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  دروغین  کتیسیاس داستانهای

کـرد     یونـانی کـه ادعـا مـی        یـک ) در زمان اردشـیر سـوم     (م    در اوائل نیمۀ دومِ سدۀ چهارم پ      

بـرای مـردم    آتن رفت، و با پرداختن داستانهائی که در میدانهای شهر             کتیسیاسِ طبیب است به   

ــشان مــی   مــی ــد ن ــسا     خوان ــشی مرکــز ف ــار هخامن ــشی    داد کــه درب د اخالقــی اســت، شــاهان هخامن

کننـد، و     شـان برضـد یکـدیگر توطئـه مـی           اند، افـراد خانـدان هخامنـشی همـه          بندوبار و بدکاره    بی

  . دولت شاهنشاهی ایران در آستانۀ اضمحالل است

م    پ پـنجم و پزشـک بـوده، در اواخـر سـدۀ           ) حکـیمِ معـروف   (کتیسیاس از خویـشان بقـراط       

ی کــار بــه ایــران رفتــه بــوده و در زمــان داریــوش دوم و اوائــل در جــستجو) م  پ۴۱۵حــوالی ســال (

اند که پزشک   گفته  زیسته، یونانیان می    می پایتختِ دوم ایران   اردشیر دوم در شوش      سلطنت

جـز او نیـز پزشـکان مـصری و          . شاید هم پزشک عمومی در شوش بـوده اسـت         . دربار ایران است  

) اناباسـیس (شناخته و در کتـاب خـویش           را می  گزینوفون او . کردند  یونانی در ایران خدمت می    

ایـران لـشکر کـشیده کتیـسیاس در شـوش         از او نام برده و یادآور شـده کـه وقتـی کـوروش کهتـر بـه                 

   ١.کرده است خدمت می

تـاریخ  (» إنـدیکا «و  ) تـاریخ ایـران   (» پِرسـیکا «مورخان بعـدیِ یونـان دو تـألیف بـا نامهـای             

برخـی   توسـط  هـائی از آنهـا   گزیـده  صل آنها از بـین رفتـه و     اند که ا    به کتیسیاس نسبت داده   ) هند

هـای    ترجمـه .مـا رسـیده اسـت     بـه  چون آریـان و دیـودور و فوتیـوس و پلوتـارک           مؤلفانِ یونانی   

این روایتهای پراکنده را یکی از مورخان غربی در اواخر سدۀ نوزده مسیحی گـردآوری کـرده و                  

  ٢.زبان انگلیسی انتشار داده است به» تیسیاسهای پرسیکای ک پراکنده«در کتابی با عنوان 

دهـد کـه      انـد خبـر از آن مـی          به کتیـسیاس نـسبت داده      تاریخ ایران داستانهائی که تحت نام     

ــتانها هـــیچ  ــار ایـــران و نـــه هخامنـــشیان را     گوینـــدۀ ایـــن داسـ ــاه ایـــران را ندیـــده بـــوده، نـــه دربـ گـ

نـه نـسبت بـه فرهنـگ و آداب و رسـوم      شناخته، نه تـاریخ ایـران را خوانـده یـا شـنیده بـوده، و                 می

انـد او را مـردی    او نـسبت داده  داسـتانهائی کـه مورخـان بعـدی بـه        . ایرانیان اطالعی داشته است   

  . دهد باف نشان می بند و یاوه دروغ

                                                 
 .۲۶/ ۸، ۱اناباسیس، کتاب  1

2- John Gillmore, The Fragments of the Persika of Ktesias (1988). 
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کنــیم کــه  بنــد نخــوانیم چنــین گمــان مــی  ولــی مــا بــرای آنکــه کتیــسیاسِ خــدمتگزار را دروغ 

آتـن    نـام و نـشان بـه         چنـدی بعـد از او یـک یونـانیِ شـیّادِ بـی              کتیساِس طبیب در ایران درگذشـته و      

خـورد یونانیـان داده و ادعـا کـرده کـه تـاریخ                هائی به   رفته و ادعا کرده که کتیسیاس است، و یاوه        

کــنم تــا کتیــسیاس اصــلی و   یــاد مــی» کتیــساِس دروغــین«مــن از ایــن دومــی بــا نــام   . ایــران اســت

اگر کتیـسیاس طبیـب وقتـی     . بافی نکرده باشم    گوئی و یاوه    خدمگزار نیاکانمان را متهم به دروغ     

 ساله بوده، وقتـی ایـن کتیـسیاس دروغـین در آتـن داسـتانهایش را بـرای                   ۴۰شوش رفته حدود      به

 سـالگی هـم گذشـده باشـد؛     ۱۰۰بایست که کتیسیاس طبیب از سن  کرده می ها بازگویی می  آتنی

. درگذشـت کتیـسیاس طبیـب گذشـته بـوده اسـت          زمانْ سالهای درازی از       عبارت دیگر، در آن     به

جای  باف بوده خودش را به پردازی دروغ توان تردید کرد که این دومی که داستان       پش کمتر می  

  .کتیسیاس اصلی جا زده است تا از شهرتِ او سوء استفاده کند

  رفــتن بــه ایــران، دیــدن ایــران و مــردم ایــران، و آشــنایی بــا فرهنــگ و تمــدنِ ایرانــی، در آن  

کـه ایـران را    کـسی . روزگار برای نخبگانِ جهان از جمله نخبگانِ یونان افتخارآفرین بوده اسـت      

و . کـرده کـه جهـان را دیـده اسـت            شده و افتخـار مـی       دیده با تمدن و فرهنگ عظیمی آشنا می         می

را ندیـده بـود چنـان بـود کـه       شـوش هرکدام از بزرگان جهان که ایران و پایتختِ غربِی ایـران          

لذا بسیاری از یونانیانی که ایران را ندیده بودند ولی مدتی از یونان دور .  را ندیده استجهان

جـا خـدمت      ایـران رفتـه و در فـالن         کردنـد کـه بـه       وطنـشان ادعـا مـی       افتاده بودند نیز در بازگشت به     

 هایـشان اسـت را بـرای        هـا و شـنیده      گفتند دیده   اند؛ و ضمن این ادعا داستانهائی که می         کرده  می

  . کردند راه کسب نام و نان می گفتند و از این دیگران بازمی

همچون گزینوفون و هرودوت و دیگرانی کـه پـیش          نگارانِ بزرگ یونان      اگر هدف تاریخ  

از نوشتنِ موضوعات تاریخ و فرهنگ ایران برای یونانیها شناساندن تمـدن و              از این شناختیم  

ردن هرچه بیـشتر یونانیهـا بـا عناصـر تمـدنِی پیـشرفته          فرهنگ واالی ایرانی به یونانیان و آشنا ک       

ایـران   قصد آماده شدن برای پذیرش آنها بود، برخی دیگر نیز بازگوییِ داستانهای مربوط به              به

ایران رفته باشند یـا دربـارۀ ایـران          ئی برای کسب نام و نان کرده بودند، و بدون آنکه به             را وسیله 

گوینـدۀ داسـتانهائی کـه در       . دادنـد    تحویـل یونانانیـان مـی      اطالعاتی داشته داستانهای دروغین   

گردآوری شده بوده نیز یکی از میان این گـروه دوم   تاریخ هند    و   تاریخ ایران نامهای    دو کتاب به  

  .کرد که همان کتیسیاس معروف است ها ادعا می بوده که نزد آتنی

هائی از آنچه مورخان بعدی       ههای این مرد آشنا شویم، در اینجا به پار          برای آنکه با نوشته   

ئـی وجـود     نوشـته کـه در هندوسـتان یـک درنـده     انـدیکا او در . کـنم  اند اشاره می    او نسبت داده    به
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انـدازۀ یـک شـیِر شـرزه اسـت            ایـن جـانور کـه بـه       . نامنـد » مرتـی خـوراس   «زبـان هنـدی       دارد که به  

اش   ر و چهـره   آلود است و پشمش مثل پـِت سـگ اسـت، تـنش تـن جـانو                  رنگش سرخ است، پشم   

چهرۀ آدمیان است، گوشش مثل گوش انسان است ولـی پرپـشم اسـت، چـشمانش مثـل چـشمان            

ردیف در فِک پـائین دارد،        ردیف دندان در فِک باال و سه        رنگ است، سه    آدمی ولی خاکستری  

افزایـد کـه یـک رأس از     و مـی . متر از انتهای دمش مثل نیش عقـرب اسـت و زهـرآگین اسـت            نیم

  .ام چشم خودم دیده را به را هندیان برای شاه ایران هدیه آورده بودند و من آناین جانور 

ئـی سـاخته    توان پنداشت کـه کتیـسیاس دروغـین ایـن داسـتان را بـر اسـاس یـک افـسانه               می

ــرتیَە«نــام  یــی بــه بــوده کــه در یکــی از ســفرهای چــارواداری دربــارۀ یــک جــانور افــسانه   م  خــوار «

چـشم    یونانیها بگوید که من خیلـی چیزهـا را بـه            ولی برای آنکه به   . ستشنیده بوده ا  ) خوار  آدم(

او چونکـه بـا زبـان ایرانـی         . گونه پرداخته است    را این   ام و اطالعات بسیاری دارم آن       خودم دیده 

نـه نـامِ هنـدی بلکـه پارسـی اسـت، و تأکیـد        » خـوار    مـرتیَە « دانـسته کـه     آشنایی نداشته حتی نمی   

  .خوار است  یک واژۀ هندی است و معنایش آدمخوراس کرده که مرتی

کـرده، بـه کتابخانـۀ سـلطنتی خانـۀ شاهنـشاه              او ادعا کرده که در خانۀ شاهنشاه خدمت مـی         

ها حکایت از   است؛ اما همۀ نشانههای ایرانیان گرفته دسترسی داشته و تاریخ ایران را از نوشته    

ــران دارد     ــا تــاریخ و فرهنــگ ای ــد چنــدان   هــائی کــه از او نقــل کــرده    هدر نوشــت. ناآشــنایی او ب ان

 دربارۀ تاریخ و دولت و رجـال ایـران    کافی است متوجه شویم او     اشتباهات بزرگ وجود دارد که    

ها  های گزینوفون و بعضی دیگر از یونانی او در مواردی از نوشته. دانسته است هیچ چیزی نمی 

 هـرودوت را ندیـده بـوده        هـای   وشـته نرسـد کـه       نظـر مـی      کـرده، ولـی بـه      آمیـزی   های اشتباه   استفاده

خـاطر آنکـه هـرودوت در سـتایش ایـران بـسیار نوشـته              هـای بعـدی بـه        یونانیان نیز در سـده     .است

باف بیـشتر توجـه    آمده و به داستانهای این مرِد دروغ های هرودوت خوششان نمی   بوده از نوشته  

د آنها در برابر عظمت ایران  توانسته احساس حقارتی که نز      اند؛ زیرا داستانهای او می      کرده  می

