
  گفتار دوم

  بوجیە و تسخیر مصر کام

بــوجیە پــس از درگذشــتِ  کــام ١. و دیگــر بــردیَّەبــوجیە  یکــی کــام:کــوروش دوپــسر داشــت

بردِیَّە هم شهریار شرق بـود و در بـاختریَّە          . شد) بابل و آشور  (رودان و شام      گاؤبروو شهریار میان  

   .استقرار داشت

و یونانیها امازیس (مسِس نام داشت  ح مصر که اُ   ، فرعون از درگذشتِ کوروش بزرگ   پس  

 بـرای مقابلـه بـا اطمـاع فرعـون      بـوجیە  کـام .  برآمـد سـوریه فلـسطین و  بازیـابی  تالش   به)اند  نوشته

  .تصرف کشور مصر انجامید بوجیە به ، و این اقدام دفاعیِ کام لشکر کشیدشام به

  اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ. ۱

در مــصر اوضـاع   ۀ مختـصری بـه  وع بپـردازم شایــسته اسـت اشـار   اصـل موضـ   پـیش از آنکـه بـه   

 تــالش آشــوریان بــرای بیــرون کــشیدن شــام و  .باشــمزمــان تــشکیل شاهنــشاهی هخامنــشی داشــته 

تـا اواخـر ایـن سـده هـر دو کـشور             . م آغاز شـد      پ ۷۰۰های سدۀ     فلسطین از دست مصریان از نیمه     

 .تــصرف آشــوریان درآمــد  بــه) ودایکــی اســرائیل و دیگــری یهــ  (کوچــک و متخاصــمِ اســرائیلی  

تالشهای بعدی فرعونان برای بازپس گیری فلسطین و فینیقیـه بـا شکـست مواجـه شـد و تلفـات                     

ــنحاریب . آمــدهای نــاگواری در مــصر پدیــد آورد  ســنگینی بــر آنهــا وارد آمــد، و درنتیجــه پــی   س

صر شـد، فرعـون   م پس از شکستی که در غزه بر فرعون وارد آورد وارد مـ        پ ۷۱۰آشوری در سال    

م یـک    پ۶۹۰در سـال  . آشـور بـرد   تاراج بـه  نشاندۀ خویش کرد و اموال خزانۀ مصر را به    را دست 

نـشانده را   نام تهرقَه که اهل جنوب مصر بـود نیروئـی فـراهم آورد و فرعـون دسـت         افسر مصری به  

ــد     ــصر تارانـ ــوری را از مـ ــای آشـ ــلطنت داد و نیروهـ ــشکیل سـ ــرحدون . کـــشت و تـ ــشیاَسـ ن جانـ

جنـوب مـصر گریخـت، و بخـش اعظـم             مصر لشکر کشید؛ تهرقه شکـست یافتـه بـه           به سنحاریب

عـراق برگـشت تهرقـه دوبـاره کـشور را             ولـی همینکـه اَسـرحدون بـه       . دست آشوریان افتـاد     مصر به 

پـس  . مصر بود در شام درگذشت که در راه لشکرکشِی مجدد به قبضه کرد؛ و اَسرحدون در حالی   

                                                 
مروزینش آمـده؛ و بـوج در زبـان آریـایی بـه معنـای        های داریوش بزرگ به مفهوم ا       نبشته  کام در سنگ   1

برد در  . باشد» حاملِ کام «و  » یار  کام«و  » بار  کام«بوجیە    شاید معنای کام  . است» پشتی  کوله«و  » بار«
  .شاید نام بردیە در همین رابطه معنا بیابد. معنای صخرۀ سخت است زبان آریایی به
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 ایالـت مـصر   ۲۲ امیـر محلـی کـه در      ۲۲مصر لشکر کشید و تهرقه را کشت و           پال به   بانیاز او آشور    

نینـوا   مستقر بودند را دستگیر کرده برخی را کـشت و برخـی دیگـر را در زنجیـر کـرده بـا خـود بـه              

او همچنین بخش . نشاندۀ خویش کرد مِتیخ را در مصر دست نام پسام برد؛ و پسر یکی از آنها به

چنانکـه در جـای خـود    پـال   چـون آشـور بـانی   . نینـوا بـرد   خزائن مـصر را بـا خـود بـه         اعظم اموال   

مِتیخ با شاه لیبیا متحد شد و گروه بزرگی سرباز  درگیر جنگهای بابل و عیالم شد، پسام دیدیم

مـصر آورده وارد ارتــش کـرد، آشــوریها را از مـصر بیــرون رانـد و اســتقالل را      مـزدور یونـانی را بــه  

او برای آنکه حمایت کاهنان مصر را کسب کرده مقام فرعـون را حاصـل کنـد       . داندمصر برگر   به

مِتـیخ     گرفـت و پـسام     »همـسر خـدا   «زودی لقـب      این دختر بـه   . متولی معبد آمون داد     دخترش را به  

پـال و سراشـیبیِ قـدرت     مرگ آشور بـانی . پدرزنِ خدا شد و توانست که فرعون شرعی مصر شود      

او یــک سلــسله اقــدامات  . اوضــاع مــصر سروســامان دهــد   داد کــه بــه متــیخ فرصــت پــسام آشــور بــه

دوران شـکوه نـسبی برگـشت؛ جماعـات فینیقـی و              اصالحی در مصر انجام داد و مصر دوبـاره بـه          

ســبب  زیــستند، بــه عنــوان بردگــان فرعــون در مــصر مــی   یونــانی و اســرائیلی کــه تــا پــیش از آن بــه  

در ) إلِفـانتین (ۀ فـیالن    جزیر. ی برخوردار شدند  حمایتی که در کسب قدرت از او کردند از آزاد         

 فرعـون   . داده شـد تـا در آن اسـکان یابنـد           بـه اسـرائیلیان     که از زمینهای حاصلخیز مـصر بـود        نیل

سلطنت رسید با استفاده از موقعیتی کـه          به ۶۱۰که در سال    ) مِتیخ اول   پسر و جانشین پسام   (نِخاؤ  

ن لـشکر کـشید، و در مـدت کوتـاهی سراسـر شـام را       فلـسطی   زوال دولت آشور فـراهم آورده بـود بـه         

فرات رسانده با کشور بابـل همـسایه شـد،     مصر برگردانده مرزهای دولت فرعونی را به       دوباره به 

کـه در جـای   لیـت برضـد نیـروی متحـدِ نبـو پوالصـر و هوخـشتر           و در جنگ نافرجامِ آشـور اوبـال       

سـپس نبوخـد نـصر در بـین     . ام برگـشت شـ  شرکت جست و با شکـست بـه      آن اشاره رفت    خود به 

ــالهای  ــا ۶۰۵سـ ــه     پ۶۰۱ تـ ــودان را بـ ــسطین را از او گرفـــت و یهـ ــام و فلـ ــرم حمایـــت از او   م شـ جـ

. بابل برد اسارت گرفته به مجازات کرده اورشلیم را ویران کرده جماعت بزرگی از یهودان را به

 مدیترانه با مصر ادامه یافـت؛  پس از آن چندی رقابت بابل برسر تصرف قبرس و جزایر شمالی         

ولی قبرس و جزایر یونانی مدیترانه همچنان در قلمرو مصر بـاقی ماندنـد؛ و دریـای مدیترانـه تـا           

شمار رفـت؛ تـا آنکـه کـوروش تـشکیل سـلطنت             سال بعد همچنان یک دریای داخلی مصر به        ۵۰

  .ۀ ایران کردداد و لیدیە را گرفت و اناتولی و این جزایر را ضمیم

سـلطنت مـصر رسـیدند، بـا شورشـهای       ترتیب به   مِتیخ دوم و آپریس که پس از نِخاؤ به          مپسا

خــود  در زمــان آپــریس شــورش حالــت سراســری بــه  . خواهــانِ جنــوب مــصر مواجــه شــدند  قــدرت

مــسِس  نــام اُح م توســط افــسری بــه  پ۵۶۸آپــریس در ســال . گرفــت، و کــشور در آشــوب فــرو رفــت
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مِتـیخ   مسِس مثل پـسام  فرعون اُح. سلطنت نشست ان فرعون مصر به  عنو  مسِس به   برکنار شد؛ و اُح   

او بـا لیـدیَە و شـهرهای        . اول در کشورش اصالحاتی انجـام داد و رضـایت همگـان را جلـب کـرد                

قلمـرو مـصر بیـرون شـده بـود را       ۀ قبـرس کـه اخیـرا از   یونانی روابط نیکوئی برقرار کـرد، و جزیـر    

مـسِس بـرای خـدایان مـصری در خـاک اصـلی               ی کـه فرعـون اُح      معابـد  .مـصر برگردانـد     مجدداً بـه  

دهـد کـه شـبه        هـای خـدایانی کـه در ایـن معابـد برافراشـت خبـر از آن مـی                    یونان برپا کـرد و پیکـره      

زمان بخشی از امپراتوری مصر بـوده اسـت و شـهرهایش در میـان            جزیرۀ یونان و جزایر آن تا این      

تمـدن  «آنچه در تاریخ با نـام  . سیم شده بوده استشمار بسیاری از رؤسای طوایف تابع مصر تق     

کـه  » هِـالس «شـاید نـام     . شود هنوز در یونان چندان شکل نگرفته بـود          ازآن نام برده می   » یونانی

شـد یـک نـام مـصری باشـد و مـصریها چنـدین         بر شبه جزیـرۀ یونـان و جزایـر اطـرافش اطـالق مـی       

مـصر    عنـوان سـپاهی مـزدور بـه         مـسِس بـه     مـان اُح  یونانیانی که در ز   . اند  آن داده بوده    سده پیشتر به  

فراگیری ریاضـیات   سبب استعداد درخشان و ذهنهای مستعدشان نزد مصریان به       رفته بودند، به  

ــه        ــا خــود ب ــوم مــصری را ب ــد؛ و همینهــا بودنــد کــه عل ــده از    و طــب پرداختن یونــان بردنــد و در آین

ــانی شـــدند  ــدنِ یونـ ــا زمـــ  . نامـــداران تمـ ــاریخ یونـــان تـ ــه تـ دهـــد  مـــسِس را تـــشکیل مـــی  ان اُحآنچـ

نخستین . ئی از اساطیر است که نویسندگان بعدی یونان نوشتند و برای ما مانده است            مجموعه

شان تألیف کردنـد دو منظومـه    مسِس برای بازشناسی تاریخ گذشته   اثری که یونانیان در زمان اُح     

نـام    یـی بـه     سـرای افـسانه     یـک سـخن    کـه سـرایِِش آنهـا را بـه        » اودیـسه «و  » ایلیـاد «نامهـای     است به 

شـده   این دو منظومۀ اساطیری و حماسـی کـه از داسـتانهای منظـومِ حفـظ         . دادند  هومر نسبت می  

های مردمی در سراسر یونان گردآوری شده بودند یادهای جمعی ولی مبهمِ مردم یونان           در سینه 

گفـت    م سـخن مـی      شتم پ کرد و از دورانـی از سـدۀ هـ           های سرزمین خودشان را بیان می       از گذشته 

گونۀ آسمانی و لشکرهایشان همواره بر بلندیِ کوههای یونان با هم در جنـگ                که خدایانِ انسان  

یادهای مبهمی نیـز از بـدایات تـشکیل سـلطنت در لیـدیە              . کردند  بودند و یکدیگر را کشتار می     

  .داد که در داستان طرواده آمده است می

. ود کـه کـوروش بـزرگ سـلطنت مـاد را برانـداخت            مـسِس بـ     در نوزدهمین سال سـلطنت اُح     

عـالوه جزایـر دریـای ایـژه و           چند سال بعد کوروش بزرگ پس از تسخیِر لیدیَە سراسر اناتولی بـه            

مـسِس    حال، روابط ایران و مصر در زمان فرعون اُح          با این . ۀ ایران کرد  دریای مدیترانه را ضمیم   

ئی داشتیم، و گفتیم که شاید هم کوروش سفری  هآن اشار و کوروش بزرگ حسنه بود، و باالتر به

  .ایران آورد مصر کرد و در بازگشت از این سفر مهندسان و معماران و پزشکانی از مصر به هم به
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  بوجیە تسخیر مصر فرعونی توسط کام. ۲

مِتـیخ را بـا سـپاه     مـسِس پـسرش پـسام    مـصر رسـید فرعـون اُح    وقتی خبر درگذشت کوروش به 

بـوجیە خـودش شخـصاً     کـام . سطین کرد تا سـرزمینهای شـام را ضـمیمۀ مـصر کنـد            گرانی روانۀ فل  

 پیـروزی از    سـپاه فرعـون   در رویـارویی شاهنـشاه بـا        . شام لشکر کـشید     برای مقابله با خطر مصر به     

مِتــیخ خبــر  میــان، پــسام در ایــن. جنــوب فلــسطین عقــب نشــست  مِتــیخ بــه و پــسام آن شاهنــشاه شــد

بـوجیە در دنبـال او راهـی     کـام  .مصر برگشت ریافت و با شتاب بهمسِس را د درگذشت پدرش اُح  

 تـا مـانع ورود       زد لـشکرگاه  )اسـماعیلیه کنـونی    (ۀ شرقی دلتـای نیـل     مِتیخ در دهان    پسام. مصر شد 

پایتخـتِ شـمالی مـصر در       (» مِمفیس«درون مصر شود؛ ولی شکست یافت و به           سپاهیان ایران به  

روی ادامـه داد و در نزدیکیهـای مِمفـیس     پـیش  وجیە بـه بـ  کـام .  عقـب نشـست  )ۀ کنونی کنار قاهر 

دانـست کـه گـرفتن     جنـگ بگیـرد، زیـرا مـی       خواست که پایتخت مـصر را بـه         او نمی . لشکرگاه زد 

