا  بـه .  کـرد  یاوریـ مـن     اهورمزدا بـه  . دی جنگ هایمرو

 ســرزمینســپس  .دمیــآنگــاه بــا آنهــا جنگ.  روز گذشــته بــود۲۳از آذرمــاه . بودنــد را شکــست داد

 .دم کریّە است آنچه من در باخترنیا. ازآنِ من شد

 در پـارس،    یّەئـوتِ یَنـام      بـه  یئـ  ینـام تـاروا، آبـاد        بـه  ی محلـ  کیـ  ،ەزداتیَـ نام وه    به ی مرد کی

» . پسر کوروش تمهس یَّەمن برِد«: مردم گفت به. پا خاست  در پارس بهنیاو دوم. آنجا را داشت

ــپــس ســپاه پــارس در کــاخ کــه از      از مــن نافرمــان شــدند و بــا آن   عــاًیمنــد ج آورده شــده بودیَەدایَ

 . او در پارس شاه شد.  رفتندەزداتیَوه

 ، ی نــام، پارســیَّەورِد ەاَرت.  را فرســتادم کــه بــا مــن بودنــدی و مــادی پارســانیپــس مــن ســپاه

.  رفتنـد مـاد   پارس که پشِت سـِر مـن بودنـد بـه         انیهرچه سپاه .  من، او را فرمانده آنان کردم      عیمط

   رِد ەپس از آن اَرتخـا در پـارس،      بـه یلـ  محدیپـارس رسـ    بـه یوقتـ . پـارس رفـت      با سپاه به    یَّەونـام ر

پـس  .  جنـگ برپـا کـرد       یَّەورِد ە با سپاهش در برابر اَرت     شد ی م دهی نام یَّە که بردِ  ەزداتیَآنجا آن وه  

 ەزداتیَ که ازآن وه   انیه من آن سپاه    اهورمزدا سپا  تیعنا  به.  داد یاوریاهورمزدا مرا   . دندیجنگ

 . دمیوقت با آنها جنگ آن.  گذشته بودزرو۱۲ بهشت یاز ماه ارد. بودند را شکست داد

 کیــاز آنجــا او .  رفــتآؤواد شیپــ  و بــهخــتی از ســواران گری بــا انــدکەزداتیَــســپس آن وه

، آنجـا   ەنام پـرگَ     به یکوه.  جنگ برپا کرد    یَّەورِد ەدر برابر اَرت  دست آورد که بعد ازآن         به یسپاه

 کــه ازآنِ ی اهــورمزدا ســپاه مــن آن ســپاهان تیــعنا بــه.  دادیاوریــاهــورمزدا مــرا . جنــگ کردنــد

هـم آن   . دمیـ وقـت بـا آنهـا جنگ        آن.  روز گذشـته بـود     ۵ رمـاه یاز ت .  بودند را شکست داد    ەزداتیَوه

 .  شدندری که به فرماِن او وفادار بودند دستگی شد و هم مردانری دستگەزداتیَوه
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نـام    بـه ی کـردم، محلـ  ری که که به او وفادار بودنـد را دسـتگ  ی و مردانەزداتیَسپس من آن وه   

دیاوو س کردم بود آنچه من در پارنیا.  کشتمری در پارس، آنجا من آنها را به شمشیَەچ. 

 ،ی نـام، پارسـ  ەوانیـ و.  هـرات   سـپاه فرسـتاده بـود بـه       شـد  ی مـ  دهیـ  نام یَّە که بـردِ   ەزداتیَآن وه 

: آنهـا گفـت    را فرمانـده آنهـا کـرد، بـه        ی مـرد  کیـ ) زداتیَـ وه(او  .  هرات بـود   اری من، شهر  عیمط

ــ ود،یـــحرکـــت کن« ــپاهدی را بکـــشەوانیـ ــان را ازآنانی و آن سـ ــه خودشـ ــاه دار را کـ ــ شـ ــاه وشیـ  شـ

نـام    بـه  یدژ.  جنگ برپا کرد   ەوانی فرستاده بود رفت و با و      ەزداتیَپس آن سپاه که وه    » .نامند یم

زدا مرا . دندی آنجا جنگش،ی إشکَن ەکَپمزدا سـپاه مـن آن سـپاه     تیعنا به.  دادیاوریاهورماهـور 

 .  آنها جنگ کردماوقت ب آن.  روز گذشته بود۱۳ ماه یاز د. که نافرمان بودند را شکست داد

