
  گفتار دوم

  هوخشتره بنیانگذار شاهنشاهی ایران

سلطنت   م درگذشت، و پس از او پسرش به         پ ۶۲۵خشتریتە که بسیار پیر شده بود در سال         

ایـن صـفت   .  است»سیرت خسرو نیک«معنای    هوخشتر به . رسیده لقب هوخشتر را برخود نهاد     

. میان قبایل ماد ریشه دوانده بـوده اسـت      زمان در     دهد که فرهنگ مزدایَسنە تا این       خبر از آن می   

 نوشـته اسـت کـه تلفـظ         »کیاکـسار «هوخشتر را هرودوت پسر فـرورتیش معرفـی کـرده و نـامش را               

قبول اینکه هرودوت نام خشتریتە را از روایـات شـفاهی ایرانیـان             .  است »خشتر  اوےک«یونانی  

رد نیـست، زیـرا روایتهـای او عمومـاً          شنیده بوده ولی فراموش کرده بوده است دور از پذیرش خ          

ــر داده  ــه اســت  هــای شــفاهی بــوده کــه از افــراد آگــاهِ مــورد اعتمــاد مــی       مبتنــی ب او پــس از . گرفت

آن تــصریح گردیــده و  فــرورتیش نــام هوخــشتر را آورده، و نــامِ خــشتریتە کــه در اســناد آشــوری بــه 

ــاره    ــسیار مهمــی درب ــاده   گزارشــهای ب ــمِ او افت ــرای آغــاز    .  اســتاش آمــده از قل ــاریخی کــه او ب ت

دهــد؛ ولــی از زمــان   م اســت کــه بــا وقــایع تطبیــق مــی    پ ۶۲۵ســلطنت هوخــشتر ذکــر کــرده ســال   

         ترسال فاصله است، و روایتِ هـرودوت ایـن          ۹۰شکست و تبعید دیائوکو تا آغاز سلطنت هوخش 

 طنت فـرورتیش  در گـزارش او مـرگ دیـائوکو و آغـاز سـل            .  سال کاهش داده اسـت     ۲۲فاصله را به    

 مراحل تشکیل پدر فرورتیشم است، که درست همان سالی است که خشتریتە     پ ۶۷۵سال  

نـا    تشکیل اتحاد بزرگ خویش بـا مـان   کارِ به دست اتحادیۀ قبایل ماد را پشت سر گذاشته بوده و       

تباه یـا   پس تردیدی نیست که هـرودوت نـام خـشتریتە را در اثـر یـک اشـ                 . و إشکودها بوده است   

زمـان فـرورتیش    . فراموشی از قلم افکنـده اسـت و زمـان او را شـامل زمـان فـرورتیش کـرده اسـت                     

 سـال بـرای   ۲۲ سال است، و ایـن  ۲۲در گزارش او   ) عالوه خشتریتە که او از قلم افکنده است         به(

اما فاصلۀ مرگ فرورتیش تا مـرگ       ). ۶۷۸ تا   ۷۰۰از سال   (دوران ریاست فرورتیش درست است      

  .یتە و روی کار آمدن هوخشتر از قلم او افتاده استخشتر

دیاکونوف عالقه دارد که خشتریتە و فرورتیش را شخص واحدی بدانـد و اثبـات کنـد کـه             

یــاد آن  هــرودوت نــام خــشتریتە را اشــتباها فــرورتیش نوشــته اســت؛ و جالــب اســت کــه اینجــا بــه    

گ مـدعی سـلطنت بـود و نـامش را خـشتریتە             فرورتیش افتاده که در آغـاز سـلطنت داریـوش بـزر           

نــام فــرورتیش در خانــدان   کنــد کــه کــسانی بــه   مــیدونِ هــیچ دلیلــی تأکیــد بــنهــاده بــود؛ و ســپس  
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.  ایـن در حـالی اسـت کـه پـدر دیـائوکو نـامش فـرورتیش بـوده اسـت                     ١.اند  دیائوکو وجود نداشته  

ایحاء کند کـه بـا هـم آمـدن نامهـای      خواننده  نحوی به خواهد به شاید او با آوردن این موضوع می      

پذیر است و یکی نـام حقیقـی و دیگـری            فرورتیش و خشتریتە برای یک شخص یک امر امکان        

 سـال ذکـر     ۲۲ولی از آنجـا کـه مـدت سـلطنت فـرورتیش در گـزارشِ هـرودوت                  . غیرحقیقی است 

انـستن ایـن    دانیم کـه مـدت سـلطنت خـشتریتە بـیش از ایـن مـدت بـوده، پـس یکـی د                        شده، و می  

