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  جانشینان خشیارشا

  اردشیر اول. ۱

ســلطنت  خــشتر برجــایش بــه  م درگذشــت و پــسرش بــا لقــبِ اَرتە  پ ۴۶۵ در ســال خــشیارشا

 ســال بــا شــأن و شــوکت در ایــران و  ۴۱ایــن همــان اردشــیر درازدســت معــروف اســت کــه  . نشــست

  .جهان شاهنشاهی کرد

ایـران بـیش از هـر زمـان دیگـری             ن بـه  سبب آنکـه در زمـان اردشـیر اول وابـستگی یونانیـا              به

. ئی کسب کرده است بود، این پادشاه نیز مثل داریوش و خشیارشا در تاریخ یونان جایگاه ویژه

ۀ حکامِ شهرهای یونانی روابط بسیار نیکـو  علت این امر نیز آنست که او، مثل خشیارشا، با هم       

 اطاعــت و محبتــشان را نــسبت فرســتاد تــا گیــر مــی  چــشمکمکهــای مــالیبرقــرار کــرده بــرای آنهــا  

که کمکهای مالی اردشـیر    هرودوت در موارد متعددی از یونانیانی   .ایران بردوام بدارد  دربار   به

ۀ فرمـــانش بودنـــد نـــام بـــرده اســـت؛ و ایـــن گـــواهی نـــشان کردنـــد و گـــوش بـــه اول را دریافـــت مـــی

امنیــت را در و آرامــش و شــده   إعمــال مــیجــا در همــهداری ایــن شاهنــشاه بــزرگ اســت کــه   مــردم

همــین ســبب، ایــن شاهنــشاه نــزد     بــه. داشــته اســت  سراســر کــشور پهنــاور هخامنــشی برقــرار مــی   

هــرودوت کــه معاصــر . ئــی بــیش از داریــوش بــزرگ یافتــه اســت نگــاران یونــانی گــاه مرتبــه تــاریخ

آلـوده میـان     شـتاب ۀاردشیر اول بوده با احترام شایسته از اردشیر اول یاد کرده ضمن یک مقایس         

 ۀ یک تالشـگر، خـشیارشا نمونـ   ۀداریوش نمون«نویسد که  یوش و خشیارشا و اردشیر اول می   دار

رو مــا وقتــی از ایــن مــردان نــام  ازایــن.  یــک جنگــاور بــزرگ بــودۀیــک جنگجــو، و اردشــیر نمونــ

خـاطر   نویـسد کـه اردشـیر اول بـه           پلوتارک مـی   ١.»بریم باید از آنها با احترام شایسته یاد کنیم          می

  ٢.ۀ شاهان ایران برجستگی خاصی دارد در میان همۀ واالیشو روحیمنشی  بزرگ

  اصالحات اردشیر اول. ۲

تابعه و شوکت ایران را با سیاستهای   ملتهای   پادشاهی باتدبیر بود و وفاداری       اولاردشیر  
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او بـرای   . ماننـدی در جهـان حفـظ کـرد          سخاوتمندی بـی   دستی و  حکیمانه و بخردانه و با گشاده     

 هرچه بیشتر مردمِ سرزمینهای زیِر سلطه و حفظ نظم و آرامش در این سـرزمینها             جلِب خشنودیِ 

بــرای مــا ) کتابهــای عــزرا و نحمیــا(ئــی از آن را تـورات   اقـدامات اثربخــشی انجــام داد کــه نمونــه 

کـه سِـمِت نماینـدۀ      » عِزرا«نام    یکی از سران یهودا به      ها، او به    بنابر این نوشته  . برجا نهاده است  

اورشــلیم رفتــه معبــد   اســرائیل در دربــار ایــران را داشــت فرمــان داد کــه بــه    ختیــار قــوم بنــی اال تــام

قــانون شاهنــشاهی بازنویــسی کــرده  اســرائیل را بازســازی کنــد، قــانون کهــنِ یهــود را بــا توجــه بــه 

او در . بــرای یهــودان بخوانــد، و ثبــات امنیــت و آرامــش را در ســرزمین اســرائیل برقــرار بــدارد    

دست عزرا داد کاهنان و الویان و رهبران دینی یهود را از پرداختن مالیات و             ی که به  ئ  نامه  فرمان

مــتن فرمــان اردشــیر بــه عــزرا را تــورات چنــین . معــاف داشــت) عــوارض گمرکــی(بــاج راهــداری 

  :آورده است

. از جانب ارتخششتا شاهنشاه، به عـزرای کـاهن و کاتـِب کامـلِ شـریعِت خـدای آسـمان         

ز من صادر شد که هرکدام از قوم اسرائیل و کاهنان و الویانِ ایشان که              اما بعد؛ فرمانی ا   

چونکــه تــو از . اورشــلیم راضــی باشــند برونــد رفــتن همــراه تــو بــه انــد و بــه در ســلطنت مــن

شـوی تـا دربـارۀ یهـودا و اورشـلیم بـر وفـقِ         جانبِ شاهنشاه و هفت مشاورِ او فرستاده مـی      

نمائی، و سیم و زری را ببری که شاهنشاه تو است تفحص  شریعت خدایت که در دستِ

اند که مـسکن او در اورشـلیم اسـت، و نیـز               و مشاورانش برای خدای اسرائیل بذل کرده      

ــۀ خــدای خــود کــه در           ــان بــرای خان ــومِ تــو و کاهن همــۀ ســیم و زر و هــدایای نــذری کــه ق

ر حـسب  نظـر تـو و برادرانـت پـسند آیـد بـ            و هرچه بـه   … . اند را ببری    اورشلیم است داده  

و ظرفهـائی کـه بـرای خـدمِت خانـۀ خـدایت بـه تـو داده          . ارادۀ خدای خود انجـام دهیـد      

و چیزهــای دیگــر کــه بــرای خانــۀ . حــضور خــدای اورشــلیم تــسلیم کنــی شــده اســت را بــه

ــاه بـــده  خـــدایت الزم اســـت هرچـــه کـــه ضـــروری مـــی   و از مـــن . دانـــی را از خزانـــۀ پادشـ

 صــادر شــده کــه  )یعنــی رود اردن (رای رودداران مــاو ارتخشــشتا فرمــانی بــه همــۀ خزانــه  

هرچه عزرای کاهن و کاتِب شریعِت خدای آسمان از شما بطلبد را انجام دهید؛ تا صـد              

و … . وزنه سیم، تا صد قرابه شـراب، تـا صـد قرابـه روغـن؛ و نمـک نیـز هرچـه بخواهـد                       

و انــان انان و دربو و ســرودخ)متولیــان معبــد (الویــان کــه بــر همــۀ  دارم اعــالم مــیشــما  بــه

! و تــو ای عــزرا. خادمــان خانــۀ خــدا جزیــه و خــراج و بــاجِ راهــداری نهــادن جــایز نیــست

برطبــِق شــرع خــدایت کــه در دســت تــو اســت قاضــیان و داورانــی از میــان کــسانی کــه بــه     

. دانند را تعلیم دهید و کسانی که نمی… شرایع خدایت آگاهی دارند را منصوب کن، 
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قانون شاه عمل نکند بر او حکم کنید که یا اعدام یـا             و هرکه برطبق شریعت خدای تو و        

  ١.تبعید یا زندانی شود

انـد   اورشلیم رفته اسرائیل که همراه او از بابل به    ئی از نامهای سران بنی      عزرا سپس سیاهه  

دهـد، و گزارشـی     اختـصار شـرح مـی       گونگی سفرش از بابل تا اورشلیم را به         را آورده است، و چه    

دهد، و به  دست می  است را به فرمان شاهنشاه در اورشلیم انجام داده  که بهاز اقدامات اصالحی

بــرای اقــدامات  نوشــتۀ او شــاه و مــشاورانش بــهکمکهــای نقــدی از زر و ســیم کــه دربــار ایــران  

کند که همه را در حـضور سـران اورشـلیم     اصالحی در اورشلیم در اختیار او نهاده بوده اشاره می  

  .دهد  اقداماتی که برای تدوین قانون برای یهودان انجام داده خبر میثبت کرده است؛ و از

حاکمیــت اورشــلیم نیــز بــه کــاهنی بــه نــام نحمیــا ســپرده شــد کــه از انبیــای تــاریخ اســرائیل    

گفتـه کـه در    اسـرائیلیها مـی   زنانه بـه  سر برده بوده، و الف    است، و سالهای بسیاری را در ایران به       

اقــدامات عــزرا در .  مــورد محبــت و نــوازش شاهنــشاه بــوده اســت  بزمهــای شــاهی ســاقی بــوده و 

آمیــز بــود، و چنــدان مــورد خــشنودی   خــوانیم، بــسیار موفقیــت فلــسطین، چنانکــه در تــورات مــی 

یهودان قرار گرفت که پیشگوهای یهـود خبـر از ظهـور تجلـِی نـوینِ ارادۀ خـدای اسـرائیل بـرای                      

   ٢.داد فرستادن خوشبختیِ همگانی می

ئی از اقدامات اردشیر      صورت نوشته برای ما بازمانده است نمونه         که خبرش به   این نمونه 

است که در دیگر سرزمینها نیز إعمال شده و ثبات و آرامش را در جهانِ زیر سلطۀ ایـران برقـرار      

اهمیتــی  وقتــی گــواهی تــورات دربــارۀ رفتــار اردشــیر اول بــا قــوم کوچــک و بــی. داشــته اســت مــی

تر از این  شود که رفتار شاهنشاه با اقوام بزرگتر پدرانه       ونه باشد معلوم می   گ  همچون اسرائیل این  

  .نیز بوده است

بنابر ترتیباتی که داریوش . گفتیم که عزرا نماینده و سپرست امور قوم یهود در شوش بود    

االختیــار در  بــزرگ ایجــاد کــرده بــود، هرکــدام از اقــوام زیــر ســلطۀ شاهنــشاهی یــک نماینــدۀ تــام 

ایــن . فــدرالی بــود در یــک نظــام شــبه» وزیــرِ امــور ملیتهــا«یــران داشــت کــه سِــمتش شــبیه  دربــار ا

کلیـۀ امـور مربـوط    . ترین شخصیت هر قوم و از خاندان حکومتگرانِ دیرینه بـود      شخص بلندپایه 

وسـیلۀ آنهـا بـر     شـد؛ و دربـار ایـران بـه          توسط این شخصیتها اداره می      به اقوام زیر سلطه معموالً به     

این شخصیتها در زمان داریـوش و خـشیارشا و اردشـیر و             . ومیتها نظارت و هدایت داشت    امور ق 

کـاری   جمشید کنـده  پس از آنها چندان مورد احترام دربار ایران بودند که پیکرهایشان در تخت    
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شـود از همـین شخـصیتها         هـای تخـت جمـشید دیـده مـی           که بـر دیـواره    » بران  هدیه«نقشهای  . شد

دهــد دربــار ایــران میــان اینهــا و   انــد؛ نقــشهائی کــه نــشان مــی  م خودشــاناســت کــه نماینــدگان قــو

داسـتانهای یونانیـان کـه      . شـمارد   سـان مـی     پارسیان و مادهـا تفـاوتی قائـل نیـست، و همـه را یـک               

زیـست و   عنوان دوست شاهنشاه در دربـار ایـران مـی    گویند فالن شخصیت بلندپایۀ یونانی به   می

  .شارۀ واقعیش به چنین شخصیتهای یونانی استنشست، ا برسِر سفرۀ شاهنشاه می

  طلبانه در مصر شورش استقالل. ۳

مِتـیخ کـه    پـسر پـسام   »حـوروس  إن«نـام    به یکی از بقایای خاندان فرعونان م   پ ۴۶۰ در سال 

حاکم یکی از شهرهای لیبیا از جانِب ایران بود، بـا اسـتفاده از فرصـتی کـه درگذشـت ناگهـانی                      

شــورش  پــیش آورده بــود، ســر بــه   ) هخــامنش پــسر داریــوش  ( مــصر شــهریار ســالخوردۀ پارســیِ  

. صدد گرفتن مصر برآمـد  بودند به یونانی   ها و مزدوران    سپاهی که سربازانش لیبی    با   برداشت و 

او داده بودند؛ زیـرا   اشارۀ آتن قول مساعدت به   ظاهراً مزدوران یونانِی سپاه ایران در مصر نیز به        

 حـوروس  مـصر درگرفـت سـپاهیان ایـران شکـست یافتنـد و ان      غـرب   در نبـرد سـختی کـه در شـمال    

ــه تــشکیل ســلطنت داد  مِمفــیس را  ــز      . گرفت ولــی ســپاهیان ایــران کــه از یــاری ســپاهیان بــومی نی

انتظـار رسـیدن کمـک        برخوردار بودند در پادگانهای ممفیس و تبس استواری نشان دادند و به           

   ١.از ایران ماندند

ذهب رسمی کاهنان سنتی مصر داشت مـانع از آن بـود    حوروس با م    اختالفی که مذهب ان   

مــصر نــه خواهــان او بلکــه ) فقهــای(گیــر شــود، بخــش اعظــم کاهنــانِ  کــه شــورش او در مــصر همــه

خواهــان شاهنــشاه ایــران بودنــد، ولــی او درصــدد بــود کــه بــا تکیــه بــر نیــروی مــزدوران یونــانی و   

که روزگاری در قلمرو  او با آتن نیز .لیبیایی که در فرمان داشت سلطنت فرعونی را احیاء کند         

هـا برضـد ایرانیـان        شـوراندن یونـانی     تماس گرفته سـران آتـن را تحریـک بـه           مصر فرعونی بوده  

این امید کـه بـا مـشغول داشـتن نیروهـای ایـران در مقابلـه بـا شورشـهای یونانیـان بتوانـد                           کرد، به 

  .قدرتش در مصر را استوار سازد

ــوگیری از ه  ــا شــورش مــصر و متوقــف کــردن     مــسویِی آتــن و یونــانی اردشــیر بــرای جل هــا ب

بــازو را از لیــدیَە بــا  نــام مــگَە هرگونــه احتمــال شــورش ضــد ایرانــی در یونــان، افــسری پارســی بــه  

ها درصدد انجامش بودند بـا تهدیـدها    اسپارت فرستاد؛ و تحریکاتی که آتنی       اختیارات ویژه به  

ها از بیم آنکه شاهنشاه برضـد         آتنی. اد فروخوابانده شد  سران آتن د    بازو به   هائی که مگَە    و رشوه 
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در مــذاکراتی کـه اینهــا بــا  . شـوش فرســتادند  اقـدامی بزنــد یــک هیـأت بلندپایــه بــه   آتـن دســت بــه 

ایشان اطمینان داده شد کـه شـاه ایـران بـرای یونانیهـا یـک دوسـت خـوب                 سران ایران داشتند به   

انـدازی بـه جزایـر دریـای ایـژه و        کـه درصـدد دسـت   دربـار ایـران قـول دادنـد       ها نیز بـه     آتنی. است

دربار ایران نیز قول داد که اقدام به ایجـاد پادگـان در خـاک یونـان     . ناامن کردن منطقه برنیایند  

های مشخصی که مورد نظر دربـار ایـران        ها نیز قول گرفت که یونانیها در منطقه         نکند، و از آتنی   

شـان   دفاعی نکننـد و درصـدد تقویـت نیـروی دریـایی         ساختن استحکامات نظامی و       بود اقدام به  

  ١.در دریای ایژه و افزودن بر شمار ناوهایشان نباشند

بــازو  فرمانــدهی مــگَە  فرعــونی مــصر، ســپاهی بــه  اردشــیر بــرای فرونــشاندن شــورش مــدعِی 

عنـوان   نـام آریـارمنە نیـز بـه     یـک هخامنـشی بـه   ). م  پ۴۵۶(مصر گسیل کـرد    به شهریار سوریه 

حــوروس کــه فقــط بــر مــزدوران یونــانی و لیبیــایی تکیــه   ان. مــصر فرســتاده شــد ار جدیــد بــهشــهری

سختی شکـست خـورد؛       داشت و از یاوری نیروهای بومی مصر محروم بود، در برابر این سپاه به             

از میان همـۀ مـزدوران یونـانی فقـط پنجـاه نفـر زنـده در        مزدوران یونانیش چنان کشتار شدند که    

پنجاه کشتی از مـزدوران یونـانی کـه پـیش     .  دستگیر شد و شورش فروخوابید  حوروس  ان. رفتند

سـاحل مـصر رسـیدند کـه      حوروس فرستاده شده بودند، زمانی به از این از آتن برای کمک به ان  

شان نیز توانـستند   شورش فروخوابیده بود؛ و سرنوشتِ این مزدوران البته کشتار بود، و بسیاری        

اش تـصمیم     ایـران فرسـتاده شـد تـا شاهنـشاه دربـاره             حـوروس بـه     ان. ریزنـد یونان بگ   از راه دریا به   

. فرســتاده شــدند  ایــران بــه حــوروس همــراه ان دستگیرشــدگانِ یونــانی نیــز سرانــشان بــه  . بگیــرد

ــه  ان ــا بـ ــوروس و یونانیهـ ــه  حـ ــشاه بـ ــتور شاهنـ ــد  دسـ ــدان افتادنـ ــدان  .زنـ ــدان و اعـــضای خانـ  فرزنـ

ــد،     ان ــرار گرفتنـ ــشودگی قـ ــورد بخـ ــوروس مـ ــسراِن ان حـ ــی از پـ ــه  و یکـ ــوروس بـ ــدرش   حـ ــای پـ جـ

حوروس پـنج   ان. حاکمیت همان شهری در لیبیا گماشته شد که پدرش پیش از شورش داشت         به

زودی آزاد شـده      هـا بـه     سال دیگر زنده بود و پیش از آنکـه بخـشوده شـود درگذشـت؛ امـا یونـانی                  

  ٢.مورد بخشودگی قرار گرفتند

 ایــن انجــام شــد و مــردماردشــیر در مــصر اصــالحاتی دســتور   بــهدنبــال ســرکوبِی شــورش، بــه