 ی آبـاد کیـ .  جنگ برپا کردندەوانیهم برآمدند و در برابر و        نافرمانان به  گریباز هم بارِ د   

 ی اهورمزدا سپاه من آن مردمتیعنا به.  دادیاوریاهورمزدا مرا . دندینام گَندوتو، آنجا جنگ    به

 .  با آنها جنگ کردموقت آن.  روز گذشته بود۷اه اسفند از م. که نافرمان بودند را شکست داد

 ی فرستاده بـود بـا انـدک       ەوانی و ی به سو  ەزداتیَ که فرمانده آن سپاه بود که وه       یّەپس آن مرت  

پـس از آن  .  موضع گرفتند  ینام اَرشاد در هرات رفتند، در بلند         به ی و به دژ   ختندیسوار گر   اسپ

 ریاو بودنـد را دسـتگ    بـه ار کـه وفـاد   ی و مردانـ   را ی آنهـا رفـت، در آنجـا و        بیـ تعق  اه به  با سپ  ەوانیو

 . بود آنچه من در هرات کردمنیا.  ازآنِ من شدسرزمینپس  از آن. کرد و کشت

 ،ەرخنـام اَ   بـه یمـرد . دندی شـور هـا ی بـار دوم بابل ی مـن در پـارس و مـاد بـودم، بـاز بـرا            یوقت

مــردم  دروغ بــه بــهاو  ،ەنــام دوبــالَ  بــهی آبــادکیــ. پــا خاســت  او در بابــل بــه،ەتی پــسر هلــد،یارمنــ

 ە از من نافرمان شدند و بـا آن ارخ     یابل ب سپاهپس  » . هستم دیمن نبوخد نصر پسر نبونِه    «: گفت

 . او در بابل شاه شد. او بابل را گرفت. رفتند

.  من، او را فرمانـده آنهـا کـردم         عی مط ،ی نام، پارس  ەفَرن  دیو. بابل فرستادم   پس من سپاه به   

پــس » .داننـد  ی کــه خـود را از مـن نمــ  دنیـ بز را ی بـابل انی آن ســپاهد،یـ حرکـت کن «: آنهـا گفــتم  بـه 

رن  دیـ  و  اهـورمزدا  تیـ عنا  به.  داد یاوریاهورمزدا مرا   . بابل رفت    با سپاه به   ەفَرن  دیو  را هـا ی بابلەفـَ

دروغ خــود را   کــه بــهەآنگــاه آن ارخ.  روز گذشــته بــود۲۲از مــاه آبــان .  کــردری و اســدادشکــست 

من فرمان فرستادم تـا آن  .  کردریاو وفادار بودند را دستگ  که به  ی بود و مردان   دهینبوخد نصر نام  

 آنچـه مـن در بابـل    نستیا. شدند سپرده   ریمشاو وفادار بودند در بابل به ش         که به  ی و مردان  ەارخ

 . کردم

.  کـه شـاه شـدم      ی اهورمزدا انجام دادم در همان سال پس از وقت         تیعنا   بود آنچه من به    نیا

ــه.  جنــگ کــردم ۱۹  یکــی.  کــردمری شــاه را دســتگ ۹ اهــورمزدا همــه را شکــست دادم و   تیــعنا ب
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را نافرمـان    ارساو پـ  » . پـسر کـوروش هـستم      یَّەمـن بـردِ   «: دروغ گفـت    بـه او  .  نام، مغ بـود    ەگاؤمات 

 را نافرمـان  هـا یاو خوز» .ام مـن شـاه خوزسـتان   «: دروغ گفت بهاو  . ی نام، خوز  ەنی اتر یکی. کرد

او » . هـستم دیـ مـن نبوخـد نـصر پـسر نبونِه    «: دروغ گفـت    بـه او  . ی نام، بـابل   نتابِلیدی ن یکی. کرد

 شـاه خوزسـتان     شیمـان یمـن ا  «: دروغ گفـت    بـه او  . ی نام، پارسـ   یَّە مرِت یکی. بابل را نافرمان کرد   

مـــن «: دروغ گفــت  بـــهاو . ی نـــام، مــاد شی فــرورت یکـــی. او خوزســتان را نافرمـــان کــرد  » .هــستم 