تواند درست باشد، و درست آنست که فرورتیش چندی پـس          دوشخصیتِ مجزای تاریخی نمی   

ریاست مادها رسید، و پس از درگذشتش جایش را بـه خـشتریتە داد؛ و ایـن              از تبعید دیائوکو به   

  .کنند چیزی است که گزارشهای مکتوبِ آشوری تأیید می

د ارس در کنـار خـشتریتە بـرای رهاسـازی سـرزمینهای             های شمال رو    باالتر دیدیم که سکَە   

در یکـی از جنگهـای سـال         کـایَە   اَسـپە اشغالی از دسـت آشـوریان شـرکت کردنـد، و شاهـشان              

شود آنها سوارکاران و  ها دیده می شده از سکَە چنانکه از اندکی از نقوشِ یافت.  کشته شد  ۶۷۳

انــد و درحــال تاخــت  شــده انِ برهنــه ســوار مــیپ اســانــد کــه بــر ئــی بــوده تیرانــدازان بــسیار ورزیــده

شـرکت آنهـا در سـپاه خـشتریتە قـدرت      . اند زده هدف می اند و به    انداخته  پشت سرشان تیر می     به

آسائی که خشتریتە در خـالل کمتـر از    پیروزیهای برق. جنگی بسیار زیادی به این خشتریتە داد    

هـای نـوینِ جنـگ و گریــز و      مـدیون شـیوه  دسـت آورد  دوسـال بـر سـپاهیان بـسیار ورزیـدۀ آشـور بـه       

  .های شکارچی با خود آورده بودند ئی بود که سکَە های پرشی حمله

ــکَە هــرودوت بخــش مهمــی از تــاریخ خــویش را بــه   ها و   سهــا اختــصاص داده ولــی إشــکود

هــای  هــائی آمیختــه کــه احتمــاالً از ســکە افــسانه مریــان را بــا هــم یکــی کــرده و گزارشــش را بــه گــوم

روا بودند، از     نویسد که پس از آنکه مادها مدتی بر آسیا فرمان           او می . ولی شنیده بوده است   انات

 ۲۸دست اسکیتها افتاد کـه        شکست یافتند و سلطنت ماد به     ) إشکودها/ ها  یعنی سکَە (اسکیتها  

افزاید که اسـکیتها از مـصر رانـده شـده بودنـد و از راه شـام و انـاتولی                    سال سلطنت کردند؛ و می    

دانـد کـه در       دوران سـلطنت هوخـشتر مـی        این رخداد را هرودوت مربوط به     . خاک ماد رسیدند    به

خونخـواهی   نویسد که هوخشتر برآن شد که به های او جانشین فرورتیش بوده است، و می    نوشته

کــه دولــت آشــور را در جنــگ شکــست داد و نینــوا  پــدرش بــا آشــور وارد جنــگ شــود، و در حــالی

 کـه راهـی دراز را از        ۀ اسکیتها روبرو شـد    ور را در محاصره داشت ناگهان با حمل       پایتخت آن کش  

مادهـا در جنـگ بـا اسـکیتها     . اناتولی پیمـوده از راه قفقـاز و دربنـد وارد خـاک مـاد شـده بودنـد                

اسـکیتها پـس از آن راهـی مـصر شـدند، ولـی       . دست اسـکیتها افتـاد    شکست یافتند و سلطنت به    
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مـصر خـودداری کردنـد و از     شوازشان بیـرون آمـد، و آنهـا از وارد شـدن بـه       پیـ   شاه مصر با هدایا به    

 سال سرورانِ آسیا شـدند، و بـسیاری جاهـا           ۲۸پس برای     آنها از آن  . شام برگشتند   راه فلسطین به  

ئـی    کردند؛ تا آنکه هوخشتر توطئه      ویرانه کشاندند و اموال و ممتلکات مردم را مصادره می           را به 

شـان را   سـکیتها را بـه میهمـانی فراخوانـد و بـاده نوشـانده مـست کـرد و همـه         چید و بخش اعظم ا   

   ١.دست گرفت عام کرد، و خودش دوباره سلطنت را به قتل

را نادیــده  تــوانیم کــه آن مانــد ولــی مــا نمــی  افــسانه مــی ایــن روایــتِ هــرودوت هرچنــد کــه بــه 

بخـش   در جنگهـای رهـایی  دانیم که شـرکت کـردن إشـکودها         می. بینگاریم و از کنارش بگذریم    