  .وجود داشته را آرام بدارد و فرونشاند

عنـوان   را از ذهـن خـودش بـه   افـسانه پرداختـه و مطـالبی         هـایش بـه     او در بخش اعظـم نوشـته      

   .اساس است کلی بی تاریخ آشور و ماد و پارس نوشته است که به

یـک زنـی    ) م   هـزارۀ دوم پ    یعنی در اوائـلِ   ( سال پیشتر    ۱۵۰۰دربارۀ تاریخ آشور نوشته که      

بوده شاه آشور شده، در آشور باغهای معلق        ) یعنی زرتشت (نام سمیرامیس که لقبش زروستر        به

نام بغستان کـه اقامتگـاه خـدای آسـمانی بـوده نقـشی از خـودش بـر بـاالی                   ساخته، و در کوهی به    

امیس بخـش پـائینی   ارتفـاع دارد، و سـمیر   ) هزار متر ۳یعنی  ( استاد   ۱۷کوه کنده است؛ این کوه      
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انـد در آنجـا نقـش     دار کـه در کنـارش ایـستاده    کوه را مسطح کرده و نقـش خـودش را بـا صـد نیـزه      

قلۀ این کـوه برسـد    زبان سریانی نویسانده که سمیرامیس برای آنکه به    کرده، و در پائینِ نقش به     

 آنهـا بـاال رفـت       بارهای یک کاروان که با خود آورده بود را بر روی هم چیده پلکان سـاخت و از                 

  . چشم دیده و خوانده است او ادعا کرده که این نوشته را خودش به. قله رسید تا به

توانـسته بـرای شـنوندگانِ     های دلکشی بـوده و مـی     های او دربارۀ سمیرامیس افسانه      افسانه

 او نوشته که سمیرامیس وقتی زاده شـد یکـی از خـدایانِ بابـل او               . او جذابیت بسیار داشته باشد    

او شــیر بدهــد؛ ســمیرامیس وقتــی بــزرگ شــد زن یــک     کبــوتری ســپرد تــا بــه   را تحویــل گرفتــه بــه 

باختریـه کـه در همـسایگی آشـور بـود             اتفـاق شـوهرش در لشکرکـشی بـه          ساتراپِ آشوری شـد و بـه      

تــسخیر شــاه آشــور درآمــد؛ پــس از آن شــاه آشــور   تــدبیر او بــود کــه بــاختریە بــه  شــرکت کــرد، و بــه

چون شاه آشور مـرد سـمیرامیس پـسری کـه از ایـن شـاه داشـت را                   . یش کرد سمیرامیس را زن خو   

گرفته تبعید کرد و خودش شاه بابل شد و باغهای معلق بابل را بنـا کـرد، و دسـتور داد کـه نقـش            

کـاری کردنـد؛ آنگـاه بـه مـصر و حبـشه و                هایش را در آنجا کَنده      او را در بغستان کشیدند و نوشته      

 کشور را گرفته ضمیمۀ آشور کـرد؛ سـپس بـه هندوسـتان لـشکر کـشید و           لیبی لشکر کشید و هر سه     

قلمــرو خــویش افــزود، و پــسر شــاه هنــد را عاشــق خــویش کــرده او را بــا خــود   هندوســتان را نیــز بــه

  .آشور برد برد به

زرتشت نیز در نوشتۀ کتیسیاس دروغین نـه پیـامبر ایرانـی بلکـه لقـب سـمیرامیس بـوده، و             

پادشـاه بـاختریە بـوده کـه        » اکـسیارتوس «را ابـداع کـرده      ) ی زرتـشتی  یعنـ  (مگوس دینمردی که   

  . زیسته و سمیرامیس او را مغلوب کرده و کشته است همزمان با سمیرامیس می

م نبوخـد   دانیم که باغهای معلقِ بابـل شـهرت جهـانی داشـته و در اواخـر سـدۀ هفـتم پ            می

این کتیـسیاس دروغـین نـام       . ه بوده است  نصر بابلی برای همسرش که دختر شاه ماد بوده ساخت         

دانـسته    اش چیـزی نمـی      این باغها را در یکی از سفرهای چارواداریش شنیده بـوده ولـی دربـاره              

هـــای  عنـــوان تـــاریخ آشـــور و ایـــران و هنـــد ســـاخته عمومـــاً افـــسانه  داســـتانهائی کـــه او بـــه. اســـت

فتـه از زبـان چاروادارهـائی       طـور حـتم در سـفرهائی کـه همـراه کاروانهـا ر               چارواداری بوده کـه بـه     

معلـوم  . هایشان دربارۀ تاریخ ایران و آشور و بابـل بـیش از او نبـوده اسـت               شنیده بوده که دانسته   

شود که او چارواداری از یکی از روستاهای دورافتادۀ جائی از یونان بوده همـراه کـاروان از                    می

انــد کــه او شــنیده، و  یگر گفتــهرفتــه، و کاروانیهــا داســتانهائی را بــرای همــد  جــائی مــی جــائی بــه

دو را بـا هـم    را هـم از زبـان مـردم یـک کـاروانی شـنیده بـوده، سـپس ایـن                    هـای آن    بغستان و نگـاره   

 ۹کـه شـاه و دو مـرد در پـشت سـرش و        (نگـارۀ داریـوش بـزرگ را          ترکیب کرده و بغـستان و سـنگ       
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تفـاع کـوه بغـستان را نیـز         ار.  گونه بازنوشته است    این  را به ) اند  مدعِی سلطنت در جلوش ایستاده    

همـۀ اینهـا نـشان    . ئـی شـنیده بـوده اسـت     هزار متر نوشـته کـه معلـوم نیـست از کجـا چنـین گزافـه           ۳

دانـسته، ولـی ادعـا کـرده کـه خـودش        دهد که او هیچ چیزی دربارۀ بغـستان و نقـشهایش نمـی          می

و نوشــتۀ بــرای بازدیــد آن رفتــه و آنچــه را کــه در اینجــا نوشــته مــشاهدات شخــصِی خــودش اســت 

دانـسته کـه داریـوش بـزرگ نقـش            او حتـی نمـی    . سمیرامیس بر دلِ آن کـوه را نیـز خوانـده اسـت            

 سـال پـیش     ۱۵۰۰دانـسته کـه در        و نمـی  . یادگار پیروزیهایش ایجاد کرده بوده است       بغستان را به  

و . تنام آشور نیز نام و نـشانی وجـود نداشـته اسـ     از او نه تنها از پادشاهی آشور بلکه از قومی به        

دانـسته کـه زبـان سـریانی مخـصوص یـک منطقـه در ناحیـۀ جنـوبی شـام بـوده نـه مـردم               حتی نمی 

ولـی  . زبـان سـریانی اسـت      اش بـه    رودان؛ لذا نوشته که سمیرامیس که شاه آشور بوده نوشـته            میان

دارد کــه او بــا ســریانیها و زبانــشان آشــنائی داشــته و برخــی داســتانها را در   همــۀ اینهــا معلــوم مــی

جملـه داسـتانی کـه او شـنیده و نوشـته           های چارواداریش از آنهـا شـنیده بـوده اسـت، و از آن             سفر

شکل دیگری توسط انبیای یهودی نیز مصادره شده و وارد تورات هم شده  داستانی است که به

  .تر خواهیم خواند و با داستانِ کتیسیاس مقایسه خواهیم کرد را پائین است، که آن

نی داستانِ سمیرامیس و بغـستان و باغهـای معلـق را بـرای یونانیهـا              کتیسیاسِ دروغین زما  

هـای بغـستان    تـاریخ ایـران وجـود نداشـته کـه از نگـاره          کـرده کـه هـیچ انـسان آگـاه بـه             بازگویی مـی  

هـا    چندین نسخه از این نگاره     نوشتۀ خودش   بنا به ویژه که داریوش بزرگ       ؛ به اطالع باشد   بی

بــرای نگاهــداری در آرشــیوهای دربارهــای   و پوســت گوســفند  را بــر روی طومارهــای چــرم گــاو   

تــا بــرای مــردم سراســر کــشور      شــهریاران محلــی کــشورهای تابعــه تهیــه کــرده و فرســتاده بــوده        

 یــک نــسخه از ایــن نوشــته نیــز در قــرن مــا در مــصر یافــت شــده کــه در    .شاهنــشاهی خوانــده شــود

بـار   شـود کـه یـک    ه است، و معلـوم مـی  شد نگهداری می) اکنون جزیرة الفیله (پادگان جزیرۀ یِب    

) بــردی/ بربــی(را بــر روی طومــارِ کاغــذِ مخــصوص مــصری  نیــز چنــدین دهــه پــس از داریــوش آن

  . اند بازنویسی و نوسازی کرده

اش نقـوش و   نام بغستان هـست و بـر صـخره    جائی به کتیسیاس دروغین شنیده بوده که یک     

زبانـه را   ه داریـوش بـزرگ آن کتیبـۀ معـروف سـه     هائی کنده شده است؛ ولی خبر نداشته کـ     نگاره

گـوش بخـش اعظـم مـردم      نبـشته بـه   در آنجا نقش کرده؛ و این در حالی بوده که آوازۀ ایـن سـنگ        

ــوده اســت    ــه رســیده ب ــسیاس دروغــین       . خاورمیان ــام ســمیرامیس را کتی ــوم نیــست کــه ن ــی معل ول

پـنجم کـه در اواخـر سـدۀ نهـم           اَدد    نـام شمـشی     گونه آفریده است؟ زن یکـی از شـاهان آشـور بـه              چه

م شاه آشور بوده سمیرامات نام داشته، ولی احتمال اینکه کتیـسیاس دروغـین نـام ایـن زن را                      پ
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نــام  آیــا زنــی بــه. دانــسته شــنیده بــوده بــسیار انــدک اســت؛ زیــرا دربــارۀ تــاریخ آشــور چیــزی نمــی 

طقِ شام وجود داشـته و او       در یکی از خاندانهای سلطنتِی سریانیهای یکی از منا        » سمیره میثاء «

هـم یـک شـاهِ مادینـۀ آشـوری کـه در        را به یک شاه آشوری تبدیل کـرده، آن         نامش را شنیده و وی    

 پیش از مسیح که هنوز نام و نشانی از آشور در جهان پدید نیامـده بـوده شـاه آشـور بـوده و                ۱۹۰۰

  !باغهای معلقِ بابل ساخته بوده است؟

همدســتی یکــدیگر برافکندنــد، ولــی     ان مــاد و بابــل بــه  او شــنیده بــوده کــه آشــور را شــاه    

دانسته که این رخدادِ بزرگ در چه زمانی اتفـاق افتـاده و نـام شـاهان آشـور و بابـل و مـاد در           نمی

ادعـای او از فرمـانبرانِ شـاه آشـور      نوشـته کـه بـه   » اَربـاگوس «او نامِ شـاه مـاد را    . آن زمان چه بوده   