آیـد،    چنانکه از اسناد بازمانده از کاهنان مصری برمـی        . یافتند رضایت خاطر    شاهنشاهکشور از   

شــمار   بــه) رع آمــون (مــردم مــصر اردشــیردوم را یکــی از فرعونــان مــصر و پــسر خــدای آســمانی         

  .کردند آوردند و او را تقدیس می می
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  اردشیر اولیونان در زمان . ۴

و رضــایت خــاطر اقــداماتی بخردانــه زد   دســت بــهیونــان  و جزایــرشــهرهاســپس در  اردشــیر

شـوش    دنبـال ایـن اقـدامات، سـران آتـن هیـأتی را بـه               بـه . هـا را فـراهم آورد       یونانیها ازجمله آتنـی   

ــد       ــد کنن ــا پیمــان دوســتی زمــان خــشیارشا را تجدی ــه    . فرســتادند ت ــابی ب ــا کامی ــأت ب آتــن  ایــن هی

؛ و آتـن نیـز قـول    )م  پ۴۴۹(رسـمیت شـناخته بـود        زیرا دربـار ایـران اسـتقالل آتـن را بـه            برگشت؛

  .هرگونه شورشی در مصر و لیبیا خودداری ورزد داده بود که در آینده از یاری به

گاه بلندپروازیهایش بـرای تـشکیل یـک پادشـاهی آتنـی در دماغـۀ بالکـان و                    ولی آتن هیچ  

بــا شــاه   حــاکم مقتــدرِ آتــن  م پــریکلس   پ۴۴۵در ســال . رددریــای ایــژه را از ســر بیــرون نکــ    

ســاله شــد، و قــصد داشــت کــه یونانیــان جزایــر دریــای ایــژه و   ۳۰اســپارت وارد یــک پیمــان صــلح 

سواحل غربی اناتولی را برضد ایران بشوراند و بر دامنۀ قلمرو خویش افـزوده تـشکیل سـلطنت                  

یلیتـوس را در یـک لشکرکـشی غافلگیرانـه          گیـریِ برنامـۀ خـودش جزیـرۀ م          او در پـی   . آتنی بدهد 

) اَسـپە   پـشوتن پـسر ویـشت     (ساردیس گریخته از شهریار لیدیە        متصرف شد، ولی سران جزیره به     

ــرون رانــدن آتنــی    ــرای بی ــد   ب ــه    ۷۰۰ ســپاه  یــک. هــا اســتمداد کردن ــانی ب  مــردی از مــردوران یون

دامـن ایـران برگردانـده شـد         ها بـا دادن تلفـاتی گریختنـد، و جزیـره بـه              میلیتوس گسیل شد، آتنی   

پشوتن در جزایر دریای ایژه و همچنین شـهرهای یونـان اروپـایی کـه در قلمـرو                  ). م   پ ۴۴۱سال  (

ئی انجام داد، و برای خشنود و آرام داشتن آتن نیز هیأتی از  ایران بودند اقدامات خشنودگرانه

سیل شـد تـا بـه سـران آتـن      آتـن گـ   همراه یکی از سران آتن که در خدمت ایران بـود بـه             ساردیس به 

اطمینان دهد که ایران درصـدد گـرفتن آتـن نیـست، ولـی آتـن نیـز نبایـد کـه درصـدد بـرانگیختن                    

  . یونانیان برضد ایران باشد

زودی جنگهـای   دنبال این رخدادها میـان اسـپارت و آتـن رقابـت و اخـتالف افتـاد، و بـه           به

ه آشوب کـشاند و نیـروی آتـن و اسـپارت        درازمدت پلوپونیس آغاز گردید که یونان اروپایی را ب        

نگـاران قـدیم یونـان ایـن جنـگ را ناشـی از تحریکـات                  هرچند که عمـوم تـاریخ     . تحلیل برد   را به 

انـد کـه معلـوم بـدارد      دسـت نـداده   ئی بـه  اند، ولی هیچ نشانه دربار ایران در آتن و اسپارت نوشته    

اند که دولت ایـران       نوشته. ه باشد های این جنگ دست داشت      گونه در برافروختن شعله     ایران چه 

جا پیچیده بـود بـا چنـدین روسـپِی      نام نارگیلیَە که آوازۀ زیبایِی او همه        یک روسپی بسیار زیبا به    

آتــن فرســتاد؛ سیاســتمداران برجــستۀ آتــن اینهــا را بــا آغــوش بــاز پذیرفتنــد، و  زیبــاروی دیگــر بــه

د، و ناگهـان جنگهـای پلوپـونیز در سـال       دست شـاه افتـا      زودی به   رازهای پنهانی و درونی آتن به     
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  ١. آغاز شد۴۳۱

انگارانه بـرای رخـداد بزرگـی چـون جنـگ داخلـی             توجیهی ساده  البتهچنین داستانی   

اینکه ناگهان میان سران آتن با خودشان از سوئی و . یونان است که سالهای درازی ادامه یافت     

جنـِگ ویرانگـر انجامیـد تفـسیرش      که بـه میان آتن و اسپارت از سوی دیگر چنان اختالفی افتاد          

حــضور نــارگیلیە و  آغــاز شــدنِ آن را بــه ناچــاربــرای مــردم آتــن دشــوار بــود، و نویسندگانــشان 

روســپیانِ زیبــارو در آتــن مربــوط ســاختند، و اخــتالف شــدیدی کــه میــان ســران آتــن بــروز کــرد را   

  . ایران صورت گرفته بودتوطئۀ دربار ناشی از اقدامات پنهانی نارگیلیە پنداشتند که به

علـت حقیقــی جنگهــای پلوپــونیز رقابــت اســپارت و آتــن برســِر ســیادت در یونــان اروپــایی  

سده بود که در یونـان اروپـایی بـرای تـشکیل سـلطنت سراسـری آغـاز          بود، تالشی که حدود یک    

 شرقی در م که با ایران و جهان یونان از اواخر سدۀ ششم پ. نتیجه نرسیده بود  شده و تا کنون به    

ارتبـــاط قـــرار گرفـــت بـــدایات تـــشکیل تمـــدن خـــویش را آغـــاز کـــرده بـــود، و چنـــین جنگهـــائی   

بایــست بــه تــشکیل یــک ســلطنت پهنــاور یونــانی بینجامــد و    آمــدهای نــاگزیر آن بــود کــه مــی  پــی

کـه مـشابهت بـسیار      این تالشـها    . سراسر یونان اروپایی را زیر یک چتر واحد قدرتمند درآورد         

 هــای پــیش از تــشکیل پادشــاهی مــاد داشــت   هــای ایرانــی در ســده  شــهای کــاوےزیــادی بــا تال

سدۀ دیگر پس از آغاز جنـگ پلوپـونیز در یونـان ادامـه یافـت تـا آنکـه بـا تـشکیل پادشـاهی                          یک

عنـوان یـک قـدرت وارد عرصـۀ           جزیرۀ بالکان ثمر داد، و جهـان هِلِنـی بـه            پهناور مقدونیه در شبه   

  .جهانی شد

جۀ جنگهای پلوپونیز ویرانیهای گـستردۀ سراسـری در یونـان اروپـایی     درعین حالی که نتی  

کرد کـه   بود، و مسئولیت حفظ صلح و آرامش جهانی که دولت ایران بردوش داشت ایجاب می   

دربــار ایــران بــرای توقــف برادرکــشیهای یونانیــان اقــدام کنــد؛ ولــی دربــار ایــران در میــان ایــن       

رسـد کـه    نظـر مـی   بـه . ی در امـور داخلـی یونانیـان نکـرد    طرف ماند و هیچ دخـالت       جنگها کامالً بی  

خدمت مدعی فرعونی درآمده بودند اردشیر از  علت آنکه مزدوران یونانی در شورش مصر به به

دسـت خودشـان    حـال خـود واگذاشـت تـا سرزمینـشان را بـه         یونانیان در خشم بـود، لـذا آنهـا را بـه           

بـار بـود کـه دولـت ایـران مـسئولیت        نخـستین از زمان کـوروش بـزرگ تـا کنـون، ایـن        . ویران کنند 

افکنـد و چـشمانش     حفظ صلح و نظم و امنیت جهانی را در این منطقه از جهان به پشت سـر مـی                  

شاید اردشیر تـشخیص داده بـود کـه یونانیـان تـرجیح      . بست را بر رخدادهای ویرانگرِ یونان می   

حال خودشـان واگـذارد تـا        یان را به  دهند که ایران در امور داخلی یونان مداخله نکند و یونان            می
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  .طریق خودشان حل کنند مشکالتشان را در میان خودشان به

طــور کامــل وابــسته  ســال ادامــه داشــت، اســپارت بــه۱۱در پایــان ایــن جنگهــا درازمــدت کــه 

باره ضمن سخن از یونان در گفتار گذشته سخن گفتیم، و دیدیم که دولت                ایران شد، و در این      به

بگیر ایران بود، و نیـز دیـدیم    داد، ناوگان اسپارت مستمری   ش اسپارت مستمری می   ارت  ایران به 

کبیادس  نام ال وبیش وابستۀ ایران بود و یکی از سران به که آتن نیز در عین حفظ استقاللش کم

زیست و زبان پارسی آموخته بـود و تابعیـت ایـران را               عنوان مشاور امور یونان در ساردیس می        به

همۀ اینهـا خبـِر   . کرد پوشید و مستمری ساالنۀ گزافی دریافت می        د و رخت ایرانی می    پذیرفته بو 

تنهـا شـهری از شـهرهای       . ایران بـا حفـظ خودمختـاری داخلـی بـود            وابستگی شهرهای یونان به   

یونان که اسـتقالل کامـل داشـت آتـن بـود، کـه او نیـز از وابـستگی مـالی بـه ایـران بیـرون نبـود، و                  

کردند که معنای دیگرش مستمری بـود؛         ز ایران کمکهای مالی دریافت می     بسیاری از سرانش ا   

نظـاِم ارتـش    عنـوان سـپاهیان مـزدور در پیـاده     اضـافه آنکـه همیـشه گروههـای از مـردان آتنـی بـه         به

اومـستد فـصل تـاریخ ایـران در دوران اردشـیر      . کردنـد  ایران در لیدیە و مـصر و لیبـی خـدمت مـی          

آغــاز کــرده و نــشان داده اســت کــه   » ایی بینــداز و زیــر فرمــان آور جــد«اول را بــا عنــوان برجــستۀ  

زیــر  گونــه بــا اســتفاده از طالهــایش ســران یونــان را خریــده و سراســر یونــان را بــه   اردشــیر اول چــه

  ١.فرمان آورده بود

  داریوش دوم. ۵

  ایـــران مثـــل دورانِ داریـــوش و)م  پ۴۲۴ ۴۶۵ (ۀ ســـلطنت اردشـــیر اول ســـال۴۱در دوران 

بهتــرین  قــدرتش را در جهــان حفــظ کــرد و از تمــدن خاورمیانــه بــه   ا همچنــان شــوکت وخــشیارش

  .نحوی پاسداری نمود

 ولـی  .سـلطنت رسـید    خـشیارشا بـه  عهـدش   بـزرگ و ولـی   پـسر پس از درگذشتِ اردشیر اول 

  . برادرش داریوش دوم داد خشیارشا دوم که پیرسال بود پس از دو سال درگذشت و جایش را به

 داریوش دوم دوران استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسـر شاهنـشاهی    دوران سلطنت 

جنگهــای پلوپـونیز در چهــارمین ســال سـلطنت داریــوش دوم متوقــف گردیـد و میــان آتــن و    . بـود 

ولی این آرامش نیز زودگذر بود،      . دوران آرامش برگردد    اسپارت آشتی شد تا یونان اروپایی به      

علـت بـروز دوبـارۀ جنـگ        .  گردیـد  ۴۱۳ز جنـگ تـازه در سـال         هـای آتـن سـبب بـرو         و بلندپروازی 

آســا بــا چنــدین نــاو بــه جزیــرۀ    ســال در یــک حرکــت بــرق  اســپارت و آتــن آن بــود کــه آتــن در ایــن  
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هدف از این لشکرکشی تاراج اموال مردم سیکیلیە بود کـه           . لشکرکشی کرد ) سیسیل(سیکیلیە  

ن یک اقـدام ضـدتمدنی و آشـوبگرانه بـود و            ای. بازرگانان بسیار ورزیده و بسیار ثروتمند بودند      

دنبـال ایـن رخـداد،      بـه . آتـن اقـدام کنـد       کرد که دربـار ایـران بـرای گوشـمالی دادن بـه              ایجاب می 

نــام  جــای او یــک افــسر بــسیار شایــستۀ پارســی بــه       پــشوتن از شــهریاری لیــدیە برکنــار شــد و بــه     

جزیـرۀ بالکـان      نظارت بـر سراسـر شـبه      ساردیس گسیل گردید و اختیار        درنە به   چیترفَرنە پسر وی  

نیمۀ شمالی بالکان شـامل آتـن و تـبس و مقدونیـه و تراکیـه و بیزانـت و جزایـر               . او داده شد    نیز به 

اضـافه   زمان در حیطۀ نظارتِ شهریار لیدیە، و نیمـۀ جنـوبی شـامل اسـپارت بـه      دریای ایژه تا این  

انـاتولی در حیطـۀ نظـارت شـهریار         غـرب     جزایر کریت و سیکیلیە و قبرس و دیگر جزایـر جنـوب           

شـهریاریِ لیکـیە رسـیده بـود بـرای آنکـه              جـای پـدرِ متوفّـایش بـه         بازو که تازه بـه      فَرنە. لیکیە بود 

شاه اسپارت دسـتور        نفع چیترفَرنە از دست ندهد به       سرپرستی بر جنوب شبه جزیرۀ بالکان را به       

رنە      چیتر. آتن لشکر بکشد    فرستاد که از راه ساالمیس به      بـازو لـشکری از    فَرنە نیـز در رقابـت بـا فـَ

عـالوه در     آتن شـرکت کننـد؛ بـه        مزدوران یونانی برای شاه اسپارت فرستاد تا در لشکرکشی او به          

ســپاهیان  ســاردیس انجــام داد متقبــل شــد کــه بــه شــدۀ اســپارت بــه مــذاکراتی کــه بــا ســران دعــوت

  .ت را بپردازداسپارت مستمری بدهد و هزینۀ نگهداری ناوهای اسپار

 ۴۱۰درمیـان ایـن رخـدادها، در سـال     . سان جنگ داخلی یونان دوباره ازسر گرفته شد       این

کـه از مـردم جنـوب مـصر           یـک مـدعی فرعـونی      دنبال درگذشتِ شهریار پارسـیِ مـصر،        ، به م  پ

شـورش   سـر بـه   کـرد  ازجانب ایران حکومت می) شمال سودان امروزی  (» نوبه«و در منطقۀ     بود

 مـصر دسـت یافتـه بـرای خـودش         مهـم  کمک مزدوران یونـانی بـر یکـی از شـهرهای             به  و برداشت

سبب اینکه مردم مـصر از   مصر گسیل شد، به لی همینکه شهریار جدید به و؛ داد سلطنتتشکیل  

 و از پـرداختن     دادنـد    تـرجیح مـی    بـر بومیـان   کردند و ایرانیان را       این مدعی فرعونی حمایت نمی    

هزینـۀ نگهـداری سـربازان      که   توان نداشت ، او   ورزیدند  خودداری می مدعِی فرعونی     مالیات به 

. شـد خود متالشـی    خود بهسلطنتش  و تأمین کند، که عموماً یونانی و لیبیایی بودند مزدورش را 

دهـد کـه ایـن شورشـی در مـصر              نـشان مـی    در مصر بازمانده است   این دوران     اسنادی که مربوط به   

در ایـن   . انـد   دانـسته    مـی  ایـران  فرعـون راسـتین را شاهنـشاه         پشتوانۀ مردمـی نداشـته و مـردم مـصر         

روح آمــون و رع یعنــی داریــوش کــه   »مــری آمــون رع انتــاریوش «اســناد از داریــوش دوم بــا نــام  

  .اند شناخته  زمانه میفرعونِیاد شده و او را تنها  است) هردو خدای مصر(

سارتهای بزرگـی بـر آتـن       ازسـر گرفتـه شـده بـود خـ          ۴۱۳جنگهای داخلی یونان کـه در سـال         

بـاری بـر آتـن تحمیـل شـد و آتـن در یونـان              وارد آورد و اسپارت در آن پیروز گردید و صلح خفـت           
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آتـن    بخش اعظم ناوهای آتن نابود شده بودند، خسارتهای مادی چشمگیری به          . منزوی گردید 

اومـستد  .  بـود آن زودیهـا بتوانـد قـدرت بگیـرد از دسـت رفتـه       اینکـه بـه   رسیده بود، و امید آتن به   

آنهـا از راه کمکهـای مـالی کـه         . نویـسد کـه برنـدۀ جنـگ دومِ آتـن و اسـپارت ایرانیـان بودنـد                   می

هـا پیـروزی اسـپارت را نتیجـۀ کمکهـای ایـران         آتنـی  ١.اسپارت دادند صـلح را تحمیـل کردنـد          به

 از این و این درست بود، زیرا آتن و اسپارت پس   . اسپارت دانستند و از ایران در خشم بودند         به

اسـتقالل   ئـی  نامـه  طبق پیمانایران شدند؛ اما ایران  جنگ بیش از هر زمان دیگری وابسته به   

آتــن و اســپارت را بــه رســمیت شــناخت، از اســپارت تعهــد گرفــت کــه از آرامــش و امنیــت منطقــۀ 

جنوبی شبه جزیرۀ بالکان حفاظت کند، و هـر شـورش احتمـالی کـه در یکـی از شـهرهای منطقـه                     

رنە بـه شـاه اسـپارت داد را         نامـه   مـتن پیمـان   . پا شود را سرکوب کنـد       ران به برضد ای  ئـی کـه چیترفـَ

  :توکیدید چنین آورده است

پیمانان اسپارت نخواهند جنگیـد      گاه با اسپارت و هم      برانش هیچ   داریوش شاه و فرمان   

اشـند  چنانچه اسپارتیها تقاضائی از شاهنـشاه داشـته ب  . آنها آسیب نخواهند رساند   و به 

یا چنانچه شاهنشاه تقاضائی از اسپارتیها داشته باشد، در صورتی که یکدیگر را برای      

آنها جنگ و صلح را با همکاری   . این تقاضا متقاعد کنند شایسته است که انجام گیرد        

سـرزمینهای خـودش فراخوانـده        سپاهیانی که شاهنـشاه بـه     . یکدیگر انجام خواهند داد   

 هزینـــۀ )ز اســـپارت وارد ارتـــش ایـــران در انـــاتولی شـــوندیعنـــی مزدورانـــی کـــه ا (باشـــد

چنانچه یکـی از شـهرهائی کـه شـامل ایـن      . شان برعهدۀ شاهنشاه خواهد بود    نگهداری

انــد بــه ضــد ســرزمینهای شاهنــشاه برخیــزد دیگــران بایــد مــانع او شــوند و بــا همــۀ    پیمــان

  ٢.دهد  میآنها شاهنشاه هم همین وعده را به. شاهنشاه یاری دهند توانشان به

در همین زمـان هیـأت بلندپایـۀ آتنـی بـرای بـستن پیمـان مـشابهی وارد سـاردیس شـدند، و                    

بـاره پـیش از ایـن در سـخن از             در این . چیترفَرنە از آنها خواست که حاکمیت آتن را تغییر دهند         

 بینـیم، آتـن و اسـپارت در         ترتیـب، چنانکـه مـی       ایـن   به. یونان ضمن گفتار خشیارشا اشاره کردیم     

م هرچنــد کــه دارای حاکمیــت مــستقل بودنــد ولــی زیــر فرمــان ایــران قــرار        پایــان ســدۀ پــنجم پ 

شاهنشاهی ایران مأموریت خـویش در پاسـداری از صـلح و امنیـت در یونـان اروپـایی و        . داشتند

آتـن بارهـا و بارهـا    . تـرین نحـو ممکـن انجـام داده بـود       شایـسته   جزایر دریای ایژه و مدیترانه را به      

زند؛ لذا پاسداری از    حال خود رها شود آرامش مردم منطقه را برهم می           ده بود که اگر به    نشان دا 

                                                 
1  :.  
2  : / . :. 