. شان بـا خـشتریتە بـوده اسـت          سوی ارس و همراهی     این  خشتریتە مستلزم انتقال جنگویانشان به    

آغاز . اند سو آمده بوده اند با خانواده و بار و بنه به این یی داشته طبعتاً آنها چونکه زندگی قبیله

سـال   یَە نیز در یکی از ماههـای همـین  کا مرگ اَسپە.  بود ۶۷۳ماه سال     قیامِ خشتریتە در فروردین   

نــام مــاد بــر صــحنۀ    دولتــی بــه۶۷۲در ســال . دنبــال پیروزیهــای قــاطعِ خــشتریتە اتفــاق افتــاد   و بــه

شـامل اسـپهان و   (جغرافیای جهان حضور داشت که بخـش بزرگـی از نیمـۀ غربـِی ایـرانِ کنـونی                

مرار داشـت و همـواره نیـرو        پس از آن نیز این دولـت اسـت        . در قلمروش بود  ) همدان و آذربایجان  

  .شد گرفت و بر قلمروش افزوده می می

نویـسد کـه اسـکیتها پـس از       ها آورده است، و مـی       هرودوت افسانۀ دیگری نیز دربارۀ سکە     

دیـاری کـه او بـرای اینهـا فـرض      (دیـار خودشـان برگـشتند     آن توطئه که شـاه مـاد برایـشان چیـد بـه            

هایــشان زیــسته  ون مــدت درازی دور از خــانوادهو چــ). کــرده در شــمال دریــای ســیاه بــوده اســت  

گمـان   آنـان بـه  . بودند، همسرانشان با غالمان درآمیخته دارای فرزندانی از غالمـان شـده بودنـد             

خـاک   شان شتافتند تا از ورودشـان بـه   مقابله اند، سالح برگرفته به    اینکه اینها بیگانگانی مهاجم   

 سالح قادر نیستند که ازپسِ آن جوانان برآینـد،  اسکیتها دیدند که با   . اسکیتها جلوگیری کنند  

هایـشان را در برابـر       لـذا تازیانـه   » .ترسـند   اند و از تازیانه مـی       اینها غالم «: ولی با خودشان گفتند   

فــرار نهادنــد و  مجــرد دیــدن تازیانــه پــا بــه آنهــا بلنــد کردنــد، و آنهــا کــه خــوی غالمــان داشــتند بــه 

  ٢. برگشتندهایشان خانه ترتیب اینها به این به

را » غالمـان «و  » تازیانه«سرزمینهای خودشان و       بازگشت بقایای اسکیتها به    أ داستانِ منش

هـای هفـتم و    یونانیهـا در سـده  . از کجـا آورده اسـت   کـه هـرودوت   تـوانیم حـدس بـزنیم      نیز مـا مـی    

 در ارتــشهای مــصر و) نظــام معمــوالً پیــاده( صــورت ســپاهیانِ مــزدور  م بــه پ شــشم تــا ســدۀ چهــارم

                                                 
  .۱۰۶ ۱۰۳/ ۱: هرودوت 1
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شـان زمـان درازی از        آنهـا در دوران مـزدوری     . کردنـد   لیدِیَە و سپس ایران هخامنشی خدمت مـی       

گـشتند مـدت مدیـدی از غیابـشان گذشـته       دیارشـان برمـی   هایشان دور بودند، و وقتـی بـه        خانواده

وقوع پیوسـته بـوده و هـرودوت          توان احتمال داد که چنین داستانی در جائی از یونان به            می. بود

در . تــر کنــد هــا نــسبت داده اســت تــا گزارشــهایش را بــا چنــین داســتانهائی شــیرین  بــه ســکَەرا آن

انـد، و در      داری هیچ نقـشی نداشـته اسـت، آنهـا دارای بـرده نبـوده                ها برده   یِی سکَە   زندگی قبیله 

تردیــد نیــست کــه ایــن  . داری پدیــد نیامــد آینــده نیــز در شاهنــشاهی مــاد و هخامنــشی نظــام بــرده  

م باشد، و این بازگـشتگان از سـفر    های هفتم و ششم پ تواند مربوط به یونان در سده    داستان می 

اند که شاید در ارتش مـصِر فرعـونی خـدمت     ساله نیز همان مزدوران یونانی بوده      دور و دراز سی   

  .ها نسبت داده است اند، و هرودوت داستانشان را به سکَە کرده می

بنیــاد اســت و محققــا در حیــات   رکــزِی مــاد بــیهــا در ســرزمینهای م داســتان ســلطنت ســکە