شـاه آشـور کـه توسـط        .  نوشته که فرمانبر دیگر شاه آشور بـوده        »بلسیس«بوده، و نام شاه بابل را       

شـکل دیگـری از نـامِ    (نـام داشـته    » سـارداناپال «دو از میان برداشته شده نیز بنـا بـه نوشـتۀ او                این

نوشــتۀ او آربــاگوس مــادی و بلــسیس بــابلی ســارداناپالِ   بــه). پــال یــا آشــور نــصیرپال  آشــور بــانی

 در جنگ شکست داده کشتند و دولـت آشـور را برانداختنـد         م   پ ۸۱۰آشوری را در حوالی سال      

شــاه باختریــه کــه کــشورش همــسایۀ آشــور بــود در ایــن جنــگ بــا آنهــا      . و نینــوا را ویــران کردنــد 

های او در کنار فرات در جائی که بابل بوده قرار داشـته نـه     نینوا نیز در نوشته   . کرد  همکاری می 

  . در کنار دجله

دارد کــه او  انگیـز اسـت، و معلـوم مـی     ت مـاد نوشـته نیـز شـگفت    تـاریخی کـه او بـرای سـلطن    

» آربـاگوس «نخـستین شـاه مـاد در نوشـتۀ او        . حتی نامهای شاهان ماد را نیـز نـشنیده بـوده اسـت            

ــه   ــوده، و پــس از او ب ــنِس، اســتباراس و      ب ــائوخوس، ارتی ترتیــب، سوســارموس، ارتیکــاس، آری

 پادشــاه را نیــز ۹لطنت هرکــدام ایــن مــدت ســ.  ســال ســلطنت کردنــد۲۸۴اســپنداس بــرای مــدت 

م بـوده، و آخـرین پادشاهـشان           پ ۸۱۰آغاز سلطنت نخـستین شـاه مـاد         . سال و ماه نوشته است      به

  .  سلطنت کرده است۵۲۶تا سال 

شناسانِ غربی اتفاق نظر دارنـد کـه نامهـائی کـه کتیـسیاس در بخـش تـاریخِ مـادِ                       همۀ ایران 

بــوده کــه در غــرب    ) م یعنــی ســدۀ چهــارم پ   ( وی کتــابش آورده نامهــای کــسانی معاصــر خــود    

حـال   اند، و او برای پرداختن تاریخ ماد از این نامها استفاده کرده ولـی بـا ایـن         زیسته  اناتولی می 

هارپاگَە که او اَرباگوس نوشته نام یک خاندان  . نتوانسته شکل درست این نامها را نیز بنویسد       

ارپاگە معروف که روزگاری وزیر اَشـتِیاگ بـود و بـرای    از نوادگان همان ه(ایرانی اهل ماد بوده  

انـد و   زیـسته  کـه در غـرب انـاتولی مـی    ) براندازی پادشاهی ماد بـا کـوروش بـزرگ همکـاری کـرد            

دهـد کـه دولـت        تاریخی که او برای شاهان ماد ترتیب داده نشان می         . اند  شهرت همگانی داشته  
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. ز شاهنشاهِی هخامنشی پدید نیامده بـوده اسـت  م برسِر پا بوده و هنو    پ ۵۲۶ماد تا حوالی سال     

های او اثری نیست، و حتی نامهای بزرگی چون هوخشتر  از نامهای شاهان واقعیِ ماد در نوشته

دانسته که میان آشور و باختریە بـیش از دو      او نمی . گوش او نخورده بوده است      و اَشتِیاگ هم به   

بایـست در کنـار    کـرده کـه مـی    ا شنیده بـوده و فکـر مـی        هزار کیلومتر فاصله است، و نام باختریە ر       

بینیم که نوشته در حین جنگ نزدیک بود کـه شـاهان مـاد و بابـل                  لذا می . آشور و ماد بوده باشد    

. شکست بخورند که ناگهان شـاه باختریـه بـا لـشکریانش رسـید و سرنوشـت جنـگ را تغییـر داد         

تریە رفته بود و شاه باختریە را که مؤسس جنگ شاه باخ    پیش از آن نیز سمیرامیس شاه آشور به       

  .بود کشته بود) یعنی زرتشت(دین مغان 

جــای  پــردازی داشــته ایــن کتیــسیاس دروغــین کــه خــودش را بــه       عجیــب جرأتــی در دروغ 

ــه! کتیــسیاس طبیــب جــا زده بــوده   هــای هــرودوت را   توانــسته نوشــته  رســد کــه او نمــی   نظــر مــی  ب

وت کتـاب تـاریخ ایـران را نگاشـته اسـت، وگرنـه امکـان          بخواند، یا اصال خبـر نداشـته کـه هـرود          

انـد کتیـسیاس هرچـه را     شناسان غربی که نوشته    کسانی از ایران  . همه دروغ ببافد    نداشت که این  

هــای هــرودوت را نفــی و ادعــای خــویش را اثبــات کنــد تــا     نوشــته نظــرش بــرآن بــوده کــه نوشــته  

شان قابل دفاع نیست، و احتمال اینکه او          تهبهتردانِی خودش را به یونانیها نشان داده باشد گف        

همه دروغ ببافد و     خبر بوده بیشتر است، وگرنه امکان نداشت که این          های هرودوت بی    از نوشته 

  .های بزرگ تحویل تاریخ بدهد همه یاوه این

دانــسته و فقــط نــامش را شــنیده بــوده، و    او حتــی دربــارۀ کــوروش بــزرگ نیــز چیــزی نمــی   

 کـوروش نوشـته نیـز داسـتان     ۀآنچـه دربـار  ). نـه شـاه پـارس   (اه ماد بـوده اسـت   دانسته که پادش    می

نــام طایفــۀ   راهــزن بــهطایفــۀ از یــک  کــوروش در داســتان او یــک جــوان بیابــانگرد.تخیلــی اســت

نـام  » اتـراداتس «بـوده کـه پـدرش       ایـران   شـمالی   سـاکن در بیابانهـای      ) یعنی نـامردان  (» اَمردها«

کـوروش غـالم خـانگی    . کـرده  مادر کوروش هم بزچرانی مـی   .  بوده نشین  داشته و بزچرانِ بیابان   

نام داشته، پـسر نداشـته و دختـرش     » اسپنداس«شاه ماد که کوروش غالمش بوده       . شاه ماد بوده  

اسپنداس یـک غـالم   . داده بوده» اسپیتاماس«نام  را به مغی از خانوادۀ خودش به      » آمیتیداس«

بـار   یـک . ارش روبیـدنِ سـرگین اسـپان طویلـۀ شـاهی بـوده      بارِس که ک نام اُی دیگری هم داشته به   

گریــزد، و کــوروش را  غــالم مــی. زنــد شــدت مــی گیــرد و او را بــه اســپنداس بــر ایــن غــالم خــشم مــی

نـزد پـدرش اتـرادات     کـوروش بـه  . همدستی یکـدیگر بکُـشند   کند که اسپنداس را به      تحریک می 

پایتخت ماد  نشیِن امردها را برداشته به بانهزار مرد جنگی از قبیلۀ بیا۲۰۰رود و پدرش را با     می

آیــد، اتــرادات و بــسیاری از امردهــا کــشته  شــاه مــاد بــرای مقابلــه بــا آنهــا بیــرون مــی . گــردد برمــی
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شــود و اســپنداس و اســپیتاماس و دو پــسر اســپیتاماس کــه       شــوند، ولــی کــوروش پیــروز مــی     مــی

کند و سلطنت ماد را غصب  عید مینامهایشان اسپیتاکس و مهابرنس بوده را گرفته شکنجه و تب

خواسـته کـه اسـپنداس زنـده          شـود، و چونکـه دلـش نمـی          بـارس دسـتیار کـوروش مـی         اُی. کنـد   می

بیابــان  فرســتد و ایــن مــرد اســپنداس را گرفتــه بــه  بــاختریە مــی نــام پتــساکس را بــه بمانــد مــردی بــه

ــرد و طعمــۀ ددان مــی   مــی ــز کــوروش ا  . کنــد ب ــه  امیتیــداس زنِ اســپیتاماس را نی زنــی  ســیر کــرده ب

بـارِس بـا      تحریـک اُی    اسـپنداس را پتـساکس بـه      شـوهرش   شنود که     امیتیداس وقتی می  . گیرد  می

بــارِس را مجبــور بــه خودکــشی    کنــد، اُی رحمــی از میــان بــرده اســت هــردو را بازداشــت مــی     بــی

شد   کند، و پتساکس را در زیر شکنجه مـی          می شـود،   کـوروش از امیتیـداس دارای دو پـسر مـی         . کـُ

ــا . کــی تانیوکــسارکس و دیگــر اســپنداتِس   ی ــاد،     ۸۰۰او ب  هــزار مــرد جنگــی، همــه از دالورانِ م

کـشد، شـاه کادوسـیّە کـه یـک زن       کشور کادوسِیّە که در همسایگِی کشور پارس بوده لشکر مـی            به

دسـت ایـن زن کـشته     خورند و کوروش بـه  رود، سپاهیان کوروش شکست می جنگ او می  بوده به 

  . آید دست نمی  جسدش بهشود و اثری از می

زاده بـودن کـوروش را کتیـسیاس دروغـین از داسـتانی کـه دربـارۀ                  رسد که چوپان    نظر می   به

سـارگون اکّـادی    . سارگون اکادی در یکـی از سـفرهای چـارواداریش شـنیده بـوده سـاخته اسـت                 

مانـده  که شرح مختصری از زندگی خودش را نویسانده و بـرای مـا باز         ) بنیانگذار سلطنت اَکّاد  (

است یـادآور شـده کـه پـدر و مـادرش چوپـان بودنـد، و او وقتـی زاده شـد مـادرش او را در سـبدی                      

نهاد و بـر رودخانـه افکنـد، چوپـان شـاه سـومر او را برگرفـت و بـزرگ کـرد، و دسـت تقـدیر او را                              

کـشته شـدن کـوروش در       . شاهی رسید   کاخ شاه افکند، و خدمتکار شاه سومر شد و سرانجام به            به

یکــی اکــادی و دیگــری بــا کادوســیها نیــز تکــرار داســتان کــشته شــدن دو ســارگون دیگــر جنــگ 

. هردو شان اشـاره کـردیم       در جنگ با ایرانیان است که ضمن سخن از پادشاهی ماد به            آشوری

یعنــی او بــر اســاس داســتانهائی کــه احتمــاالً دربــارۀ دو ســارگون اکــادی و یــک ســارگون آشــوری 

ی را بــرای کــوروش بــزرگ ترتیــب داده اســت؛ ولــی او دربــارۀ آن        ئــ  نامــه  شــنیده بــوده زنــدگی   