ظـاهراً هـدِف او آن    . جنگ مستلزم تلفاتی خواهد بود که متوجه مردم عـادی خواهـد شـد               شهر به 

مِتـیخ تعهـد بگیـرد کـه مـصر در          د و از پـسام    مِتـیخ مـذاکراتی بـرای صـلح انجـام دهـ             بود که با پسام   

او هیـأتی از سـران   . متـصرفات ایـران در فلـسطین و شـام برنیایـد             انـدازی بـه     آینده درصـدد دسـت    

مِتـیخ بگـشایند؛ ولـی قـایق      ممفـیس فرسـتاد تـا بـاب مـذاکره را بـا پـسام        پارسی را سوار بر قایق به 

دنبــال ایــن پیــشامد   بــه. رفتنــدکــشتن  بــهآتــش کــشیده شــد و افــسران ایرانــی    فرمــانِ فرعــون بــه  بــه

 فرعـون و نیروهـای      ۀبا وجود مقاومتهای جانان   . بوجیە فرمان محاصرۀ ممفیس را صادر کرد        کام

تابـستان سـال    (اسـارت افتـاد       مصری و مزدوران یونانی ارتش او ممفیس سقوط کرد و فرعون بـه            

تجـاوز و کـشتار    وحه دست بـه چونکه رسم شاهنشاهان ایران نبود که در شهرهای مفت). م  پ ۵۲۵

درنــگ امــان یافتنــد، و فرعــون و اعــضای خانــدان ســلطنتیش زیــِر نظــر    بزننــد مــردم مِمفــیس بــی

 تبعیـت از ایـران و اجـرای عـدالت در کـشورش باشـد در                 ۀقرارداده شدند تا چنانکه فرعون آمـاد      

نـان بـود کـه    جـا چ  نویسد که رسـم شاهنـشاهان ایـران در همـه     هرودوت می. مقام خودش ابقا شود 

گماشتند که گشوده  سلطنِت کشوری می شاهِ شکستخورده یا یکی از فرزندان یا نزدیکانِ او را به

ــه  کردنــد، و کــام  جــا اعمــال مــی   بودنــد؛ ایــن رســمی بــود کــه آنهــا در همــه      ســبب  همــین بــوجیە ب

  ١.او برگرداند مِتیخ را نزد خود نگاه داشت تا سلطنت مصر را به پسام

سفر کند که دومین پایتخـت مـصر واقـع در           » تِبِس«شهر    خواست که به     می بوجیە وقتی   کام

مِتـیخ سـپرد و یـک لـشکر ایرانـی را در پادگـان مِمفـیس         پـسام   جنوب آن کشور بود، ممفیس را به      

                                                 
  .۱۵/ ۳: هرودوت 1
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بــوجیە و ســپاهیانش از  همینکــه کــام. مــستقر کــرد، و از فرعــون تعهــد و ســوگند وفــاداری گرفــت 

ــیخ  پــساممنطقــه دور شــدند   دد شــوراندن مــردم و اخــراج ایرانیــان از ممفــیس شــد؛ ولــی    درصــمِت

ایرانیان پیوسته بودند، و مردم مصر نیز که آوازۀ بزرگمنشی            چونکه مزدوران یونانی سپاهش به    

ــد و از کــام     ــران را شــنیده بودن ــد کــه از او خــشنودی       شــاهان ای ــده بودن ــز رفتاهــاری دی ــوجیە نی ب

مــستقر در پایتخــت شکــست یافــت و دســتگیر و     متــیخ توســط نیروهــای ایرانــی     داشــتند، پــسام 

ممفـیس برگـشت او    بوجیە چون بـه   چون کام. تصمیم بگیرد اش  بوجیە درباره   زندانی شد تا کام   

   ١.شکنجه اعدام شود با نوشیدنِ خون گاومیش خودکشی کرد از بیم آنکه به

ــونس      ــا ســقوط مــصر ســرزمینهای لیبیــا و ت ــد     ب  بانــه داوطلکــه دنبالــۀ قلمــرو فرعونــان بودن

 تـونس در  . رسـید تـونس  اطاعت ایران درآمدنـد و مرزهـای امپراتـوری هخامنـشی در غـرب بـه                 به

نـشین بودنـد؛ و چونکـه فینیقیـه           زمان از مستعمرات فینقیان بود و شهرهای ساحلیش فینیقی          آن

مـصر پیوسـتن    تابعیت ایران درآمده بود اینها نیز با فرستادن یک هیأت سفارتی بـه        داوطلبانه به 

ــو ــهتـ ــران را اعـــالم کردنـــد  نس بـ ــام.تابعیـــت ایـ ــای     کـ ــر افریقـ ــه سراسـ ــدد برآمـــد کـ بـــوجیە درصـ

 را روانـۀ بیابانهـای   بزرگـی ایـن منظـور یـک سـپاه           تـصرف درآورد، و بـه       روز را بـه     شدۀ آن  شناخته

 ســودان وقتــی بــه شــمالخــود در رأس ســپاه دیگــری روانــۀ ســودان شــد، ولــی  غــرب مــصر کــرد، و

مِمفــیس   بــهراتی کــه هیــأتی از ســران ســودانی بــا او انجــام دادنــد او    پــس از مــذاک  رســیدکنــونی 

 کـسی از آنهـا    گـم شـد و      بیابـان غربـی     غرب مـصر نیـز در شـنزارهای           لشکر اعزامی او به   . برگشت

ــشکل از پنجــاه هــزار مــرد جنگــی بــود، و در           هــرودوت مــی .برنگــشت نویــسد کــه ایــن ســپاه مت

  ٢.های شنی مدفون شدند و خبری از آنها بازنیامد پهبیابانهای مصر گرفتار طوفان شده در زیر ت

کـسانی از     پس از خیانتی که از فرعون دیده بـود دیگـر نخواسـت کـه مـصر را بـه                   بوجیە    کام

سـلطنت مـصر      را بـه  ) احتماالً عمویش (نام آریاند    هخامنشی به  یک   او. خاندان فرعونان بسپارد  

 آشـوبهای  ر بازسـازی خرابیهـائی کـه در اثـر     را در اختیـار او نهـاد، دسـتو   سـپاه  بخـشی از    نشانده

شهر  رخ داده بود را صادرکرد، شهر مقدس سائیس را که مِتیخ فرونشاندِن شورش پسام ناشی از

 بـــود و در جریـــان شـــورش مِتـــیخ رســـمی در ســـلطنت پـــساممقـــر خـــدایان مِتـــیخ و  خانـــدانی پـــسام

، و آنگـاه  شـد  مصر دلجویی فقیهان ، ازشداشغال سپاهیان ایران درآمده بود تخلیه  مِتیخ به   پسام

 تـا  شـد گروهی از مهندسان و معماران و پزشکان مصری را با خود برداشته راهی فلسطین و شـام            

  .گرددر بایران امور آن سرزمینها به پس از سرکشی به

                                                 
  .همان 1
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آیـد کـه    مصر در دست اسـت چنـین برمـی       بوجیە به   گزارشهائی که دربارۀ لشکرکشی کام     از

 آوردهکـه هـرودوت    داسـتانی   . را بـرای ایـن لشکرکـشی فـراهم آورده بودنـد           خود مـصریها زمینـه      

 و بنا ،زیست  میایران مصری که از دوران کوروش در دربار پزشک چشمگوید که یک    است می 

بـوجیە    ایران اعزام شـده بـود، مـسبب و مـشوق حملـۀ کـام                درخواست شاهنشاه ایران از مصر به       به

 را تشویق کرد که از دختـر فرعـون     بوجیە  کامکه طبیب یادشده    گوید     می داستاناین  . مصر شد   به

بـوجیە پاسـخ      خواسـت کـام     بـه  وقـت فرعـون مـصر بـود         مسِس که در آن      اُح .وقت خواستگاری کند  

ایـن دختـر   .  فرسـتاد بوجیە برای کام از مصر ئی را با هدایا و طالهای بسیار      مساعد داد و دوشیزه   

ــسِس بلکــه دختــر فرعــون ســابق مــصر اســت کــه توســط      حبــوجیە فهمانــد کــه نــه دختــر اُ   بــه کــام م

درخواست این  بوجیە به گویا کام .جایش نشسته است ناحق به مسِس به مسِس کشته شده و اُح اُح

گویــد کــه  ۀ داســتان مــیهــرودوت در ادامــ. مــصر لــشکر کــشید خونخــواهی پــدر ایــن زن بــه زن و بــه

مـسِس بـرای کـوروش      کـه ایـن دختـر را اُح   گوینـد  روایت پارسیان چنین اسـت، ولـی مـصریان مـی          

   ١.بوجیە فرستاده بوده است نه برای کام

 چنانکـه   ٢هـایش نـزد هـرودوت بـسیار اسـت،           اندیـشانه کـه نمونـه       رغـمِ ایـن داسـتانِ سـاده         به

مرزهـای شاهنـشاهی و تـالش         اندازی فرعون به    مصر دست   بوجیە به   دیدیم، علت لشکرکشی کام   

شکــست ســریعی کــه فرعــون در  . ین و شــام از دســت ایرانیــان بــود او بــرای بیــرون کــشیدن فلــسط 

  .اند فلسطین خورد بیانگر آن است که مردم شام و فلسطین خواهان و حامی شاه ایران بوده

مِتیخ دوران چندهزار سالۀ سلطنت شـکوهمند و افتخـارآفرین فرعونـان              با کشته شدنِ پسام   

د که جنگجویان آسیایی وارد خـاک آن کـشور          باری بو   در تاریخ مصر، این سومین    . خاتمه یافت 

 آریایی که نامـشان را اسـناد مـصری    حوالی دوازده سده پیش از آن، قبایل دربار  شدند؛ یک   می

دو سـده بـرآن سـرزمین حکـم       بـرآن کـشور دسـت یافتـه و بـرای نزدیـک بـه       انـد   نوشـته » کسوسِه«

 آریـایی پلِـست کـه در سـرزمین           قبایـل  .تدریج در جوامع مصری حل شده بودند        رانده بودند و به   

رسـد کـه یکـی     نظـر مـی   فلسطین اسکان یافتند و نامشان تا امروز بر آن سرزمین مانده است نیز به            

                                                 
  .۳ ۱: همان 1
خـرج    هرودوت در گـردآوریِ گـزارش رخـدادها مهـارت خاصـی داشـته و دقـت بـسیاری زیـادی هـم بـه                         2

طرفانــه نقــل کــرده اســت؛ ولــی بــه داســتان نیــز عالقــۀ وافــر داشــته و بــسیاری از      داده و گزارشــها را بــی
 است، که این یکـی  اندیشانه با داستان یک زنی گره زده  نحوی ساده   رخدادهای بزرگ تاریخی را به    

بــا توجــه بــه زنــدگیِ قبــایلی مــردم یونــان بــوده، و او بــرای توجیــه علــت رخــدادها بــا مراجعــه بــه علــت     
میــان کــشیده اســت کــه  افتــاده همــواره پــای زنــی بــه درگیریهــائی کــه در میــان قبایــل یونــانی اتفــاق مــی 

 .شده است سببش جنگ برپا می اند، و به معموال او را ربوده بوده
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 چنانکه بـاالتر دیـدیم   بار نیز مصر یک. های این جماعت بزرگ آریایی بوده باشند        از شاخه 

  .ن اشاره کردیمآ  و برای مدتی باجگزار آشور بود که بهاشغال آشوریها درآمد به

 سـده  ۱۴ایـن کـشور بـیش از    . رفـت  سابقۀ تمدن شکوهمند مـصر از سـه هزارسـال فراتـر مـی        

در زمـانی تـا      برسراسـر کرانـۀ شـرقی و       بعـد   بـه  ۱۶تمدن حوضۀ مدیترانـه بـود، و از سـدۀ            پرچمدار

 تــسلط آن از جملــۀ ســرزمینهای اصــلی یونــان  جزایــر  مدیترانــه ودریــای نیمــی از کرانــۀ شــمالی  

شــمار   دریــای داخلــی بــرای مــصر فرعــونی بــه   هزارســال  بــهنزدیــکمدیترانــه در مــدت  ت وداشــ

آن سرزمین  بدایات تمدن یونان نیز از مصر به.  و همۀ مردم یونان رعایای فرعون بودند     رفت  می

هائی   نشانه. رفت، لذا یونانیان بعدها هرچه از علوم و فنون کسب کردند مدیون مصریان بودند             

گمــان بینــدازد کــه شــاید ســلطۀ مــصریان در زمــانی تــا ســواحل    توانــد مــا را بــه ه مــیوجــود دارد کــ

در زبـان انگلیـسی شـمار بـسیاری مفـردات           . اسپانیا و درون جزیـرۀ بریتانیـا گـسترده بـوده اسـت            

زبان سامی وجود دارد که تا امروز با همـان معنـای کهـن بـه تلفـظ کهـن بـا انـدک تغییـری تلفـظ                            

تــصور کــرد کــه جزیــرۀ بریتانیــا در زمــان فرعونــان تبعیــدگاه جماعــات     تــوان  آیــا نمــی . شــود مــی

  نژادِ سرزمین شام بوده است؟  نافرمان سامی

 سده پایتختهای مقدس مصر و پاسدار  ۲۵شهرهای کهنسال مِمفیس و تِبِس برای بیش از         

 شکوه و جالل دستگاه فرعونان بودند، و در این عرصـۀ طویـل تـاریخی بـا برخـورداری از ثبـات                     

ارث   تمـدنی را از خـود بـه        انگیزتـرین آثـار     اوج تعالی فرهنگی و علمـی رسـیده شـگفت           پردوام به 

 آفرینندگانشان آنهـا را      انگار برخی از این آثار چنان عظیم و شکوهمند بودند که         . نهاده بودند 