۴۰۰  جانشینان خشیارشا                                                 شاهنشاهی هخامنشی                                                                                

  .کرد که آتن همیشه در مهار باشد آرامش و امنیت اقتضا می

اما این آرامش اجباری آتن که توسط مهاری که ایران بر سر او نهاد بود بر او تحمیـل شـد                     

سـوی بنـدرگاههای    رگانی آتن دوباره در دریاها بـه    کاروانهای باز . برای آتن بسیار سودمند بود    

انـاتولی و مـصر رفتـه وارد          راه افتادند، جوانان آتنـی دوبـاره فرصـت یافتنـد کـه بـه                یی به   مدیترانه

سـوی آتـن سـرازیر         رهگذر درآمدهائی که برای یونانیها انبـوه بـود بـه            از این . ارتش ایران شوند  

وران آتنی با فراغِت بـال فرصـت    دنبال آورد، و اندیشه  بهها این درآمدها رفاه را برای آتنی  . شد

هـای فرهنگـی تـاریخ یونـان      درخـشانترین چهـره  . هایشان بپردازنـد    پرداختنِ اندیشه   یافتند که به  

بعد برصحنۀ تمـدن یونـان ظـاهر شـدند و             از همین زمان به   ) سوفسطائیان و سقراط و شاگردانش    (

ن بود که آتن رفت تا جایگاه خویش را در صحنۀ تمدن از همین زما. سازی پرداختند فرهنگ به

جهانی تعیین کند؛ و این فرصتی اجبـاری بـود کـه سیاسـتهای حکیمانـۀ دربـار ایـران در اختیـار                       

گفتند که خداها ایرانیـان را نـوکر          زنانه می   هایشان الف   ها اکنون در سروده     آتنی. آتن نهاده بود  

یونانیها برای آبـاد کـردن کـشورشان کمـک کننـد؛ و               اند تا به   اند و آنها را واداشته      یونانیها کرده 

زد   اسخیلیوس که الف پیروزی آتن در ساالمیس بر خشیارشا می         » پارسیانِ«همچنان نمایشنامۀ   

تواننـد در هـر       دیدند کـه مـی      بردند و خویشتن را هنوز هم چندان نیرومند می          روی صحنه می    را به 

نمایــشنامۀ دیگــری کــه تیمیتیــوس میلیتوســیِ مقــیم آتــن  در . نبــردی ایرانیــان را شکــست بدهنــد

زدنــد کــه  الف مــی) م  پ٤١٠ســال (هــای منظــوم ســروده بــود  بــرای شــرکت در مــسابقۀ نمایــشنامه

زیردســتی  هــای زرِ ایرانیهــا تــن بــه  خــاطر حــصول ســکه  آتنیهــا همچــون اســپارتیان نیــستند کــه بــه  

لخـوش داشـت کـه تیمیتیـوس برنـدۀ جـایزۀ            هـا را د     ها چندان آتنـی     این سروده . ایرانیان بسپارند 

این در حالی بود که بسیاری از جوانان آتنی خود را برای رفتن به آناتولی و          . بزرگ مسابقه شد  

شان اکنـون در    کردند، و شماری از افسران برجسته       مصر برای مزدوری در ارتش ایران آماده می       

  . ساردیس در خدمت ارتش ایران بودند

  شورش کورش کهتراردشیر دوم و . ۶

سـلطنت رسـیدن       و پسر بزرگش ارشک که پـیش از بـه           درگذشت ۴۰۴ داریوش دوم در سال   

سـلطنت    بـه ) اردشـیر (دنیا آمده و در چند سـال اخیـر شـهریار بابـل بـود، بـا لقـب ارتەخـشتر                        او به 

 دانیم چنانکه میدهد که مادرش از قبایل پارت بوده؛ زیرا          نام این پادشاه نشان می    . نشست

  . ها معمول بوده است نام ارشک فقط در میان پارتی

صـورت یـک قـانون نانوشـته درآمـده بـود، کـوروش پـسر                  طبق رسم دربـار هخامنـشی کـه بـه         
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چونکـه در زمـان سـلطنت پـدر     ) نـامیم  پـس او را کـوروش کهتـر مـی         که از این  (دیگر داریوش دوم    

سـببی کـه خـودش     بـه  ولـی اردشـیر   شـد؛  عهـد و جانـشین او مـی         بایـست ولـیِ     دنیا آمده بود مـی      به

زمـان   کـوروش کهتـر در ایـن     . عهـد کـرده بـود       پـسر بـزرگش داریـوش را ولـیِ         تشخیص داده بـود   

روزهــائی کــه . پتــوکَە و ایونیــه نیــز تــابع قلمــرو او بودنــد شــهریار لیــدیە و در ســاردیس بــود؛ کــت

پایتخـت   درش خود را به داریوش دوم بیمار بود کوروش از لیدِیَە حرکت کرد تا پیش از وفات پ             

پایتخــت رســید کــه پــدرش    عهــد را کــسب کنــد؛ ولــی زمــانی بــه    برســاند شــاید بتوانــد مقــام ولــیِ  

  .سلطنت نشسته بود درگذشته و برادرش اردشیر به

شـهریار لیکـیە و فرمانـده سـپاهیان      کوروش کهتر از مدتی پیشتر در اناتولی با چیترفَرنە  

گــذاری  او نیــز بــرای شــرکت در مراســم تــاج. بــود اخــتالف داشــت کــه از عموزادگــانش  ایــونِیّە

کهتــر هــوای دســتیابی    داریــوش دوم اطــالع داد کــه کــوروش    شــوش رفــت، و بــه   اردشــیر دوم بــه 

اردشـیر دوم بـرادرش کـوروش را        . پرورانـد   در سر مـی   ۀ شاهنشاه   سلطنت دارد قصد سوء دربار      به

 پریزاتیش پادرمیانی کـرد و از   ولی مادرش . ادبازداشت کرده در کاخ زیر اقامت اجباری قرار د        

درنتیجـه  . دشـهریاری لیـدِیَە برگردانـ     خواست که کوروش را مورد بخـشایش قـرار دهـد و بـه        شاه

  .پتوکَە منصوب گردید شهریاری لیدِیَە و کَت کوروش کهتر بخشوده شد و دوباره به

آمـد از   سبب این پـیش  د و بهتوطئۀ رقیبش چیترفَرنە سرشکسته شده بو       کوروش کهتر که به   

زور از برادرش  لیدِیَە درصدد برآمد که پادشاهی را به محض بازگشت به   برادرش رنجیده بود به   

ــستاند ــون     .ب ــه را گزینوف کــه یکــی از   شــاگرد ســقراط و همــدرسِ افالطــون   داســتانِ ایــن واقع

سـفِر  / لشکرکـشی ( »آناباسـیس «نظام سپاه کوروش کهتر بـوده در کتـابِ خـویش              مزدوران پیاده 

شــرح وقــایع   در ایــن کتــاب کــه از اول تــا آخــر بــه .ۀ تحریــر درآورده اســترشــت مفَــصالً بــه) جنگــی

اقدام کوروش کهتر برضـد بـرادرش و فرجـام او و نیـز فرجـام سـپاه او اختـصاص دارد،                    مربوط به 

هــد کــه  د دســت مــی  ۀ بخــشهائی از ایــرانِ آن روزگــار بــه   ئــی دربــار  گزینوفــون معلومــات ارزنــده  

شـورش برضـد بـرادرش      وی علت تصمیم کـوروش بـه      . خواندنش برای هر ایرانی ضرورت دارد     

ــرنە را توطئـــه  مراســـم توطئـــۀ همـــین مـــرد در  أکیـــد دارد کـــه او بـــه کنـــد، و ت  ذکـــر مـــی هـــای چیترفـَ

آن ، و پـس از  نزدیک بود که اعدام شودزندان افتاد و   بهگذاری اردشیر دوم بازداشت شد و       تاج

  .رآن شد که سلطنت را از او بستاند و بدرش خشم گرفتبر برا

ئـی    آورم تا نمونـه     ابتدا سخن گزینوفون دربارۀ سبب شرکتش در سپاه کوروش کهتر را می           

نظـام   ، کـه معمـوالً همیـشه در پیـاده     یونانی در این سـپاه   مزدورانۀ شرکت دیگر    باشد برای انگیز  

نویــسد کــه نــه افــسر بلندپایــه بــود و نــه    یمــۀ خــودش  گزینوفــون دربــار.کردنــد ایــران خــدمت مــی
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سبب وارد سپاه ایران شد که یکی از افسرانِ آتنی سـپاه ایـران در        این  فرمانده ناو جنگی، ولی به    

او  او نامـه نوشـته او را دعـوت کـرد کـه همـراه وی شـود، و بـه         لیدیە که از دوسـتان سـابق او بـود بـه           

أکیـد نمـود کـه اگـر     وش را فراهم خواهد کرد؛ و توعده داد که اسباب آشنایی و دوستی او با کور        

گزینوفــون پــس از . »زنــدگی در شــهر خــودت خواهــد بــود   بهتــر ازتآینــدۀ زنــدگی«چنــین شــود 

 او رهنمـود داد کـه بـه     افسرش با استادش سقراط مشورت کرد، و سقراط بـه      وستِۀ د دریافت نام 

ن هــدایای شایــسته بــا خــود    گزینوفــو. مــشورت کنــد )یونــانخــدای  (»آپولــون«دلفــی بــرود و بــا  

او رهنمـود داد کـه    خدا بـه . عرض خدای یونانیان رساند دلفی رفت و تصمیمش را به  برداشته به 

نزد سقراط برگـشت و گفـت کـه خـدا بـا       وقتی به. صالحش خواهد بود خدمت در ارتش ایران به   

کـه آیـا رفـتن      پرسـیدی     بایـد از خـدا مـی      «: خدمِت او در سپاه ایران موافقت کرده، سقراط گفـت         

خـواهی بـروی و او گفتـه اسـت           ای مـی    ولـی گفتـه   . مصلحت تو است یا نرفتن      همراه کوروش به    به

  ١».اکنون کاری است که شده است و تو باید طبق دستور خدا عمل کنی. برو

نویـــسد کـــه او از   آن افـــسر آتنـــی کـــه دوســـت گزینوفـــون بـــود، گزینوفـــون مـــیۀو امـــا دربـــار

یکــی از مربِّیـانِ نظــامی پــول   انجـام کارهــای بـزرگ داشــت و بـه    القـه بــه جـو بــود و ع  نوجـوانی نــام 

پرداخت و نزد او آموزش نظامی دید، و بـا بـسیاری از مـردان روزگـارش تمـاس دوسـتانه برقـرار                       

نظــام را برعهــده بگیــرد   توانــد فرمانــدهی یــک تیــپ پیــاده   کــرد، و وقتــی احــساس کــرد کــه مــی   

  ٢.ثروت و شهرت برسد راه به د تا از اینخدمت ارتش ایران در لیدیە درآم به

اعــم از افــسرانی کــه در شــهرها بــرای کــوروش     « گزینوفــوننوشــتۀ بــهســپاهیان یونــانی  

 خـانواده و پـدر و       و و دوسـتان  دیـار     شـهر و   سرباز جمع آوردند یا سربازانی که همراه آنها رفتند،        

آنها امیـد داشـتند     . ش درآمدند خدمت کورو   مادر، و بعضی هم زن و فرزندانشان را رها کرده به          

آتـن برخواهنـد      که این بهتـرین فرصـت بـرای کـسب ثـروت اسـت و پـس از مـدتی بـا دسـت پـر بـه                           

آســایش ســپری   ۀ عمرشــان را بــه شــان خواهنــد آورد و بقیــ  گــشت و خوشــبختی را بــرای خــانواده  

دمت کــه در ارتــش ایــران خــ  ســبب بــود کــه اینهــا شــنیده بودنــد کــسانی   آن ایــن بــه. خواهنــد کــرد

  ٣».اند هم زده اند ثروتهای بسیار اندوخته و زندگی محترمانه به کرده

کوروش در لیدِیَە شماری از شخصیتهای نظامی شهرهای آتن و اسپارت و تراکیه و جزایر 

بودنـد یـا بـا او       ) اکنـون کـوروش کهتـر     (دریای ایژه و کریت و مالت که در اطاعت شـهریار لیـدیە              

                                                 
1   )  :(   / .  
2  :   /.  
3  :   /.  
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هرکـدام مبـالغ گزافـی پـول داد و از آنهـا خواسـت کـه                   راخوانـد، و بـه    روابط دوستانه داشـتند را ف     

بهانه برای ایـن اقـدام   . لیدِیَە ببرند ترین جنگاوران خویش را گرد آورده به بهترین و کارآزموده 

شـدت یافتـه    بـری از او نبـود   فرمـان   که حاضر به    نیز فراهم بود، زیرا اختالفات او با چیترفَرنە       

رنە             یبود، و کوروش م    شاهنـشاه نیـز نامـه نوشـت کـه         او بـه  .  دارد  گفـت کـه قـصد جنـگ بـا چیترفـَ

وی همـراه  . انـد  قصد دارد قوم پیسیدی را سرکوب کند، زیرا آنها در منطقه ناامنی ایجـاد کـرده           

شــوش فرســتاد تــا   پتــوکَە را نیــز بــه  بــا ایــن اقــداماتِ فریبکارانــه، مالیــات لیــدِیَە و ایونیــه و کَــت    

  .از هرحیث در غفلت نگاه داردشاهنشاه را 

کردند کوروش در ایـن بـازی برنـده     در لیدِیَە بودند کسانی از پارسیها و مادیها که فکر می      

او در نظـر  . توانست روی اینهـا نیـز حـساب کنـد     دادند، و او می   شود، لذا از او حمایت نشان می      

رنە . ابـل را بگیـرد    آسـا ب    راه افتد و با یک حرکت برق        داشت که با یک سپاه ورزیده به        از   چیترفـَ

شـــوش رفـــت و شـــرح اقـــداماتِ    پارســـی و مـــادی را برداشـــته بـــه ۵۰۰نوایـــای کـــوروش بـــو بـــرد و 

  .عرض شاهنشاه رساند انگیز کوروش را به شک

 که از آتـن و اسـپارت و   یونانیهزار مزدور   ۱۵ترین زبدگان سپاِه لیدِیَە و        کوروش با ورزیده  

مــزدورانِ یونــانی . از ســاردیس حرکــت کــرد ی جــذب شــده بودنــددیگــر شــهرهای یونــانِ اروپــای

ارخـوس بودنـد کـه تـا آن هنگـام            نـام کلـی      تشکیل داده زیر فرمان افسری به      نظام  ۀ پیاده لشکر ویژ 

مــاهِ مــزدوران یونــانی را  کــوروش کهتــر حقــوق ســه.  بــود اروپــائیۀ دولــتِ ایــران در یونــانِنماینــد

یـک کـشورِ   ( چـون وارد خـاک کیلیکـیە    ١.نهـا پرداخـت  آ پیشگی به  قرار ماهی یک زریک     به

شــد شــاه کیلیکــیە کــه زن بــود   ) نــشین در جنــوب انــاتولی در درون مرزهــای شاهنــشاهی   آریــایی

دنبال مذاکراتی که کوروش با او انجام داد یک لشکر از کیلیکـیە          حضور کوروش رسید، و به      به

یونـانی بـه طرسـوس     مـزدورانِ  گروهـی از   کیلیکـیە را بـا  شاهِ  او سپس زن   .کوروش پیوستند   نیز به 

 و خــود راه جنــوب در پــیش گرفتــه کیلیکــیە را زیرِپــا نهــاد و از   ،بازفرســتاد) پایتخــت کیلیکــیە(

در شــمال ســوریۀ ( ســرزمیِن حلــب گذشــته وارد) اســکندرونِ کنــونی(ایــسوس  کوهــستانی ۀدرواز

 و نه قـوم پیـسیدی     نه چیترفَرنەزمان بود که یونانیان گمان بردند که قصد او          در این . شد) کنونی

                                                 
1                   .                 