دانسته، زیرا در تاریخی که برای آشور نوشته بوده به نـام سـارگون اشـاره                ها چیزی نمی    سارگون

عبــارت دیگــر، داســتان زاده شــدن و پــرورده شــدن و شــاه شــدن ســارگون، و          بــه . نکــرده اســت 

  .ده بوده ولی نامهایشان را نشنیده بوده استهمچنین داستان کشته شدن سارگون دیگر را شنی

رسـد پـسر بـزرگش       ماد مـی    در داستان کتیسیاس دروغین، وقتی خبر کشته شدن کوروش به         

نـام اسـپنداتِس داشـته     اسـپیتاماسِ مـغ پـسری بـه    . شـود  که نامش تانیوکسارکس بوده شاه ماد می 

دو را  و بــوده کــه هرکــه آن شــکلِ ا کــه نــامش شــبیه نــامِ پــسر دوم کــوروش و خــودش نیــز چنــان هــم   
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مـادر او و مـادر پـسران    . دانسته که کدام پسر کوروش و کدام پسر اسـپیتاماس اسـت        دیده نمی   می

بـار میـان      یـک . انـد   کوروش یکی بوده و همـان امیتیـداس بـوده، و آنهـا همـشکلِ مادرشـان بـوده                  

رش نزد برادرش   افتد، اسپنداتِس پسر کو     اسپنداتِس مغ و اسپنداتِس پسر کوروش اختالف می       

دهـد کـه اسـپنداتِس مـغ را      او قـول مـی   کنـد، بـرادرش بـه     شـکایت مـی    تانیوکسارکس شـاهِ مـاد    

ترسـیده، در   تنبیه کند، ولی چونکـه از مـادرش امیتیـداس کـه مـادر اسـپنداتِس مـغ نیـز بـوده مـی                

س مغ را  کُشد، و اسپنداتِ    چیند و برادرِ خودش اسپنداتِس را می        خفا با اسپنداتِس مغ توطئه می     

عـالوه بـر مـادرش، تنهـا کـس از بزرگـان مـاد        . کنـد  جای برادرش اسپنداتِس اصلی معرفی می  به

دوتا . برده بوده که در خانۀ شاه فرمان می» ارتسیر«که از این راز خبر داشته یک ساتراپ به نام 

راز خبــر نیــز از ایــن » باگابــاتوس«و » ایکــساباتوس«نامهــای  از غالمــان اختــۀ خانــۀ شــاه مــاد بــه  

ــه لشکرکــشی مــصر مــی      تانیوکــسارکس شــاه مــاد مــی  . انــد داشــته رود، و  شــود و پــنج ســال بعــد ب

نامهـای انـوف و    اسپنداتِس مغ که نایب الـسلطنه در مـاد بـوده بـه دسـتیاری شـش افـسر مـادی بـه             

کنـد و سـلطنت مـاد را قبـضه         دایات و ماردونیاس و بـاریس و ایتافرنـاس قیـام مـی              ایدِرنا و نورون  

  .کند شود و خودکشی می شنود دیوانه می تانیوکسارکس وقتی در مصر این خبر را می. کند می

م بـه      پ ۴۹۰دهد، اسپنداتِس مـغ در حـوالی سـال            دست می   بنابر تواریخی که کتیسیاس به    

او از  . شـود   بریـده مـی     از این زمان تاریخ ماد در داستانهای او دم        . سلطنت ماد رسیده بوده است    

خبر داشته، و در همین سال که اسـپنداتس مـغ بـه سـلطنت مـاد رسـیده داریـوش                     داریوش بزرگ   

 داستان لشکرکشی .که شاه پارس بوده به یونان لشکر فرستاده و در ماراتون شکست یافته است   

 شـاید هـم    .یونان را چونکـه مربـوط بـه وطـن خـودش بـوده درسـت شـنیده بـوده اسـت                       داریوش به 

خداد ماراتن ایـن اسـپنداتس را کـشته باشـد و مـاد را ضـمیمۀ       داریوش در داستانهای او پس از ر  

داستانهای دیگری کـه او دربـارۀ اسـپنداتس سـاخته بـوده یونانیـانی کـه                  پارس کرده باشد؛ ولی   

   .اند اند از آوردنشان خودداری کرده دیگر داستانهای او را آورده

پـرداز    ذهـن داسـتان   بینیم، نامهـائی کـه ایـن کیـسیاِس دروغـین سـاخته مخلـوق                  چنانکه می 

دختر هوخشتر و شـهبانوی     ) آمیتیس(» ایتیش  اَمە«یادآور نام   » آمیتیداس«. خودش بوده است  

نبوخد نصر دوم بابل است، که این کتیسیاسِ دروغین در جائی شنیده بوده و وارد این داسـتان                  

ــه  کــرده و او را بــه  ارکس کــه او پــسر  تانیوکــس. کــوروش داده و شــده مــادر پــسران کــوروش    زنــی ب

باشد، یعنی مـرد  ) تن بزرگ(» وزرکَە تنە«کوروش و شاه ماد معرفی کرده نیز شاید تلفظ یونانی       

هـای چاروادارهـای ایرانـی بـوده       توانسته یکی از قهرمانان افـسانه       مند، که می    اندام و تنه    درشت

یسیاِس دروغین رسـیده    گوش این کت    باشد و توسط چاروادارها در یکی از سفرهای بازرگانی به         
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باشد که در شمال عربستان بـر       » خادوشیّه«نشین    سرزمین کادوسیّە نیز شاید منطقۀ آرامی     . بوده

قادسـیه  جـائی کـه نـامش بعـدها        ( واقـع بـوده      کرانۀ جنـوبی فـرات در سـرزمیِن باسـتانیِ اور کَلـده            

دانـسته   نـامش را مـی   آنجـا رسـیده بـوده و          ، و چه بسا که این کتیسیاس دروغین در سـفری بـه            )شد

هــای مــردم قبایــل بیابانهــای شــام بــوده کــه   ایــن ســرزمین منبعــی بــرای بــسیاری از افــسانه . اســت

ــا اینجـــا نیـــست    ــا بازمانـــده اســـت، و جـــای ســـخن از آنهـ ــا بـــرای مـ از گاؤمـــاتە و . برخـــی از آنهـ

ــردِیَّە در داســتان کتیــسیاس دروغــین هــیچ خبــری نیــست     کــام ا را شــاید او ایــن نامهــ . بــوجیە و ب

شاید نامهای اسپنداتِس و اسپیتاماس را او در یکـی از سـفرهای چـارواداریش از               . نشنیده بوده 

گونـه درآورده اسـت؛     ایـن   داستانهای حماسی ایرانیان دربارۀ رستم و اسفندیار شنیده بوده و بـه           

و همـان داسـتانهای حماسـی اسـت،            که نام خانـدانِی زرتـشت بـوده نیـز مربـوط بـه              اسپیتامەزیرا  

بـاختریە کـشته شـده بــوده      هـم زرتـشت در یکـی از لشکرکـشیهای ایرانیـان قبایـل تـوران بـه        اًواقعـ 

دانــسته،  شــناخته و چیــزی دربــارۀ زرتــشت نمــی ولــی کتیــسیاس دروغــین زرتــشت را نمــی. اســت

بـوده، و مؤسـس دیـن مغـان شـاه بـاختریَە             » سـمیرامیس «در داسـتانِ او لقـبِ سـلطنتی         » زروستر«

ــه ــه     دســـت  بـــوده و بـ ــوده کـ ــم معـــشوق ســـمیرامیس بـ ــمیرامیس کـــشته شـــده اســـت و پـــسرش هـ سـ

 منـسوب بـه هـومر    هـای  افـسانه  یونـانی کـه در   اًرسـمی دقیقـ  (آشـور بـرده اسـت        سمیرامیس او را به   

اتفاقِ نظِر پژوهشگرانِ غربـی، اغلـب ازآنِ بلنـدپایگان ایرانـی               بقیۀ نامها، به   ).ه است آمده بود 

ئـی کـه دیـدیم     گونه دیە و دیگر مناطق غرب اناتولی بوده، و او بهم در لی در اوائلِ سدۀ چهارم پ 

  . وارد داستانهایش کرده است

داستانهای او هیچ ارتباطی با رخدادهای تاریخیِ ایران در زمان ماد و هخامنـشی نداشـته               

نـام و نـشان از یـک قبیلـۀ            یـک جوانـکِ بـی     در داسـتانهای او     بینیم، کـوروش      چنانکه می . است

نام اَمردها بوده که دست تقدیر و تحریکاتِ یک غالمِ ناراضی از شاه ماد او                بدنام  به   بیابانگردِ

هـا کـشته شـده، و         دست کادوسـی    پادشاهی ماد رسانده بوده، ولی سلطنتش دیرپا نبوده و به           را به 

پسرش نیز نتوانسته سلطنت را حفظ کند و سلطنت ماد دوباره به وارث اصلی برگشته که همـان             

یعنی کـوروش در میـان شـاهان مـاد یـک رخـداد تـصادفِی               . اتس معروف به داریوش باشد    اسپند

بعد از او هم سلطنِت مـاد       . زودگذر بوده که فترتی در سلسلۀ سلطنتی ماد ایجاد کرده بوده است           

م اســت   پ۴۹۰شــود، و ایــن در ســال  گــردد و اســپنداتس شــاه مــاد مــی بــه خانــدان ســلطنتی برمــی

یونان لشکر فرستاده و رخداد موسوم بـه           سالی کشته شده که داریوش به      یعنی کوروش در همان   (

  .)ماراتن پیش آمده است

دهـد؛   گوید از ارتباط میان او و پارس و هخامنشیان خبر نمـی   وقتی از کوروش سخن می   او
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نخـستین شـاهی کـه او    . دانسته که کوروش از پارس و از خاندان هخامنشی بـوده اسـت              زیرا نمی 

ولی داستانهای . یونان لشکرکشی کرده بوده داریوش است که به شناسد اه پارس میعنوان ش به

هــا او منفــور پارســیان بــوده، و وقتــی     داریــوش در نوشــته . او دربــارۀ داریــوش نیــز افــسانه اســت   

اند که او را دفن کنند، و پدر و مادر داریوش در راه دفن کردن جسد  درگذشته پارسیان نگذاشته

   .اند، و جسد داریوش بر روی زمین مانده است شورشیان کشته شدهدست  پسرشان به

شود که کتیسیاسِ دروغین یک مـرد شـیادی بـوده سـوای کتیـسیاس         از همۀ اینها معلوم می    

این کتیسیاس . کار طبابت مشغول بوده است   اصلی که پزشک معتبری بوده و سالها در ایران به         

کلــی بیگانــه بــوده، هــیچ کتــابی دربــارۀ ایــران  رانــی بــهدروغــین ایــران را ندیــده بــوده، بــا زبــان ای

هـای هـرودوت را نیـز نخوانـده      خبـر بـوده، حتـی نوشـته        کلی بی   نخوانده بوده، از تاریخ ایران به     