هنوز هم بسیاری از این آثار در زیر آسمان درخشان مـصر سـر              . برای جاوید ماندن آفریده بودند    

وقتی سـپاه  . فروشند تاریخ تمدن بشری فخر می سایند و بر روی شنهای داغ مصر به   کیوان می  بر

، اخترشناسـان ، فیلـسوفان،  اندیـشمندان  ،درون این شهرهای عظیم و قدسی گذاشت      ایران پا به  

زیـستند کـه      مـی   و هنرمندانی در آنهـا     پیکرتراشان معماران،    پزشکان، دانان، مهندسان،  ریاضی

 رهائی از محصول اندیشه و عمـل بـیش از دوهـزار سـال خالقیـت تمـدنی را در کنـار خـود                       با کوله

حـسابی از زر و   آسمانی خروارهای بیمقدسِ داشتند؛ و در خزائن کاخها و معابد این شهرهای  

 این ثروتهای فکری و مادی را        انگار .جواهرات و زیورآالت بر روی هم انباشته شده بود         سیم و 

م تحویـل قـومی نوخاسـته دهـد کـه آمـادۀ                داشته بود تا در ربـع آخـر سـدۀ شـشم پ             امانت  تاریخ به 

  .مسیر دیگری اندازند  و برآن بودند که تاریخ را بهساختن یک تمدن نوین در جهان بودند

ــرین دســت   ــه  آوردهــای لشکرکــشی کــام   یکــی از مهمت ــوجیە ب ــدازی ســلطنت    ب مــصر و بران

دانـشمندان کـه   . زمـان در انحـصار معبـد بـود آزاد شـد      فرعونان آن بود که علـوم مـصری کـه تـا آن        
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علـــوم پزشـــکی و ریاضـــیات و هنـــر تزیینـــات معمـــاری را همچـــون اســـراری نـــزد خودشـــان نگـــاه  

داشتند، با اصالحاتی  دادند و در درون خاندانها مخفی می پسرانشان انتقال می داشتند و به   می

اگردانی بیــرون از خــانوادۀ خودشــان  پــرورش شــ بــوجیە در ســازمان معابــد انجــام داد بــه   کــه کــام

فراگـرفتن ایـن      کردند اذهان مستعدی داشـتند و بـه         یونانیانی که در مصر مزدوری می     . پرداختند

آموختـۀ   مـصر نگذشـته مـا بـا چنـد دانـش       بـوجیە بـه   نـسل از لشکرکـشی کـام       یـک . علوم پرداختند 

یونـان منتقـل کـرده     بـه شـویم کـه علـوم مـصری را       یونانی در علوم پزشکی و ریاضـیات مواجـه مـی          

دنبـال یـافتن موقعیتهـای شـغلی برتـر       شماری از آنها نیـز بـه  . تمدن نوین یونانی را پایه گذاشتند   

خـدمت دربارهـای ایـران درآمدنـد، کـه نامهایـشان را تـاریخ بـرای مـا                ایـران منتقـل شـدند و بـه          به

  .محفوظ داشته است، و درجای خود به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد

  بوجیە  شخصیت کام.۳

گرفتند عناصر مادی تمدن آن کـشور را         خالف دیگر اقوام اشغالگر که وقتی کشوری می       رب

فراموشـی سـپرده شـود، و فرهنـگ آن کـشور را کنـار        های آن کـشور بـه   بردند تا گذشته    از میان می  

کـدام   هـیچ   بـه کشورهای مفتوحـه زدند تا فرهنگ خودشان را جانشین آن سازند؛ ایرانیان در           می

چیـز مــصر   همـه قلمـرو شاهنــشاهی پیوسـت    وقتـی مـصر بـه   . زدنــد نمـی از مؤسـسات تمـدنی دسـت    

تنهـا چیـزی کـه در     . ثمردهـی تمـدنیش ادامـه دهـد          تـا مـصر همچنـان بتوانـد بـه          ماندبرجای خود   

زیر کشیده شد و اختیارش از دست نماینـدگان خـدا     از آسمان به  بود که  سلطنتمصر عوض شد    

 تا کسانی برجایش بنشینند کـه  افکنده شد اریکۀ خدایی     از  بیرون آمد، و فرعون    »ولِِیّ مطلق «و  

نه خدا نه خدازاده نـه نماینـدۀ خـدا بلکـه انـسان بودنـد و در خـدمت بـشریت قـرار داشـتند، و از                        

؛ و تنهـا هدفــشان برقــرار کــردن  طلبیدنــد درســتی نمــی اسـتی و  نیکوکــاری و رانـسانها چیــزی جــز 

  .ِع آن، امنیت و آرامش برای همۀ انسانها بودتب صلح جهانی، و به

. زیان معابد و کاهنان بـود  نفع مردم ولی به    اصالحاتی زد که به     بوجیە در مصر دست به      کام

شود یکـی از دسـتورالعملهای کـابوجیە          در پاپیروسی که در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می        

  :خوانیم برای اصالح حال رعایای مصر را چنین می

انـد اکنـون فقـط نیمـی از آنچـه پیـشترها               داده  ندانی که مردم به معابدِ خدایان مـی       گوسف

هیچوجـه نبایـد داده     به)مرغ و خروس و غاز و امثال آنها(دادند بدهند، ولی ماکیان   می

  .توانند برای خودشان غاز و ماکیان پرورش دهند خودِ کاهنان می. شود

داده، اقـداماتی کـه او در مـصر           را کـاهش مـی    رغم چنین دستوری که درآمدهای کاهنـان          به
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، ٰىخداوندگار، شاه مصر علیـا و سـفلی  «انجام داد خشنودی کاهنان را فراهم آورد، چنانکه او را           

هرودوت که بیش از یـک      . گونه در معابد ثبت کردند      لقب دادند و نامش را این     » فرعون بزرگ 

دهـد و   بـوجیە در مـصر مـی    آمیز کام ونتزیسته خبر از اقدامات خش سده پس از این رخدادها می     

ــسِس وارد شــد و دســتور داد تــا جــسد او را از آرامگــاهش بیــرون      کــاخ اُح بــه«نویــسد کــه او   مــی م

را  سـپس دسـتور داد تـا آن   . آن اهانـت کـرد      معـرض نمـایش نهـاد و بـه          آوردند، و در فضای بـاز بـه       

آورد کــه چنــین عملــی نــزد   یــاد مــی هــرودوت پــس از نوشــتن ایــن شــنیده بــه  » .آتــش کــشیدند بــه

زیرا این کار   «بوجیە با این اقدامش مرتکب گناه شد          نویسد که کام    ایرانیان حرام است؛ لذا می    

  ١».کنند را آلوده نمی شمرند و آن ها آتش را مقدس می پارسی. در دین او مجاز نبود

مِتیخ  ن پسامالزم به توضیح نیست که خودِ این داستان که شاید هرودوت از یکی از نوادگا

 ٢داستان دیگری که هرودوت شنیده بـوده کـشتن اپـافوس          . کند  شنیده بوده خودش را نقض می     

لشکرکـــشی شـــمال ســـودان رفـــت گـــاو آپـــیس   وقتـــی کابوجیـــه بـــه. بـــوجیە اســـت دســـتور کـــام بـــه

جستجوی اپافوس جدید برآمدند، و درست وقتـی کـه کامبوجیـه      درگذشت، و کاهنان مصری به    

هـرودوت داسـتان را بنـابر       . را یافته بودنـد     ممفیس نزدیک شده بود آن      ان به در بازگشت از سود   

  :اش چنین آورده است شنیده

ممفیس برگشت اپافوس جدید یافت شده بود، و مردم مصر بهتـرین              بوجیە به   چون کام 

بــوجیە کــه  کــام. لباسهایــشان را پوشــیده و ســرگرم برگــزاری مراســم جــشن شــادی بودنــد

کننـد پنداشـت کـه     کـوبی مـی     قتی دید که مـردم چنـین شـادی و پـای           خسته و رنجور بود و    

لـذا سـران ممفـیس را    . کننـد  آنها از شنیدن خبر ناکامی او در این لشکرکشی شادی مـی        

چــرا مــصریها وقتــی او از در ممفــیس بــود چنــین جــشنی برپــا     «: آنهــا گفــت  طلبیــد و بــه 

ممفــیس   داده و بــهنکردنــد ولــی اکنــون کــه او بخــش بزرگــی از ســپاهیانش را از دســت   

                                                 
 .۱۶/ ۳: ودوتهر 1
گـاوِ زاینـدۀ زمـین و ذات مقدسـی بـود کـه هـستی از او ناشـی              ) انـد   کـه یونانیهـا آپـیس نوشـته       (اپافوس   2

نقـش ایـن   . جوشـید  فرسـتاد، و رود پربرکـت نیـل نیـز از او مـی            شده بود، برکتهای روی زمین را او مـی        
وقتـی اپـافوِس حاضـر     . دریافـت توان بر همۀ معابد و گورهای مصر باستان دید و شکوه او را    گاو را می  

ــا شــکوه بــسیار جــسدش را مومیــایی مــی      مــی ــا بــه    مــرد مــصریان ب ودیعــه  کردنــد و در یــک آرامگــاه زیب
آسـمان رفتـه و غیبـت کـرده اسـت و       آنها معتقد بودند که او بـه . گرفتند روز عزا می   نهادند و چندین    می
کـرد   آمدنـد تـا او ظهـور مـی     جو برمـی جـست  کاهنان برای کـشف کـردن او بـه    .زودی ظهور خواهد کرد    به

گرفتند و شـادی      آوردند و برایش جشن می      پایتخت می   ، و به  )شد  گاو دیگری با آن اوصاف یافت می      (
  .پرستیدند داشتند و می کردند و در مکان مقدس نگاه می می
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خاطر آن است کـه اپـافوس     این شادیها به  «: آنها گفتند » اند؟  برگشته است جشن گرفته   

کنـد مـردم      جدید ظهور کـرده اسـت؛ و همیـشه چنـین اسـت کـه وقتـی اپـافوس ظهـور مـی                      

گـو نامیـد و دسـتور         را شـنید اینهـا را دروغ        کامبوجیـه چـون ایـن     » .گیرند  جشن شادی می  

وقتـی اپـافوس را     . او همچنین دستور داد تا اپـافوس را بیاورنـد         . ندداد تا اعدامشان کن   

ران اپـافوس     هـا شـده بـود شمـشیر برکـشید و بـه              بوجیە که مثل دیوانه     کاهنان آوردند کام  

رحمانــه   جالدانــش دســتور داد تــا کاهنــان را بــی      وار خندیــد و بــه   او ســپس دیوانــه  . زد

. گیـرد را بکُـشند      نـد کـه همچنـان جـشن مـی         تازیانه ببندند، و هرکه از مـصریان را ببین          به

جشن مصریان پایان داده شـد، کاهنـان مجـازات شـدند، و اپـافوس در معبـد                   گونه به   این

  ١.بوجیە جسد اپافوس را دفن کردند خبِر کام جان داد، ولی کاهنان بی

ن دهد که این داستان از اساس و پایه دروغـی    روزگار در مصر نشان می      اسناد بازمانده از آن   

. گونه برای هرودوت گفته بـوده اسـت         مِتیخ این   است؛ و شاید کسی از بازماندگان خاندان پسام       

دهد که مراسم باشـکوهی بـرای تـدفین     در جنوب مصر نشان می    » سقّاره«های دیوار معبد      نگاره

ایــن دیوارنگــاره  . بــوجیە در ایــن مراســم حــضور یافتــه اســت    اپــافوس ترتیــب داده شــده، وکــام  

دهـد کـه در حـضور اپـافوس زانـو       را در لباس عبادت به هیأت فرعونان مصر نشان می      بوجیە    کام

ئــی کــه کاهنــان  نوشــته در ســنگ. زده و دســت بــر زمــین نهــاده و درحــال تعظــیم بــه اپــافوس اســت

انـد آمـده کـه پـس از آنکـه مراسـم عـزاداری بـرای          یادگـار نهـاده   مناسبت این مراسـم بـه      مصری به 

هـا و تزیینـاتِ شایـسته         بـوجیە بـا شـکوه بـسیار برگـزار شـد، نگـاره               ماپافوس مقدس در حضور کـا     

شــدۀ اپــافوس در  بــوجیە در بنــای آرامگــاه اپــافوس انجــام گرفــت، جــسد مومیــایی   فرمــان کــام بــه

در نوشتۀ روی تابوتِ سنگیِ سیاهرنِگ      . بوجیە به آرماگاه ابدی مقدس سپرده شده        حضور کام 

  : همین اپافوس چنین آمده است

، کـه تـا ابـد    )خدای خورشید  (بوجیە فرزنِد رع    ، کام ٰىگار، شاه مصر علیا و سفلی     خداوند

زنـــده و جاویـــد بمانـــاد، بـــرای آفریـــدگارش اپـــافوس مقـــدس ایـــن تـــابوت را از ســـنگ  

  . گرانبها ساخت و به آفریدگارش اپافوس مقدس اهداء کرد

 گرانبهائی را بـرای  بوجیە هدایای   دهند که کام    ما خبر می    کاهنان مصر باستان همچنین به    

گـاوِ جانـشیِن گـاوِ      (و اپـافوس مقـدس      . او بدهنـد    کسانی درنظر گرفت که مژدۀ ظهـور اپـافوس بـه          

ایــن اپــافوس نیــز تــا چهــارمین ســال ســلطنت داریــوش   . م ظهــور کــرد  پ۵۲۴در شــهریور ) قبلــی

ا آسـمان برگـشت تـ    در ایـن جهـان بـود؛ آنگـاه جـسد خـاکیش مـرد و بـه          ) سـال بعـد     یعنی تـا هفـت    (
                                                 