                           .    
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آنهـا یقـین داشـتند کـه هرگونـه جنگـی بـا شاهنـشاه شکـست حتمـی و نـابودی                    . بلکه ایران است  

ۀ همراهــی بــا کــوروش اعــالم  ایــن بــود کــه مخالفتــشان را بــا ادامــ  . آنهــا را درپــی خواهــد داشــت 

 بــرای چنــین داشــتند و گفتنــد کــه در هــیچ جنگــی برضــد شاهنــشاه شــرکت نخواهنــد کــرد، زیــرا   

آنهــا داده شــده بــرای چنــین جنــگ بزرگــی نبــوده   و حقــوقی کــه بــهانــد جنگــی بــا او همــراه نــشده

 کــوروش افــسران یونــانی را فراخوانــد و برایــشان ســخنرانی کــرد و گفــت کــه مقــصد او نــه .اســت

آنهـا   او همچنین بـه . شاهنشاه بلکه یک دشمن است که در کنار فرات اردو زده و منتظر او است        

جــای مــاهی یــک   و بــهکنــد یونــانی را پنجــاه درصــد اضــافه ســربازانۀ ل داد کــه حقــوق ماهیانــقــو

ایـن افـسران داد، و     پرکنـی هـم بـه       هـای دیـده     او وعـده  .  بپـردازد  آنهـا    بـه  زریـک یک و نـیم     زریک  

موافقــت آنهــا را بــرای ادامــۀ    وســخن گفتنــد یونــانی ســربازانۀ خودشــان بــا نوبــ افــسران نیــز بــه 

آمـدهای جنـگ بـا        ئـی از یونانیهـا کـه از پـی           حـال دسـته     بـا ایـن   . روش جلب کردند  همراهی با کو  

شاهنشاه در بیم بودند شبی همراه یکی ازافسرانِ خودشان از اردوگاه گریخته خود را به سـاحل             

. قبرس بود به یونـان برگـشتند   مدیترانه رساندند و با یک کشتی بازرگانی که در حال حرکت به       

افـسران یونـانی گفـت کـه از ایـن نافرمـانی        اعتنایی برگـزار کـرد و بـه     با بیکوروش این رخداد را 

  .آنها هیچ اقدامی نخواهد کرد ناراحت نیست و در آینده نسبت به

نـامِ مـادرش پریـزاتیش بـود و          که به او سپس راه شرق را گرفت و در زمینی در شرق حلب             

سـپس سـرزمینهای شـمالی      گذراند؛ استراحت  چندروزی را به   پادگانی در آنجا واقع شده بود     

افسرانِ یونانی گفتـه بـود کـه          او پیشتر به  . فرات میانی در غرب حران رسید       شام را زیرپا نهاده به    

کنـار فـرات رسـید از     امـا وقتـی بـه   . رود کـه در کنـار فـرات مـستقر اسـت        جنـگ یـک دشـمن مـی         به

ن شروع شـد و گفتنـد کـه اگـر           های مخالفت یونانیا    در اینجا باز زمزمه   . دشمن فرضی خبری نبود   

کوروش باز افسران یونانی . را همراهی نخواهند کرد قصد کوروش جنگ با شاهنشاه است وی    

  :آنها چنین گفت را جمع کرد و ضمن سخنرانی مفصلی به

بنـدان   رسد که از شـدت سـرما و یـخ     جائی می   دانید که کشور پدر من در شمال به         شما می 

رسد که شـدت گرمـایش      جائی می   ؛ و در جنوب نیز به     قابل زیستن هیچ موجودی نیست    

در شـرق نیـز تـا دوردسـتهائی کـه فکـر           . زیَد  چندان است که هیچ موجودی در آنجا نمی       

ۀ همـ . دانیـد کـه تاکجـا اسـت         رسد گسترده اسـت؛ و در غـرب نیـز مـی             آنجاها نمی   شما به 

 اگر مـن بـرادرم را در   .برادرم وفادارند   کنند که به    این سرزمینها را شهریارانی اداره می     

نیـروی    بهنیازۀ این سرزمینهای پهناور جنگ شکست دهم و از میان بردارم، برای ادار 

 دوســتانِ .انــسانی دارم، و ایــن نیــروی انــسانی را بایــد از میــان دوســتانِ خــودم برگــزینم 
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ۀ مناصـب بلنـد را در ایـن سـرزمینها اشـغال      ایرانِی من نیز چندان نیستند که بتوانند همـ        

دنبـالش هـستید      آنچـه شـما بـه     . ایـد   شما افسرانِ یونانی دوستانِ مـورد اعتمـادِ مـن         . نندک

ــر و عــزت و شــرف اســت، و اگــر بــه     ۀ اینهــا مــن وفــادار بمانیــد همــ   آزادی و زنــدگی بهت

 بــرای ســربازانِ شــما نیــز مــن چنــان پاداشــهائی در نظــر     .برایتــان تحقــق خواهــد یافــت  

  . خواهد کردشان را شاد و خشنود ام که همه گرفته

کننده بود کـه وقتـی افـسران یونـانی      آمیز کوروش کهتر چنان تشویق    سخنانِ شیرین و وعده   

 »!کــوروش، شاهنــشاه«یکــصدا بانــگ برآوردنــد  آنهــا را بــرای ســربازان بازگفتنــد، ســربازان بــه

یکــی از افــسران یونــانی نیــز بــرای آنکــه ســربازان را بــیش از پــیش دلگــرم کنــد ضــمن ســخنان        

وقـت از   دانم رود فرات در این نقطـه در ایـن   که من می یونانیان گفت که تا جائی   یزی به آم  تشویق

رود، و  بینم که آب رودخانه از حد سـینه بـاالتر نمـی             سال قابل عبور پیاده نیست؛ ولی اکنون می       

یــاری  گیــرم و گمــان دارم کــه ایــن یــک امــداد غیبــی اســت کــه بــه  فــال نیــک مــی مــن ایــن امــر را بــه

ۀ سـربازان  این سخنان نیز روحی . ده است و حتماً سرنوشت او است که شاهنشاه شود         کوروش آم 

  .یونانی را برای عبور از فرات تقویت کرد

آخـرین  شـهر حـران   انـدکی بـاالتر از آن   کوروش پس ازعبور از فرات وارد جـائی شـد کـه     

مـراه کـوروش در    برخـی ازافـسرانِ پارسـی ه    .واقـع شـده بـود      رودان  شهر بزرگِ شمالغربِ میان   

اینجا خطرناک بودن اوضاع و پیامدهای شوم یک جنگ داخلی را درک کردنـد و بـرآن شـدند                   

کـه گویـا همـزاد اردشـیر دوم و          اَسـپە     نـام اورونـت     یکـی از آنهـا بـه      . که از کوروش کناره بگیرند    

ت کـرد، و  کرد با او همنوایند محرمانه مشور      که فکر می    با چند تنی از کسانی     مثل برادر او بود   

نـزد کـوروش    اَسـپە بـه    اورونـت . با هم تصمیم گرفتند که برای جدا شدن از کوروش نقشه بکشند           

نـزد او بـروم    مـن اعتمـاد دارد و یقـین دارم کـه اگـر بـه       شاهنشاه به«: او گفت به گرانه  حیلهرفته  

 از فکر مقابله   او بگویم خواهد پذیرفت، و چه بسا که بتوانم او را در غفلت نگاه دارم و                 هرچه به 

وآنگهی در میان بزرگان پارسـی نیـز کـسانی را سـراغ دارم کـه از شاهنـشاه               . با تو منصرف بدارم   

کـه میـان تـو        توانم با آنها تماس بگیرم وآنها را متقاعد کنم که درصورتی            راضی نیستند و من می    

. »ست بکـشانند  شکـ   و شاهنشاه جنگ درگیر شود، در حین نبرد از معرکه کنار بکشند و او را به               

ئـی را کـه    بابـل بـرود و نقـشه    ئی از افسرانِ پارسی به او از کوروش خواست که اجازه دهد با دسته    

کـوروش بـا پیـشنهاد او موافقـت کـرد و او بـرای حرکـت آمـاده         . مورد اجرا بگـذارد    درسر دارد به  

و از او زمان مردی توسط جاسوسان کوروش در راه بابل دسـتگیر شـد              ولی درست در همین   . شد

او اطـالع داده بـود کـه کـوروش قـصد              اَسپە به شاهنـشاه نوشـته بـه         دست آمد که اورونت     ئی به   نامه
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ــاج و تخــت را دارد     ــه بابــل و تــصرف ت ــه ب ــس. اَســپە بازداشــت شــد   درنتیجــه اورونــت . حمل ۀ جل

را  وی. کوروش خیانـت کـرده اسـت     اعتراف کرد که به اَسپە  اورونتمحاکمه ترتیب داده شد، و      

چندتن از افسران پارسی سپرد؛ بزرگان پارسی با او وداع مـرگ کردنـد، و پـس از آن                     وش به کور

یعنــی یونانیهــا ندانــستند کــه وی چــه  (دســت نیامــد  هــیچ خبــری از او بــه ۀ گزینوفــوننوشــت بــه

  ).فرجامی داشت

گذشت هـیچ حرکتـی از طـرف شاهنـشاه دیـده         هرچند که از سفر کوروش کهتر چند ماه می        

 نوایـای کـوروش اطـالع داشـت و کلیـۀ اقـدامات مقتـضی را بـرای                 ولی شاهنشاه از همۀ   . شد  نمی

 شاهنـشاه افتـاد کـه     درسـت در زمـانی اتفـاق مـی    رخداداین . وضع اسفبار گرفته بود مقابله با این 

طلبانـه بـود کـه در آن اواخـر توسـط              برای سرکوب یک شـورش اسـتقالل      مصر   درصدد حرکت به  

کـوروش بـا خـود اندیـشیده بـود          . راه افتاده بود    مزدوران یونانی به  کمک    یک مدعی فرعونی به   

کنــار بابــل برســد بــرای شاهنــشاه خیلــی دیــر  کــه شاهنــشاه از قــصد او مطلــع نیــست، و وقتــی او بــه

حرکــت  شـاید هــم کـوروش بـا اطــالع از تـصمیم شاهنــشاه بـه     . خواهـد بـود کــه ارتـش را فراخوانــد   

ه بر بابل و شوش دست یابد و شاهنشاه را مخلوع اعـالم  مصر امید داشت که در غیاب شاهنشا        به

راه افتاده بود شاهنشاه همۀ اقـدامات کـوروش را    ولی از وقتی که کوروش از ساردیس به      . بدارد

مـسافت  . نزدیکـی بابـل بکـشاند       شاهنـشاه در نظـر داشـت کـه کـوروش را بـه             . زیر نظر گرفتـه بـود     

ۀ الزم یک بیابان خشک بـود کـه در آن آذوقـ          ویسدن  چنانکه گزینوفون می  میان حران تا بابل     

در ایـن بیابـان بـسیاری از بارکـشهای اردوی کـوروش از گرسـنگی و تـشنگی        . آمـد  دست نمـی    به

  .آگین نمود تلف شدند، و خطر کمبود آذوقه سپاهیان او را بیم

 ئــی از اقــدام شاهنــشاه دهــد کــه کــوروش کــه تــا ایــن هنگــام هــیچ نــشانه  گزینوفــون ادامــه مــی

هـا   بیِن یونـانی  او از فال. دانست که شاهنشاه چه تصمیمی دارد    ندیده بود در شگفت بود و نمی      

بـین پـس از       فـال . رو خواهد شـد     خواست که فال بگیرد و معلوم کند که چه وقت با شاهنشاه روبه            

کـوروش  . هم زد گفت که تـا ده روز آینـده چنـین امـری پـیش نخواهـد آمـد                   آنکه اسباب فال را به    

یعنـی او یقـین یافـت کـه تـا      » .گـاه بـا بـرادرم روبـرو نخـواهیم شـد           اگر چنین است ما هیچ    «: گفت

  .شهر بابل هیچ خطری او را تهدید نخواهد کرد

 کیلــومتری شــمال ۶۰ تــا  بیابانهــای شــرق فــرات میانــه را پیمــود وبــا خیــال راحــتکــوروش 

و مـا شـکل درسـت نـامش را      (انـد  نوشـته » کونـاکس « و تا کنار شهری که یونانیهـا نـامش را         بابل

ظـاهر از بابـل گریختـه         ئی از سوارانِ ارتش ایران که به        در این میان دسته   . پیش رفت ) دانیم  نمی

 رخدادهای بعدی معلوم کرد کـه   .کوروش بودند، وارد اردوی کوروش شدند       ۀ پیوستن به  و آماد 
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 سپاهیان کوروش در حـال      پیش از این همواره   . اینها را شاهنشاهِ باتدبیر گسیل کرده بوده است       

کردنــد تــا چنانکــه ناگهــانی بــا ســپاهیان       بــاش کامــل و در جناحهــای مــنظم حرکــت مــی      آمــاده

روز بــرای پیکــار بــا نیــروی   ســاعات شــبانه و در همــۀ رو شــوند غــافلگیر نگردنــد؛  شاهنــشاه روبــه

خبـر  کـوروش کـه    پـس از پیوسـتن ایـن دسـتۀ ظـاهراً فـراری بـه          ولـی اکنـون     . دشمن آمـاده بودنـد    

ــتِ کامــل شاهنــشاه را بــرای او بــرده بودنــد     ــا بــی   غفل ــالی و بــه  ســپاهیان کــوروش ب صــورت  خی

در چنین وضعی بود که ناگهان ساعاتی از ظهر         . روی ادامه دادند    پیش  نظمی و پراکندگی به     بی

ۀ آســمان را گذشــته غبــار ســپاهیان شاهنــشاه در برابــر آنهــا هویــدا شــد کــه چــون ابــری ســفید پهنــ   

هـا و شمـشیرهای سـپاه     زودی در میان بهت و حیرت سپاهیان کوروش بـرق نیـزه     به. ودپوشانده ب 

بـاش در سـپاه کـوروش از افـسران      فریادهـای آمـاده  . ایران چـشمان آنهـا را از نزدیـک خیـره کـرد       

ابزارهایشان را گرفتند و در جایگاههایشان در پشت          برخاست، و سربازان با دستپاچگی جنگ     

  .ف شدندص سر فرماندهانشان به

افزاید که سـپاهیان شاهنـشاه در سـکوت کامـل و بـا گامهـای آهـسته و اسـتوار           گزینوفون می 

وضـع پرابهـت تـا جـائی پـیش رفتنـد کـه همراهـان          آنها با ایـن . رفتند پیش می   سوی کوروش به    به

توانستند زینتهای شلوارهای سربازان ایرانی را تشخیص دهنـد، و قومیـت تیپهـای                کوروش می 

. تش را از مصری گرفته تا شامی و ارمنی و سیستانی و باختری و خوارزمی بـشناسند                مختلف ار 

سپاهیان شاهنـشاه همچنـان اسـتوار     . یونانیها دیدند که شاهنشاه خود در قلب لشکر قرار داشت         

کـوروش تـصمیم گرفـت کـه        . سینه شدند   به  و آرام پیش رفتند تا با صف مقدم سپاه کوروش سینه          

 ۶۰۰ۀ او بـا یـک تیـپ زبـد      . شاهنـشاه حملـه کنـد و او را از پـای درآورد               به آسا  برق با یک حرکت  

 ۀ کـوروش از شاهنـشاه در حملـ    .  شاهنشاه حملـه کـرد     سپاه زده به  قلب     به مردی از سواران ورزیده   

. ساعات نبرد بسیار انـدک بـود     . کوروش برخاک هالکت افتاد    ولی   ،ناحیۀ سینه زخم برداشت   

 حمله و گریز را در پـیش گرفـت و   ۀکردن سربازان کوروش شیوپس از آن یک لشکر برای خسته      

نـشینی کـرده باشـد از میـدان      شـکلی کـه ظـاهراً عقـب     آنگاه بـه . وضع ادامه داد    این  تا پایان روز به   

خیـــالْ یقـــین داشـــتند کـــه شاهنـــشاه از بـــیم دالوران یونـــانی کـــه   یونانیـــانِ خـــوش. نبـــرد دور شـــد

کردنــد و فقــط در نبــرِد  انی کــه ســالح ســبک حمــل مــی پیادگــنظــام ســپاه کــوروش بودنــد   پیــاده

  ).م  پ۴۰۱ مهرماه ۱۳(جان خویش را گرفته و گریخته است  تن کارآیی داشتند به تن

از او خبری . تاریکی فرارسیده بود ولی کوروش و زبدگانی که با او رفته بودند برنگشتند          

یقـین داشـتند کـه او     انگارانه دهسادانستند که چه برسرش آمده است؛ و     نبود و یونانیها نمی   

انتظــار بازگــشِت او نشــستند و شــب را    لــذا همانجــا کــه بودنــد بــه  . در تعقیــب شــاهِ فــراری اســت  
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در . ایــن مــزدورانِ بیچــاره گزنــدی برســاند شاهنــشاه اراده نداشــت کــه بــه. ســر بردنــد همانجــا بــه

نزد یونانیان    رف شاهنشاه به   با یک پارسی دیگر و یک یونانی مترجم از ط           پایان شب چیترفَرنە  

افسران آنها اطالع دادند که کوروش کشته شده است، و فرمان شاهنشاه است که آنها         رفتند و به  

رنە . شـان گرفتـه شـود    در همان نقطه که هستند بمانند تا تصمیم مقتضی دربـاره        گفـت کـه    چیترفـَ

گونـه   شما همان. تان ندارد ارهها رعایای شاهنشاه هستید و شاهنشاه قصد بدی درب    شما یونانی «