هـائی سـاخته بـوده تـا در      بوده، و برای آنکه خـودش را آشـنا بـه تـاریخ ایـران نـشان بدهـد افـسانه                 

 از خودش بخواند و جایزه بگیرد و کسب نان و نـام             خبرتر  میدانهای شهرها برای یونانیهای بی    

انـد چیــزی در   هـای ایـن کتیـسیاس را بـرای مـا بازگذاشـته       نگـاران یونـانی کـه نوشـته     تـاریخ . کنـد 

جـا اشـاره نـشده کـه او وقتـی مـشغول روایـت ایـن          اند، و هـیچ     ارتباط با پیشۀ پزشکی از او ننوشته      

  . گفته یا نوشته باشدداستانها بوده چیزی از پزشکی یا ریاضیات هم

توانیم تـصور کنـیم کـه یـک چـاروادارِ روسـتایی بـوده کـه بـه              دربارۀ این کتیسیاس فقط می    

سـاز بـوده،      پـردازی دروغ    سفرهای بسیاری رفته بوده و داستانهای بسیاری شنیده بوده، داستان         

 را بخوانـد و ادعـای تجربـه و فـضل کنـد          هـایش   و برای آنکه در میدانهای شهرهای یونان نوشته       

داستانهائی را از پیش خودش ساخته و پرداخته بـوده کـه هـیچ ارتبـاطی بـا واقعیتهـای تـاریخی                      

گفته؛  شاید هم او کتابش را خودش ننوشته بوده، بلکه در میدان شهرها داستان می. اند نداشته

 از شـنوندگان بـوده، کـه منبـع اصـلیش           اند نوشتۀ یکی یا چنـدتا       او نسبت داده    و روایتهائی که به   

کتیــسیاس «همــین کتیــسیاسِ دروغــین بــوده، و نویــسنده در آغــاز هرکــدام از مطــالبی کــه نوشــته    

  .های این کتیسیاس است این وسیله معلوم شده که کتاب از بافته را آورده بوده، و به» گفت

م داستانهای زنانه اسـت    داستانهای او دربارۀ تاریخ ایران از زمان خشیارشا تا اردشیر سو          

در داستانهای او، خشیارشا مـردی دارای  . سرایی است و چنان است که پیرزنی مشغول داستان 

زنــان خانــدان هخامنــشی نظــر بــد دارد؛ و ایــن       انحــراف جنــسی و اخالقــی اســت و همــواره بــه     

 از میـان  شود که بسیاری از افراد خاندان سـلطنتی گرفتـار انتقـامِ او گردنـد و           رفتارش موجب می  

شـود، و وقتـی     در یکی از این داستانها، خشیارشا عاشق زنِ یکی از برادران خودش مـی             . بروند

راه  گیــرد تــا از آن را بــرای پــسر خــودش مــی بینــد کــه زن حاضــر نیــست کــه رام بــشود دختـر وی  مـی 
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ختر د. شود که اکنون زنِ پسرش است وصال مادر برسد؛ ولی اتفاقاً عاشق آن دختر می        بتواند به 

دسـت خـودش    ئـی کـه شـهبانوی خـشیارشا بـه       جامـه دهـد،  او مـی  ئـی بـه   شود و شاه هدیـه    تسلیم می 

بـرد، و   شـهبانو از موضـوع بـو مـی     ). انـد   بافتـه   ریسیده و می    مثل زنهای یونانی که می    (بافته است   

گیـرد کـه از مـادر دختـر انتقـام       سـبب حیلـۀ مـادر دختـر اسـت، تـصمیم مـی        این گمان کـه ایـن بـه        به

کــه زنِ بــرادر خــشیارشا کنــد کــه ایــن زن را  او در جــشن ســال نــو از شــاه درخواســت مــی . گیــردب

یعنـی  شـوهر زن  . کنـد  تکـه مـی   دست خـودش تکـه    آنگاه اندام زن را به    . او تسلیم کند    به است

گریـزد تـا برضـد شـاه بـشورد؛ ولـی در           دارد و به بـاختریَە مـی        اش را برمی    نیز خانواده  برادر شاه 

  .شود میاش از بزرگ و کوچک کشته  سط مأموران شاه دستگیر و با همۀ افراد خانوادهراه تو

 او  .انـد   اش زنهـا بـوده      که انگیزه  شدهدرباری  ئی    قربانی توطئه خشیارشا در داستانهای او     

نام مگابیزوس پـسر زوپیـروس بـود و زنـا             نویسد که خواهر خشیارشا زنِ یکی از خویشانش به          می

لیکن خشیارشا از کشتن خـواهر    . بیزوس از خشیارشا تقاضا کرد که او را بکشد        کرده بود و میگا   

.  شـد کـه خـشیارشا را بکـشد     درصـدد خشم شد و مگابیزوس از خشیارشا به . خودش امتناع نمود  

پسر بزرگ خشیارشا که داریوش نام داشت نیـز از پـدرش در خـشم بـود زیـرا کـه زنِ او را پـدرش                        

دار  او بـا همدسـتی داریـوش و ارتبـانوس و خزانـه      . زناکـاری کـرده بـود      فساد کشانده و وادار به      به

. خـــشیارشا زهـــر خورانـــد و او را کـــشت  بـــود توطئـــه چیـــد و بـــهمیتـــراداتسســـلطنتی کـــه نـــامش 

فرزنــدان تمــامی  و ، نــشاندســلطنت بــه خــشیارشا را  ســالۀ۱۸ پــسر ارتبــانوس پــس از آن اردشــیر 

دســت  را نیــز بــه  شــریک توطئــۀ قتــل پــدر بــودتــر و ازجملــه داریــوش کــه پــسر بــزرگ خــشیارشا

 .، داریــوش بــه دســتور اردشــیر بــه انبــار خاکــسته افکنــده شــد و خفــه گردیــد  اردشــیر از میــان بــرد

 سـپس ارتبـانوس   . بـردار زده شـد    فرمـان اردشـیر       بـه جرم خیانت و قتـل خـشیارشا           به میتردات نیز 

  کـه در خوابگـاهِ خانـۀ اردشـیر        زخمـی   شد که اردشیر را بکشد و خودش شاه شود، لیکن          درصدد

نـام     همدست او مردی بـه     .به اردشیر زد کارگر نشد و اردشیر دستور داد او را زیر شکنجه کشتند             

همـراه   پـسر ارتبـانوس را اردشـیر بـه          سـه . اسپامیترس بـود کـه همچنـین در زیـر شـکنجه کـشته شـد               

ر در آن جنـگ کـشته    هـر سـه پـس     . جنگی فرستاد که یقین داشت کشته خواهند شـد          مگابیزوس به 

همـان زنـی کـه    (در بـرد، و زنـش         شدند، ولی مگـابیزوس کـه زخـم شـدیدی برداشـته بـود جـان بـه                 

او را مــداوا کــرد تــا بهبــود )  و از خــشیارشا خواســته بــود کــه او اعــدام کنــدمــتهم بــه زنــا کــرده بــود

ا زنــش پــس از آن مــادر و خــواهر و بــرادر مگابــازوس پادرمیــانی کردنــد تــا مگابــازوس بــ  . یافــت

   . و به زندگی با او ادامه دادآشتی کرد

داستان فساد و کشت و کـشتار متقابـل اسـت کـه عامـل آن نیـز                  بینیم  چنانکه می داستان  
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فـساد اخالقـی خانـدان شـاهی        . دهـد   زنهایند، و خبر از فروپاشی سلطنت هخامنشی از درون می         

ا جنبـۀ اسـرارآمیز داسـتان بیـشتر     شـوند تـ   گران نیز کشته مـی  همۀ توطئه. مایۀ اصلی داستان است  

بایـست کـه در برابـر اینهـا زوری      اردشیر که توسـط اینهـا بـه شـاهی نـشانده شـده بـود و مـی            . شود

امــا . اتهــام شــرکت در قتــل پــدرش از میــان برداشــت    یکــی بــه  نداشــته باشــد همــۀ اینهــا را یکــی  

ریک قتل پدر کند،    کتیسیاس دروغین متوجه نبوده که نباید داریوش پسر بزرگ خشیارشا را ش           

در اینجــا . شــود معمــوالً در چنــین مــواردی پــسر بـزرگ شــاه مــی . زیـرا او پــس از پــدرش شــاه نـشد  

  .کتیساس دروغین در پرداختن داستانش مرتکب اشتباه بزرگی شده است

داستان خشیارشا نیز شبیه داستانهائی است که کتیسیاس دروغین دربارۀ شاه آشور و مـاد      

ــا اطــالع  از آنجــا کــه هــرودوت   .  اســپیتاماس مــغ ســاخته بــوده اســت   و کــوروش و پــسرانش و  ب

ئی بـه موضـوع توطئـه در دربـار خـشیارشا و اردشـیر                  هیچ اشاره  وسیعی که از تاریخ ایران داشته     

یقین گفت که این      توان به   ئی به کشته شدن خشیارشا ندارد، پس می         اول، و همچنین هیچ اشاره    

.  بـوده اسـت   دروغـین ۀ ذهن شخص کتیسیاسِ و ساخته و پرداخت  بنیاد  کلی دروغ و بی     داستان به 

ــه   او ــالش توســط یــک توطئ ــوده     خــشیارشا را در خی ــار ب ــان  کــه عامــل آن فــساد زنهــای درب  از می

سـلطنت نـشانده اسـت، تـا دربـار ایـران را مرکـز توطئـه و          برداشته و پـسر نوجـوانش اردشـیر را بـه          

 را شــاهیم چنــدین تــن از بزرگــان خانــدان    بعــد هــ . آشــفتگی و نابــسامانی جلــوه دهــد   فــساد و 

   .کشتن داده است هائی که در این داستان آورده در خیالش به توطئه به

دوم کــه جانــشین اردشــیر دوم شــد درگیریهــای خــشیارشا بــا روی کــار آمــدنِ در داســتانِ او، 

 یکـدیگر  دسـت  گردد و بسیاری از پسران اردشیر اول به     خاندانی برسر تخت و تاج با او آغاز می        

تـاج و   صـدد دسـتیابی بـه    بـه  تـا از بـرادرانِ خـشیارشا دوم    ۱۶بنابر ایـن داسـتانها    . گردند  کشته می 

در حـالی کـه مـست و     را بـود کـه خـشیارشا دوم      سـکیدیانوس  نام  یکی به . تخت پدرشان برآمدند  

شــش مــاه بعــد . ســلطنت نشــست خــودش بــهو خوابگــاه رفتــه بــود در خوابگــاه کــشت  مــدهوش بــه

شـورید و سـکیدیانوس را       سـکیدیانوس بـود برضـد     اوخوس کـه شـهریار بـاختریە        دیگرش  برادر  