چنـین   ئی به در اسناد آشوری هیچ اشاره  . اتفاق نیفتاد ) گفتۀ هرودوت، هوخشتر    و به ( خشتریتە  

رخــدادهای .  تغییــر دهــد نــشده اســت توانــسته جریــان تــاریخ ایــران را  کــه مــیرخــدادِ مهمــی 

وقفۀ خشتریتە   دوران تالشهای بی   ،م  پ ۶۷۳ وقایعِ سال  پس از    های  دهد که دهه    بعدی نشان می  

 هـای دولـتش و بـرای گـسترش سـلطۀ مـاد بـر دیگـر قبایـل ایرانـی در شـمال و                      برای استحکام پایه  

هـا در عهـدِ خـشتریتە در آذربایجـان دردسـرهائی               ولی اینکه سـکە    . ایران بوده است    فالت مرکز

ری کامالً منطقی است و از رقابت این سرکوب آنها نبود، ام کردند و خشتریتە قادر به ایجاد می 

وارد به سرزمینهای جنـوب ارس بـا قبایـل بـومی برسـر تـصرف زمینهـا و چراگاههـای             قبایل تازه 

هــای نــوین خبــر  منطقــه و نیــز تــالش رؤســای آنهــا بــرای ســلطه بردیگــر قبایــل و تــشکیل اتحادیــه  

.  ادامــه داشــته باشــد  ســال۲۸توانــد از آغــاز تــشکیل ســلطنت مــاد بــرای     ایــن امــر مــی . دهــد مــی

هــا در ایــن مــدت   ســکە. رود نحــوی منطقــی پــیش مــی  گونــه، تفــسیر ســخنان هــرودوت بــه  ایــن بــه

ــه ــروی خودســر در آذربایجــان فــساد مــی     ب ــوان نی ــا را      عن ــوانِ ســرکوب آنه ــد، و خــشتریتە ت کردن

ــه  . نداشــت ــوان تــصور کــرد کــه      مــی.اطاعــت و مــسالمت کــشاند   پــس از آن هوخــشتر آنهــا را ب ت

م برگـزار کـرد، پـس از کـسب      پ ۶۲۵گـذاریش در نـوروز    مناسـبت تـاج   خشتر در جـشنی کـه بـه    هو

موافقــتِ محرمانــۀ ســران قبایــل ایرانــی کــه در ایــن جــشن شــرکت داشــتند، شــاه و ســرانِ نیرومنــد  

  .سوی رود ارس بازفرستاد آن توطئه زهر خوراند، سپس بقایایشان را به سکایی را به

) تلفـظ آشـوری اشـکوزا    به(» پادشاهی إشکود« به بعد از ۶۷۲های در اسناد آشوری از سال   

از سـوئی و  تـوانیم   پس گزارش هـروددوت را مـی  . نام برده شده که از دوستان آشور بوده است      

در ارتباط با رقابت دو پادشـاهی مـاد و إشـکود نیـز بـازخوانی کنـیم، کـه         البته با احتیاط بسیار   
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تـشکیل سـلطنت سراسـری مـاد و      کـار بـرده بـه    ئـی کـه هوخـشتر بـه     سرانجام با تدبیرهای حکیمانه   

هـا در سـرزمینهای مـاد ایجـاد      دردسـرهائی کـه ایـن سـکە    . مطیع شدن إشـکودها انجامیـده اسـت      

اند را نیز باید در ارتباط با تحریکات آشـوریها بـرای تـضعیف سـلطنت مـاد بـازخوانی              کرده  می

میـان   عنوان همسایۀ مـاد و آرمنـیّە و آشـور سـخن بـه      ز بهنا نی در همین سالها از پادشاهی مان . کرد

عبارتِ دیگر، سلطنتی که خشتریتە تـشکیل داد عبـارت بـود از اتحادیـۀ پادشـاهیهای                   به. است

ولی با روی کار آمدن هوخشتر      . های إشکود   نا، آریازنتان، پارتکانان، و سکَە      پی، مان   ماد، الی 

و پـارس و کرمـان و سیـستان و    ) ری(ز تـشکیل شـد، رغَە   این وضعیت تغییر کرد، سـلطنت متمرکـ   

 ضــمن محفــوظ مانــدنِ ســلطنتهای محلــیپتــوکَە در شــرق انــاتولی  خوزســتان و همچنــین کــت

نــشینی کــه اکنــون  اضــافه ســرزمینهای ایرانــی دولــت مــاد پیوســتند، و سراســر ایــران کنــونی بــه  بــه