اگــر چنــین باشــد . توانیــد بــرای شاهنــشاه نیــز وفــادار باشــید  ایــد مــی کــوروش وفــادار بــوده کــه بــه

زودی   شاهنشاه در آینـده شـما را در جنگهـایش شـرکت خواهـد داد، و چـون تـصمیم دارد کـه بـه                        

 اگر سالحهایتان را .مصر لشکر بکشد شما حتماً ضمن سپاه او در این لشکرکشی خواهید بود     به

 در پایــان از افــسران  چیترفَــرنە» .تحویــل دهیــد و خودتــان را تــسلیم کنیــد بخــشوده خواهیــد شــد 

یونانی قول گرفت که در همان نقطه که هستند بدون هیچ حرکتـی بماننـد؛ و تهدیـد کـرد کـه هـر                         

 آمـِد نـاگوار     پـی خواهـد بـود و برایـشان        نافرمـانی از دسـتور      ۀ  منزلـ   حرکتی ازقبیل جابجـا شـدن بـه       

  .خواهد داشت

شــدن کــوروش بــا  آریــاوئوش یکــی ازافــسرانِ پارســیِ همــراه کــوروش بــود کــه پــس از کــشته 

رنە  . گروهی از ایرانیان از معرکه گریخته در آن حوالی اردو زده بود         ساعتی پس از رفـتن چیترفـَ

او   انیـان خواسـت کـه بـه       اردوگـاه یونانیـان فرسـتاد و از یون          أموری را بـه   و همراهانش آریاوئوش مـ    

انـدیش کـه روزِگذشـته         ولـی یونانیـانِ سـاده      .لیـدِیَە برگردانـد     بپیوندند تـا آنهـا را فـراری داده بـه          

ــه     ــشاه ب ــه و گریزهــای ســپاه شاهن ــه شــده بودنــد، ســپس دیــده بودنــد کــه        توســط حمل ــازی گرفت ب

آنهـا  . پنداشـتند کـه شاهنـشاه شکـست یافتـه وآنهـا پیروزمندنـد            ، مـی  شاهنشاه از آنجا رفته است    

سـادگی مـورد    خـود بقبوالننـد کـه بـه     منشی ایرانی را درک کننـد و بـه        توانستند مفهوم بزرگ    نمی

ِنظــر پیرامــون پیــشنهاد  بخــشودگی قــرار خواهنــد گرفــت؛ لــذا افــسران یونــانی وقتــی بــرای تبــادل 

شان گفتند که اگر ما شکست خورده بودیم محـال بـود کـه    مشورت نشستند، با خود آریاوئوش به 

مـان را ازدم      کـرد و همـه      مـا حملـه مـی       اگـر اردشـیر پیـروز شـده بـود بـه           . اردشیر مـا را زنـده بگـذارد       

مـا داده   نـزد مـا فرسـتاده پیـشنهادِ صـلح بـه       ایم و اردشیر کس به     اینکه ما زنده  . گذراند  شمشیر می 

اندیـشی تـصمیم گرفتنـد     آنها با این سـاده . ر از ما دربیم استدلیل آنست که ما پیروزیم و اردشی      

ــه     ــا ب ــد ت ــاوئوش دعــوت کنن ــه   کــه از آری ــشاه ایــران ب ــوان شاهن ــا اردشــیر ادامــه دهــد    عن . جنــگ ب

تـر از مـن وجـود دارنـد، و مـن              آنهـا پیغـام داد کـه در ایـران مردانـی واالرتبـه               آریاوئوش مجـدداً بـه    

سـالمت   مـن بپیوندیـد تـا شـما را بـه      لطنت کـنم؛ بهتـر اسـت کـه بـه     توانم که ادعای س     گاه نمی   هیچ

  .دیار خودتان برگردید لیدیە برسانم و از آنجا به به
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گروهی عقیده داشتند که باید     . پیامِ آریاوئوش در میان مزدوران یونانی دودستگی افکند       

 بودنـد کـه تـا       پنداشـتند بـرآن     به آریاوئوش پیوست، و گروهی دیگر که خودشان را پیروزمند مـی           

پس از مشورتها و جـدالهای لفظـی کـه         . کشورشان برنگردند   اند به   شان را برنچیده    ثمرۀ پیروزی 

همراه  ئی از آنها    های شب دسته    نیمه. میان افسران یونانی رد و بدل شد، در آنها اختالف افتاد          

رنە     ارخـوس بـه    شان کلـی همـراه فرماندهـ   بقیـه بـه  .  پیوسـتند  یکی از افسرانشان گریخته بـه چیترفـَ

اردوگاه یونانیـان     روز دیگر چند تن پارسی به     . آریاوئوش پیوستند تا همراه او به لیدیە برگردند       

آنها پیغام دادند که شاهنشاه با آنها هیچ  وارد شده افسرانشان را برای مذاکره فراخواندند، و به

اطاعت درآیند  رون کنند و بهجنگی ندارد و مایل است که آنها نیز فکر مخالفت را از سرشان بی     

ــلحه ــد   و اسـ ــل دهنـ ــان را تحویـ ــد  . شـ ــانی گفتنـ ــسران یونـ ــورده  «: افـ ــیچ نخـ ــروز هـ ــا از دیـ ــم و  مـ ایـ

آنها وعده دادند که تا ساعاتی دیگر از اینجا حرکت داده خواهند شد و  پارسیان به» .ایم گرسنه

فکـر مخالفـت بـا        گـر بـه   افسران یونـانی گفتنـد کـه دی       . خواربار در اختیارشان قرار خواهد گرفت     

داننـد   صالح خودشـان نمـی   شاهنشاه نیستند، ولی در وضعی هستند که تحویل دادن اسلحه را به        

یونانیـان دسـتور      دنبـال ایـن گفتگوهـا افـسران پارسـی بـه             بـه . دهند کـه مـسلح بماننـد        و ترجیح می  

ار هـم بـود، و   جـائی بردنـد کـه چنـدین روسـتای آبـاد و پرنعمـت در کنـ            حرکت دادند و آنهـا را بـه       

یونانیـان سـه روز در ایـن دشـت     . قـدر کفایـت از آنجـا خریـد         شد که خرما و گندم و خواربار به         می

اردوگـاه    و برادرزن شـاه کـه سـه افـسر پارسـی همراهـشان بودنـد بـه                 روز چهارم چیترفَرنە  . ماندند

افــسران   خطـاب بــه  توسـط متــرجم  چیترفَــرنە. یونانیـان وارد شــدند و افـسران یونــانی را طلبیدنـد   

  :چنین گفت

 مــن پــیش خــودم   . هــستم یونانیهــاۀ شــماهمــسای) ایــونیە(مــن در کــشور محــل خــدمتم    

ــرین خــدمتی کــه مــی     ــه  اندیــشیدم کــه بهت ــوانم ب شــما همــسایگانم بکــنم آنــست کــه از      ت

یونـان برگـردانم؛ و اطمینـان دارم کـه ایـن              سـالمت بـه     شاهنشاه اجازه بگیرم تا شما را بـه       

ــان را بــه  ا و همــکــارم ســپاس شــم   ــردم یون ــال خواهــد داشــت   ۀ م ــه.دنب خــاطر خــدمات    ب

من اجـازه داده   ام، شاهنشاه خواهش مرا پذیرفته و به شاهنشاه کرده  ئی که من به     شایسته

خواهــد بدانــد کــه شــما چــرا بــا او وارد جنــگ      ولــی او مــی . کــه ایــن کــار را انجــام دهــم  

  .اید شده

پـس از   .  مهلت دهد تا بـا یکـدیگر مـشورت کننـد           افسران یونانی از او خواستند که اندکی      

  : عنوان سخنگوی افسران چنین گفت ارخوس به آن کلی

دانـستیم    حقیقت آنست که ما نه قصد داشتیم که با شاهنشاه وارد جنگ شـویم و نـه مـی                  
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راه افتـادیم     کـوروش مـا را طلبیـد، و وقتـی بـه           . که قصد کوروش جنگ با شاهنشاه است      

چـون خویـشتن را     . گونـه اطالعـی نداشـتیم       ورد و ما از مقصد او هیچ      آ  ئی می   هربار بهانه 

کوروش وفادار بمـانیم      با شاهنشاه روبرو یافتیم خود را ناگزیر دیدیم که شرافتمندانه به          

اکنون کوروش از جهان رفته است و مـا نیـز مخـالفتی بـا شاهنـشاه       . و از او حمایت کنیم    

بزنـد مجبـوریم کـه از خودمـان دفـاع کنـیم؛             مـا گزنـدی       اگر کسی بخواهـد کـه بـه       . نداریم

  .سزا پاسخ خواهیم داد ما نیکی کند نیکیش را به ولی اگر کسی به

عـرض    روم و نظـر شـما را بـه          مـن مـی   «: ارخـوس گفـت      پس از شنیدن سخنان کلی      چیترفَرنە

ام   هخواربار نیـز مـن ترتیبـی داد       ۀ  دربار. شما تا بازگشت من همینجا بمانید     . رسانم  شاهنشاه می 

  . »شما برسد و گرسنه نمانید حِد کافی به که به

ترتیـب بازگـشت شـما    «: افـسران یونـانی گفـت       چیترفَرنە رفت و سه روز دیگر برگشت و به        

قــدر کفایــت یافــت   بــهبــریم کــه خواربــار یونــان مــی شــما را از راههــائی بــه. یونــان فــراهم اســت بــه

خواهم کـه جوانمردانـه وعـده بدهیـد کـه در       میولی از شما      و شما گرسنه نخواهید ماند؛     شود  می

مردم نباشـید و مـردم هـیچ روسـتائی را      فکر تعدی و تجاوز به کدام از آبادیهای سِر راهتان به     هیچ

گــردم تــا اســباب ســفر را فــراهم  اکنــون مــن برمــی. جــا دزدی و راهزنــی نکنیــد نیازاریــد و در هــیچ

  .»همینجا منتظر من بمانید. کنم

زاید که در این اثناء برادرِ آریـاوئوش بـا چنـدین تـن از بلنـدپایگان ایرانـی         اف  گزینوفون می 

اردوگاه آریائوس وارد شدند و ضمن سـرزنش آریـاوئوش و همراهـان ایـرانیش گفتنـد کـه نـزد             به

شان درگذشته اسـت و   اند و شاهنشاه از خطای همه شاهنشاه برای او و همراهانش وساطت کرده  

شهرهای خودشـان   توانند با خیال راحت به کند، وآنها می تهدید نمی دیگر هیچ خطری آنها را      

این ترتیب، همۀ ایرانیانی که همراه کوروشِ کهتـر برضـد شاهنـشاه شـوریده بودنـد                  به. برگردند

  .دیار خودشان برگشتند نیز مورد بخشودگی شاهنشاه قرار گرفتند و به

  داستانِ بازگشت ده هزار مزدور یونانی. ۷

انتظــار نگــاه داشــته شــدند؛ و در ایــن مــدت در   هفتــه در ایــن نقطــه بــه  بــیش از ســهیونانیــان 

گفتنـد ایرانیـان در حـال         شان مـی    نویسد بعضی   گزینوفون می . سر بردند   جنگ روانی شدیدی به   

خودشــان   بعــضی بـه . را در آن افکننـد مــانهای بکــشند و الشـه مـان را   حفـر خنـدقی هــستند تـا همــه   

شاه اهـــل دروغ و خدعـــه نیـــست و اگـــر قـــصد کـــشتن مـــا را داشـــت دادنـــد کـــه شاهنـــ دلـــداری مـــی

گفتند کـه   بعضی دیگر می. مان را بکشد توانست در همینجا لشکری برسرمان بفرستد و همه  می
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بــاری  مــا کــه بــا شاهنــشاه وارد جنــگ شــده او را چنــین شکــست خفــت   گونــه ممکــن اســت بــه  چــه

  . ریش او بخندیم رگردیم و بهدیارمان ب سالمت به ایم اجازه داده شود که به داده

پنداشتند  خیال که خودفریبانه خودشان را پیروزمند می اندیش و خوش این مزدورانِ ساده

آنهـا رفتـار شاهنـشاه را بـا رفتـار خودشـان             . توانستند کـه بزرگـواری شاهنـشاه را درک کننـد            نمی

شاهنـشاهان  . سـتیز   انـسان پرورنـد و نـه        کردند؛ غافل از آنکه شاهنشاهان ایران انـسان         مقایسه می 

هــا بــود کــه توســط آن   منــشی ســبب ایــن بــزرگ  ایــران اگــر جهــانی را در اطاعــت خــود داشــتند بــه  

دانــست  شاهنـشاه کــه مــی  .ده بودنــی خودشــان ســاختنملتهـای جهــان را شــرمندۀ رفتارهــای انـسا  

 پـول  خـاطر دریافـت   خاطر حمایت از هـدف کـوروش بلکـه بـه      که نه به اند   بیچاره اینان مزدورانی 

. خـدمت ارتـش در لیـدِیَە درآورد         اند، تـرجیح داد کـه آنهـا را آزاد سـازد و بـه                با او همراهی کرده   

ابزارشــان را بــا   اجــازه داد جنــگ ایــن یونانیــان بزرگــواری کــرد کــه حتــی     حــدی بــه  شاهنــشاه بــه 

  .آنها وارد آورده نشد خودشان نگاه دارند، و برای تحویل دادنِ آنها فشاری به

رنە . اعت حرکت یونانیها فرارسـید    سرانجام س  و ) دامادهـای شـاه   (اَسـپە      و اورونـت    چیترفـَ

آریـاوئوش و   . راه افتادنـد    سـوارِ مـسلح در پیـشاپیش آنـان بـه            چند افسر ایرانی با یک گروه اسـپ       

مـسیر حرکـت در     . همراهانش نیز با آنها همراه شدند، و اردوی یونانیها درپی آنها حرکت کرد            

پتـوکَە کنـد و       خواست که آنها را از راه مـاد و ارمنـستان وارد کـَت                می  رفَرنەچیت. جهت شرق بود  

ــرنە. غـــرب انـــاتولی برســـاند از آنجـــا بـــه  و همراهـــانش از دجلـــه گذشـــتند، و یونانیهـــا در  چیترفـَ

ارخوس   در اینجا کسانی از میان افسران یونانی که ظاهراً رقیبِ کلی          . سوی دجله اردو زدند     این

ارخـوس قـصد دارنـد کـه پـل        خبر بردند که برخی از افـسران ازجملـه کلـی            ی چیترفَرنە بودند برا 

حضور   به ارخوس و چندتن از افسران یونانی را چیترفَرنە کلی. روی دجله را منهدم و فرار کنند

اینهـا  . شـان تـصمیم بگیـرد    بابـل فرسـتاد تـا شاهنـشاه دربـاره       و همه را گرفته دربند کرده به طلبید

  .شان بود ارخوس فرماندِه همه کوروش بودند و کلی ادارترین افسرانِ یونانی بهوف

شـان را صـادر       وحشت افتادند که مبادا شاهنشاه دسـتور قتـل همـه            یونانیها با این پیشامد به    

روز  غــروبِ آن. زودی لــشکری برسرشــان بفرســتد تــا همــه را ازدم تیــغ بگذرانــد  کــرده باشــد و بــه

ا از شدت ناراحتی چیزی نخوردند، و هرکدام در جـائی روی زمـین نشـسته         کدام از یونانیه    هیچ

گزینوفـون بـا چنـدتن از افـسرانِ یونـانی کنکـاش کـرده گفـت کـه اگـر                 . در اندوه و سکوت بودند    

کـم بـا      شاهنـشاه خـودداری ورزیـم و دسـتِ          قرار است کشته شویم بهتر است که از تـسلیم شـدن بـه             

روز (مــا کمــک کننــد و مثــل چنــد روز پــیش     شــاید خــدایان بــه نیروهــای ارســالی او مقابلــه کنــیم  

این افسران نیز بـا نظـر او موافقـت کردنـد، و           . پیروزی نصیبمان کند  ) شکست سپاهیان کوروش  
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ۀ نعمتهـا و  گزینوفون دیگر افسران را نیز جمع کرده گفت که ایرانیان در ملک خـدادادی از همـ          

کـافی بـرای تهیـۀ خواربـار        نـد و حتـی پـول      ا   محـروم  چیـز   همه  ولی یونانیان از   برخوردارندثروتها  

وطن را بدون  گونه بتوانند راهِ دراز بازگشت به ، و معلوم نیست که چهاختیار ندارند سفرشان در

آبادیهـای سـِر راهـشان        انـد کـه بـه      أموران شاهنشاه خورده  و با سوگندی که برای م     ! پول طی کنند  

 گزینوفـون در سـخنانش   . دسـت یابنـد   خواربار انند به گونه بتو   دستبرد نزنند معلوم نیست که چه     

ترین فرد برای در دست گرفتن فرماندهی نـشان دهـد و نظـر افـسران را                 کوشید که خودرا شایسته   

  : او ضمن سخنانش گفت. جلب کرده یونانیان را برای فرار آماده کند

همه ناز  در اینهمه نعمتهای خدادادی فراوان است و ایرانیان  در این کشور پهناور این  

علـت ایـن    . بـریم   سـر مـی     ورند و ما یونانیان در دیارمان در فقر و مـذلت بـه              و نعمت غوطه  

ایـن سـرزمینها بکوچنـد و در اینجاهـا          خواهنـد کـه بـه       امر نیز آنست که مـردم یونـان نمـی         

یونـان برگـردیم و خبـر پیروزیهایمـان بـر           هربهائی شده باشد به     ما باید به  . آشیان گزینند 

اکنــون پـول انـدکی بــرای مـا بـاقی مانــده     . میهنانمـان ببـریم   شاه ایـران را بـرای هــم  شاهنـ 

کنــد کــه خواربــار مــورد نیازمــان را بــا ایــن پولهــا   مــا را مجبــور مــی اســت و ایــن چیترفَــرنە