ــه      گرفتــه ــا لقــب داریــوش دوم ب ــار خاکــستر افکنــد و خفــه کــرد و خــود ب . ســلطنت نشــست   در انب

، ولی بـر او   بود شهریار سوریه    رو شد که     روبه  برادر دیگرش ارشیتش   شورش نیز با    داریوش دوم 

 را  های پدرش بودند    ش که از همخوابه   ان برداشت وآنگاه همۀ برادران    پیروز گردید و او را از می      

  . تن را نیز زنده نگذاشت  و یک کردکشتار

عهــد و جانــشین بالفــصل خــشیارشا دوم بــوده را کتیــسیاس دروغــین   داریــوش دوم کــه ولــِی

کـه  کشد تا فساد و خشونت هخامنشیان را نـشان داده باشـد؛ یعنـی مردمـی                   تصویر می   گونه به   این
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انـد و همـواره در توطئـه برضـد یکـدیگر       کـرده  گونه با خـشونت رفتـار مـی         با خاندان خودشان این   

خـاطر برقـرار    انـد ادعـای سرپرسـتی جهـان متمـدن بـه            کـرده    و همدیگر را کـشتار و نـابود مـی           بوده

ا پرداخته و برای یونانیه داستانهائی که او می. اند داشتنِ صلح و آرامش در کل جهان را داشته     

. انگیــز بــود ولــی هــیچ حقیقتــی را دربــر نداشــت گفتــه اســت شــنیدنش بــرای یونانیهــا دل بــازمی

بعد، دیگر نامها ساختۀ ذهن خود او بوده، و بسیاری از        جز نامهای شاهنشاهان از داریوش به       به

  .عنوان اعضای خاندان سلطنتی آورده است حتی نامهای ایرانی نیست نامهائی که او به

دانــسته کــه پایتخــتِ بــزرگ شاهنــشاهی در اســتخر اســت و    گونــه کــه نمــی  نکتیــسیاس همــا

گـاه نـشنیده بـوده     گونه کـه نـام همـدان را هـیچ     پنداشته که شاه همیشه در شوش است، و همان      می

دانسته که آرامگاههای داریوش و خـشیارشا و اردشـیر         که سومین پایتخت شاهنشاهی بود، نمی     

رودان در  دهد آنها را مثل مردگان شـام و میـان     گ آنها خبر می   اول در کجا است، لذا وقتی از مر       

شدند، و انگار که گورِ این  نمایاند که در شوش دفن می   کند، و حتی چنین می      زیر زمین دفن می   

گوید کـه وقتـی اردشـیر درگذشـت       حتی در داستانی می   . شاهان در شوش را نیز دیده بوده است       

خبر  ظر خودِ اردشیر نبود، و باگورازوسِ هزاربد که او را بی         او را در جائی دفن کردند که مورد ن        

کتیسیاسِ . سنگسار کشته شد  در آنجا دفن کرده بود مورد خشم جانشین اردشیر قرار گرفت و به            

دروغین خبر نداشـته کـه اردشـیر پـیش از درگذشـتش آرامگـاه باشـکوه خـودش را در اسـتخر در                    

پنداشـته کـه اردشـیر     ل کوه ساخته بـوده اسـت، و مـی   کنار آرامگاههای داریوش و خشیارشا در د 

  . هم در شوش دفن شده است

 دوران پر از توطئه و دسیـسه  همچون  دروغیندوران سلطنت داریوش دوم را نیز کتیسیاس     

او . تصویر کشیده است، تـا اطـالع خـودش از تـاریخ ایـران را بـرای یونانیـان نقـل کـرده باشـد                          به

گرفتـه و داسـتانهائی      )اناباسـیس  ( گزینوفون  از سفرنامۀ  عمدةًا  رخدادهای زمان داریوش دوم ر    

بنـابر  . هـای خـودش معرفـی کنـد     هـا و شـنیده   آنها افزوده است تا آنهـا را دیـده   از پیش خودش به 

) خواهرِ مـادرِ ( خالۀ داستان او، داریوش دوم از یک مادر بابلی بود، و همسری داشت بابلی که            

، زیـرا گزینوفـون   بـوده گزینوفون گرفته نوشتۀ این نام را او از    . بود پروشات    و نامش  خودش بود 

). زاده پـری (دانسته و پریزاتیش نوشته اسـت کـه پارسـی اسـت             نام شهبانوی داریوش دوم را می     

ها در دربار قلمداد کرده است   را زنی خونخواره و محور توطئه    پروشاتکتیسیاس در داستانش    

کرد و دست او را       های او توجه می     خواسته  اه به دیدی داشت و ش   ش  تأثیر شاه بر   نویسد که او    و می 

   .در دربارش بازگذاشته بود

در . آمدهای شکست و قتل کـوروش کهتـر نیـز داسـتانهای جـالبی سـاخته اسـت              دربارۀ پی 
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 شاهخشم بود، و از   به کوروشاز کشته شدن فرزند محبوبش    پروشات   خوانیم که   این داستان می  

او بسپارند  روزی در حضور شاه گفته وی بوده که کوروش را کشته است بهخواست که مردی که 

شـکنجه سـپردند    اش دستور داد این مرد را به   غالمان ویژه    سپس به  پروشات. او پاداش دهد    تا به 

ــکنجه  ــر شـ ــاه  و ده روز در زیـ ــا نگـ ــد  هـ ــانش را بریدنـ ــتند و زبـ ــد و در  داشـ ــشمانش را برکندنـ  و چـ

اش را    أموران ویـژه  پروشـات مـ   .  و او را در زیـر شـکنجه کـشتند          دگوشهایش مـواد گداختـه ریختنـ      

  از آنهااند را شناسایی کند و که شخصاً در کشتن کوروش شرکت داشته کار گماشت تا کسانی به

گیـری از شاهنـشاه       میتراداتس ازجمله کسانی بود که پس از جنـگ پـاداش چـشم            . انتقام بگیرد 

مهمــانی  روز میتــراداتس را بــه پروشــات یــک. بــوددریافــت کــرده بــود و مــورد رشــک پروشــات   

در حالـــت مـــستی از زبـــان میتـــراداتس بیـــرون کـــشید کـــه ضـــربتی    خـــاص او رأموفراخوانـــد و مـــ

گـران   شکنجه میتراداتس را پروشات بازداشت کرده به. کوروش زده و او را ازپا افکنده است     به

دند، و روزهـا در ایـن حالـت بـود و            سپرد؛ او را در صندوقی نهادند و دستها و سرش را بیرون کر            

کــرد و  او در همــین صــندوق قــضای حاجــت مــی. دادنــد او شــیر و عــسل و دیگــر خوردنیهــا مــی بــه

  ١. روز زیر شکنجه بود تا متالشی شد۱۷پوستش عفونت کرد و کرم در آن ایجاد شد و 

یـد و  ورز آوران ایـران رشـک مـی    بنا بر داستان کتیسیاس دروغین، پروشات چونکـه بـه نـام      

را   بـرآن بـود کـه خـدمتگزاران باوفـای اردشـیر         چشم آن را نداشت که مـردان پرافتخـار را ببینـد،           

ازجمله افراد مورد نفرت پروشات افسری بود که پـس از         . نیست کند   دیگری سر به   یکی پس از  

زبـان ایـن مـرد بیـرون         اش از   أمور ویـژه  پروشـات توسـط مـ     . سِمِت وزیر شاه منصوب شـد       جنگ به 

 پروشــات بــرای . بریــده بــرای شــاه بــرده اســت شــدنش  پــس از کــشتهکــه او ســر کــوروش راکــشید 

 بـا شـاه شـطرنج       ) طـال  ۀهـزار سـک   (برسـر هـزار زریـک       روزی  و   ئـی اندیـشید،     کشتن این مـرد حیلـه     

تر بود، ولی در دور اول عمـداً باخـت    دست بازی از اردشیر چیره پروشات در شطرنج . بازی کرد 

در دور دوم بـا شـاه قـرار گذاشـت کـه هـرکس بازنـده شـود پـنج               . شـاه داد    بهو هزار زریک را نقداً      

پنداشته که ایرانیها نیـز مثـل یونانیهـا بردگـان اختـه               کتیسیاس می (برنده بدهد     خواجۀ سرا را به   

جــای پــنج  در ایــن دور، پروشــات برنــده شــد و از شــاه خواســت کــه بــه   ). هایــشان دارنــد در خانــه

 را وقتــی وزیــر شــاه مجبــور شــد کــه بپــذیرد، و پروشــات  .  ببخــشدوی خواجــه فقــط وزیــرش را بــه 

 دســتور داد او را زنــده زنــده در برابــر او پوســت     گــران ســپرد و   او را بــه شــکنجه تحویــل گرفــت 

  ٢.هالکت برسد  زدند تا در زیر شکنجه بهبر چارمیخبرکندند و در میان آن پوست 

                                                 
  .۱۶ – ۱۴: پلوتارک، اردشیر 1
  .۱۸: همان ٢
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سـبب شـهرت و محبـوبیتی         بـه  داستان دیگری که کتیسیاس دروغـین آورده آنکـه پروشـات          

در میـان پارسـیان کـسب کـرده بـود            اردشـیر    شهبانوی بسیار زیبا و نیکوکار    عروسش استاتیرا   که  

ئـی ماهرانـه طـرح         او نقشه  .و تصمیم گرفت که شهبانوی نیکوکار را ترور کند        ورزید و     رشک می 

 او بـرای ایـن منظـور        .سـوی او دراز نـشود       کرد تا که وقتـی اسـتاتیرا بمیـرد انگـشت اتهـام شـاه بـه                

خواسـت جنـایتش را     روزی کـه مـی    . خـورد   روزه با شـاه و اسـتاتیرا برسـر یـک سـفره غـذا مـی                  همه

زهـری کـشنده آغـشته بـود و         دستور او کاردی را بر سـفره نهادنـد کـه یکطـرفش بـه                انجام دهد، به  

 و یک   ۀ بریانی که برسفره بود را دونیم کرد       پروشات با دست خودش پرند    . یکطرفش پاک بود  

ــ ایــن عمــل او بــه . اش را در بــشقاب اســتاتیرا نهــاد  نیمــه عروســش تلقــی   ۀ محبــت نــسبت بــه مثاب

 در اثر زهری که همراه با چاقو .خوردن ادامه داد   گونه بدگمانی به    استاتیرا بدون هیچ   شد، و   می

   ١.وارد گوشت شده بود شهبانوی نیکوکار درگذشت و اردشیر را داغدار کرد

کرده که اینها رازهای  گفته حتی در فکرش خطورن می  داستانها را می  کتیساس وقتی این  

او وقتــی ایــن داســتانها را  . هــا درز کنــد مهــری اســت کــه معمــوال نبایــد بــه بیــرون از خانــه    ســر بــه

گـاه   پـردازی بـوده کـه فرامـوش کـرده کـه نبایـد رازهـائی کـه هـیچ           پرداخته چنان غرق در دروغ      می