او . یم، سـگَرت   نـا  ەتخـم   تـرن ی چ یکی. او ماد را نافرمان کرد    » . هوخشتر هستم  ۀ از تخم  ەتیخشتر

 یکـ ی.  را نافرمـان کـرد     یەاو سـگرت  » . هوخـشتر  ۀ هـستم از تخمـ     ەیّمـن شـاه سـگَرتِ     «: دروغ گفت   به

 یکــی. او مــرو را نافرمــان کــرد» .مــن شــاه مــرو هــستم«: دروغ گفــت بــهاو . ی مــروکیــفــراد نــام، 

او پـارس را نافرمـان   » . پـسر کـوروش هـستم   یَّەمـن بـردِ  «: دروغ گفت   بهاو  . ی نام، پارس  ەزداتیَوه

او بابـل  » . هـستم دیـ من نبوخـد نـصر پـسر نبونِه   «: دروغ گفت  بهاو  . ی نام، ارمن  ە ارخ یکی. کرد

 . کردمری جنگها دستگنی شاه را من در ا۹ نیا. را نافرمان کرد

.  دادنـد بیدروغ آنها را نافرمان کرد که مردم را فر. ن شدند  بودند که نافرما   نهای ا هایآباد

بـود بـا آنهـا    )  دلـم ِلیـ م(کـامم   گونـه کـه بـه     مـن داد، همـان  یدسـتها  پـس ازآن اهـورمزدا آنهـا را بـه    

 .کردم

زن باشـد را    دروغکه یکس.  بدهزی را از دروغ پرهشتنی بود خوی شاه خواه  پس  نیتو که از ا   

 .  که کشور من پر امن باشدیشیاند ی منی بده اگر تو چنفری کسزا به

 نگـارش را  نیـ  اپـس  نیتو که از ا.  اهورمزدا در همان سالتیعنا  بود آنچه من کردم به  نیا

رمزدا اهـو   مـن بـه   .  داشـته بـاش و دروغ مپنـدار        نیقیام    آنچه کرده   ام به    خواند که من کرده    یخواه

 .ام   انجـام داده   ]اینها را  [سال  من در همان  .  راست گفتم، دروغ نگفتم    نهای که ا  خورم یسوگند م 

 نیـ  انجـام شـد کـه آنهـا را در ا    نی از اشی بگری د]کارهای [اری اهورمزدا و توسط من بس   تیعنا  به

ــدخ ی نگــارش را مــنیــ اپــس نیــکــه از ا  یام کــه کــس  ننوشــتهرو نیــاز ا. ام نگــارش ننوشــته آن وان 

 .دروغ است که نپندارد که من کردم و ننوشتم گری دیکارها

، توسـط آنهـا     ) اسـت؟  یەبـوج   کـوروش و کـام      اشـاره بـه   (انـد      شـاه بـوده    نیـ  از ا  شتریـ آنها که پ  

 . سال کردم  اهورمزدا در همانتیعنا چندان کرده نشده است که من به

 کـه دور هـستند آنهـا        ی مردمـ  نیآنچه که من کردم، همچنـ       داشته باش نسبت به    نیقی نکیا

 اهـورمزدا دوسـت    ،یمـردم مـردم بگـوئ       بـه ]  آن ۀدربار [،یها را نپوشان     نوشته نیاگر ا . را مپوشان 

مــردم  بــهرا   و آنی نوشــته را بپوشــاننیــاگــر تــو ا .دیــ بــاد، و شــاد بِزِئداریــات پا تــو بــاد، و خــانواده

 .  تو و خاندانت بادنابودکنندۀ اهورمزدا ،یینگو
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اهورمزدا مـرا  .  اهورمزدا انجام دادمتیعنا  بود آنچه من انجام دادم، در همان سال به  نیا

 . که هستندیگری دانی کرد، و هر خدایاوری

ــاز ا ــرا  رو نی ــ اهــورمزدا م ــد، ز  یگــری دانیا کــرد، و هــر خــد  یاوری ــ کــه وجــود دارن  مــن رای

 یبرطبق راست. ام  نبودم؛ نه من و نه خانواده     ) جبار( دروغ نبودم، زورکار     روی نبودم، پ  شیبداند

سـزا    کـرد او را بـه  یمکـار مـن ه  کـه بـا    یکـس .  ستم کردم انانیتوا  ناتوانان و نه به     نه به . عمل کردم 