اختیـار داریـم را در ایـن         ۀ امـوالی کـه در     شـکی نیـست کـه اگـر چنـین باشـد، همـ             . بخریم

خواسـتها و تهدیـدهای       دهم که بدون توجه بـه       رجیح می  ت من. سفر از دست خواهیم داد    

ــرنە دل راه نــدهیم، و   راه بازگــشت در پــیش گیــریم و ازجنــگ بــا اینهــا هــراس بــه   چیترفَ

چنـگ آوریـم تـا مجبـور          زور بازو ازآبادیهـای سـِر راهمـان بـه           خواربار مورد نیازمان را به    

مـا  . مـیهن برگـردیم    ت خـالی بـه    نباشیم که پولمان را برای خرید خواربار بپردازیم و دس         

اســـپ نـــداریم و مجبـــوریم کـــه پیـــاده بـــا نیروهـــای شاهنـــشاه درگیـــر شـــویم، ولـــی چـــون   

بـرای اینکـه سـبکبار    . خدایان ایمان داریم من یقین دارم که پیروزی با ما خواهد بود   به

ۀ سنگین و غیرضروری های حمل بار را و همچنین دیگر اثاثی شویم بهتر است که گاری

آن نیــاز شــدید   مایحتــاج بــا خودمــان حمــل کنــیم کــه بــهقــدر فقــط آنآتــش بکــشیم و  را بــه

تــر حرکــت کنــیم، و اگــر دشــمن تعقیبمــان کنــد از   تــوانیم ســریع وضــع مــی بــا ایــن. داریــم

  .مواجهه شویم بهتر بتوانیم مواجهه کنیم چنگال او بگریزیم، و اگر مجبور به

دم پـس از خـوردن        ار گرفـت، و در سـپیده      پیشنهادهای گزینوفون مورد موافقت افـسران قـر       

ــا  ۀ اشــیای ســنگین و غیرضــروری را   ناشــتا همــ  ــا گاریه ــهب ــادآتــش کــشیدند  ب ــرار شــدند  وآم . ۀ ف

 سـوار مـسلح   ۲۰باد را که از یارانِ سابق کـوروش کهتـر بـود بـا              با دیدن آتِش اینها اَرتە      چیترفَرنە

 شما اطالع دهم که تصمیم ام تا به نی گفت که آمده   افسرانِ یونا   باد به   اَرتە. اردوی آنها فرستاد    به
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ایــم و اگــر شــما   مــا در حــال حرکــت «: گزینوفــون گفــت.  شــما را تــا یونــان همراهــی کــنم ام هفتــگر

شـما اجـازه نداریـد    «: بـاد گفـت   اَرتە» .توانید با ما باشید و ما را راهنمـایی کنیـد     خواهید می   می

انـد،   حرکـت  لی وقتی دید که یونانیها مصمم بـه و» .که بدون اذن شاهنشاه از اینجا حرکت کنید      

رنە    سواران دستور تیراندازی داد و آنهـا را ترسـانده متوقـف کـرده بـه                 به .  برگـشت   اردوی چیترفـَ

راه افتادنـد تـا    دم، بـا شـتاب بـه    روز نیز آنجا ماندند، و در پایان شب، پیش از سـپیده    یونانیها آن 

  از مـرده ۲۰۰ۀ  زودی یـک دسـت      ولی بـه  . ه باشد دور شده باشند     اطالع یافت   پیش از آنکه چیترفَرنە   

  .کردندتوقف   راه را برآنها بستند و آنها را احاطه کرده مجبور بهباد فرماندهی اَرتە  بهسواران

حـال   دانست که اگر به این یونانیها آسیبی برساند، ولی می  دستور نداشت که به     چیترفَرنە

کننـد و فـساد    انـدازی مـی   آبادیهـا دسـت    انبوه و شکمهای گرسـنه بـه     خود رها شوند، با این شمار     

امـا یونانیهـا   . یونان برگرداند خواست آنها را با نظم و آرامش به این بود که می. آورند بار می  به

کـشور    خواستند که در راهشان آبادیهـا را غـارت کننـد و بـا دسـتِ پـر بـه                     خیال دیگر داشتند و می    

میهنانـشان   استان پیروزی در جنگ با ایرانیان را بـا آب و تـاب بـرای هـم     خودشان برگردند، و د   

این امیـد      باشند نخواهند توانست که به      دانستندکه اگر همراه چیترفَرنە     آنها می . بازگویی کنند 

   .ۀ عمل بپوشانندجام

نخــستین آبــادی کــه برســند هــم آبــادی را   گزینوفــون تــصمیم گرفتــه بــود کــه فــرار کننــد و بــه 

. عنـوان راهنمـا از آنهـا اسـتفاده کننـد            ت کنند و هم چندتنی از مردم آبادی را اسیر کـرده بـه             غار

این چیزی بود کـه او شـب پـیش بـا افـسران یونـانی در میـان گذاشـته و گفتـه بـود کـه آنهـا آبـادی                               

یونان نزدیک شوند؛ و افسران نیـز بـا ایـن گفتـه موافقـت کـرده                   آبادی چنین خواهند کرد تا به       به

همـراه   تر از دیگران بودند به   جرأت  ئی از یونانیان که کم      روز دسته   شِب آن   حال نیم   با این . ندبود

ــرنە   پــس شــمار یونانیــانِ همــراه   از ایــن.  پیوســتند یکــی از افــسران از اردوگــاه گریختــه بــه چیترفَ

کـه از او  فرماندهی یونانیان در میان گزینوفون و یک افسر دیگـر   . هزار تن رسید    گزینوفون به ده  

  .تر بود تقسیم شد مسِن

راه افتادنـد و از یـک شـاخۀ دجلـه عبـور               دمِ روز بعد با شتاب فراوان بـه         اینها پیش ازسپیده  

هـــای روز  از آنجــا نیــز شـــتابان گذشــتند، و در نیمــه    . هـــای شــهر نینــوا رســـیدند   ویرانــه  کــرده بــه  

ــرنە روســتاها  رد و از فکــر تجــاوز بــه آنهــا نزدیــک شــد تــا آنــان را دربــیم دا    بــا اردویــش بــه  چیترفَ

  .منصرف کند

پـشتی ادامـه یافـت، بـدون آنکـه       ترتیب سـفر دورودراز یونانیـان بـا پـای پیـاده و کولـه         این  به

جهـت حرکـت     ۀ شرقی دجلـه و    مسیر حرکت در کران   . روی آنها جلوگیری کند      از پیش   چیترفَرنە
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داد، و  راه ادامــه مــی ردوی یونانیــان بــه انــدکی دورتــر از ا  اردوی چیترفَــرنە.ســوی شــمال بــود بــه

یـک آبـادی    وقتی به. یونانیان از بیم آنکه مورد حمله واقع شوند همواره در حال آمادگی بودند       

رنە    نزدیک می  خـود   شـدند تـا آنهـا را بـه     آنهـا نزدیـک مـی     بـه  شدند، سواران و تیراندازانِ چیترفـَ

وضع درگیریها و تیراندازیهای متقابـل را باعـث    ینا. فکر تاراجِ آبادی بیفتند آورند که مبادا به  

پـس از هـر راهپیمـایِی طـوالنی دوسـه      . توانستند که دست به تاراج بزنند   شد؛ و یونانیان نمی     می

دادنـد کـه بـرای        کردنـد، یـه یونانیهـا اجـازه مـی           روزی در دشتی کنار یـک آبـادی اسـتراحت مـی           

  . گرفتند اره راهشان را پیش میخرید خواربار وارد مزارع و باغها شوند، و دوب

در کردسـتان شـرقِی      سرراهـشان روسـتاهای   ۀ  دهـد کـه همـ       های گزینوفـون نـشان مـی        نوشته

گـون در همـه جـا        ، و محـصوالت گونـه     بودند  سرسبزتر و آبادتر از آبادیهای یونان      بسیار کنونی

خواسـت تهیـه    ان مـی هـر انـدازه کـه دلـش        توانستند شراب به    شد، و درآبادیها می     وفور یافت می    به

ــد ــز دســته  . کنن ــاریکی شــب از فرصــتی اســتفاده مــی      گــاه نی ــا در ت ــرای   ئــی از یونانیه ــد و ب کردن

رنە            . شـدند   غارتگری وارد روستایی مـی       ولـی در بیـشتر مـوارد، ایـن افـراد توسـط سـواران چیترفـَ

  .رفتند کشتن می به

هـر ترتیـب کـه باشـد        که به  شدت خسته شده بودند و تصمیم داشتند        وضع به   یونانیها از این  

یک روستا فرستادند و دوتـا از مـردان روسـتا را         آنها شبی چندنفری را به    .  بگریزند  از چیترفَرنە 

سـرانجام دانـستند کـه درسـمت        . ۀ راهها جویا شدند   ربوده به اردوگاهشان بردند و از آنها دربار       

، و در مـسیر کوهـستانی ایـن         اسـت » ردوخکُـ  «قـوم است سـرزمیِن    ۀ کوهستانی   غرِب آنها که منطق   

گـذرد؛    آنهـا دانـستند کـه راه لیـدِیَە از ایـن کوهـستان مـی               . منطقه هیچ پادگانِ ایرانی دائر نیست     

) دامــادِ شاهنــشاه(اَسـپە   کـشور آبــاد و ثروتمنـد ارمنــستان کـه بخــشی از قلمــرو شـهریاری اورونــت    

نــشیِن  زمین یونــانیشــود بــه ســر   اســت در شــمال ایــن ســرزمین واقــع اســت؛ و از ارمنــستان مــی       

  .لیدِیَە رفت تراپیزونت و از آنجا به 

دست آوردند تصمیم گرفتند که یونانیـان   دوفرمانده یونانی پس از آنکه این آگاهیها را به        

طـرف کوهـستان     های شب در سکوت کامل بـه        در نیمه . درون کوههای کردستان بگریزانند     را به 

ن تعقیب این پیادگـان در کوهـستانها امکـان نداشـت،            برای سواران ایرانی امکا   . راه افتادند   به

کردهـای  . یـک روسـتا نزدیـک شـدند     یونانیهـا بامـداد روز بعـد بـه       . حال خود رها شدند     وآنها به 

یونانیهــا وارد . کوههــا پنــاه بردنــد روسـتا از بــیم آنهــا روســتا را رهــا کــرده بـا زن و فرزندانــشان بــه  

هـا    این یک روستای ثروتمند بود و در خانـه        . ت کردند  یافته غار  انبوهی روستا شدند و خواربارِ   

توانـستند آنهـا را    یونانیان نمی نویسد گزینوفون میظروف برونزی بسیاری وجود داشت که      
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ــه    ــرا ب ــد، زی ــا خــود ببرن ــشان حمــل مــی      ب ــر پشت ــار ب ــدر کــافی ب وقتــی یونانیهــا مــشغول   . کردنــد ق

ور شده شـماری را کـشتند و شـماری     ها حملهآن ئی از کردها برگشتند و به    تاراجگری بودند دسته  

. را نیز مجروح کردند ولی چون تعدادشان اندک بود نتوانستند که یونانیهـا را از روسـتا براننـد               

معلــوم نیــست کــه آنهــا چنــدتن از کردهــا را . یونانیــان نیــز توانــستند دونفــر از آنهــا را اســیر کننــد

 بامــداد روز بعــد از روســتا بیــرون شــدند تــا  یونانیــان شــب را در روســتا موضــع گرفتنــد و . کــشتند

ئـی از کردهـا    در یـک گـذرِ کوهـستانی بـا دسـته     . راهـشان ادامـه دهنـد    یاری راهنمایـانِ اسـیر بـه      به

 و چنـد    کـشتن رفتنـد     مواجه شـدند، و پـس از یـک درگیـریِ کوتـاه دوتـا از بهتـرین افسرانـشان بـه                     

های کشتگانشان را   که الشه   ند در حالی  نفرشان نیز زخمی شدند، ولی توانستند از کردها بگریز        

از یکـی از کردهـای اسـیر کـه در روسـتای قبلـی گرفتـه بودنـد          . در پشت سرشان رهـا کـرده بودنـد        

سـختی شـکنجه کردنـد و     را بـه  وی. شناسـد  ۀ راهها جویا شـدند؛ او گفـت کـه راههـا را نمـی        دربار

سـرانجام  . کردند تا جـان داد    گرفتن شکنجه     کرد بیچاره را چندان برای پاسخ     . جوابی نگرفتند 

آنهـا نـشان دهـد و بگویـد کـه آبـادی بعـدی در           کُرِد دیگر در زیِر شکنجه حاضر شد که مسیر را بـه           

  .چه مسافتی واقع شده است

درپی روستائیانِ کرد در گلوگاههای کوهـستانی بـا    بعد داستان برخوردهای پی     از اینجا به  

فـضل شـمار    کنـد، کـه در همـه مـوارد البتـه بـه               نقـل مـی    یونانیان را گزینوفون با آب و تاب فـراوان        

زنـان و دختـران آبـادی کـه        کردنـد، بـه     شـدند، آبادیهـا را تـاراج مـی          بسیارشان بر کردها پیروز می    

 بـا  گزینوفـون کـه   هـای  نوشته. گرفتند کردند، و مسیرشان را پی می   افتاد تجاوز می    دستشان می   به

سـر راهـشان   روسـتاهای  ایـن یونانیهـا در   دائمـی   یهـا  همراه است حکایت غارت   بسیارآب وتاب   

دفاع از خود نشان داده  هنگام تاراج کردن روستاهای کوچک و بی    ، و از رشادتهائی که به     است

 حکایـاتِ   .شـمارد    مـی  یـان در ایـران    دهـد، و ایـن کارهـا را فتوحـات یونان            انـد داد سـخن مـی        بوده

دهـد بـا وجـودِ شـمار      ر شده است، که نشان می دست کردها نیز بارها تکرا      کشته شدنِ یونانیها به   

انبوهِ یونانیها بازهم روستائیان دالورِ کرد با شـمار اندکـشان همـواره در گلوگاههـا راه را برآنهـا                    

سـبب بـوده کـه گزینوفـون درعـینِ الِف گزافهـای        همـین   بـه . انـد   رفتـه   جنـگ آنهـا مـی       بسته و به    می

ــرد ســتایش دالوری  ۀ رشــادت یونانیهــا نتوانــسته از بــسیار دربــار  .خــودداری ورزدروســتائیانِ کُ

اطاعــت  حتــی نوشــته اســت کــه کردهــا چنــان دالورنــد کــه ارتــش ایــران نتوانــسته اســت آنهــا را بــه

انـد، ولـی      البته کردها ایرانی و بخشی از ملت ایران بوده        . شاهنشاه بکشاند و از آنها باج بگیرد      

 مهـارت   انگیـز کردهـا اسـت، و او باربـار از           هرحال سخنانِ گزینوفـون نـشانگر رشـادتِ حیـرت           به

ــز ســخن از شکــسِت    .گویــد انــدازی ســخن مــی    فالخــنو در تیرانــدازی کردهــا  در یــک مــورد نی
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نویـسد کـه در اینجـا     او مـی . یونانیها در نزدیکی یک روسـتا و کـشته شـدنِ چنـدتن از آنهـا اسـت                

 کردهـا خواسـتارِ صـلح      یونانیان مجبـور شـدند کـه توسـط یـک متـرجم بـا کردهـا مـذاکره کـرده از                     

آنهـا همچنـین از کردهـا تقاضـا کردنـد کـه       . شوند و اجازه یابند که با امنیت از آن مسیر بگذرنـد   

انــدازی  فکــر دســت آنهــا بازدهنــد؛ و متقــابالً تعهــد ســپردند کــه دیگــر بــه    اجــساد کــشتگان را بــه 

  .های مردم نیفتند خانه به

روستا شکست خـورده و کـشته داده باشـند     هزار سرباز ورزیده از مردم یک         تصور اینکه ده  

جائی   اند که دیگر به     و مجبور شده باشند که با آنها وارد مذاکره برای صلح شوند و تعهد سپرده              

پرسـت اسـت کـه در چندصـد مـرد بـا          اندازی نکنند، واقعاً نشانگر رشادت کردهـای مـیهن          دست

  .اند اینها مواجه شده و آنها را شکست داده

ــا کنـــان از کوههـــای کردســـتان گذشـــته وارد خـــاک   کنـــان و دفـــاع نی، تـــاراج مـــزدورانِ یونـ

ئـی   شـد، و رودخانـه      زمـان ارمنـستان از جنـوب دیـاربکر کنـونی آغـاز مـی                در آن . ارمنستان شـدند  

ۀ کوهـستانی  ، و از اینجـا بـود کـه منطقـ    کـرد   و ارمنـستان را تعیـین مـی       )کردستان(ماد  ۀ مرزی   نقط

گـذرِ    د کـه یونانیهـا پـس از روزهـا راهپیمـایی در مـسیرهای سـخت                 در اینجا بـو    .رسید  پایان می   به

آنهـا  . استراحت پرداختنـد    کوهستانی که همواره در حال دویدن بودند، نفس راحتی کشیده به          

عمق از رودخانه را بیابند  دوروبر گسیل کردند تا جائی کم  روز در آنجا ماندند و افرادی را به         آن

روز دیگر باز با یـک دسـته کـرد          .  تاریکی شب از آنجا عبور کنند      که عبور از آن آسان باشد و در       

ور شـدند و چنـد یونـانی را زخمـی      آنهـا حملـه     مسلح روبرو شدند که از پشت سرشان فرارسیده به        

  .کردند؛ ولی آنها توانستند که گریخته از رودخانه گذشته وارد خاک ارمنستان شوند

ای بــزرگ و آبــاد رســیدند کــه گزینوفــون   یــک روســت  آنهــا پــس از فرســنگها راهپیمــایی بــه  

ایـن نخـستین آبـادی ارمنـستان در     . خـورد  چـشم مـی     نویـسد کـاخ شـهریاری در آنجـا از دور بـه              می