  .ولت واحد درآمدشوند در زیر چتر د کردستانِ عراق و ترکیه نامیده می

۵ .ترتصرف کشور آشور توسط هوخش  

عنوان یک امپراتوری نیرومنـد بـر نقـاط وسـیعی از              ئی که به    قدرت آشور در خالل سه سده     

خاورمیانه مسلط بود، در درجۀ نخست متکی بر خشونت بـسیار زیـادی بـود کـه در لشکرکـشیها            

شدند هراس از خـشونتهای آنهـا زمینـۀ           شهری نزدیک می    ئی که وقتی به     گونه  بردند به   کار می   به

؛ در درجۀ دوم متکی بـر سـازمان بسیارمنـضبط           )رعب  نصرت به (آورد    پیروزی آنان را فراهم می    

شان بود که همسایگانشان ازآن برخوردار نبودند؛ و در درجـۀ       افزارهای پیشرفته   نظامی و جنگ  

 در ســرزمینهای زیرســلطه شــان بــود کــه ســوم متکــی بــر دســتگاه پیچیــدۀ خبرگیــری و خبررســانی  

رودان کـه مرکـز امپراتـوری بـود بـر       ولی این قدرتِ سیاسی در خودِ میان. کردند انجام وظیفه می  

رودان از اقوام و ادیان متعددی تشکیل شـده بـود    میان. های غیر مستحکمی بنا شده بود  شالوده

؛ و چنانکـه بارهـا      )مـسلط هـای     هـا، و آشـوری      ها، آرامی   ها، اکدی   ها، سومری   ها، کلدانی   بابلی(

کردنــد؛ و  شــاهد بــودیم همــواره کلــده و بابــل بــرای بیــرون آمــدن از زیــر ســلطۀ آشــور تــالش مــی      

رودان وابـسته بـه مقـدار         ثبـات در میـان    . رودان ثبات سیاسی واقعی برقرار نبـود        گاه در میان    هیچ

م زیـر سـلطۀ آشـور در        اقـوا . بـرد   کـار مـی     رودان بـه    خشونتی بود که شاه آشور نسبت به اقـوام میـان          

ــه   ــز آشــوریان کــه در گــردآوری    علــت رفتارهــای بــسیار خــشونت   شــام و فلــسطین و اســرائیل ب آمی

ــدهای دســته          ــا کــشتارها و شهرســوزیها و تبعی جمعــِی  مالیاتهــای غیــر قابــل تحمــل کــه معمــوالً ب

. ه بــودناراضــیان و نافرمانــان همــراه بــود نفــرت از آشــور را تــا ســرحدِ غیــِر قابــل وصــفی بــاال بــرد  

شان کوچانـده شـده و در خـاک اصـلی آشـور، یـا در               جماعتهای بسیاری که از سرزمینهای اصلی     
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بابل، و برخی سرزمینهای بیرون از خـاک اصـلی آشـور جـا داده شـده بودنـد و همچـون بردگـانِ                        

شـد کـه جـز بیگـاری کـردن بـرای شـاه آشـور هـیچ حقـی برایـشان درنظـر                 واقعی بـا آنهـا رفتـار مـی        

توانستند در فرصت مناسب برای در هم کوفتن          ئی بودند که می      بود نیروهای بالقوه   گرفته نشده 

آنچـه اطاعـت اقـوام زیرسـلطه از دولـت           . ئی همکـاری کننـد      پاخاسته  قدرت آشور با هر نیروی به     

فـروریختن ایـن دیـوار هـراس        . آشور را درازمدت کرده بـود هـراس از خـشونتهای آشـوریان بـود              

گیـری قـدرت    همـراه اوج  ایـن دیـوارِ هـراس بـه    . ی آشـور را از هـم بپاشـاند   کـافی بـود کـه امپراتـور    

طلـوع دولـت ایـران و       . نشین از سـلطۀ آشـوریان فروریخـت         ایران و آزادسازی سرزمینهای ایرانی    

طور همزمان صورت گرفت، و زمانی که هوخشتر بر تخـت سـلطنت               افول قدرت سیاسی آشور به    

  .آورد  تاریخیش را برمیماد نشست دولت آشور آخرین نفسهای

دوره  پـس از یـک  » آشور إتیـل ایالنـی  «م درگذشته و پسرش      پ ۶۳۳ در سال    پال  آشور بانی 

شــوم  ســین«نــام  چهــار ســال بعــد یــک مــدعی بــه . ســلطنت رســیده بــود جنــگ قــدرت خــانگی بــه 

نام  این نیز گرفتار یک رقیب خاندانی به. دست گرفته بود را کنار زده سلطنت را به وی» شیر لی