ولی عادت . آنها باخبر نشان بدهد تانش کند و خودش را نسبت به    شوند را وارد داس     افشاء نمی 

چارواداریِ او مانع از آن بوده که متوجه این موضوع بشود؛ و چنین داسـتانهائی را آورده اسـت                

. ام شـده   مهرتـرین رازهـای درون دربـار ایـران نیـز بـاخبر مـی                هـا بگویـد کـه مـن از سـربه            تا به آتنی  

داده اسـت تـا خـودش را آگـاه بـه امـور ایـران           خورد یونانیان می    ایران به جای تاریخ     اینها را او به   

  .نشان بدهد

ایـران   وفـادارترین سـپهدار     بـه  خوانیم کـه پروشـات      در داستان دیگری از این کتیسیاس می      

رنە، شـهریار لیـدیە         (بـود    چیترفرنـاس در اناتولی کـه      ورزیـد، زیـرا او در        کینـه مـی   ) همـان چیتـر فـَ

 در شکست   پروشاتنظر    وروش رشادتهای شایانی از خود نشان داده بود و به         جنگ اردشیر و ک   

 بـدبین کـرد و بـرآن        مـرد عنـاوین گونـاگون شـاه را از ایـن             او بـه  . داشتو قتل کوروش سهم عمده      

  .نیست کردند سر به را چیترفرناس فرستاد و یسسارد داشت که کسانی به

زن   در اثـر حـسادتی کـه بـه      پروشـات  م کـه  خـوانی   باز در داستان دیگری از این کتیسیاس می       

یکی از بزرگان دربار بنام اردشیر داشت، نـزد شـاه سـعایت کـرد کـه اردشـیر هـوای                     بسیار زیبای   

کشتن وی کرد و خودش   بهتحریکوسیله شاه را  این ، و بهدارددستیابی بر تخت و تاج را در سر     

 .را در حضور او در زیـر شـکنجه کـشتند     و او را به جالدانش سپرد تا وی        قتل این مرد زد     دست به 
                                                 

  .۲۰: همان 1
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 همسر یکی از پروشات دیگر اینکه دختر شاه و .هدِف پروشات آن بود که زنِ این مرد بیوه شود

زنـی    را نیـز بـه  خـودش  خـواهر  تخمـس  تـری ایـن  .  بـود تخمـس   ترینام    افراد خاندان هخامنش به   

 را برضـد او   تخمـس   تـری ن   رسید، وسائلی انگیخت و اطرافیا     به پروشات وقتی این خبر    . گرفت

بابـل آورده   پس از آن مادر و دو بـرادر و دوخـواهر او را بـه   . کشتن داد شورش درآورد و او را به      به

 بـود را نیـز زنـده    تخمـس  تـری  و بـرآن شـد کـه زن پـسر خـودش کـه دختـر        ،گور کـرد  همه را زنده به   

  .ده گذاشته او را زناز او درگذشت گورکند، ولی در اثر گریه و زاری پسرش به

مــادرش  شــاه از جنایتهــاپــس از ایــن خــوانیم کــه  در دنبالــۀ داســتان کتیــسیاس دروغــین مــی

و پس از مدتی    رفت،  بابل     به پروشاتبرود، و   نزد خانوادۀ خودش     بابل  خواست که به   پروشات

؛ و چونکـه پیـر شـده بـود چنـدان دیـری زنـده                شـوش برگـشت     دست آورده مجـدداً بـه       دل شاه را به   

  .د و در همان سال درگذشتنمان

خــوانیم کــه  انــد، مــی بــاز در داســتان کتیــسیاس دروغــین کــه پلوتــارک و دیــودور بازنوشــته   

 روز بـوده،  ۳۶۰سـال یونـانی   (خوابید   سال را با یک زن می  زن داشت و هر روز۳۶۰ِاردشیر دوم   

بــر ). داد  مــی زن بــه اردشــیر دوم۳۶۵ روز اســت وگرنــه ۳۶۵دانــسته کــه ســال ایرانــی  ولــی او نمــی

 تایشان ثمـرۀ همخـوابیش بـا        ۱۴۷ پسر داشت که     ۱۵۰اساس داستان او، اردشیر دوم از این زنها         

ــد  ــدی بودنـ ــان غیرعقـ ــدیش    . زنـ ــاراتس از زن عقـ ــوش و اُوخـــوس و اریـ ــسرانش داریـ ــان پـ از میـ

. زهــر کــشته شــده بــود   همــان اســتاتیرا کــه در داســتان او بــه دســت پروشــات بــه    اســتاتیرا بودنــد،

عهد و شـریک سـلطنت        یر دوم وقتی به جنگ کادوسیها رفت پسر بزرگش داریوش را ولی           اردش

وقتــی . عمــر اردشــیر دوم بــه درازا کــشید، و داریــوش شــتاب داشــت کــه زودتــر شــاه شــود     . کــرد

بـازوس نـام داشـت را بـا خـودش             اردشیر بیمار شد داریوش رئیس کاخ سلطنتی پـدرش کـه تـری            

بـرای آنکـه کـارش باموفقیـت انجـام      . دش زودتـر شـاه شـود      همدم کرد که پـدرش را بکـشد و خـو          

قرار بر این رفت که یک شـب وارد  . تا از برادرانش را نیز با خودش همدست کرد      شود او پنجاه  

بـازو و دو   شب که شـد داریـوش و تـری    . خوابگاه پدرشان شوند و پدرشان را در خوابگاه بکشند        

ولـی اردشـیر توسـط یکـی از نـوکرانش از ایـن            . تن دیگر بـا دشـنه وارد خوابگـاه پدرشـان شـدند            

ــستاد         ــوار ای ــار دی ــرده در کن ــد و پــشت پ ــود و در بــسترش نخوابی ــه آگــاه شــده ب داریــوش و . توطئ

اردشـیر از پـشت پـرده آنهـا را         . همدستانش چون بستر را خالی یافتند از خوابگاه بیـرون آمدنـد           

فردا جلسۀ محاکمه برپا شـد و       . ندشناسائی کرد و همان شب دستور داد تا آنها را بازداشت کرد           

پـس از آن اوخـوس و بـرادرانش    . بـازو محکـوم بـه اعـدام شـده بـر دار زده شـدند        داریوش و تـری  

ابتدا اریاراتس کـه بـرادرِ مـادری اوخـوس بـود بـه          . برای قبضه کردن سلطنت در رقابت افتادند      
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رمان از تـو درخـشم اسـت        اوخوس به او گفته بود که پد      . توطئۀ اوخوس زهر خورد و از دنیا رفت       

پـس از آن ارشـامس کـه از یکـی از     . خواهد که تو را بکشد، و او زهر خورده خودکشی کـرد           و می 

. دسـت ارتابـاد پـسر ارتابـازوس تـرور شـد       های اردشیر دوم بود به تحریـک اوخـوس بـه            همخوابه

و او نیـز    تحریـک ارشـامس اعـدام کـرده اسـت،             اوخوس به ارتاباد گفته بود که پـدرت را شـاه بـه            

خـاطر کـاردانی و تـدبیر و خـردی کـه در او       اردشـیر دوم کـه ارشـامس را بـه    . ارشامس را ترور کرد   

اوخـوس کـه   . داشت پس از ترور شدنِ ایـن پـسر از غـصه دق کـرد و مـرد      دید بسیار دوست می     می

او . ترین پسِر اردشیر دوم بـود پـس از پـدرش بـا لقـب اردشـیر سـوم بـه سـلطنت نشـست                       بداخالق

تـن را نیـز زنـده نگذاشـت؛       برادران و خواهران و شوهران خواهرانش را کشتاره کرد و یـک          همۀ

  .آنگاه دست به کار کشتار دیگر بزرگان خاندان سلطنتی شد

مجموعــۀ ایــن داســتانهای تخیلــی کــه کتیــسیاس دروغــین جعــل کــرده بــوده دربــار ایــران را  

ریـز و عـالی از    دمان ابلـِه خـشن و خـون   ئی از مر   مجموعه زمان محور تمدن جهان بود      که در آن  

کشد که کاری جز توطئه برضد یکدیگر و کشتار یکـدیگر       تصویر می   هرگونه اخالق انسانی را به    

همۀ ایـن داسـتانها را ایـن مـرد کـه            . اند  کرده  رحمانه کشتار می    اند، و حتی زنها را نیز بی        نداشته

  .گفته است  یونانیها میکرده کتیسیاس است در زمان اردشیر سوم برای ادعا می

از عوامـل کـسب نـام و    ادعـای آشـنایی بـا تـاریخ و فرهنـگ ایرانیـان       زمـان   از آنجا که در آن 

آوازه بــرای هرکــدام از تحــصیلکردگان یونــانی در کــشور خوشــان بــود، بــسیاری از آنهــا دســت     

هــا ایــن کــار نوشــتن تــاریخ ایــران شــدند، کــه عمومــاً مورخــان واقعــی بودنــد، ولــی در میــان آن     بــه

ایـن مـرد بـدون آنکـه اطالعـی از ایـران و              . انگیـز اسـت     کتیسیاس دروغـین یـک اسـتثناء شـگفت        

ئـی از اطالعـات    ایـن کـار زد و مجموعـه    تاریخ ایران و وقایع داخلـی ایـران داشـته باشـد دسـت بـه          

  داستانهای او هرچنـد .انتشار داد » تاریخ ایران «تحت عنوان   وار را     و غیرواقعی و افسانه   آشفته  

ادعای اینکه او همـان کتیـسیاس       . نموده است   ها دلپذیر می    اساس بوده ولی برای یونانی      که بی 

کـرده، و اطالعـاتش را در درون دربـار ایـران شـنیده و                معروف است و در دربار ایران خدمت می       

. داد خوانـد اهمیـت مـی    از آرشیو سلطنتی گرفته است به مطالبی که نوشته بود و برای مـردم مـی          

دانسته   دانسته که پارس و ماد در کجای جهان قرار دارند، نمی            این کتیسیاسِ دروغین نمی   ولی  

دانـسته کـه بابـل در کجـا واقـع شـده اسـت، و         که باختریە دو هزار کیلومتر از ماد دور است، نمـی      

جــای  دروغ خــودش را بــه او بــه. ایــران نرفتــه بــوده اســت گــاه بــه دارد کــه او هــیچ همــین معلــوم مــی

پـردازی کـسب نـام و نـان کنـد؛ زیـرا خـدمت در دربـار                    س مفقود جازده بوده تا با داسـتان       کتیسیا

شـــد کـــه کمترکـــسی در جهـــان   ایـــران نـــزد یونانیهـــا یکـــی از بزرگتـــرین افتخـــاراتی شـــمرده مـــی  
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او بخش بزرگی از کتابش را به افـسانۀ سـمیرامیس اختـصاص داده      . آن نائل آید    توانست به   می