دسـت داده    از برخورد یونانیهـا بـا نیروهـای ایرانـی در اینجـا خبـری بـه            .ۀ وان بود  جنوب دریاچ 

ئـی مـسلح     بـسیار آبـاد دسـته   نویسد که یکی دوروز بعد در یک روستای   نشده، ولی گزینوفون می   

فرمانـده    یونانیهـا بـه   ۀ  نماینـد . ۀ یونانیها صحبت کنند   جلوشان آمدند و خواستند که با نمایند        به

آن گروه گفت که قصدشان عبور از این منطقه است و تقاضا دارند که اجازه یابند خواربـار الزم          

ینـی کـه جـزو ارمنـستانِ غربـی بـود            آنها این اجازه داده شـد، و یونانیهـا در زم            به. را حاصل کنند  

طبیعی بود که در چنین نقاطی نیروهای ایرانی چندان زیاد نبودند،           . مسیرشان را دنبال کردند   

. گاه ضرورت دفاع از این سرزمینها در برابر هیچ نیـروی مهـاجمی احـساس نـشده بـود               زیرا هیچ 

اطر حفــظ امنیــت  خــ هــای کوچــک انتظــامی بــه   آنچــه بــود قرارگاههــای کــوچکی بــود کــه دســته   
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هـائی    طبیعـی بـود کـه چنـین دسـته         . روستایی در آنهـا مـستقر بودنـد         شهری و میان    های میان   جاده

توانستند که در برابر آنها از  هزار نفری یونانیها نبودند، و نمی مقابله با نیروی بزرگ ده قادر به

بـاری نیـز      ود و بـرف   زمـستان بـ   . یونانیان قصد غارت روستاها را داشتند     . روستاها حمایت کنند  

درنتیجـه  . هـا پنـاه بگیرنـد     شروع شده بود، و آنهـا مجبـور بودنـد کـه وارد روسـتاها شـده در خانـه                   

یونانیهـا کـه    . فساد و تباهی در روسـتاها توسـط یونانیهـا امـری گریزناپـذیر و غیرقابـل دفـاع بـود                    

وز کنند، و اینها اموری زنان و دختران روستاها تجا   ماهها بود از زن دور بودند طبیعی بود که به         

کردنـد    پـسرانی کـه اسیرشـان مـی         حتی از تجاوز یونانیها بـه     . پس بارها اتفاق افتاد     بود که از این   

میان آمده است، کـه نـشانگر سرشـِت انحرافـی عمـوم یونانیـان اسـت، و ایـن چیـزی                      نیز سخن به  

نـد آن بـود کـه شـبها در          توانـستند بکن    تنهـا کـاری کـه روسـتاها مـی         . بود که در ایران شناخته نبود     

افروختند تا روستائیان را از وجود خطر آگاه کنند تا بتوانند             روستاهای مسیر این گروه آتش می     

. آنهـا نرسـد   جاهـای امـن ببرنـد تـا دسـت یونانیهـا بـه        وزن و پربهـا را بـه   زن و فرزندان و اموال کـم    

ن نیـز طبیعـی بـود کـه در برابـر            طبیعی بود که مردان هر روستا از روستایشان دفـاع کننـد، ولـی ایـ               

کردنـد    رسـیدند کـه احـساس مـی         جـائی مـی     هرگـاه هـم یونانیهـا بـه       . انبوهِ یونانیها شکـست یابنـد     

گفتنـد کـه    دروغ مـی  گونـه کـه گزینوفـون اعتـراف کـرده، بـه       نیروی قابل توجهی مستقر اسـت، آن      

  .یَە هستندسوی لیدِ اند و در حال عبور از منطقه به فرماِن شاهنشاه گسیل شده به

 روسـتاهای ارمنـستانِ     های گزینوفـون آنـست کـه در همـۀ           قابل توجه برای ما در نوشته     ۀ  نکت

زبـان     روسـتاها بـه    ودکـانِ یونانیها حتی بـا زنـان و ک        مترجمِ   دانستند و   غربی مردم زبانِ پارسی می    

ه و از هـم  پـار  زمان هنوز زبـان آریـایی پـاره    دهد که در آن  این امر نشان می.گفت  می سخنپارسی  

لهجـۀ   توانـستند بـه   های منطقه می هم نزدیک بودند که آریایی ها چندان به  دور نشده بود و لهجه    

سنە          ۀ  نکت. پارسی سخن بگویند   . بودنـد ) میتراپرسـت  (  دیگر آنکـه مـردم ارمنـستانِ غربـی میتریـَ

ر از خطـر و دور از       جمعیـت و دو     راهنمایی اسیرانِ روستایی از مناطقِ کم       ترتیب به   این  یونانیها به 

رســیدند دســت  هــر روســتائی کــه مــی آنهــا بــه. دادنــد راهــشان ادامــه مــی گذشــتند و بــه شــهرها مــی

  . کردند تا راهنمایشان باشند زدند و دهخدا را اسیر می غارت و تجاوز ناموسی می به

افزاید که در برخی از روزها بادهـای بـسیار سـرد شـمالی آغـاز شـد و برفهـای         گزینوفون می 

نگینی باریدن گرفت، و یونانیها برای خدای طوفـان قربـانی دادنـد تـا طوفـان را آرام بـدارد و         س

  .آنها آسیب نرساند به

در ســاحل ) اکنــون طرابــزون ( ســرانجام یونانیهــا پــس از مــشقتهای بــسیار بــه تراپیزونــت     

در آنهـــا . و همزبـــانِ آنهـــا بـــودنـــشین  ۀ یونـــانیایـــن یـــک منطقـــ. جنـــوبی دریـــای ســـیاه رســـیدند



۴۱۸  جانشینان خشیارشا                                                 شاهنشاهی هخامنشی                                                                                

روستاهای شمالی سرزمین کولخیدها که در همسایگی تراپیزونت واقع شده بود بـار افکندنـد و              

کـرده   ماه تمام در این سرزمین ماندند و بسیاری از روستاها را تـاراج کردنـد، و امـوال تـاراج            یک

ه پـول تبــدیل کردنـد، و آمـاده شــدند کـه از راه دریـای ســیا      را دربازارهـای تراپیزونـت فروختــه بـه   

آنهــا شــمار بــسیاری زن ودختــر و کــودک را نیــز از روســتاها ربــوده بودنــد تــا   . یونــان برگردنــد بــه

یونــان ببرنــد و ادعــا کننــد کــه اینهــا را پــس از پیــروزی بــر شاهنــشاه       عنــوان غنــایم جنگــی بــه   بــه

  . اند غنیمت گرفته به

هالکــت  اه بـه هـزار تــن در ر بــیش از  ؛شـدند   تــن بـالغ مــی ۸۶۰۰  بـه یونانیــانۀ اکنـون مجموعـ  

تعـداد   کـشتی بـه  . روسـتاهای ایـن سـرزمین کـشته شـدند       و شماری در حین دستبر به     بودند رسیده

تر یا بیمار بودنـد توسـط    وانت که نا آنهااز  بخشی   لذا   ؛دسترس نبود  ۀ یونانیان در  کافی برای هم  

 غـرب   سـوی   هبـ هـای سـاحلی را گرفتـه          یونان فرستاده شدند و بقیه جاده        کشتی از راه دریا به     چند

   .راه افتادند به

نــشین در سـاحل دریــای   یـک آبــادی یونـانی   پـس از یـک راهپیمــایی چنـدروزه بــاز آنهـا بــه    

بزرگانِ آبادی برای کنار آمدن با آنها و در اَمان ماندن از شرشـان نماینـدگانی را                 . سیاه رسیدند 

یونانیهـا چنـدروزی در ایـن    . آنها بدهند نزدشان فرستادند و قول دادند که هدایا و خواربار به       به

سـرانجام بـا    . استراحت پرداختنـد، و یکـی دوتـا از روسـتاهای اطـراف را غـارت کردنـد                   نقطه به 

سـوی غـرب حرکـت کردنـد، و چنـد روز              کشتیهائی که یونانیانِ محـل برایـشان فـراهم آوردنـد بـه            

  . ر انداختندنشیِن کرانۀ جنوبی دریای سیاه لنگ دیگر در کنار یکی از شهرهای بزرگ یونانی

کردند   اکنون که از خطرها رسته بودند و خود را در نزدیکیهای کشور خویش احساس می              

شــان برگــشتند، و برســِر مــسائل فرمانــدهی میانــشان جــدال افتـــاد؛         ســروقت عــادات دیرینــه    بــه 

گزینوفــون و فرمانــده دیگــر هــردو برکنــار شــدند، و هــر دســته از یونانیهــا از هــر شــهری کــه بودنــد 

چنــدین دســته در ســه اتحادیــه تقــسیم     خودشــان فرمانــده جداگانــه انتخــاب کردنــد، و بــه    بــرای 

راهـشان   هرکـدام جداگانـه از راه دریـا، و یـک گـروه از راه خـشکی بـه              ) اتحادیـه (دوگروه  . شدند

نـشین و   روسـتاهای یونـانی     بـرد بـه     داستانِ سـفر اینهـا همچنـان داسـتانِ دسـت          ۀ  ادام. ادامه دادند 

طــور  گــروه بــه ه و تــاراج امــوال مــردم روســتاها اســت کــه توســط هرکــدام از ایــن ســه دفــاع ســِر را بــی

کردنـد، و   گرفت؛ و گاه برای تاراج یک آبادی پرقـدرت بـا هـم همکـاری مـی            جداگانه انجام می  

آبادیهـا   شـکل اول برگـشته در یـک گـروه بماننـد تـا بهتـر بتواننـد بـه               سرانجام مجبور شدند که به    

 بـرای   غـرب انـاتولی     در سـواحل شـمال    ۀ دوهـزاری    مورد نیز که یک دسـت     در یک   . دستبرد بزنند 

کــه در ســواحل غربــی  زمــانی. کــشتن رفتنــد بــه نفرشــان ۵۰۰یــک آبــادی اعــزام شــدند  دســتبرد بــه
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 تنی که همـراه  ۱۵۰۰۰خاک یونانِ اصلی برگردند از مجموع     اناتولی آماده بودند که با کشتی به      

  . زنده مانده بودندکوروش کهتر رفته بودند فقط نیمشان

یــک افــسر  حــاکم شــهری کــه اکنــون اســکودار نــام دارد بــه) ســپهرداد(در اینجــا ســپیترداتە 

رنە نـام     ۀ ارتـش بـه    بلندپای اکنـون  (بیزانتیـوم    یونانیهـا را باکـشتی بـه      ایـن    کـه    دادأموریـت   م بـازو   فـَ

رنە . بفرستد) استانبول نـزد    نتیـوم بـود را بـه      یـک افـسر نیـروی دریـایی ایـران کـه اهـل بیزا               بـازو   فـَ

. افسرانِ یونانی اطالع داد کـه کـشتی بـرای حرکتـشان فـراهم اسـت         یونانیان فرستاد و این مرد به     

انـد و وقتـی    یونانیها اطالع داد که از نظر دولت ایران آنهـا هنـوز در خـدمت از ارتـش ایـران               او به 

 شی از تراکیــه بــود و دربیزانتیــوم بخــ. بیزانتیــوم منتقــل شــوند حقوقــشان را خواهــد پرداخــت  بــه

   .قلمرو شاهنشاهی قرار داشت

 و گــویی داســتان فــرار ده هــزار یونــانی را گزینوفــون بــا آب و تــاب بــسیار زیــاد کــه گزافــه         

، و چنـان نوشـته شـده کـه انـسان احـساس               اسـت  تحریـر درآورده     سراسر آن را پر کرده به      زنی  الف

 خودمـان بــرای کــسانی بخوانـد کــه هرچــه    مثــل داسـتان امیرارســالن را آنخواســته  کنــد او مـی  مـی 

انـسان وقتـی ایـن داسـتان را         . وی بپردازنـد    آور باشـد بیـشتر پـول و جـایزه بـه            بیشتر برایشان لذت  

ولــی در عــین حــال، در غیــاب    . افتــد کیــشوت مــی  یــاد امیرارســالن و دون  خوانــد بیــشتر بــه   مــی

کهنــه نعمــت  بیابــان کفــشدر «حکــم آنکــه  ایــن عهــد و بــه   تــاریخی مربــوط بــه هــای دیگــرِ نوشــته

رود و مـا     شـمار مـی     ارزشـمند تـاریخی بـه     بسیار  ، همین کتاب گزینوفون برای ما یک منبع         »است

 سپاسـگزار    و این فیلـسوِف یونـانی شـاگردِ سـقراط و همـدرسِ افالطـون               باید از این مزدور بزرگ    

رشـتۀ    بهگوییهایش زنیهای و گزافه  الفالی   ه تاریخی ما را در الب     رخدادهایباشیم که بخشی از     

 تــا مــا امــروز بــدانیم کــه ایــرانِ مــا در آن روزگــار چــه تحریــر درآورده و بــرای مــا برجــا نهــاده اســت

عـالوه،    بـه . چـه شـکلی بـوده اسـت         تـاج و تخـت بـه        وضعی داشته و نبرد قدرت بـرای دسـتیابی بـه          

 کـه کردسـتانِ     دهـد   گـذارد نـشان مـی       اطالعاتی که او دربارۀ روستاهای کردستان در اختیار ما می         

  .تر بوده است روزگار از کردستان امروز بسیار سرسبتر و آبادتر و پرنعمت آن

  شخصیت اردشیر دوم. ۸

شکست کوروش کهتـر     او پس از  . منش بود   اردشیر دوم مردی زیرک و درعین حال بزرگ       

خودشـان  دیار   مزدوران یونانی را نیز مورد بخشایش قرار داد تا به      را تعقیب نکرد،    سپاهیان وی 

کـوروش پیوسـته     را که در حین جنگ از او جدا شده به خودش  حتی برخی از افسران    برگردند،

عده از بلندپایگان که نهانی از کـوروش کهتـر هـواداری کـرده                ؛ و آن  بودند با بزرگواری بخشود   
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 شـهریار مـاد   ازجملـۀ اینهـا یکـی هارپـاگَە         . بودند را با مجازاتهـای قابـل تحملـی هـشدار داد           

معلوم نیـست   . ندیکدیگر داده بود    های متقابلی به    د که با کوروش کهتر در ارتباط شده وعده        بو

مجـازاتش  . دامـن شاهنـشاه شـده بخـشایش طلبیـد      که او را بازداشت کردند یـا خـودش دسـت بـه          

خیابانهـای  روز تمـام در   بـابلی را برهنـه بـر دوش بنـشاند و یـک           روسـپی   یـک   چنین مقرر شد کـه      

  ١.ردم او را ببینند بگردد تا مبابل

دهـد    نشان مـی  آورده است   دربارۀ اردشیر دوم    ها    گزارشهائی که پلوتارک از نوشتۀ یونانی     

اردشـیر   کـه روزی     نویـسد   مـی پلوتارک  . بوده است و دادگر   نواز    شاهنشاهی مردم  که اردشیر دوم  

سوم بود که زمان مر در آن. گذشت اوضاع رعایا از کنار دهی می  در حین شکار یا سرکشی به     دوم

رفتنـد و بـرایش هـدایا و     پیـشواز مـی   شد، مردم آبادی به یک آبادی نزدیک می   وقتی شاهنشاه به  

کنار  چیزی برای پیشکشی نداشت، به دستی که از آن آبادی بود و   مرد تهی . بردند  پیشکش می 

یـشکش  شاهنـشاه پ  نزد شاهنشاه رفتـه آن آب را بـه         ئی آب برگرفته به     شکسته جوی آبی رفته کوزه   

شاهنـشاه را پیـشکش ایـن مـرد سـاده و      . چیـزی دسترسـی نداشـته اسـت      این بهجزکرد و گفت که  

   ٢.او دادند  بهۀ طالتنگدست خوش آمد و دستور داد جام زرینی پر از سک

را بـه   یی برسـر زبانهـا بـود و آن    این داستان تا دو هزار سال بعد هم در میان اقوام خاورمیانه 

نحـوی    را بـه    اش آن  مولوی نیز در کتاب مثنوی    . دادند  شناخته نسبت می  سیرتِ نا   یک شاه نیک  

  .نامِ عرِب عباسی نسبت داده است خلیفۀ بی بازگفته، ولی به

ــارۀ  ــیرشـــهبانویپریـــزاتیش دربـ ــز  اردشـ ــه  نیـ ــتانهائی بازمانـــده اســـت کـ  نـــشانگر داسـ

  ایــن شــهبانو بــرنوشــتۀ پلوتــارک، از جملــه آنکــه بــه. صــفتی وی بــوده اســت بزرگــواری و ایرانــی

کـرد و مـردم     امـور مـردم سرکـشی مـی         گذشـت و بـه      هـای شـهر مـی       شـد و در کوچـه       گردونه سـوار مـی    

  ٣.وی برسانند توانستند از نزدیک با او گفتگو کنند و عرایضشان را به می

در زمان اردشر دوم تحول بزرگی در دین رسمی دربار شاهنـشاهی بـروز یافـت، و پرسـتش                   

دین کهـن ایرانیـان     کنار اهورمزدا رسمیت یافت، که یک معنایش بازگشت به         اناهیتە و میتر در   

دهد که مغانِ مذاهب ناهیدی و مهری نفوذ بسیار زیادی در دربار شاهنشاه  بود، و خبر از آن می    

انـد در زمـان    شاید آن نسکهای اوستا کـه میتـر و انـاهیتە را تـا مقـام الوهیـت بـاال بـرده        . اند  داشته

ئـی کـه    اردشـیر دوم در نوشـته  . اوستای کهن افـزوده شـده باشـد    وم توسط همین مغان بهاردشیر د 
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  :نویسد یادگار نهاده است چنین می مناسبت نوسازی کاخ شوش به به

یاری اهورمزدا ایـن اسـت کـاخ هـدیش کـه مـن در زنـدگی خـویش          به. سخن اردشیر شاه  

تـر مـرا و ایـن کـاخ هـدیش را از هـر       اهـورمزدا و انـاهیتە و می      . همچون پردیـسی بنـا کـردم      