 . دادمفری گزند رساند او را ککه یکس. پاداش دادم

) جبـار ( زورکـار  کـه  ی دروغ باشـد، کـس  رویـ  پکـه  ی بـود، کـس  ی شاه خواهپس نیتو هم که از ا 

 . بدهفریسزا ک باشد، با آنها دوست مباش، آنها را به

 . مبـر نی از بـ گـاه  چی آنهـا را هـ  افتی یام خواه  نگارش را که من نوشتهنی اپس نیتو که از ا   

 نی آنهـا را از بـ  ی و تـا تـوان دار  یابیـ  نوشـته را در نیـ اگـر ا  . آنهـا را نگـاه دار  ی تـوان دار   یتا وقتـ  

ات از آنهــا مواظبــت کننــد، اهــورمزدا دوســت تــو بــاد، و      و خــانوادهی و آنهــا را نگــاه دار ینبــر

 .  کنادابی را کام اهورمزدا توی و هرچه بکند،یات استوار باد، و شاد بِزِئ خانواده

را حفـظ    آن ای ی ببر نیرا از ب     آن یکه در قدرت هست       ی و تا وقت   ،یابیها را در     نوشته نیاگر ا 

 اهـورمزدا   یمباد، و هرچه انجام ده    ] داریپا[ات     تو باد، و خانواده    ۀ اهورمزدا نابودکنند  ،ینکن

 .را نابود کناد آن

 دهیـ  نامیّە کـه مـغ بـود را کـشتم کـه بـرد      ە مـن گاؤمـات   ین بودند که آنجـا بودنـد وقتـ         مردا نیا

 نـام پـور     ەنـدفَرن یو.  کردنـد  یعنـوان وفـاداران مـن همکـار          مـردان بـا مـن بـه        نیـ وقـت ا    آن. شـد  یم

 نـام  ەدرنیـ و. ی پارسـ یَەگـاؤبروو نـام پـور مـردونِ      . ی نام پور سوخرا پارس    ەاوتان. ی پارس سپار،یوا

 . ی پارسە نام پور وهوکَشیاردومن. ی پارس،یَە نام پور دادوەبوخش  ەبغ. ی پارسەبِغن ە بغپور

 .ری بگتی کسان را در حمانی بود، افراد خاندان ای شاه خواهپس نیتو که از ا

 بـود هـم طومـارِ       ییایآر] انزب[ به   نیجز ا .  که من کردم   ی نگارش نستی اهورمزدا ا  تیعنا  به

ــار چــرم   ] گوســفند[پوســت  ــود] گــاو[هــم طوم ــه. ب ــار آن .  از خــودم کــردم یکــریعــالوه پ ب در کن

 انیـ م ههـا را مـن بـ      نوشـته  نیـ سـپس ا  .  من نوشته و خوانده شد     ِشی پ نیو ا .  خودم کردم  ۀنام  شجره

  .جا فرستادم همه کشورها در 

)۲(  

نـام    بـه یکـشور .  شـاه شـدم  کـه  ی پـس از وقتـ   سـال نی و سومنیر دوم آنچه من کردم د  نستیا

پـس مـن    .  فرمانـده کردنـد    را ی و ،ی خـوز  ،ەتیـ نـام اَتم     بـه  ی مـرد  کی. خوزستان، آن نافرمان شد   

پـس  . ردم مـن، او را فرماندهـشان کـ        عی مط ،ینام گاؤبروو پارس     به ی مرد کی. سپاهم را فرستادم  



۳۲۰  داریوش بزرگ                                                                                                                         شاهنشاهی هخامنشی                 

 را شکـست داد  هـا یآنجا گـاؤبروو خوز . دی جنگهایاو با خوز. رفتگاؤبروو با سپاه به خوزستان  

پـس   از آن. نـزد مـن آورد، مـن او را کـشتم      بهرا ی کرد، وری و فرماندهشان را دستگ  دیو در هم کوب   

 . کشور ازآنِ من شد

. دارم عقیـده  اهـورمزدا    بـه  من.  نداشتند دهی بودند و به اهورمزدا عق     شی بداند هایآن خوز 

 .  با آنها کردم) دلم بودلی مبه(کامم بود   به کهگونه آن اهورمزدا تیعنا به

 . هم در مماتاتی دارد سعادتمند او است هم در حدهیهرکه به اهورمزدا عق

 ها ە سکَنیا. دندی شورزخودی تیها ەپس از آن سکَ.  رفتمیَەپس از آن من با سپاه به سکائ