نبــو «نــام   یکــی از افــسران کلــدانی بــه شــیر شــوم لــی ســیندر شــورش . شــد» ســین شــار ایــشکون «

پادشـاهی بابِـل    را بـه  سـلطنت رسـید وی   شـیر وقتـی بـه    شـوم لـی    از او حمایت کرد، و سین     » پوالصر

 نبـو پوالصـر   ١،سین شـار ایـشکون  شیر و روی کار آمدن     با کشته شدن سین شوم لی     . منصوب کرد 

 تـا اسـتقالل بابِـل را حفـظ       برآمـد  مـاد  آشور بیرون شده درصـدد کـسب حمایـت از شـاه              تازاطاع

دنبال مذاکراتی که او با هوخشتر انجـام داد یـک پیمـان دوسـتی مـستحکم میـان دو شـاهِ                به. کند

  .ماد و بابِل منعقد گردید

در حمایـت از    ماد  اطاعت بازآورد، شاه      ۀ قهریه بابِل را به    وقتی شاه آشور خواست که با قو      

عمومـاً  ) رودان  بومیانِ نیمۀ جنـوبی میـان     ( اقوام کلدانی و آرامی      .آشور اعالن جنگ داد      به بابِل

ــر حمایــت مــی    ــو پوالص ــان و مخالفــت دینــی    (کردنــد  از نب ــا   ســببش همــدینی آنهــا و بابلی شــان ب

م با دولت توانست با قدرت تما    ؛ و او از نیروی قابل توجهی برخوردار بود که می          )آشوریان بود 

شـاه آشـور بـرای برکنـار       . آشور که جنگهـای خـانگی سـالهای اخیـر نـاتوانش کـرده بـود بـستیزد                 

ۀ اقوام خارج از سـرزمین اصـلی آشـور کـه     زمان کلی در این. کردن نبو پوالصر به بابل لشکر کشید  

  جنگهای خـانگیِ .بردند سر می   سلطۀ آشور بودند در شورش سراسری برضد آشور به         زیرپیشتر  

                                                 
 جزیـرۀ    خـدای هـالل مـاه در ناحیـۀ         »سـین «. انـد    آمـده  »سین«ونِد    بینیم، این نامها با پیش      چنانکه می  1

انبیـای  (اشـخاص حتمـاً از کاهنـان معبـد سـین        ایـن   . فرات بود و معبدش در شهر حران واقع شـده بـود           
  .رسیدند سلطنت می بودند که اینک به) سین
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سلــسله . نهایــت ضــعف رســانده بــود را بــه تحلیــل بــرده آن ســالهای اخیــر تــوان ارتــش آشــور را بــه

ــالهای   ــه در سـ ــائی کـ ــل و     پ ۶۱۵ و ۶۱۶جنگهـ ــای بابـ ــا پیروزیهـ ــور رخ داد بـ ــل و آشـ ــان بابِـ م میـ

تـرین    رسید کـه نزدیـک  کرکوکنواحی  شکستهای آشور همراه گردید، و متصرفات شاه بابل به 

 از راه شـاه بابـل  پیمـانِ   هـم عنوان  بههمراه با این جنگها هوخشتر . آشور بود پایتخت    نقطه به 

ــان    ــوال وارد جلگــۀ می ــسو«رودان شــد، و پــس از تــصرف شــهر پادگــانی     تنگــۀ جل ــه» تربی قــصد  ب

ــاد  کــه اقامتگــاه خــدای آشــوریان بــود بــه    » آشــور«تــصرف شــهرِ مقــدس    مردادمــاه ســال  (راه افت

روزگار بـا اسـتحکامات بـسیاری شـامل حـصارهای تـوی در تـوی         ندر آ» آشور«شهر  ). م  پ ۶۱۴

قطـر چنـدمتر و ارتفـاعِ چنـدین متـر، بـا بـرج و باروهـای مـستحکم، بـا ابزارهـای دفـاعی بـسیار               بـه 

پیشرفته که بر فراز دیوارها و برجهایش نصب شده بود، با خندق وسیعِ پـرآِب پیرامـونش، و بـا                  

. شــد اش، تــسخیرناپذیرترین شــهر جهــان شــمرده مــی    هنیــروی دفــاعیِ بــسیار ورزیــده و باتجربــ   

درعینِ حال ثروتمندترین شهر جهان متمدن نیز بود، زیرا در طـی چنـدین صدسـال تـاراج اقـوام        

خانـۀ اقامتگـاه خدایـشان        زیر سلطه اموال انبـوه نجـومی درآن گـرد آمـده بـود کـه معمـوالً در گـنج                    