  .گزندی محفوظ بدارند

های مرمریِن اناهیتە را در نقاط بسیاری از کـشور پهنـاورش، از جملـه            او دستور داد پیکره   

ها که     این پیکره  ١.در استخر و بابل و شوش و همدان و باختریە و دمشق و ساردیس برپا داشتند               

ئـی بلنـدباال و کمرباریـک بـا پـستانهای برآمـده را نـشان                  در کنار رودها برپا شـده بودنـد دوشـیزه         

پر از سنگ الجـورد بـا نوارهـای زریـن در              دادند که تاجی زرین برسر دارد و صد ستارۀ هشت           می

بند زرین برگردنِ سـفیدِ       اند، گوشوارۀ زرین جواهرنشان در گوش و گردن         اطراف تاجش آویزان  

 است  تنگی بسته ین در پا دارد، کمربندش را بهدرخشانش دارد، جامۀ زربفت بر تن و کفش زر

ئـی برسـم در دسـت دارد کـه نـشانۀ                دسـته . نمـاتر جلـوه کنـد       اش هرچه خـوش     تا پستانهای برآمده  

بازوان و سـینۀ سـپیدش از دور هویـدا اسـت، و انگـشتانش همچـون                 . پرستندگی اهورمزدا است  

ائی کـه همچـون آبـشار تـا کمرگـاهش          او زیباترین دوشیزۀ جهان اسـت بـا موهـ         . درخشند  بلور می 

ایـن وصـفی   . کـشند  را مـی  ئی ایستاده است که چهار اسپ سفید آن   بر روی گردونه  . افتاده است 

شاید این یَشت را در همـان زمـان نوشـته باشـند کـه ایـن       . است که در یشتها از اناهیتە شده است  

هائی که نشان از      شدند؛ پیکره   یدستور اردشیر دوم در کشور پهناور هخامنشی برپا م          ها به   پیکره

زیباپرستی واقعی ذهن ایرانی داشت؛ ذهنی که برآمده از تعالیم دین ایرانـی بـود کـه زیبـایی را                    

دانـست، شـادی را برتـرین دهـش           ستود و اهورمزدا را زیبـاترین ذات مـی          هایش می   در همۀ جلوه  

دانـست و   وه را آفریـدۀ اهـریمن مـی      کرد، و غم و انـد       شمرد و شادزیستی را تبلیغ می       اهورمزدا می 

  . کرد نکوهید و از خود دور می می

  روابط یونان با ایران در زمان اردشیر دوم. ۹

رنە افـزوده گـشت و او در سـاردیس                       پس از کوروش کهتر شهریاری لیـدیە بـه قلمـرو چیترفـَ

رنە  کـه آخرینـشان همـین چیت   (لیکیە که تا کنون شهریار خـاص خـودش را داشـت       . مستقر شد  رفـَ

فرمانده نیروی دریایی ایران در     . صورت یکی از استانهای تابِع لیدیە درآمد        پس به   از این ) بود

بازو بود که درعین حال شـهریای بیزانـت و تراکیـه              دریای ایژه و آبهای جنوبی اناتولی نیز فرنە       

 ناوهـای ایـران در   ناوخدای. برزن بود که در ایونیە استقرار داشت نیز داشت، و معاون او ساتی 
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نام کونون بود که زیر دست یک افسر پارسـی   زمان یک ناوخدای آتنی به      دریای ایژه نیز در این    

بــازو پــس از بازگــشت از   فــرنە. کــرد انجــام وظیفــه مــی ) ســپهرداد(نــام دریاســاالر ســپیتردات   بــه

ر زر بـا خـود آورد و    قنطـا ۵۰۰ایران رفته بـود   سفری که برای مشورت با شاه دربارۀ امور یونان به  

کـار سـاختن چنـدین نـاو جنگـی بـرای            بـه   قبـرس رفتـه دسـت       به سپهرداد و کونون فرمان داد که به       

آن اشـاره کـردیم،       شورش مصر که باالتر به    . تقویت نیروی دریایی ایران در شمال مدیترانه شود       

 حاکمیـت یـک     در میان گرفتاریهای دربار ایران کامیاب شده بود، مصر استقالل خویش را زیر            

فرعون جدید بازیافته بود، و شاهنشاه تصمیم داشت که برای بازگیریِ مصر لشکرکشی کنـد، و                

  . تر خواهیم خواند را پائین این

ایــران بــیش از هــر زمــان دیگــری بــود، و ایــن     م وابــستگی آتــن بــه  در آغــاز ســدۀ چهــارم پ 

تــه بــود ســبب رنجــش  گیــری روزافــزون اســپارت صــورت گرف  وابــستگی کــه در رقابــت بــا قــدرت 

فرعـون  . اسپارت از ایران گردید، زیرا آتن دوباره فرصت یافته بود که قدرت خویش را بازیابد             

هزار پیمانـه غلـه   ۵۰۰مصر نیز که از این وضعیت خبر یافته بود با سران اسپارت در ارتباط شد و          

 جزایـر همـسایه را      و ساز و برِگ صد ناوِ جنگی برای شـاه اسـپارت فرسـتاد و او را برانگیخـت تـا                    

هـدف فرعـون آن بـود کـه نیـروی نظـامی ایـران در یونـان مـشغول گـردد و                       . برضد ایـران بـشوراند    

امـا هرچـه را فرعـون بـرای اسـپارت فرسـتاده         . مـصر لشکرکـشی کنـد       شاهنشاه فرصت نیابد که به    

. بود در نزدیکی رودس توسط کونـون تـصرف شـده تحویـل کـارگزاران ایـران در ایونیـه گردیـد                     

تـبس و ارگـوس و      . ها با این اقدام نـشان دادنـد کـه بـیش از اسـپارت بـه شاهنـشاه وفادارنـد                      تنیآ

پیمانِ آتن بودند برای آنکه اطاعتشان از ایـران اسـتوارتر گـردد               کورنت در یونان اروپایی که هم     

 قنطار زر توسط یکی افـسر اهـل رودس بـرای سرانـشان فرسـتاد، و آنهـا بـا شـاددلی              ۵۰بازو    فرنە

برداری آتن از شاهنـشاه مبلـغ پنجـاه قنطـار           پاس فرمان   به. ین هدیۀ بزرگ شاهنشاه را پذیرفتند     ا

. دسـتِ کنـون در اختیـار سـران آتـن نهـاده شـد تـا حـصارهای دفـاعی آتـن را نوسـازی کننـد                 زر به 

ســربازان یونــانِی نیــروی دریــایی ایــران در دریــای ایــژه   آتــن چنــدان بــود کــه بــه عنایــت نــسبت بــه

  ). م  پ۳۹۳سال (آتن بروند  نوسازی حصار به داده شد که برای کمک بهدستور 

ــرنە در ســـال . شـــد ایـــران هـــر روز بیـــشتر مـــی  وابـــستگی آتـــن بـــه   درگذشـــت، و ۳۹۲چیترفـَ

بـرای  . سـاردیس گـسیل شـد    جـای او بـه   هنگام شهریار ارمنستان غربی بود بـه        بازو که تا این     ترے

فرسـتاده شـد کـه شـوهر        » اَسپ  اورونت«نام    ئی به   اختریەشهریاری ارمنستان نیز یک بزرگزادۀ ب     

اَسپ نیمۀ شـرقی انـاتولی بـود     رواییِ اورونت قلمرو فرمان. بود) شوهر رودگونە(دختر شاهنشاه  

ــرار داشـــت   ــرو او قـ ــز در درون قلمـ ــیە نیـ ــه. و کیلیکـ ــسه بـ ــرانِ    زودی در جلـ ــا شـــرکت سـ ــه بـ ئـــی کـ
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بـــازو در ســـاردیس تـــشکیل شـــد،  ور تـــرِےشـــدۀ همـــۀ شـــهرهای یونـــان اروپـــایی در حـــض دعـــوت

نامۀ شاهنشاه قرائت گردید که در آن بـر اسـتقالل آتـن و اسـپارت و دوسـتی آنهـا بـا دولـت                           فرمان

 یــک هیــأت بلندپایــه از ســران شــهرهای یونــان اروپــایی همــراه ٣٨٧ در ســال. ایــران تأکیــد رفــت

این هیأت را بـا عنایـت و نـوازش          شاهنشاه  . حضور شاهنشاه برسند    ایران رفتند تا به     بازو به   ترے

ئی با شرکت همۀ سـران یونـان اروپـایی در سـاردیس           سال بعد مجدداً جلسه     یک. بسیار پذیرفت 

نامـۀ شاهنـشاه برایـشان خوانـده شـد کـه بـر سـلطۀ           بازو تـشکیل شـد، و مـتن فرمـان           در حضور ترے  

 یونـان تأکیـد     رسـمیت شـناختن خودمختـاری همـۀ شـهرهای           کامل ایران بـر منطقـه و همچنـین بـه          

 بـا افتخـار  نامـه را   یونانیها این فرمـان . سران یونان با متن فرمان توافق کامل نمودند   . داشت

معنای حق مداخلۀ کـارگزاران ایـران در همـه       عمالً به » صلح شاه «ولی این   . نامیدند» صلح شاه «

  :نویسد اومستد پس از ذکر این رخدادها می. شهرهای یونان اروپایی بود

یانِ اروپا حق مداخلۀ پارسی را در کارهائی که صِـرفاً اروپـایی بـود پذیرفتـه بودنـد                یونان

خـــوبی  توانـــست بـــه اردشـــیر مـــی. کـــه خطرنـــاکترین پیـــشینه بـــرای آینـــدۀ نزدیـــک بـــود

خودســتائی کنــد کــه آنجــائی کــه داریــوش و خــشیارشا درمانــده شــده بودنــد او کامیــاب   

   ١.گشته بود

شـان را شـیرین       کرد دهـان همـه      سران یونان می    شیر اول به  ئی که ارد    دهشهای سخاوتمندانه 

ــه آتــن و اســپارت بــا ایــران در تمــام دوران ســلطنت       . کــرده بــود  روابــط یونــان اروپــایی و ازجمل

همــین  خــوانیم نیــز مربــوط بــه  درخــشش تمــدن یونــانی کــه مــا در تــاریخ مــی.اردشــیر پابرجــا مانــد

  .دوران است

  مصر در زمان اردشیر دوم. ۱۰

درمیـان گرفتاریهـای داریـوش دوم بـا بـرادرش            که باالتر به آن اشاره رفت     مصر  شورش  

» اَمِرتــایوس«کامیــابی رســیده و رهبــر شــورش کــه نــامش را     آمــدهای آن بــه  کــوروش کهتــر و پــی 

بوجیە بـود     وهفتم از کام    سلسلۀ بیست (وهشتم فرعان را تشکیل داده بود         اند سلسلۀ بیست    نوشته

مواجـه شـد   » اوروت نـیفَە «نام  اَمِرتایوس با یک رقیب قدرتمندِ مصری بهولی ). تا داریوش دوم 

راه  جنگ داخلی مصر کـه میـان ایـن دو رقیـب بـه     . نوبۀ خودش طالب تاج و تخت مصر بود   که به 

ونهــم فرعونــان را  اوروت انجامیــد کــه سلــسلۀ بیــست نــابودی اَمِرتــایوس و پیــروزی نــیفَە افتــاد بــه

تکیۀ عمـدۀ هـردوی اینهـا بـر روی مـزدوران یونـانی و لیبـی             ). ۳۹۸ سال   حوالی(گذاری کرد     پایه
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معلــوم نیــست کــه در میــان کاهنــان و  . کردنــد بــود کــه تــا پــیش از آن در ارتــش ایــران خــدمت مــی  

ــا چــه پایــه حمایــت داشــته     ــیفَە. انــد بومیــان مــصر ت ــان   ۳۹۳اوروت در ســال  ن ــا از می  درگذشــت ی

ــرادرش   ــد، و بـ ــته شـ ــوروس«برداشـ ــه» احـ ــایش نشـــست  بـ ــصر   . جـ ــان مـ ــا ایرانیـ ــان بـ ــن فرعونـ ایـ

» اَنبـف  نخت«نام  احوروس چونکه با رقیبی به. طرف بدارند رفتاری کردند تا آنها را بی    خوش

عنـوان یـک کـشور خودمختـار       دربار ایران پیـام فرسـتاد کـه حاکمیـت او بـر مـصر بـه                  مواجه بود به  

در ســائیس  کــاهن معبــد نیــتانبــف  ولــی نخــت. تــابع شاهنــشاهی بــه رســمیت شــناخته شــود 

تـشکیل سـلطنت داد و بـا او در جنـگ شـده او را از میـان برداشـت و سلـسلۀ                    ) شمال دلتای مصر  (

ــار ولــی زیــر فرمــان شاهنــشاه اعــالم        . نــوینی تــشکیل داد  ــز خــود را شــاه خودمخت ایــن فرعــون نی

روتنـی در دنبـال   دهـد کـه بـا ف      هائی که از او باز مانده است او را در حالی نـشان مـی                سکه. داشت

فرسـتاده تـا      شود که او باج مقررشده را بـرای ایـران مـی             معلوم می . رود  گردونۀ شاهنشاه پیاده می   

پـیش    هـایش را درکـشورش بـه        مصر خودداری ورزد، و او بتواند که برنامـه          ایران از لشکرکشی به   

آمـدهای  درصـد مالیـات بـر کـل در        انبف که مردی میهن پرسـت بـود، ضـمن آنکـه ده              نخت. ببرد

وضـع کـرد، در مـصر یـک سلـسله            از درآمـدهای کـشاورزی تـا بازرگـانی و صـنعت           مردم مـصر    

اقــدامات اصــالحی انجــام داد و شــماری معبــد در منــاطق مختلــف برافراشــت یــا نوســازی کــرد و  

در میان این رخدادها توجه دربار ایـران عمـدةً          . دست آورده نیرو گرفت     خشنودی مصریان را به   

. ن اروپایی بود، و در اهدافی که برای وابسته کردن یونان داشت بسیار کامیاب شـد              متوجه یونا 

ــرد چندســال مــشغول تــدارک بــرای           شــهریار پارســیِ شــام کــه فرمــان داشــت مــصر را بــازپس گی

فرمانده (بازو     توسط فرنە  ۳۷۳این لشکرکشی سرانجام در تابستان سال       . مصر بود   لشکرکشی به 

عـالوه بـر سـپاهیان لیـدیە و         .  ناو جنگی انجـام شـد      ۳۰۰با  ) ر مدیترانه کل نیروی دریایی ایران د    

ایـونیە و قبـرس و فینیقیـه دوازده هـزار سـرباز از یونـان اروپـائی ازجملـه آتـن در ایـن لشکرکــشی           

فرعــون بــا تمــام  . بــازو نیروهــایش را در ســاحل شــمالی مــصر پیــاده کــرد     فــرنە. شــرکت داشــتند 

بـازو بـرای گـرفتن ممفـیس          دو ماه تالش فـرنە    . ستقالل مصر بود  نیروهایش آماده برای دفاع از ا     

رنە . زیر آب بـرد     ناکام ماند، و تابستان فرارسید و طغیانِ ساالنۀ نیل زمینها را به            بـازو دسـت از       فـَ

بـازو بـا بخـشی از نیروهـایش از            نشینی کرد، ناوها به قبـرص برگـشتند، و فرنـه            نبرد کشیده عقب  

ولی او کـه پیـر   .  در فرصت مناسب از راه غزه لشکرکشی را از سر گیردشام رفت تا راه خشکی به  

مــصریان پیــروزی بــزرگ خــود بــر ایــران را جــشن    . و ســالخورده شــده بــود در ســوریه درگذشــت  

مـصر اسـتقالل خـویش    . گرفتند، و فرعون یادگار این پیروزی را در برخی معابد مصر نقش کرد        

  .مصر برگشته بود به» ر حقیقِی خدای آسمانپس«بازیافته بود، و حاکمیت  عمالًرا 
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ســـبب رقابتهـــائی کـــه برســـر قـــدرت در شـــام و   اردشـــیر دوم پیـــر و نـــاتوان شـــده بـــود، و بـــه 

رفت که شکوه شاهنشاهی از  پتوکَە و لیدیە میان نیرومندان پارسی در جریان بود بیم آن می      کَت

ینا کــه بخــشی از عربیــه بــود را غــزه و بیابــان ســ. ثبــات شــده بــود اوضــاع در شــام بــی. دســت بــرود

انبف گرفتـه ضـمیمۀ مـصر کـرده بـود و بـا برافراشـتن معبـد باشـکوهی بـرای عربهـا                          فرعون نخت 

 ۳۶۱انبـف کـه در سـال          پسر و جانشین نخـت    دجدحوروس  . دست آورده بود    حمایت آنها را به   

 در سـال دوم     او. درصدد بیرون کشیدن فلسطین و شام از زیر سـلطۀ ایـران بـود              سلطنت رسید   به

ولی شهریار سوریه شکست سختی بـر او وارد آورده          . روی کرد   سلطنتش در درون فلسطین پیش    

کـه بخـش اعظمـشان مـزدوران     خوردۀ مـصر    سپاهیان شکست . شوش فرستاد   او را اسیر کرده به    

مــصر برگــشتند و نخــت  بــه) بــرادرزادۀ دجــدحوروس(»  هــارهبی نخــت«همــراه  یونــانی بودنــد

شــوش فرســتاده شــد، ولــی شاهنــشاه او را مــورد      دجــدحوروس بــه . ســلطنت نشــست  هــارهبی بــه 

ولـی او  . عنـوان کـارگزار ایـران بـر مـصر فرمـان برانـد            مصر برگرداند تـا بـه       بخشایش قرار داد و به    

. مــصر بردنــد بیمــاری اســهال خــونی درگذشــت و جــسدش را بــه  مــصر برســد بــه پــیش از آنکــه بــه

  . از دنیا رفت۳۵۸سال   اردشیر دوم نیز در همین سالِ
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