 .۲۷/ ۳: هرودوت 1
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  . وقتش بیاید و ظهور کند دوباره به

دهـد   ساختن یک معبد برای مصریان مـی    بوجیە به   در نوشتۀ دیگری که خبر از تصمیم کام       

اَواهی پـسِر   اَتی«نام  سرکردگی یکی از خویشانِ خودش به    بوجیە گروهی را به     خوانیم که کام    می

وادی «نهای سنگ در زمینی کـه اکنـون         کا  مأمور کرد که به   ) داتووهیَە پسِر اَردومنِش  (» ارتامش

شود بروند و مواد سنگی کشف کنند؛ زیرا تصمیم گرفته بود که یک معبد       نامیده می » حمامات

پسر این داتووهیَە را در گفتار بعدی خواهیم شناخت کـه  . پدرش رع هدیه کند     جدید بسازد و به   

بـوجیە    دهـد کـه کـام       ان مـی  لـذا گـزارش بـاال نـش       . سران شاهنشاهی هخامنشی اسـت      یکی از هفت  

منظـور    ترین شخصیتهای هخامنشی را مأمور تهیۀ مقدمات بنای معبد جدیـد بـه              یکی از برجسته  

  .خشنود ساختن مصریان کرده است

احتـرام او نقـش       بـوجیە بـه     ها را کاهنان مصری پس از درگذشـتِ کـام           ها و نوشته    این نگاره 

. مقدسـات مـصریان را گرامـی بدارنـد     حرمت او بـه اش را جاویدان کنند و یاد   اند تا خاطره    کرده

مقدسـات مـصریان شـده بـود امکـان نداشـت کـه                بـوجیە بـه     اگر کوچکترین اهـانتی ازجانـب کـام       

او  کاهنان مصری چنین نقشی از او را پس از او در یکی از مهمترین معابد مصر نقش کننـد و بـه               

ــسِر رع(مقــام خــدازادگی   ــدین کت  ) پ ــد و یــادش را در چن ــد بزرگــشان نقــش    بدهن ــه کــه در معاب یب

  . اند گرامی بدارند کرده

نگاران یونانی که روایتهایـشان دربـارۀ کامبوجیـه را بـیش      های هرودوت و تاریخ     در نوشته 

انـد،    گرفتـه بـوده   ) مِتـیخ   احتماالً از نوادگانِ همان پـسام     (از صدسال پس از کامبوجیه از مصریان        

مانـست و وقتـی در    دیوانگـان مـی    و زودخشم بود که بـه      مزاج  کامبوجیه مردی بیمارگونه و عصبی    

بـاز  . واری از او سر زد که هـم پارسـیان و هـم مـردم مـصر را از او رنجانـد            مصر بود کارهای دیوانه   

 خـودش   دسـت   بـه  را   »اَسـپ   پِـرخش « بـوجیە در مـصر بـود، پـسر             که وقتی کـام    نویسد  میهرودوت  

 بـوجیە   یعنـی بـرادرزنِ کـام      بـوجیە بـود و پـسرش        کـام پـدرِ زن    اَسـپ     پِـرخش . تیر زد و کـشت      به

 گرچـه  ١.نـد رفت شـمار مـی     مـورد اعتمـادترین بـه       نزد او  کسانی بود که  جمله   و از  بوجیە  کام دار  جام

وار دارد و     هـرودوت رسـیده بـوده حالـت یـک خـشم آنـِی دیوانـه                 در روایتی که به    افسر این   اعدام

 سـزای  بـوده کـه   کیفـر جرمـی    کـه ایـن      پنداشـت تـوان     ؛ ولی مـی   هیچ علتی برایش ذکر نشده است     

مِتــیخ و دســتگیر شــدنش اهانتهــائی   ؛ مــثالً شــاید پــس از شــورش پــسام مــرگ درپــی داشــته اســت 

بوجیە وقتی شنیده او را کیفر داده اسـت تـا    مقدسات مصریان شده که کام     توسط او و یارانش به    

   .زیر سلطه اهانت نکندعبرتِ دیگر ایرانیان گردد و در آینده کسی به مقدسات اقوام 
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ــارۀ کــام      ــان مــصریان درب ــوده او را مــردی     داســتانهائی کــه هــرودوت از زب بــوجیە شــنیده ب

قدر از گزارشـهای واقعـی    مزاج نشان داده است، ولی ما وقتی همین      خرد و زودخشم و عصبی      بی

ی کـه  کنـیم متوجـه شـویم کـه داسـتانهائ           بـوجیە مانـده اسـت را مطالعـه مـی            که دربـارۀ زنـدگی کـام      

متیخ بوده است     هرودوت شنیده بوده همه ساخته و پرداختۀ کسانی از بازماندگان خاندان پسام           

بـوجیە را بـرای مـا برجـا نهـاده             گرایانـۀ کـام     رفتـار عـدالت    تـاریخ یـک مـورد از      . و حقیقت ندارد  

دوسـت و    شاهی باتدبیر و مردم   پادبوجیە نیز همچون کوروش       دهد که کام    است که خبر از آن می     

 : داسـتانِ ایـن مـورد چنـین اسـت          .دانـسته اسـت     اندیش بوده و ناراستی را بدترین گناه می        نیک

 هـــرودوت نـــامش را کـــه بـــود  پـــارس از بزرگـــانایـــران دســـتگاه دادورزیِ) قاضـــِی(یـــک دادورزِ 

»ن«، و شــاید شــکل درســت نــامش  اســتنوشــته »نسیــسامــەمنیاسبــوده کــه در زبــان آریــایی » س

، گـذارد  حقـی را زیـِر پـا مـی    گیـرد و   رشوه میاین دادورز چونکه . است» رزانهحکیمِ ف«معنای    به

 کـه پـسر و   بعـدی  دادورزِمسند  کنند و بر کنند و دباغی می بوجیە برمی  کامدستورِ    بهپوستش را   

 ناراسـتی پیـشه   قاضـی اگـر  تا وقتـی بـرآن بنـشیند متوجـه باشـد کـه        افکنند، می جانشین اواست 

سرنوشـتی شـبیه سیـسامن در انتظـارش     و حـق را نـاحق کنـد    لت رو بگردانـد  کند و از اجرای عدا 

 تنبیـه بـسیار خـشِن رئـیس دسـتگاه قـضایِی کـشور        بـا ایـن      ه که خواست  بوجیە می    کام ١.خواهد بود 

  .کشور براندازد عدالتی را برای همیشه از اندیشۀ بی

 نیـت در شـهر سـائیس        متـولی معبـدِ    »سـنە اودجـاهر رِ  «نـام      بـه   مصر  بلندپایۀ کاهنان یکی از 

هـائی از شخـصیت       جنبـه  برجـا نهـاده      ش از خـود   ئـی کـه     کتیبـه در  ) در جنوب اسـکندریۀ کنـونی     (

ایـن کـاهن از بزرگتـرین پزشـکانِ زمـان در مـصر بـوده، و        . بوجیە را برای ما بیان کـرده اسـت     کام

بوجیە و در  امچندی پس از ک   او .ایران ببرد   را با خودش به     بوجیە تصمیم گرفته بوده که وی       کام

 و در معبــدِ خــصوصیش ئــی از خــودش ســاخته پیکـره مــصر برگــشته و  سـلطنت داریــوش بــزرگ بــه 

بر روی آن ضمن نوشتن شـرح زنـدگانی         و   )در واتیکانِ ایتالیا است    بدونِ سر و اینک   (نهاده  

  تـا بـه مـردم    بوجیە در مقام خویش ابقـاء شـده         فرمان کام    پس از سقوط مصر به     اواینکه   خودش و 

  :، چنین گزارش کرده استمصر خدمت کند

 »نیت« کردم که آسیائیانی را که معبد تقاضا ٰىبوجیە پادشاه مصر علیا و سفلی من از کام

آنهـا  … . پیـشین برگـردد  تقـدس   براند تا این معبـد ازنـو بـه   نیتند از  بودرا اشغال کرده 

نـــد را خـــراب هـــائی کـــه در آن ســـاخته بود  نیـــت رانـــده شـــدند و خانـــهازفرمـــان شـــاه  بـــه

معبــد  کننــد و خــدمتکاران معبــد بــه  شــاه دســتور داد معبــد را شستــشو و تطهیــر….دکردنــ
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معبـد نیـت کـه مـادر           معمـول بـوده بـه      پیشترهاگونه که      همان تاشاه دستور داد    . بازگردند

، و بدهنـــد بفرســـتند و قربـــانی نثـــارینـــد ا  بزرگـــی اســـت کـــه در ســـائیسخـــدایانهمـــۀ 

جهـت شـاه امـر کـرد کـه           از آن . گرفتند جشن گرفتـه شـود       ن می گونه که از قدیم جش      همان

جــشن بگیرنــد کــه مــن عظمــت ســائیس را بــرای او بیــان کــرده گفــتم کــه ایــن شــهر مقــر       

وقتــی . انــد آرمیــدهخــدایی خــدایان اســت و خــدایان در ایــن شــهر بــرای ابــد بــر تخــت     

قابـل عظمـت    درم معبـد نیـت رفـت و        سائیس آمـد بـه       به ٰىیبوجیە شاه مصر علیا و سفل       کام

 او. افتادنـد  خـاک مـی   خاک افتاد، چنانکه فرعونان بـه      همه است به   تر از   نیت که بزرگ  

 دارنــد جــا بــزرگ، مــادر خــدایان کــه در ســائیس   »نیــت«افتخــار   بــهۀ فرعونــانمثــل همــ

  .گونه انجام داد قربانیهای بزرگ از همه

کاره به سودان و پس از  بوجیە از لشکرکشِی نیمه این رخداد مربوط به پس از برگشتِن کام       

توسط سپاهیان ایران نیـز ناشـی از   ) یعنی شهر سائیس (اشغال معبد   . متیخ است   خودکشی پسام 

علت خـشمی کـه از     به سپاهیانِ ایرانی  اوظاهراً در غیاب    . متیخ بوده است    سرکوب شورش پسام  

 دالت وبرخــی کارهــا زدنــد کــه خــالف عــ       دســت بــه دلــشان افتــاده بــوده   مِتــیخ بــه  شــورشِ پــسام 

.  دادکیفر مسببان این واقعه را ممفیس بوجیە پس از بازگشت به      کام آزادمنشی شاهنشاه بود، و   

ربـط   مصر نیـز اگـر صـحت داشـته باشـد بـی              در لشکرکشی ایرانیان به   اپافوس  داستان کشته شدن    

دوستیش   بزگواری و انسان   زیرا شاهنشاهی که این کاهن مصری دربارۀ         ؛ نیست شورشهمین    به

آیــا . کــرده باشــدمقدســات مــصریان اهانــت  بــهکــه  داد ســخن داده اســت ممکــن نبــوده گونــه ایــن

بـوجیە   شان نبوده که در غیاب کام اَسپ و دیگران نتیجۀ اقدامات غیرعادالنه اعدام پسر پِرخش 

انــد کــه در غیــاب   اینـان نبــوده )اگــر واقعـاً اپــافوس کــشته شــده بــوده  (انــد؟ و آیــا انجـام داده بــوده 

سـبب شاهنـشاه ایـران حکـم اعـدام آنهـا        همین اند و به  بودهاپافوسجیە مسبب کشته شدن    بو  کام

احترامـی بـه    بـی جـرم    بـه  او اَسـپ کیفـردادن بـه       پـسر پِـرخش     زدن بـه   را صادرکرده است؟ و آیـا تیـر       

شناسـان غربـی پـس از تحقیقـاتی کـه              البته مـصرشناسان و ایـران       نبوده است؟  مقدسات مصریان 

انـد کـه اپـافوس در زمـان           ایـن نتیجـه رسـیده       اند بـه    شته شدن اپافوس انجام داده    دربارۀ گزارش ک  

بنیـاد اسـت؛ یعنـی هـیچ      مـرگ طبیعـی درگذشـته اسـت و داسـتان کـشته شـدنش بـی           بوجیە بـه    کام

  .ئی مسبب درگذشت اپافوس نبوده است ایرانی

   گاؤماتە بردِیَّە وداستان. ۴

یــک . ز مــصر در نزدیکــی دمــشق درگذشــت  هنگــام بازگــشت ا   بــه۵۲۲کامبوجیــه در ســال  
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اَسپە و شوهرِ هوتاووسە دختر کـوروش کـه از افـسران     نام داریوش پسر ویشت    جوان هخامنشی به  

. سلطنت نشـست  ایران برگشت و به     بوجیە بود سپاه را برداشت و با شتاب به          بلندپایۀ همراه کام  

 یونانی نیز همین روایت را شنیده و نگاران دنبالۀ داستان را خود داریوش گزارش کرده و تاریخ

کــه اکنــون (نبــشتۀ بغــستان  ئــی از ایــن داســتان را داریــوش در ســنگ   شــمه. انــد بازنویــسی کــرده

جـا گذاشـته اسـت کـه      شرح داده ولـی مـوارد مـبهم و نارسـای بـسیاری را در آن بـه         ) بیستون گویند 

  . بوده استچه علت بوجیە است که معلوم نیست به هنگام کام ازجمله مرگ نابه

بــرادرش مــصر  هنگــام عزیمــت بــه بــوجیە بــه  کــامخــوانیم کــه در نوشــتۀ داریــوش بــزرگ مــی

پـس از  .  زنده و نائـب اواسـت  او بود که کردهدروغ شایع  نیست کرده و به   را مخفیانه سربه  بردِیَّە  

آگـاهی  نیـست شـدن بـردِیَّە      چـون از موضـوع سـربه   ، کـه شـبیه بـردِیَّە بـود      ،نـام گاؤمـاتە     مغی بـه  آن  