آنجـا بـا سـپاه از     . سـو رفتنـد      از برابـرم دور شـدند و بـه آن          دمی رسـ  )رودِ کُر؟  ( من به رودخانه   یوقت

 ری کـردم، آنهـا را اسـ   ری را دستگی را شکست دادم، برخ  ها ەپس از آن من سکَ    . رودخانه گذشتم 

 کردنـد و    ری نـام، او را دسـتگ      ەفرماندهـشان اسـکوخ   . نـزد مـن آوردنـد، آنهـا را کـشتم            کردند و بـه   

پـس کـشور    از آن. گونه کـه صـالح دانـستم     را فرمانده آنها کردم آن یگریمن د .  آوردند نزد من   به

 . ازآنِ من شد

.  دارمدهیـ مـن بـه اهـورمزدا عق     .  نداشتند دهی بودند و به اهورمزدا عق     شی بداند ها ەآن سکَ 

 .  اهورمزدا هرچه دلم خواست با آنان کردمتیعنا به

  . هم در مماتاتی هم در حشود ی دارد سعادتمند مدهیهرکه به اهورمزدا عق

  )نقش رستم(نبشتۀ داریوش بزرگ در استخر  سنگ. ۷

)۱(  

او مردم  . دیاو آن آسمانها را آفر    . دی را آفر  نهای سرزم نیاو ا .  بزرگ است اهورمزدا   یخدا

 یروا شاه کرد، آن شاهِ همگان، آن فرمان    را   وشیاو دار . دی آفر مردم ی را برا  یاو شاد . دیرا آفر 

 . همگان

 نیـ ، ا    مردمان گونـاگون   ی دارا ی، شاه کشورها     شاه بزرگ، شاه شاهان    شاه،  وشی دار ام نم

 ،ی پــور پارســ،ی پارســ،ی هخامنــش،ەاَســپ شتیـ  بــزرگِ گــسترده تــا دوردســت، پــور وینهایسـرزم 

 .ییای از ذات آر،ییایآر

 از پارس گرفتم، برآنها فرمان راندم، باج رونی که من بندی کشورهانیزدا ا اهورمتیعنا به

آنهـا گفتـه شـد انجـام دادنـد، قـانون مـن اسـت کـه آنهـا را در ثبـات نگـاه                       مـن بردنـد، هرچـه بـه         به

 پنجـاب،   ،یَەوت  سغد، خوارزم، زرنگ، اَرخ    ،یَەماد، خوزستان، پارت، هرات، باختر    : دارد یم

، )مـــصر (یَە بابـــل، آشـــور، عربـــستان، مـــدرا زخـــود،ی تەخـــوار، ســـکَ  هـــومەگَنـــدار، ســـند، ســـکَ
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 ،یە، مقـدون )اهی سـ یایـ شـمال در ( بودنـد  ای که فرادر ە سکَ،یّەونی ا،یَەِدی ل ،ەپتوکَ  ارمنستان، کَت 

 ). تونس (ە کرکَ،یّە حبشه، مچا،یبی ل،یەتراک

مـن  . مـرا شـاه کـرد   . مـن داد   را به    آنگاه آن  دیالف د  را در اخت   نهای سرزم نی ا یاهورمزدا وقت 

آنهــا گفــتم  هرچــه مــن بــه. مــن آنهــا را در ثبــات نگــاه داشــتم. ســلطنت کــردم اهــورمزدا تیــعنا بــه

  .  من بود انجام دادندۀگونه که خواست آن

 نیـ ا  داشـت، بـه  وشیـ  کـه شـاه دار  ی کـشورهائ ودند که چندتا ب  یشیاند ی م نی اگر چن  نکیا

 ی مـرد پارسـ  ۀزیـ  کـه ن ی آنگاه متوجه شـو ؛ی تخت را بر دوش دارند، آنگاه بدان   بنگر که  ریتصاو

 . پارس نبرد کرده استی چه دور از فراترهای که مرد پارسیآنگاه بدان. چه دور رفته است

 مــن بــود در  بانیاهــورمزدا پــشت . ام  اهــورمزدا انجــام داده تیــعنا ام همــه را بــه  هرچــه کــرده 

باشـد  .  راسـرزمینهایم  نیـ  را و املـتم مرا اهورمزدا از بال در امـان بـداراد و       . که انجام دادم  هرچه  