کردنـد   کردنـد و هرکـاری کـه مـی     دایشان میچیز را تقدیم خ     شد، زیرا همه    نگهداری می » آشور«

آسـا از دجلـه گذشـته     هوخـشتر و سـپاهیانش در یـک حرکـت بـرق         . برای خشنودی خدایشان بود   

خدای آشور کـه در خانـۀ باشـکوه خـودش بـود             . را در محاصره گرفتند     خود را به شهر رسانده آن     

نتوانـست بـرای    ) خته شـده بـود    خانۀ بسیار بزرگی که از آجر و مرمر و طال و سنگهای بهادار سا             (

یی در مقابل عزم استوارِ شـاه ایـران و            دفاع شهرِ افسانه  . دفاع از شهر خودش اقدامی انجام دهد      

نبـو پوالصـر کـه بـرای یـاوری          . هـای درخـتِ خـشکیده و پوسـیده بودنـد            سپاهیانش انگاری ساقه  

ر شهر را تـسخیر کـرده و        محل رسید که هوخشت     شاه ایران از تکریت حرکت کرده بود زمانی به          به

. هـایش خفتـه بـود را نیـز بـه اردوگـاهش در کنـار شـهر منتقـل کـرده بـود              خانـه   اموالی کـه در گـنج     

شاید تـأخیر او عمـدی بـود    . خبر را خودِ نبوپالصر در لوح گزارش فتوحاتش نویسانده است       این

زیــرا از آن تــا در اهانــت بــه مقــر خــدای آشــور و مرکــز دینــی آشــوریان شــرکت نداشــته باشــد؛            

شـاه آشـور توانـسته بـود پـیش از سـقوطِ نهـایِی          . خشم خدای آشور گرفتار گردد      ترسیده که به    می

 از شـاه ایـران در اردوگـاهش         نبـو پوالصـر   . افراد خاندانش را برداشـته بـه نینـوا بگریـزد          » آشور«

)تره بابــل از دیــدار کــرد و در آنجــا پیمــان دوســتی دو پادشــاه تجدیــد شــد، و شــا) اردوگــاه هوخــش

ــصر«عهــدش  دختــر شــاه ایــران بــرای پــسر و ولــیِ   ــد ن بوخە «ایــن دختــر . خواســتگاری کــرد» ناَم

ایـن همـان بـانوئی    ). اند  خودشان آمیتیس نوشته    تلفظِ    که مورخان یونانی به   (نام داشت   » ایتِش  

ر او سـاخت کـه در   افتخـا  بود که نبوخد نصر در آینده که شاه بابل شد کاخی عظـیم و باشـکوه بـه                
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  . ذکر شده استۀ جهان باستاننام باغهای معلق بابل و یکی از عجائب هفتگان تاریخ به

نظـامیش نینـوا مـستقر     در پایتخـت اداری   ) سـین شـار ایـشکون     (م شاه آشـور       پ ۶۱۳درسال  

کــشورهای  گویــد کــه شــاه بابــل و شــاه مــاد پــس از تــصرف شــهر آشــور بــه  گــزارش بــابلی مــی. بــود

بسیاری از ارتشیان آشور که از اقوام دیگـِر  . نینوا لشکر کشیدند گشتند و سال بعد به    خودشان بر 

کردنـد   اجبار در ارتش خدمت می    شده که به    رودان بودند متفرق شده بودند، آزادگانِ برده        میان

گریخته بودند، بسیاری از ارتشیان که کلدانی و آرامـی بودنـد بـه نبـو پوالصـر پیوسـته بودنـد، و                       

امـا اسـتحکامات دفـاعی نینـوا بـسیار بـیش از شـهر        .  آشور نیـروی انـدکی در اختیـار داشـت          شاه

محاصـرۀ شـهر ماههـا      . نینـوا لـشکر کـشیدند        بـه  همدسـتانه هوخـشتر و نبـو پوالصـر        . آشور بـود  

  سـین شـار ایـشکون      گویـا . آور گردیـد    ادامه یافت تا خواربار مردم شهر تمام شد و گرسنگی روی          

 را حتمی دید در کاخ خویش آتش افکند و خـود و افـراد خانـدان سـلطنتی کـه                     وقتی سقوط شهر  

خـدا تقـدیم    عنـوانِ قربـانی بـه    او خود و زن و فرزندانش را بـه . در نینوا بودند را در آتش سوزاند 

رودان برآن  زمان عقیدۀ مردم میان کرد شاید خشم خدا فرونشیند و آشور نجات یابد؛ زیرا در آن 