بوجیە را مخلـوع   سلطنت نشست و کام بوجیە خویشتن را بردِیَّە خوانده به      غیاب کام   در ،داشت

مرِگ خودش    بهبوجیە    در این میان کام   .  و سلطنت را از خاندان هخامنشی بیرون برد        اعالم کرد 

کننـد  را بشناسند و امرش را افشا  داد وی گاؤماتەی مغ همۀ کسانی را که احتمال می       . درگذشت

کـرد بـا او مخـالفتی نـشان            و چنان ارعابی در کشور برقرار کرد کـه کـسی جـرأت نمـی               برداز میان   

، ســلطنتی کــه از خانــدان  ایــران برگــشت گاؤمــاتە را از میــان برداشــت   چــون داریــوش بــه . دهــد

 هخــامنش بیــرون شــده بــود را بازگرفــت، آشــوبهائی کــه در کــشور بــروز کــرده بــود را فرونــشاند،  

 برای مردم بازسازی کرد، امـالک و امـوالی کـه او از            را  ویران کرده بود   ی مغ   گوماتەکه  بناهائی  

  .اوضاع سابق بازآورد صاحبانشان برگرداند، و کشور را به  به رامردم مصادره کرده بود

  ی مغ چه شخصیتی و اهل کجا بوده است؟  گاؤماتە

 یکــی از قبـایلی بــود کــه  در بخـش نخــست، ضـمن ســخن از هوخـشتر گفتــیم کـه قبیلــۀ مغـان     

نا را در آذربایجان تشکیل دادند، و پس از تشکیل سلطنت مـاد بـا حفـظ                   روزگاری سلطنت مان  

از هنگـام   . یـک امیرنـشین تبـدیل شـد         شاهنشاهی مـاد پیوسـتند و سرزمینـشان بـه           خودمختاری به 

ده اسـت،  دست داده نـش  برافتادن سلطنت ماد دیگر از وجود این امیرنشین خودمختار خبری به         

در تقـسیماتی    شـامل ری و آذربایجـان و اران       مـاد   . نا جزو شهریاری مـاد اسـت        و سرزمین مان  

ایـن یـادآوری    . گانۀ شاهنشاهی کـوروش بـود       که کوروش ایجاد کرد یکی از شهریاریهای بیست       

می مفهـو  قبیلـه اسـت نـه بـه     اش بـه  در اینجا اشـاره » مغ«کنم تا متوجه باشیم که واژۀ  رو می   را ازآن 

ی  گاؤمـاتە «لـذا  . شـد  متولیان دین گفته مـی  که بعدها برای مغ در ایران ایجاد شد و اختصاصاً به     

اگــر داســتان داریــوش را بــاور کنــیم کــه بردیــای     . »گاؤمــاتە کــه از قبیلــۀ مغــان بــود   «یعنــی » مــغ

ی را ئی که پیش از مادها سلطنت ایران توانیم بپنداریم که همان قبیله دروغین یک مغ بوده، می   
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خودشـان    در آذربایجان تشکیل داده بودند اکنون کوشیدند که سـلطنت را از پارسـیان گرفتـه بـه                 

  .برگردانند

بـوجیە   مصر رفته بود، و پس از آنکـه کـام   بوجیە به نویسد که بردِیَّە همراه کام     هرودوت می 

و گفـت کـه   ا بـوجیە در خـواب دیـد کـه کـسی بـه       پس از آن کام. ایران برگشت   مصر را گرفت او به    

ــه        ــده کــه ســرش ب ــشاهی نشــسته دی ــر تخــت شاهن ــران ب ــردِیَّە را در ای . اســت رســیده  آســمان مــی  ب

ایران فرستاد تـا بـردِیَّە را          را به  ١اَسپ   پِرخش  پدرزنِ خودش  ؤیا بیمناک شد و   بوجیە از این ر     کام

، ولــی مــصر برگــشت ا انجــام داده بــهأموریتش رایــران رفتــه مــ اَســپ بــه  ِپــرخش. کنــدنیــست ســربه

بوجیە پیش از  کام. اَسپ از این موضوع اطالع نداشت بوجیە و پِرخش    کس جز شخص کام     هیچ

نـامِ    یـک مـغ بلندپایـه بـه         ۀ خـودش را بـه     مصر، امر سرپرستی کاخ سلطنتی و خانواد        لشکرکشی به 

مـغ وقتـی    . ە پسر کوروش بود    این مغ برادری داشت که کامالً شبیه بردِیَّ        . بود سپرده »ایزد  پات«

نیـست کـرده شـده اسـت، بـرادر            بـوجیە شـد و دانـست کـه او سـربه             متوجه غیبت بردِیَّە بـرادر کـام      

اقـداماتی زد، ازجملـه مـردم را از رفـتن      ایـن مـغ در کـشور دسـت بـه     . جـای او نـشاند   خودش را بـه  

شباهت مغ با   . شاه نامید مردم بخشید، و خودش را        سال را به    سربازی معاف کرد و مالیات سه       به

سـلطنت نشـسته    کـه بـه   حدی بود که هـیچ کـس در پایتخـت ندانـست کـه کـسی            ی حقیقی به    بردِیَّە

درنــگ  مــغ بــی. ی حقیقــی نیــست؛ حتــی زنهــای بــردِیَّە نیــز متوجــه ایــن موضــوع نــشدند     بــردِیَّە

شاهنـشاه ایـران   پـس   جا اعالن کنند کـه از ایـن    اکناف فرستاد تا در همه     اطراف و   أمورانش را به  م

 ایـن  مـصر اعـزام شـد تـا     أموران هـم بـه   یکی از این مـ  .بوجیە بلکه بردِیَّە پسر کوروش است       نه کام 

بـوجیە و سـپاه ایـران در          سوریه رسید کـام     وقتی او به  . برساندبوجیە    سپاهیان همراه کام     به خبر را 

پرسـید کـه    از او ود خوانـد و نزد خ  بوجیە به   أمور را کام  م. ایران و در سوریه بودند      راه بازگشت به  

ایزد مغ فرسـتاده اسـت    مرا پات«: أمور گفتم. را فرستاده تا این خبر را اعالن کند         چه کسی وی  

بـوجیە در سـپاهش اعـالم کـرد کـه بـردِیَّە زنـده نیـست،             کـام » .ام  چـشم ندیـده     خودم بردِیَّە را به    و

س با شتاب دسـتور حرکـت را صـادر    او سپ. را کشته بوده است دستور او وی   اَسپ به   زیرا پِرخش 

 افکند، ولـی ضـربتی از شمـشیر خـودش بـر او وارد آمـد کـه کـاری               اسپ پشت  کرد و خودش را به    

شـک افتـاد      اَسـپ بـه     بـرادر پِـرخش   » هـوتنە «در این میان، در پایتخت ایـران،        . بود و او را کشت    

دختــر  او بـه . یـزِد مــغ اسـت  ا ی حقیقـی بلکـه بــرادر پـات    سـلطنت نشـسته نــه بـردِیَّە    کـه بــه  کـه کـسی  

 بریـده نیـست؟ و   گـوش راسـتش   آیا این مرد   که  تفحص کند  تا خودش که همسِر بردِیَّە بود گفت     

 یقـین یافـت کـه       ەنوقت بود که هـوت      آن  بریده است، و   گوششپس از این تحقیق معلوم شد که او         
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رتکـب خطـائی شـده      ؛ زیرا خبر داشـت کـه ایـن مـغ در زمـان کـوروش م                 مغ است  نه بردِیَّە بلکه  او  

او ایــن خبــر را محرمانــه بــرای بــرادرش   . انــد دســتور کــوروش بریــده بــوده   بــوده و گوشــش را بــه 

  ١.داریوش رساند اَسپ موضوع را به اَسپ فرستاد که همراه داریوش بود، و پِرخش پِرخش

آیــا ولــی . چنــین بــود گزارشــی کــه دربــار داریــوش ســاخته بــود و بعــدها بــه هــرودوت رســید  

مردی چون  پروردۀ بزرگ بوجیە که دست شاهی چون کامپادتواند بپذیرد که     ۀ تاریخ می  خوانند

آوردهـای او را بـا تـدابیر شایـسته حفـظ کـرد بلکـه         کوروش بوده و پس از کوروش نـه تنهـا دسـت          

 مصر لشکر کشیده آن کشور باستانی منظور تأمین امنیت مرزهای غربی امپراتوری کوروش به        به

 و پنجاب تا درۀ نیل و شمال آفریقـا   سیردریا و ازکردا ضمیمۀ کشور شاهنشاهی   ر و شمال آفریقا  

آیـا  ! مـزاج بـوده باشـد؟    ، مردی بیمارگونه و صرعی و عصبینگاه داشترا زیر یک پرچم واحد  

به فـرض کـه قبـول    ( که چنین فرمانده دلیر و پرقدرتی با شنیدن خبر یک کودتا   پذیرفتتوان    می

حملـۀ  چنـان   فکر مقابله با آن بیفتـد دچـار           جای آنکه به    به) ان رخ داده بوده   کنیم کودتائی در ایر   

شمـشیِر خـودش     ش بـه   اسـپ  خبرانـه بـر     آمیـِز از خـود بـی        هنگامِ سوار شدنِ شتاب     شود که به  عصبی  

   !؟کشته گردد

نظر برسد، آنچه محقَّق است  این داستانها هرچه تناقض داشته باشد و هرچه غیرواقعی به 

گــاه حقیقــتش معلــوم نــشد  ئــی کــه هــیچ گونــه بــوجیە در نزدیکــی دمــشق، ناگهــانی و بــه آنکــه کــام

اَسـپە را کـه جـوانی دلیـر از خانـدان              ویـشت  پـسر  داریـوش آن سـران سـپاه او       درگذشت، و پـس از      

ــە هخــامنش فرمانــدهی خــویش  بــود بــه) بــوجیە دختــر کــوروش و خــواهر کــام ( و شــوهر هوتاووس

 امــا داریــوش در همینجــا تــصمیم گرفــت کــه همینکــه  .ران شــدندراهــی ایــبــا شــتاب برگزیدنــد و 

  . بوجیە بگیرد ایران برگشت سلطنت را از جانشین کام به

ی مـغ خـودش را        گویـد کـه گاؤمـاتە       دیدیم کـه روایـت داریـوش کـه هـرودوت نیـز آورده مـی               

ت هـرودو . بردیە معرفی کرده سلطنت را قبضه کرده و از خاندان هخامنـشی بیـرون کـشیده بـود                 

تــرین افــسران پارســی  پایتخــت برگــشت بــا شــش تــن از بلندپایــه  نویــسد کــه داریــوش چــون بــه مــی

اینهـا شخـصیتهائی بودنـد کـه اجـازه      . توطئـه بکـشند    را بـه »ی دروغـین  بـردِیَّە «کنکاش کـرد کـه     

. داشــتند بــدون اطــالع قبلــی و بــدون هــیچ مراســمی وارد کــاخ شــوند و بــا شاهنــشاه دیــدار کننــد     

اَسـپ بنـابر تـصمیم ایـن        پِـرخش . کـرد   یز در این توطئه با هفت سران همکاری مـی         اَسپ ن   پِرخش

او اطالع داد که در ایران شایع است که او نه بردِیَّە بلکه  ی دروغین رفته به نزد بردِیَّە هفت تن به 

یعنـی  (و گفـت کـه شـایع اسـت کـه او             . دانـد کـه وی بـردِیَّە اسـت          گاؤماتەی مغ است، ولی او مـی      
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نیست کرده است؛ و برای اینکه معلوم شود که ایـن شـایعه اسـاس و                  بردِیَّە را سربه  ) اَسپ  شپِرخ

همگان اعالن کند که بـردِیَّە   به) اَسپ یعنی پِرخش(پایه ندارد بزرگان پارس را دعوت کند تا او       

اندکی پیش از ساعاتی کـه  . ی حقیقی پسر کوروش نیست را نکشته است و شاه کسی جز بردِیَّە       

ی دروغین در پای کاخ تجمع کنند هفت سران وارد کاخ شدند، و  دعوت بردِیَّە بزرگان پارس به

ی دروغــین در  آن در ســاعاتی بــود کــه هنــوز ســاعات کــارِ اداری شــاه شــروع نــشده بــود و بــردِیَّە      

اینها اجازه داشتند که اگر کار مهمی پیش آید که مالقاتِ فوری بـا شاهنـشاه    . کوشک زنان بود  

ی دروغـین و بـرادرش        ترتیـب بـردیە     ایـن   به. کوشک زنان نیز وارد گردند      ایجاب کند حتی به   را  

. دسـت اینهـا کـشته شـدند      دو با این افراد که همگی مسلح بودند روبرو گردیدند و هـردو بـه                دوبه

زیـــر افکنـــده شـــد و  چـــون بزرگـــان در پـــای کـــاخ تجمـــع کردنـــد، ســـرهای آن دو از فـــراز کـــاخ بـــه  

بـوجیە سـر    دسـتور کـام   همگان خبر داد که بردِیَّە را او چندی پیش بـه       فراز کاخ به   اَسپ از   پِرخش

ــه ــردِیَّە بلکــه              ب ــه ب ــضه کــرده ن ــردِیَّە ســلطنت را قب ــام ب ــا ن ــوده، و ایــن مــردی کــه ب نیــست کــرده ب

پـائین   دنبـال ایـن سـخنانْ خـودش را نیـز از فـراز بـان بـه         بـه . ایزد اسـت  گاؤماتەی مغ و برادرِ پات  

  ١.و خودکشی کردافکند 

خـود  . اگر دقت کنیم خواهیم دید که گزارش هرودوت خبر یک کودتای باتدبیرانه اسـت         

در ) م  پ۵۲۲ مهرمـاه  ۸(داریوش در بغستان نویسانده که گاؤماتە را در روز دهم مـاه باغیـادیش              