هـای جهـان تبـدیل       برای یونانیـان دنیـای باسـتان بـه یکـی از اعجوبـه              لذا این سمیرامیس  . است

  . شد و داستانهایش در بسیاری جاها برسر زبانهای یونانیان افتاد و وارد کتابها شد

خواهنــد کــه دروغــین بــودن ایــن کتیــسیاس و شــیاد بــودنِ او را      شناســان غربــی نمــی  ایــران

ِن او اتفــاق نظــر دارنــد، او را همــان کتیــسیاس  پــرداز بــود بپذیرنــد، و درعــینِ حــالی کــه بــر دروغ 

 سـال در    ۱۷دانند که در زمان سلطنت داریوش دوم و اوائلِ سلطنت اردشیر دوم بـرای مـدت                   می

خواهند توجـه داشـته باشـند کـه داسـتانهائی کـه او ادعـا                   و نمی  ١شوش خدمت کرده بوده است؛    

او از آخـرین روزهـای سـلطنت     . گیرد چشم دیده است یک دوران هفتاد ساله را دربر می  کرده به 

اردشیر دوم و اوایل سلطنت اردشیر سوم نیز سخن گفته اسـت، و انگـار کـه بـیش از هفتـاد سـال                   

.  نهــانی دربــار در ایــن ســالها اطــالع داشــته اســت   رازهــایدر درون دربــار ایــران بــوده و از همــۀ  

 ایــن مــرد شــک کننــد،   جــای آنکــه در ادعــای کتیــسیاس بــودنِ   نگــارن غربــی در زمــان بــه   تــاریخ

خواسـته کـه حقـایق را     گویند که کتیـسیاس اطالعـات بـسیاری دربـارۀ ایـران داشـته ولـی نمـی           می

خاطر ضدیتی که بـا هـرودوت داشـته ایـن جعلیـات را درسـت کـرده و پراکنـده تـا                بنویسد بلکه به  

پـرداز   ۀ دروغمثال دیاکونوف پس از آنکه با دلیـل و برهـان دربـار           . هرودوت را از اعتبار بیندازد    

هـای   کلـی از نوشـته   توانیم که بـه  حال ما نمی با این «افزاید که     گوید می   بودنِ کتیسیاس سخن می   

او واقعاً مدتی دراز در ایران زیست و با بسیاری از پارسیان و مادها           . پوشی کنیم   کتیسیاس چشم 

ارزشـی   یان مطالب بیها و بگومگوهای فراوانی شنید، و گاهی در م آشنا بود و روایات و افسانه     

شود که محال است خودِ او جعـل کـرده    کند یک واقعه یا یک نام یا روایتی یافت می که نقل می  

جــای کتیــسیاسِ  جــای آنکــه فکــر کنــد کــه یــک مــرد شــیادی خــودش را بــه دیــاکونوف بــه» .باشــد

ی نویــسد کــه کتیــسیاس تــا وقتــی در ایــران خــدمت کــرده چیــزی را بــرا   مفقــود جــا زده بــوده، مــی

ذهـن    نوشـتن کـرده و در نوشـتنش بـه           خودش یادداشت نکرده و بعد که به یونان برگشته شروع به          

رسیده جعل کرده و تاریخ ایران  ذهنش می گونه که به   خودش متکی بوده لذا نامها و وقایع را آن        

را نوشته است تا به افتخاری شـبیه آنچـه کـه هـرودوت بـا نوشـتن تـاریخ ایـران دسـت یافتـه بـوده                         

کار نوشتن تاریخ ایران شد تصمیم جدی داشت     افزاید که وقتی دست به      و می . ت دست یابد  اس

و ازآنجـا کـه   «وسـیله بـر او برتـری یابـد؛      ایـن  که هرچه را هرودوت نوشته است تکـذیب کنـد و بـه         

بنـدوباری از پـیش خـودش     اطالع بوده با کمـال بـی   کلی از وقایع بی اش یاری نکرده یا به   حافظه

افزایــد کــه   حــال، دیــاکونوف در دنبالــۀ ایــن مطالــب مــی    بــا ایــن » .ا جعــل کــرده اســت مطــالبی ر
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البتـه علـم   . را دروغگـو اعـالم کـرد   ) یعنی هرودت یا کتیسیاس(بایست که یکی از دو مورخ        می«

  ١».نحو انکارناپذیری ثابت کرده که هرودوت دروغگو نبوده است کنونیِ تاریخ به

گو بنامد، ولی بسیاری      رفته که کتیسیاس را رسماً دروغ     تا این حد     کم  دستِدیاکونوف  

انـد، تـا جـائی کـه برخـی از آنهـا عالقـه               هـای او را بـاور کـرده         نگاران نـوین غربـی نوشـته        از تاریخ 

ئــی جــای گاؤمــاتە را گرفتــه اســت همــان   نحــو آشــفته دارنــد کــه اســپیتامه مــغ کــه در داســتان او بــه 

دسـت    بـوجیە بداننـد کـه بـه         اصـر کـوروش بـزرگ و کـام        زرتشت حقیقی بپندارند و زرتـشت را مع       

این نظری است که حتی کسی همچـون اومـستد بـا            . شورشیان مخالف داریوش کشته شده است     

بند است، و حتی گمان برده که اسپنداس که در  آن پای باور کردن داستان کتیسیاس دروغین به    

نگـاران    گونه، برخی از تـاریخ      نای. داستان کتیسیاس آمده نام اصلی داریوش بزرگ بوده است        

خواهنـد کـه تـشکیک دربـارۀ کتیـسیاس دروغـین را نفـی کننـد و او را کتیـسیاس              نوین غربی مـی   

آنها تا حدی عالقه به بـاورکردن داسـتانای ایـن کتیـسیاس دارنـد کـه برمبنـای                   . واقعی بپندارند 

ن لشکرکـشی را همـان      داستان او که اسپنداس شاه مـاد را بـه لشکرکـشی بـه بـاختریە فرسـتاده ایـ                   

لشکرکشی داریوش به پارت بداننـد و گـشتاسپ پـدر داریـوش را همـان گـشتاسپ شـاه بـاختریە                      

بدانند که از زرتشت حمایت کرد؛ و چنین بپندارند که زرتـشت در لشکرکـشی داریـوش بـزرگ                   

خـاطر   حتـی اومـستد بـه   ). یعنی زرتشت را سپاهیان داریوش بزرگ کشتند(به باختریە کشته شد   

ئی که به باور کردِن داستانهای این کتیسیاس داشـته پنداشـته کـه گـشتاسپ پـدر داریـوش                      قهعال

ســلطنت برســد شــاه بــاختریە بــوده و در زمــان ســلطنت کــوروش  پــیش از آنکــه کــوروش بــزرگ بــه

ــارت شــده اســت     بــزرگ و کــام  ــوجیە شــهریارِ پ ــسیاس     ٢.ب ــاور کــردن داســتانهای دروغــینِ کتی  ب

ئـی کـه حیثیـت یـک      تـر از ایـن داشـته باشـد، نتیجـه      کننـده   تـر و گمـراه      هئـی آشـفت     تواند نتیجه   نمی

  . کشاند زیر سؤال می باور به عنوان مردی افسانه پژوهندۀ معتبر غربِی تاریخ ایران را به

اند کـه کتیـسیاس بـا هـرودوت ضـدیت       شناسان غربی از کجا دریافته   معلوم نیست که ایران   

هـرودوت  . هـای هـرودوت همخـوانی نـدارد         هایش بـا نوشـته    کدام از داسـتان     داشته جز آنکه هیچ   

توسـط بـسیاری از اسـناد تـاریخی و            آنچه را که دربارۀ تاریخ ایران در زمان هخامنشیان نوشته به          

هــای  گزارشــهای او بــسیار دقیــق و از روی شــنیده  . شــود هــای مورخــان یونــانی تأییــد مــی   نوشــته

گاؤمـاتە و بـردِیَّە و داریـوش بـزرگ را بـا چنـان               مـثال داسـتانِ     . درست از مـردان آگـاه بـوده اسـت         

هـای داریـوش بـزرگ و        نبـشته   هـای بغـستان و دیگـر سـنگ          دقتی نوشته است که اکنون که نوشـته       
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های داریوش    های او را در کنار نوشته       اسناد بابلی و مصری بازخوانی شده است ما وقتی نوشته         

شـویم کـه او یـا از اسـناد مکتـوب اسـتفاده               گـذاریم متوجـه مـی       بزرگ و دیگـر اسـناد بازمانـده مـی         

نامها و جایهائی کـه او در       . اند  تاریخ ایران داشته    کرده یا از شنیدن از کسانی که آگاهی دقیق به         

شـدۀ سـدۀ اخیـر        هـای یافـت     رخدادهای تاریخ ایران آورده نیز بسیار دقیـق اسـت و توسـط نوشـته              

. گونـه اسـت      آنچـه نوشـته اسـت همـین        دربـارۀ کـوروش بـزرگ و خـشیارشا نیـز          . قابل تأیید است  

های هرودوت، آنچه کـه مربـوط بـه تـاریخ هخامنـشی اسـت، همـه درسـت اسـت،              نامها در نوشته  

طرز بسیار دقیقی پشت سر هم است و آشفته نیست، و گزارشها همه توسط منابع کتبـی                   وقایع به 

ولــی . أییــد اســترودان و ایــران و مــصر و دیگرجاهــا کــشف شــده اســت قابــل ت دیگــر کــه در میــان

کدام از داستانهای کتیسیاس دروغین دربارۀ ایران با وقایع تاریخی انطباق ندارنـد و همـه                 هیچ

آنچـه کـه دربـارۀ خـشیارشا و شـاهان پـس از او تـا        . پـردازِ خـودِ او اسـت     های ذهِن خیـال     از ساخته 

 شاهان ماد و گفته است چیزی بهتر از داستانهایش دربارۀ کوروش و داریوش و اردشیر سوم می

جای کتیسیاس مفقود جـازده   پردازی بوده که خودش را به     ساز دروغ   او مرد افسانه  . آشور نیست 

گفته تا نشان دهد که دربار ایران و خاندان سلطنتی مرکـز فـساد            و داستانهائی برای یونانیها می    

هر بادی ممکن ئی است که با     پاشیده  و توطئه و کشت و کشتار است و دولت ایران دستگاه ازهم           

ها و مردم یونان نباید برای چنـین دسـتگاهی    است که ساختمانش فروریزد و نابود شود، و آتنی        

گفتــه کــه در مقدونیــه ســلطنت   اینهــا را او در زمــانی مــی. اهمیتــی قائــل شــوند و از آن بــشکوهند 

یدن  در زیر سلطۀ خویش و بیـرون کـش         یونان که درصدد یکپارچه کردن       بوده فیلیپ تشکیل شده  

  .نشین از سلطۀ ایران بوده است سراسر سرزمینهای یونانی
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