  .  کنادتیمن عنا را به نیاز اهورمزدا بخواهم، باشد که اهورمزدا ا را نیکه من ا

 راست را رهـا     ی مشمار، راهها  شیرا ناپسنِد خو    آنچه فرمان اهورمزدا است آن    !  انسان یا

  . مباشی ناامنجادگرِین، امک

)۲(  

 ی را برای که شادد،ی را آفرشود ی مدهی که دی شکوهنی بزرگ است اهورمزدا که ایخدا

 . شاه فروفرستاد و مقرر کردوشی را بر داری و تالشگرد،ی که خرد را آفرد،یانسان آفر

 ی که ناراستستمی آنها ناریارند، و  را دوست دی که راستمی آنهااری اهورمزدا تیعنا من به

خواســت مــن آن . ناتوانــان بــد کننــد  کــه زورمنــدان بــهستیــخواســت مــن آن ن. را دوســت دارنــد

 ِممــرد.  دلِ مــن اســتلیــآنچــه راســت اســت همــان م. زورمنــدان بــد کننــد  کــه ناتوانــان بــهستیــن

مــن بــروز کنــد  وقــت خــشم بــر    هرچــه بــهستم،یــآور ن مــن خــشم. دارم یزن را مــن دوســت نمــ  دروغ

هـرکس کـه بـا مـن     . وقـت خـشم بـر خـودم تـسلط کامـل دارم              مـن بـه   . کـنم  ی اراده مهـار مـ     یرویـ ن  به

 کـه   یبی برساند بر وفـق آسـ      بی آس که یکس. دهم یاو پاداش م     به شی کند بر وفق همکار    یهمکار

خواست مـن   .  گزند برساند  یکس   به ی که کس  ستیخواست من ن  . دهم یرسانده باشد او را سزا م     

 مـن نخـواهم   دیـ  بگوی برضـد کـسان  یهرچه کـس .  بماندسزا ی برساند ب ی گزند که ی که کس  تسین

 یخـاطر خـشنود    در حـِد تـوانش بـه   یهرچه کس.  مرا متقاعد کندی قانون لی مگر که با دل    رفتیپذ

 .سازد ی و مرا سخت خشنود مندینش یمن انجام دهد بر دلِ من م

 و یب مـن انجـام گرفتـه اسـت و تـو شـنو        هرچـه از جانـ     رایـ ز.  اسـت ذهـن و فرمـانِ مـن         نیچن

 مـن براسـاس   ۀ مـردم، بـدان کـه کـرد    ۀ عامـ  انیـ  چه در کاخ و چـه در م        ،ی و به آنها واقف گرد     ینیب
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 بـا  کـنم،  ی مـ کـار ی تـنم پ ۀ با همکاریهنگام پ من به.  من ۀ است کرد  نهایا. خرد و هوشم بوده است    

 غفلت دارم، ی وجودم را مصروف مۀ همرم،یگ یکار م  تمام ذهنم را بهکنم، ی مکاری هوشم پۀهم

 هوش من در فرماِن من است و فرماِن من در دستِ خودم است، چـه بـا دو دسـتم چـه بـا                        کنم، ینم

 کمـان  دنِیدر کـش . تـن    تن بـه   ریتن و چه در نبرد غ        چه در نبرد تن به     اده،ی چه سواره چه پ    م،یدو پا 

 ری ت کشم، ی خوب م  یلیم کمان را خ    باشم و چه بر پشت اسپ باش       نی چه بر زم   نداختن ا ری ت یبرا

. رمیـ گ یکـار مـ      کرده اسـت را بـه      تیمن عنا    که اهورمزدا به   ی و هنرهائ  اندازم، ی خوب م  یلیرا خ 

. مـن داده اسـت   ام کـه اهـورمزدا بـه         هنرها کرده  نیا  ام به    که من کرده   ی اهورمزدا کارهائ  تیعنا  به

 کـه  ی کارهائۀدربار. رمیکار گ  بهی وجهنیبهتر  به هنرها رانی که اام دهیام کوش  توان داشته  درتا  

 چی اســت، در هــقــتی حقشــود یگــوش تــو شــنوانده مــ  آنچــه بــه. تــو نگفــتم ام دروغ بــه انجــام داده

  .ام  است که نوشتهیزهائیام همان چ  که من انجام دادهیاقدامات. ام  به تو دروغ نگفتهیزیچ
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