 امـا گـزارش هـرودوت را      . کشته است ) در وسط آذربایجان کنونی   (دژ شهر نیسایَە در خاک ماد       

ایـران   تـوان پنداشـت کـه وقتـی داریـوش بـه           شود با گزارش داریوش تلفیـق کـرد؟ مـی           گونه می   چه

آن اشـاره   ی دروغین نامیده شده در نیسایَە بوده؛ و کاخی که هرودوت بـه          که بردیە   برگشته کسی 

انــدکی مــردانِ مــن بــا «نویــسد کــه  قــدر مــی داریــوش همــین. کــرده همــین دژ نیــسایَە بــوده اســت  

  . » و مردانی که یاورِ او بودند را کشتم مغ را کشتمگاؤماتەی

موضــوع کــشتِن گاؤمــاتە کــه هــیچ خبــری از    وار داریــوش بــه اختــصار بــسیار شــدید و اشــاره 

جنـــگ و درگیـــری نـــدارد حـــدس کودتـــای باتدبیرانـــه را تقویـــت و گـــزارش هـــرودوت را تأییـــد  

او اشـاره کـرده از     کـه هـرودوت بـه    ی دروغـین      ایـزد بـرادرِ بـردیّە       رسـد کـه پـات       نظر مـی    به. کند  می

همـین    بـوجیە بـوده؛ و گزارشـی کـه هـرودوت آورده بـه               شخصیتهای برجستۀ دربار کوروش و کام     

ولی داریوش بزرگ ضمن بازنویسی رخداد نابودسـازیِ گاؤمـاتە از آوردنِ         . موضوع اشاره دارد  

کـرده اسـت   » اتە بودنـد کـه همـراه گاؤمـ      کسانی«ئی به     ایزد خودداری کرده و فقط اشاره       نام پات 

  . اند که با گاؤماتە کشته شده
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این روز را بیش از دیگـر روزهـای   «نویسد که از آن هنگام تا زمان ما پارسیان          هرودوت می 

کننــد، و تــا  نامنــد، جــشن بــزرگ برپــا مــی  کــشان مــی دارنــد، ایــن روز را روزِ مــغ  ســال گرامــی مــی 

  ١.»آیند مانند و بیرون نمی های خودشان می که این جشنها ادامه دارد مغها در خانه وقتی

کــشان روزی اســت کــه گاؤمــاتەی مــغ کــشته گردیــد و    منظــور هــرودوت در اینجــا از روز مــغ 

یعنــی (او در هــیچ جــا ننوشــته کــه در ســلطنت داریــوش قبیلــۀ مغــان   . ســلطنت رســید داریــوش بــه

دسـتور   هـا بـه   د یا کسی از مـغ مورد آزار قرار گرفتن   ) نا را داشتند    همانها که روزگاری سلطنت مان    

کـشان همـان روزی بـود کـه گاؤمـاتە       تردیدی نیست که روز مـغ . داریوش دستگیر یا کشته گردید    

ســلطنت  روز نیــز حتمــاً جــشن بــه  توســط داریــوش کــشته شــده بــود و نــه چیــز دیگــری؛ و جــشن آن  

ــوده، کــه هــرودوت آن     ــود     آنرا  رســیدن داریــوش بــزرگ ب ــه کــه از کــسانی شــنیده ب روز  هگون

نویــساِن   برخــی تــاریخ .)ی مــغ یعنــی روزِ کــشته شــدِن گاؤمــاتە    (اســت کــشان نامیــده اســت   مــغ

 را بـا    »کـشان   روزِ مـغ  «مفهوم اصلی جملۀ هرودوت، عالقه دارنـد کـه            نگار، بدون توجه به     پارسی

ــا شــهر خودشــان        »روزِ عمرکــشان« ــد؛ یعنــی اینهــا کــه روز عمرکــشان را در روســتا ی  مقایــسه کنن

ــ ــشان بــود و   انــد کــه روز عمرکــشان روز ســنی   انــد، و در تــاریخ دوران صــفوی نیــز خوانــده   دهدی کُ

 را »کـشان  مـغ «پرداختند، وقتـی عبـارت    کُشی می سنی روز به جات تبرایی درآن   قزلباشان و دسته  

 و ٢کننـد،  شود و آن روز را با این روز مقایسه مـی         برایشان تداعی می   »عمرکشان«خوانند روز     می

در » مغـان «و چونکـه  . کردنـد  ساله مردم کـشور مغـان را در ایـن روز کـشتار مـی            نویسند که همه    یم

در واقعـۀ گاؤمـاتە     » مغـان «انـد کـه       زمان ساسانی متولیان انحـصاریِ دیـن بودنـد، اینهـا پنداشـته            

                                                 
  .۸۵: همان 1
 روزی را مقــرر ،و تــشیّع صــفوی را در ایــران رســمیت دادنــد  ندوارد ایــران شــد کــه قزلباشــان یاز زمــان 2

در ایــن روز . ده اســتدســت شــیعیان علــی کــشته شــ   گفتنــد خلیفــه عمــر در ایــن روز بــه   کردنــد کــه مــی 
بعدها که تشیّع صـفوی در ایـران        . انداختند  راه می   کشی به   کردند، و عمرکشی وسنی     مراسمی برپا می  

نوادگـانِ مردمـی کـه    . گیـرد   کشور انجـام مـی  جای عمومیت یافت این رسم پابرجا ماند و هنوز در جای  
 کننـد  مـی  و پیرامونش پـایکوبی   سازند  می عمر را    عروسِک قزلباشان تغییرمذهب دادند     شمشیر زور به

کُـشی همـراه نیـست؛ زیـرا در      ولـی ایـن رسـم اکنـون دیگـر بـا سـنی       . کشند آتش می  بهکُشند و  میرا    و آن 
کـه البتـه    (بـرای کـشندۀ عمـر       .کُشی در روز عمرکشان مجازات اعدام درپـی داشـت           زمان رضاشاه سنی  

 صفوی گنبد و بارگاهی در ایران سـاختند  نیز در زمان) همراه عمر کشته شده و در مدینه دفن شده بود     
ایـران   دسـتور امیرالمـؤمنین علـی تـرور کـرده و بـه             و گفتند که شیعۀ امیرالمؤمنین علی بوده و عمر را بـه           

برکـت انقـالب اسـالمی احیـاء          کـه تـا زمـان مـا گـم شـده بـود بـه               » مرقد حضرت ابولؤلـو   «. گریخته است 
 نـوینی کـه یـادآورِ شـیوۀ      نمود نفرِت رار گرفته و دوباره بهپرسِت ایران ق شده و مورد توجه حاکمان ولی 

  .قزلباشان صفوی است تبدیل شده است
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پندارنـد، و   و رهبرانِ دینـی اسـت، و حتـی گاؤمـاتە را نیـز یـک رهبـر دینـی مـی                » فقیهان«معادل  

در . انـد  جه ندارند که مغـان در زمـان کـوروش و داریـوش یـک قبیلـه از مـردم آذربایجـان بـوده                    تو

اند؛ زیـرا چنانکـه در سـخن از هوخـشتر        میان همین قبیلۀ مغان کسانی هم متولیان امور دین بوده         

دانستند در زمان هوخشتر  خاطر آنکه خواندن و نوشتن می   گفتم، حتماً شماری از همین مغان به      

ستا و اساطیر دینی ایران را تـدوین کردنـد و سرپرسـت امـور دینـی شـدند؛ ولـی اینهـا در زمـان                      او

هـا یـک      نویـسد کـه مـغ       هـرودوت مـی   . هخامنشی حسابشان با حساب همۀ مغان یکی نبوده است        

   ١.گزینند شان را از میان آنها برمی ها رهبران دینی قبیله از ماد هستند و مادها و پارسی

 آنکـه مغـانِ متـولیِ مراسـمِ دینـی در زمـان داریـوش بـزرگ و پـس از او در           آنچه مـسلم اسـت    

تـوان در تـصویرهائی از    نشانۀ این احترام را می    . دربار ایران از احترام شایسته برخوردار بودند      

جمـشید   هـای تخـت   در چنـد مـورد بـر دیـواره    دسـتور داریـوش     مغانِ متولی مراسم دینی دید که بـه       

ســلطنت  آن اشــاره کــرده اســت روز بــه  کــه هــرودوت بــه » کــشان  مــغروز«پــس .  اســتنقــش شــده

انـد رهبـران دینـی در     نشستن داریوش است، و معنای دیگر ندارد، و تـصور کـسانی کـه پنداشـته         

  .است» مغان«معنای  شدند ناشی از غفلتِ آنها نسبت به این روز کشتار می

ن بردیە، و داستان گاؤمـاتە همـان   بوجیە و از میان رفت  ولی آیا واقعاً داستانِ درگذشتِ کام     

اســت کــه دربــارِ داریــوش بــزرگ گــزارش کــرده اســت؟ مــا از حقیقــتِ واقعــۀ درگذشــت ناگهــانی 

نام گاؤمـاتەی مـغ معرفـی شـده           که توسط داریوش بزرگ به      بوجیە و براندازی سلطنِت کسی      کام

 بـا پیروزمنـدان و    آنچـه در رابطـه    ویـژه      بـه  داسـتان حـوادث تـاریخی،     . است اطالع واقعی نـداریم    

 هاداسـتان ایـن  .  نـشده اسـت  ییگاه چنانکه اتفاق افتاده بوده بـازگو    شکستخوردگان است، هیچ  

رو  انـد؛ از ایـن   کـه قلمهایـشان در خـدمت آنهـا بـوده رقـم زده               را همیشه زورمندان پیـروز و کـسانی       

   پیـرزال  .  اسـت شدهپردۀ ابهام گم   درهمیشه وفق میل زورمندان ساخته و پرداخته شده و حقایق

هـایش را  »دیـده «طرف رخدادها است ولی هنگام بازگویی رخـدادها     تاریخ همیشه تماشاگر بی   

، و شـود  مـی بـازگو   هم آنچـه از پیروزمنـدان شـنیده اسـت     آن  رایشها»شنیده«د و بر از یاد می  

ان ئی بـوده کـه شکـستخوردگ        گونه همواره به جریان تاریخ   .  شکستخوردگان ندارد  گفتۀکاری با   

سـبب بـوده      همـین   بـه . اند تا کسی چیزی از حقایق از زبان آنها بشنود            برای گفتن نداشته   سخنی

شکــست  حــق یــا نــاحق  بــهکــه در برابــر زورمنــدتر از خودشــان    کــه همیــشه و تــا امــروز کــسانی  

فراموشـی سـپرده    مانـد و بـه   پـرده مـی   پشِت  روند حقایق امرشان در        می در  بهخورند و از میدان       می

  .اند برآنها پیروز شده حق یا ناحق بهود تا همۀ حقیقت از زبان کسانی شنیده شود که ش می
                                                 

 .۱۰۷ ۱۰۶/ ۱: هرودوت 1
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انـد،    شـناخته    مـی  از روزگـاران کهـن    عـادت تـاریخ را      ایـن   گـران کـه       پیروز و سلطه  زورمندان  

قــرار  و جوامــع هایــشان در آینــده مــورد تأییــد و ســتایش تــاریخ  کلیــۀ اقــدامات و کــردهبــرای آنکــه

. صـدای سـتایش از خودشـان در گلـو خفـه کننـد              صـدائی را جـز     انـد تـا هـر       کوشیدهگیرد، همیشه   

 و انــدازد مــیصــدا و ســاکت باشــند تنهــا آوازی کــه در زیــر گنبــد دوار طنــین     کــس بــی وقتــی همــه

ایـن حقیقتـی اسـت کـه     . رسد آواز ستایش و تمجید از زورمداران خواهـد بـود   گوش تاریخ می    به

  .صادق است)  همین امروز نیزو(سراسر تاریخ و جغرافیا  در

 و نویـسندگان     بـزرگ   داریـوش  نوشـتۀ امـر بـردِیَّە و گاؤمـاتە         مالک تاریخ برای قـضاوت در     

راسـتی    امـا آیـا بـه     . داریـوش مبتنـی بـوده اسـت       فرزندان   هاییونانی است که بر روایتهای دربار     

دروغ   بــهغاصــب بــود کــهۀ بریــد دســت داریــوش از میــان برداشــته شــد یــک مــغ گــوش  کــه بــه کــسی

ناحق بر اورنگ شاهنشاهی ایران تکیـه زده بـود تـا کـشور                 بود و به   معرفی کرده خودش را بردِیَّە    

بـرانِ واقعـیِ      روزگـار و میـراث      گـرانِ سیاسـیِ آن      عنوان نبیرگـانِ بـازی      به ما   !فساد بکشاند؟   را به 

بوجیە بـه     رادرش کام حق داریم بپنداریم که بردِیَّە پس از شنیدن خبر درگذشتِ ب           تاریخِ ایران 

سلطنت نشـست، ولـی داریـوش بـه حیلـه او را از میـان برداشـته سـلطنت را خـودش قبـضه کـرد و                            

  .بند نامید که درخورِ نابودشدن بود سپس داستان گاؤماتە را ساخت و گاؤماتە را مردی دروغ

 نیرومندترین شاهنشاه تـاریخ ایـران  پس از کوروش بزرگ   بدون تردید  داریوش بزرگ 

، و یکـی از نامـدارترین رهبـران سیاسـی تـاریخ              بـوده   باتدبیرترین رهبـر سیاسـی جهـان باسـتان         و

حدی بـود کـه       کنندۀ شخصیت داریوش و شکوه و جالل سلطنت او به          درخشش خیره . استبشر  

 بــوجیە و بــردِیَّە و را برانگیخــت و ادعــایش در مــورد کــامو یونــان ســتایش همــۀ مــردم خاورمیانــه 

مغ   زودی زیِر تأثیر تبلیغات دربار او به        مردم ایران به    همگان قرار گرفت و    تصدیقد  گاؤماتە مور 

آرامــش و   امنیــت و دشــمن غاصــب ســلطنت و نفرینهــا فرســتادند و او رازن  و دروغگــوش بریــده

همــان انــدازه کــه شــکوهمندند جنایتهایــشان نیــز   تــاریخ بــهآفرینــانِ  شــکوهامــا. نامیدنــد آســایش

 براسـتی آیـا داسـتان گاؤمـاتە همـین           .همان اندازه بزرگ است     ایشان نیز به   دروغه .بزرگ است 

   های یونانیان آمده یا چیز دیگری بوده است؟  و نوشتهداریوش بزرگاست که در کتیبۀ 

و ئـی برگـردن ایـران          احتـرام خاصـی قائـل اسـت و او حـق ویـژه               بزرگ تاریخ برای داریوش  

 کـرد همیـشه تمجیـد شـده اسـت و الحـق کـه درخـور                جهـان  و   ایـران   خدماتی که او بـه    . داردتاریخ  

اما پژوهندۀ تاریخ حق دارد که     . ساز بود   او همچون کوروش یک شخصیت تمدن     . تمجید است 

روایتهای  نیز پرسشهائی از خویشتن بکند، و به     و بردیّە   بوجیە    کام  مربوط به  رخدادهایدربارۀ  

عنـوان یکـی از عظیمتـرین     داریـوش بـه   ام ما بـه احتر این امر به. داریوش و دربار او قناعت نورزد   
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مــا کمــک  زنــد، ولــی در درک و فهــم بهتــر مــا از تــاریخ بــه  ئــی نمــی  لطمــهمــانشخــصیتهای تاریخ

زندگی اجتماعی ما، هویت فرهنگی ما، و شخـصیت تـاریخی مـا هـر فـراز و نـشیبی کـه                    . کند  می

همــین حــوادث  زش بــهداشــته تــداوم یــک سلــسلۀ طویــل از رخــدادهای تــاریخی اســت کــه ســرآغا

مـا حـق داریـم بـدانیم آیـا آنچـه در دیروزهـای تـاریخ         .  اسـت مـان رسد که اکنون مورد گفتگوی    می

دارد، یا قضیه چیز دیگری بوده        گونه بوده که روایات رسمی برای ما بیان می          برما گذشته همین  

  !اند؟ است و از ما پوشیده داشته

 را در بررســی رخــدادهای تــاریخی   پژوهــشگر تــاریخ حــق نــدارد کــه داوریهــای ذهنــیش      

. هـای تـاریخ باشـد    دخالت دهد؛ زیرا پـژوهش تـاریخی بایـد متکـی بـر اسـناد و اطالعـات و داده        

قبـول   ها داوری ذهنی و غیرعلمی است کـه رد و           داده داوری در تاریخ بدون تکیه بر این اسناد و        

حــال  بــا ایـن . مــردود اسـت میــل ذهنـی خواننــدۀ ایـن داوری دارد، و از نظــر علمـی     آن بـستگی بـه  

انگیــزی کــه هنگــام مطالعــۀ روایتهــای تــاریخی  در قبــال شــکوک ســؤالکــه توانــد  پژوهــشگر نمــی

 شیوۀ زورمنـدانِ مـسلط      .تفاوتی از کنار آنها بگذرد      آورد سکوت کند و با بی       ذهنش حمله می    به

اند  شان مایل بودهگونه که خود همان شان رخدادها را به همیشه آن بوده که با همۀ وسائل تبلیغی

  .ها است ماند همین داده خورد مردم دهند؛ و آنچه برای تاریخ می تفسیر و بیان کنند و به

ام  داریوش نوشته که گاؤماتە ممتلکات مردم را گرفتـه بـوده و مـن پـس از آنکـه او را کـشته                 

ردید کـرد؛ زیـرا   توان ت دربارۀ حقیقی بوده این گزارش نمی. ام مردم بازداده  این ممتلکات را به   

ولـی ایـن   . گویـد  اند که او راست می دانسته او گزارش را در همان زمان داده است و مردم نیز می     

  اند؟ آنها اشاره کرده چه کسانی بوده که او به» مردم«

با مرگ . اند نگریسته عنوان یکی از بالها می  به»شاهمردگی «از زمانهای دور در ایران به  

افتــاده کــه  نــدرت اتفــاق مــی  شــده و بــه  خانــدان ســلطنتی آغــاز مــی درری هــر شــاه رقابــت و درگیــ 

درگیــری  ایــن رقابــت و. جــای شــاه متــوفی بنــشیند عهــد بــدون درگیــری بــا مــدعیان دیگــر بــه ولــِی

هرکــدام از مــدعیان کــه شــاه جدیــد  شــده و تــا وقتــی بــالی امنیــت و آرامــش کــشور تبــدیل مــی  بــه

 محلی کـه از ایـن       سپهداران و   شده  میرده، هرج و مرج     ک  قدرتش را تثبیت می    سلطنت که بوده  

. انـد   افتاده  رقابت می   بهامتیاز   اند برای حصول قدرت و      کرده  آن مدعی سلطنت پشتیبانی می     یا

 شانانـد فرزندانـ    نیز همیشه بر دوش رعایا بوده که مجبور بـوده      رقابتهاانسانی این    هزینۀ مالی و  

 در اختیــار آنــان نهنــد و بــا پــرداختن مالیاتهــای   محلــیحکــومتگران را بــرای جنگیــدن در کنــار  

که در نهایـت بـر رقیبـان پیـروز      کسی.  را تأمین کنندانطلب  اجباری هزینۀ جنگهای قدرت گزاِف

کردن امتیازات   را با واگذار   زورمندانشد مجبور بود که برای تثبیت قدرتش بهای حمایت            می
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  .شان باز بگذارد ر مناطق زیِر سلطهآنان بپردازد و دست آنها را در امو مادی به

طلبـان   بوجیە پس از مرگ پدر بـا چنـین وضـعیتی، یعنـی بـا رقابـت سـلطنت          چه بسا که کام   

برادرش بردِیَّە شاه نواحی شرقی ایران بود و چه بسا درصدد برآمـد             .  روبرو شده باشد   یخاندان

 از بخـش  ایـن    شـاه و خودش را    بوجیە خارج سازد      تا مناطق زیِر سلطۀ خویش را از زیر فرمان کام         

گویــد گــوش    گزارشــی کــه مــی .)خواســته زیــر فرمــان بــرادر باشــد    بــرادری کــه نمــی  (ایــران کنــد 

 مـا حـق داریـم    .را بریده بودند شاید در ارتباط با چنین رخدادی بوده است   » ی دروغین   بردِیَّە«

 کـه پیـشتر درصـدد     بـوده، و چـه بـسا      حقیقـی ی    که گوشش بریـده بـوده بـردِیَّە         گمان کنیم که کسی   

بــوجیە گوشــش را بریــده تــا نــاقص شــود و شــرط    تــاج و تخــت برآمــده بــوده و کــام یــابی بــه دســت

 جـز ایـن مـورد نیـز       در تـاریخ ایـران      . سالمت جسمی برای احراز مقام سـلطنت را از دسـت بدهـد            

شـرط  تـا  یـا چـشمش را کـور کـرده     سراغ داریم که شاه گوش بـرادرش را کـه مـدعیش بـوده بریـده          

  . بستیزددست آوردن سلطنت  برای بهدر آینده نتواند مت جسمی از او سلب گردد و اوسال

 بودنــد و او تــسلیم اراده و قــدرت کــشور پارســی و ســپهداران بزرگــانتــا کــوروش زنــده بــود 

بــوجیە مجبــور بــود کــه وفــاداری  ولــی کــام. نهادنــد عــدالتی کــه او برقــرار کــرده بــود گــردن مــی بــه

 .دوســـت اســـت انــسان فِطـــرةً قـــدرتخواه و مــال  . بهــای گـــزاف بخـــرد  حکــومتگران محلـــی را بـــه 

تـوان از ایـن اصـل      نمـی  یـاب یـا نایـاب        اسـتثنایی و کـم     جـز وارسـتگانِ   کدام از انسانها را       هیچ

اختیـارات وسـیعی برخـوردار     بـوجیە از   حکومتگران محلی چون در زمـان کـام       .  دانست ٰىمستثنی

کـشاورزان کـه تـا    ملکیـت خـویش درآوردنـد و        را بـه   شده بودند زمینهـای کـشاورزی و چراگاههـا        

ئـی   بـوجیە چـاره   کام . مبدل ساختندرعایای خویش پیش از آن مالکان اصلی زمینها بودند را به      

رســمیت بــشناسد و قــدرت دربــار و امنیــت و ثبــات کــشور را      وضــع را بــه  جــزآن نداشــت کــه ایــن  

  .دکنبهای مصادره شدن نسبی آزادیهای مردم کشور تثبیت  به

ئی  نارضایتی.  راضی نبودندوضعیت نوین   به نوظهور   طبقۀ توان تصور کرد که رعایای      می

او . تـوان در همـین ارتبـاط بـازخوانی کـرد      آن اشـاره کـرده را مـی     که داریـوش در سـند بغـستان بـه         

و چـون  . بوجیە ناراضی و نافرمان شدند و بـا گاؤمـاتە همراهـی کردنـد             گوید که رعیت از کام      می

   .توان پنداشت که او راست گفته است ته متعلق به همان زمان است میاین نوش

قدرت سیاسی و امالک وقفی نشده بودنـد    هنوز آلوده به  زمان رهبران دین مزدایَسنە  در آن 

در میــان رؤســای . و آرمانهــای عدالتخواهانــۀ زرتــشت هنــوز در وجدانــشان زنــده و نیرومنــد بــود 

تعــالیم  داشــتند کــه بــه نــدان هخــامنش هــم حتمــاً مردمــی وجــود اعــضای خا مــاد و قبایــل پــارس و

همـــسویی دوســـتانۀ کـــوروش معتقـــد و پایبنـــد و بـــا اوضـــاع نـــوین   هـــای انـــسان زرتـــشت و برنامـــه
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غیبت برادرش اوضـاع   کوشیده که با استفاده از    ی حقیقی   بردیەچه بسا که بردِیَّە     . نداشتند

مــشوق و حــامی او در کــه  برگردانــد؛ و چــه بـسا  روال اوضــاع زمـان کــوروش  اجتمـاعی ایــران را بــه 

ــغ بــوده  ایــزِد پــات  همــاناجــرای برنامــۀ اصــالحیش   در . کــه نــامش را هــرودوت آورده اســت    م

بــوجیە از ایــران دروغهــائی دربــارۀ       کــه در غیــاب کــام   داریــوش نویــسانده  سنگنبــشتۀ بغــستان 

 مزدایَسن رهبران دینلیغات   تب »دروغها«آیا این   . بوجیە پراکنده شد و مردم ناراضی شدند        کام

زمینــه دارای  ایــزد هــم در ایــن  آیــا پــاتبــرای مبــارزه بــا امتیــازات طبقــات نوظهــور نبــوده اســت؟ 

چــرا مـردم ناراضــی شــدند؟ اگــر ناراضــی  . دانــیم بـاره چیــزی نمــی  نقـشی بــوده اســت؟ مــا در ایــن 

را بـر دوش  شدند چه اقدامی انجام دادند؟ گزارش داریـوش خـاموش اسـت، ولـی همـۀ گناهـان                  

خواســته ســلطنت را از خانــدان  نهــاده کــه خــودش را بــردیە نامیــده و مــی » نــام گاؤمــاتە مغــی بــه«

  .انگیز همه ابهام است و پرسش. هخامنشی بیرون بکشد

صـورت یـک طبقـۀ     بـوجیە هنـوز بـه     در عهـد کـوروش و کـام   متولیانِ دیـن تردیدی نیست که   

در عهـد  . های اوقـاف و نـذورات را نچـشیده بودنـد      صاحب امتیاز در نیامده بودند و مزۀ درآمـد        

 متولیــان دیــن در.  شــاه در کــشور درخــشش نداشــتجــز مقــامبــوجیە هــیچ مقــامی  کــام کــوروش و

هــر تعــداد کــه بــوده باشــند و از هرگونــه احتــرام اجتمــاعی کــه برخــوردار بــوده بــا شــند،    کــشور بــه

زرتـشت و تربیـت اخالقـی مـردم را بـر      انـد کـه وظیفـۀ تبلیـغ تعـالیم        هـا بـوده     افرادی از صمیم توده   

بـوجیە وابـسته بـوده یکـی از         دربـار کـوروش و کـام         نیـز گرچـه بـه      ایـزد   پـات . انـد   دوش گرفته بـوده   

دوســت بــوده کــه چــه بــسا وظیفــۀ تربیــت فرزنــدان کــوروش را     انــدیش و مــردم همــین مغــان نیــک 

در ایــن کــه . بــسازددوســت  خــواه و انــسان برعهــده داشــته و توانــسته اســت از آنهــا افــرادی نیــک 

همـۀ خـصوصیات    . تـوان کـرد      نمـی  جـدال عیـار و مـؤمن بـوده         شخص کوروش یک زرتشتی تمـام     

فرزنــدان او نیــز مثــل خــود او بــوده و زیــر نظــر  . اخالقــی و رفتــار سیاســی او شــاهد ایــن امــر اســت 

در اینجــا اســت کــه مــا حــق داریــم گمــان کنــیم کــه . انــد معلمــان مــؤمن زرتــشتی تربیــت شــده بــوده

دوســتانه و  بــوجیە در ایــران رخ داده باشــد یــک اقــدام انــسان   ونــه اقــدامی کــه در غیــاب کــام هرگ

 ولـی یقینـاً     . صورت پذیرفته است   ایزد  پات مشاورش رهبری بردِیَّە و     بهخواهانه بوده که     عدالت

ــازات ســپهدارانِ زورمنــد بــوده         ــه برانــدازی ســلطنت هخامنــشی بلکــه برانــدازی امتی هــدفش ن

یعنـی  (» ناراضی و نافرمان شدند و همراه گاؤمـاتە رفتنـد     «گوید    ه داریوش می  است، و کسانی ک   

مــردم ناراضــی از امتیــازات طبقــۀ نوظهــور اشــراف ) هــای اصــالحِی بــردیّە شــدند طرفــدار برنامــه

. سـال را از گـردن مـردم انـداخت           ی دروغـین مالیـات سـه        نویسد که بـردیە     هرودوت می . اند  بوده

ی مـغ   نوشتۀ داریوش که گائوماتە. های کشاورز را هوادار او کند تودهتوانسته  چنین اقدامی می 
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  .تواند بازگیری ممتلکات رعایا از دست زورمندان باشد ممتلکات مردم را گرفت، نیز می

کمک سران پارسـی بـرای بیـرون کـشیدن سـلطنت از دسـت        آمیز داریوش به اقدام موفقیت 

خـواه بـوده ازنظـر        انـدیش و نیـک       هرچنـد نیـک    چـه بـسا کـه بـردیە       . بردیە داستان دیگری است   

همچـــون رســـیده اســت؛ زیـــرا داریــوش    پایــۀ داریـــوش نمــی   منــشی بـــه  دوســتی و بـــزرگ  انــسان 

ئـی   ولـی مـا درحـال بـازخوانی یـک پرونـده      . درخشش خاصـی در تـاریخ جهـانی دارد         کوروش

  .اند و هنوز بسته نشده است هستیم که نیاکانمان گشوده بوده

 کـه   گویـد   نگاران یونانی بازنویـسی شـده اسـت مـی           که توسط تاریخ  ریوش  گزارش دربار دا  

معنای این . کشته شدند توسط داریوش    »گاؤماتە و برادرش  «ایران    پس از بازگشت داریوش به    

از نظــر داریــوش و دیگــر ســرانِ گفتــه آنــست کــه دو رهبــر اجتمــاعی کــه همطــراز یکــدیگر بــوده و  

دیگـری   دو بـردِیَّە و    آیـا یکـی از ایـن      . انـد   ان بـرده شـده    انـد از میـ      خطر یکـسانی داشـته    همفکرش  

قصد فریب اذهان عمومی و توجیه اقدام خودش از   نبوده که داریوش از روی عمد و به       ایزد  پات

 اســت تــا پــس از  ، و بــردیە را نــه بــردیّە بلکــه گاؤمــاتە نامیــده   دو بــرادر نــام بــرده عنــوان بــهآنهــا 

ــ ن داریــوش موضــوع شــاه  بــردِیَّە کــسی از رقیبــا نابودســازیِ ــمشی را کُ  نکنــد و دیگــر متنفــذان  علَ

سری ایجاد ننمایند و با بهانه ساختن خون شاه مقتول برایش مـشکل       پارسی برای داریوش دردِ   

کس از رجال درباری و کشوری و لـشکری    حکایت از آن دارند که هیچ       این گزارشها  !نتراشند؟

 بـا کـه بـر تخـت سـلطنت نشـسته و         شده بـوده کـه کـسی      گاؤماتە متوجه ن   تا روز پیروزی داریوش بر    

ی دروغــین بــوده کــه   ی حقیقــی بلکــه بــردِیَّە  اصــالحات زده بــوده نــه بــردِیَّە  نــام بــردِیَّە دســت بــه 

گویـا فقـط یکـی از زنـان حـرم           . خاطر همشکلی با بـردِیَّە خـودش را بـردِیَّە جـا زده بـوده اسـت                  به

 و همدسـتانش کـه داریـوش    در زمانی ایران، و بههیانش و سپاهم همراه ورود داریوش      بردِیَّە، آن 

بــا دیــدنِ گــوش بریــدۀ  طــور تــصادفی  ، بــهانــد  کــرده بــوده»ی دروغــین بــردِیَّە« نابودســازیِقــصد 

 ایـن  .گـوش داریـوش رسـانده بـوده اسـت        وسیلۀ پدرش بـه     را به   متوجه حقیقت شده و آن    گاؤماتە  

  .گرفتهمسری   بهی دروغین  پس از کشتن بردیّەزن را داریوش

 دسـت   پـسرش در مـصر بـه    گفتـه شـده  اسـت کـه   اَسپ پِرخشهای توطئه،     از حلقه یک حلقۀ   

 بـر بـان   ی دروغـین  اَسـپ در روز قتـل بـردِیَّە     پِـرخش  هـرودوت نوشـته    .اعدام شـد  بوجیە     کام خودِ

بــوجیە  فرمــان کــام جمعیــت پارســیان اعــالم کــرد کــه وی مــدتها قبــل بــردِیَّە را بــه    کــاخ رفــت و بــه 

کـه     وجـود خـارجی نداشـته و ایـن کـسی           مـدتی پیـشتر   ی حقیقی از      نیست کرده بوده و بردِیَّە     سربه

جالـب  .  و یـک مـغ اسـت   اسـت گاؤمـاتە   خودش را بردِیَّە نامیده و تخت سلطنت را غصب کرده           

اَسپ نیز پس از افشای این راز و همزمان با قتل بـردِیَّە از بـان کـاخ سـرنگون و           اینکه این پِرخش  
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مـا از خودمـان   . زیر افکند و خودکـشی کـرد       شود که او خود را از بان به         ، و گفته می   شود  ته می شک

پرسیم که او پس از کشته شدن بردِیَّە چه نیازی داشت که خودش را بکشد؟ آیا جز این بوده           می

یـا  زیـر خـاک رود؟ آ   بـوجیە بـرای همیـشه بـه     که قرار بـوده حقیقـت اسـرار بـردِیَّە و گاؤمـاتە و کـام               

تـاریخ از  ! آسـانی نیـست؟     کـار سـاده و      هم پس از نابودسازی بـردِیَّە      ساختن چنین روایتهائی آن   

 زیـرا   ؛ورزد  یاد دارد لیکن همیشه از بازگویی حقیقـت آنهـا خـودداری مـی             در   بسیاراین روایتها   

روز ازل عهــد کــرده اســت کــه فقــط روایتهــای پیروزمنــدان و زورمنــدان را بــازگویی کنــد و بــا      از

 که ستایشگر پیروزمندان باشد     بوده سوگند خورده     ازل گویا از . حقیقت امر کاری نداشته باشد    

  .داند نهان و مدفون بدارد و آنچه دربارۀ شکستخوردگان یا ستمدیدگان می

ئی حدس  هنگام مطالعۀ چنین رویدادهای مبهم و پیچیده       خوانندۀ تاریخ عالقه دارد که به     

هنگـام   مـرگ نابـه   «تـوان بـاورکرد کـه         آیـا نمـی   . آنهـا دخالـت دهـد     و گمان ذهنـیش را در بررسـی         

 سـه حلقـۀ     »بـه سـلطنت رسـیدن داریـوش       « و   »ی دروغـین    بـردِیَّە «م شدن موضـوع     لَ، ع »بوجیە  کام

تـاج و     اند کـه رقابتهـای خـانوادگی هخامنـشیان برسـر دسـتیابی بـه                هم پیوستۀ یک سلسله بوده      به

بـوجیە و حقیقـت امـر گاؤمـاتە و بـردِیَّە              یقـت مـرگ کـام     را ساخته بوده است؟ حق      تخت ایران آن  

دائـرۀ حـدس و گمـان        توانـد از    هرگونه قضاوت دربـارۀ آنهـا نمـی        اند و   درپردۀ غلیظ ابهام مانده   

درعـــین حـــال روایـــات ســـنتی مبتنـــی برگزارشـــهای دربـــار داریـــوش در ایـــن زمینـــه    . فراتـــر رود

  .کننده باشد تواند قانع نمی

 پــیش آمــده اســت؛ برخــی بــرای همیــشه در پــردۀ ابهــام        بــسیاریخ چنــین مــواردی در تــار  

دســتگاه . انــد انــد و برخــی دیگــر پــس از مــدتی از زیــر پــرده بیــرون افتــاده و آشــکار شــده      مانــده

چنـان شـد کـه مـزدک          همـین کـار را کـرد، و        اوتبلیغاتی ساسـانی بـا مـزدک و قیـام عدالتخواهانـۀ             

تبـدیل گردیـد،    کژدینـی   گرایی و آنارشـیم و        ناحق اِد نم  به اندیش دوست نیک    انسان عدالتخواهِ

 دیـــِن  بـــیرا زنـــدیِق الملـــک توســـی در کتـــابش وی  خواجـــه نظـــاماوحـــدی کـــه قرنهـــا پـــس از  بـــه

پیــشتر از او بــا مــانی چنــان کردنــد کــه هنــوز کــه هنــوز اســت      . خوانــد  مــیمــسلک ملعــونْ  ابــاحی

شـود کـه       شیاد در نظرشان مجسم مـی      شنوند یک مرد    های عوام ایرانی وقتی نام مانی را می         توده

 داننـد کـه     بخـردان مـی    حـال آنکـه      ؛خواهد با نشان دادن نقاشـیهای زیبـا مـردم را فریـب دهـد                می

. کـرد  مادیات دنیایی نداشت و گریز از دنیا را تبلیغ مـی  مانی یک زاهد وارسته بود که نظری به       

بــرای چنــد ســالی کــه رور شــد توطئــۀ منــصور عباســی تــ پــس از آنکــه بــهبــا ابومــسلم خراســانی نیــز 

 و او بـرای بـسیاری از ناآگاهـان       ،کـرد همـین معاملـه شـد         منصور سیاست عربگرایی را دنبـال مـی       

؛ و چند سال هـم       خوانده شود  »ابومجرم«بایست     که می  شد  شمرده می پیشه   جامعه مردی خیانت  
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زودی   ولـی بـه   . فرسـتادند    نفرین مـی   او  کردند به    و وقتی از او یاد می      نامیدند  می »ابومجرم«او را   

ــاره میــدان تــصمیمگیری بــه     ــاد و از ابومــسلم اعــادۀ     حــوادثی رخ داد کــه دوب دســت ایرانیــان افت

   .شد» ابومسلم« باز نامش هحیثیت شد

ــارۀ کــام   داســتانهائی کــه داریــوش و   روایتهــا و ، و بــوجیە و بــردِیَّە پراکندنــد   دربــارش درب

ئـی    هیچ احـدی در هـیچ گوشـه        سبب شد که     شکوه و درخششی که داریوش در تاریخ کسب کرد،        

 داستان آنها را در جـائی برسـنگی بـاقی بگـذارد؛ و حقیقـت              حقیقتِ از جهان نتواند روایتی از    

ی باشـد کـه از زبـان     فراموشی سپرده شد تا تنها روایتی که برای تاریخ برجا بماند همان روایتـ               به

  .ده بودداریوش و درباریانش پراکنده شده یا بردل سنگهای بغستان نگاشته ش

رد کـه دسـتیاران   بـ   از شش تن سپهدار و بزرگان پارسی نام مـی       بغستانداریوش در گزارش    

 پـور   هوتنە پور ویسپار،    ەرنفَویند: اینها عبارت بودند از   . اند   بوده تخت و تاج     دستیابی به  او در 

پور مردونیَّ   ثوخر روووی ە، گاؤب ، رنە    ەدـ      پـور بـغە، بغبِغـن  هیَە، اَ ش پـور دا   بـوخـ تـووش پـور  ِنردوم

 اَسـپ همـراه داریـوش    عـالوه پـرخش      بـه   تـن  شـش  ورود ایـن     داسـتان که   روایت هرودوت    .وهوکَە

ی دروغـین نامیـده شـده را بیـان            کـه بـردیّە     کـسی  گـونگی کـشته شـدن       کنـد و چـه      را نقل مـی   کاخ    به

کودتـا   بـه سـت  شـده د  احـی دهد که آنها طـی یـک توطئـۀ ماهرانـه و از پـیش طر                 ، نشان می  دارد  می

عنـوان دیـدار بـا شـاه      شـام بـه   مـصر و   گوید که این هفـت تـن پـس از بازگـشت از              روایت می . زدند

داشــتند هرگــاه و  اینهــا ســرکردگانی بودنــد کــه اجــازه . عــرض گــزارش وارد کــاخ شــدند جدیــد و

همـین  .  برسـر راهـشان وجـود نداشـت    وازنـی حضور شاه برسند و مـانع و      گاه وارد کاخ شده به      بی

گاؤمـاتە و  «کـه   کـسانی   بـه کوشک زنانوایتها حکایت از آن دارد که آنها در درون کاخ و درون            ر

در از میـان برداشـتن آنهـا        . کردنـد  ور شده و آنها را غافلگیر       اند حمله    نامیده »ایزد   پات برادرش

ی دروغــین  کــه بــردِیَّە کــسی.  و نــه جنــگ و درگیــریســپاه شــرکِتنــه ســخن از شــورش رفتــه و نــه  

  وکشته شـد، دوستانش  دست داریوش و  مقاومت جانانه به    پس از  کوشک زنان انده شده در    خو

 پـیش از ایـن     بـردِیَّە    بـوده، و  نـام گاؤمـاتە       بریـده بـه    اعالم شد که او بردِیَّە نبـوده بلکـه مغـی گـوش            

کـه عامـل قتـل بـردِیَّە بـوده نیـز خـودش را هـم اکنـون                   بوجیە کشته شـده بـوده و کـسی          فرمان کام   به

پس از این، شـش سـرکردۀ پارسـی کـه یـاران داریـوش بودنـد او را             . کشته است، و قصه تمام شد     

  .  وی شدند یارانِ  و خودشان دستبر اورنگ شاهنشاهی ایران نشاندند
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