ناشـی  ) زلزله، سیل، شکـست در جنـگ، بیمـاری        (آمد    و مصیبتی که برسرشان می    بود که هر بال     

پس از او مدافعان شهر توان . دانستند از خشم خدا در اثر خطائی که از خودشان سر زده بود می

شـاه ایـران   ). م پ ۶۱۲مردادمـاه سـال     (مقابله را از دست دادند یا گریختند، و نینـوا تـسخیر شـد               

ایــران  بــل ســپرد و خــود بــا ثروتهــائی کــه از غنــایمِ نینــوا حاصــل کــرده بــود بــه      شــاه با نینــوا را بــه 

  .تخریب گشوده نینوا را ویران کرده تبدیل به تپۀ خاک کرد شاه بابل دست به. برگشت

کـن شـدن اشــرافیتِ    بـرای شـکوه نابودشـدۀ شـهرهای زیبـا و ثروتمنــدِ آشـور و نینـوا و ریـشه        

یــستند و بــر بخــش وســیعی از جهــان متمــدن روزگــار بــا    مرفهــی کــه هــزار ســال در نــاز و نعمــت ز  

هـائی سـروده شـد      بر گنج افزودند و کاخها برافراشتند مرثیه     خشونت و ستم فرمان راندند و گنج      

دو شـهر توسـط انبیـای     عنـوان پیـشگویِی نـابودی ایـن      که بعدها توسـط انبیـای یهـود ترجمـه و بـه            

ــسانه ــد   افـ ــورات شـ ــود وارد تـ ــای یهـ ــن د . هـ ــابودی ایـ ــدانهای    نـ ــر خانـ ــه برسـ ــذلتی کـ ــهر و مـ وشـ

توانـست دلهـای پـر از کینـه و            کـه فقـط مـی     (انگیـزی     نحـو بـسیار غـم       حکومتگرانِ آشـوری آمـد بـه      

 شـاید  ١.هـا بیـان شـده اسـت     در ایـن نوشـته  ) پـراکن را شـاد کنـد    ورز و نفرت نفرتِ انسانهای کینه  

  :اش در تورات آمده است انگیزترین بخش این مرثیۀ تراژدیک این سروده باشد که ترجمه غم

گریزند و  نینوا که از روز ازل در ثبات و سکون همچون برکۀ آب بود اکنون مردمش می             

زننـد،    شمـشیرها بـرق مـی     . نمایـد   زننـد کـه بایـستید کـسی التفـاتی نمـی             هرچه بانگ می  
                                                 

 ).های یهودند هردوی اینها از انبیای افسانه. (اب ارمیاء نبیکتاب ناحوم نبی و کت: بنگر تورات 1



۱۹۶  ایران شاهنشاهی هوخشتره بنیانگذار                                                   پیدایش ایران                                                        

خورنـد، کـشتگان و زخمیـان را     هم مـی  ها در کوی و برزنها به درخشند، عرابه ها می   نیزه

  . اند  معلوم نیست، الشها بر الشها افتادهانتها

ــوا ــو خواهــد گریخــت و خواهــد گفــت      ! نین ــد از ت ــو را ببین ــران شــده   «: هرکــه ت ــوا وی نین

کیـست کـه بـرای تـو مـاتم بگیـرد؟ از             . نینوا خالی و ویران و خراب افتاده است       » .است

  خوان بجویم؟  کجا برایت مرثیه

انــد، مردمــت در کوههــا   جنگیــت غنــودهانــد، مــردان شــبانانت خوابیــده! ای شــاه آشــور

شـنود   هرکه آوازۀ مصایبِ تو را مـی    . اند و کسی نیست که آنها را گردآوری کند          متواری

  ١.زند، زیرا کسی در جهان نیست که از دست تو رنجها ندیده باشد بر تو دستک می

 آغــاز تــاریخ ســپرده شــد تــا دور نــوینی در تــاریخ امپراتــوری آشــور بــا تمــام خــشونتهایش بــه

مناســبت برافتــادن دولــت آشــور برجــا  ســندی کــه بــه در) آخــرین پیامبرشــاه بابــل(نبونِهیــد . شــود

  : چنین نویسانده استنهاده 

را  )خـدای بـزرِگ بابـل   (شاه آشور با بابل بدی کرد، معابد بابل را ویران کـرد، مـردوخ             

کــه   وقتــی ســال بــا خــشم در آشــور زیــست تــا۲۱آشــور بــرد، و مــردوخ مــدت  کــرده بــه اســیر

دسـت پـسرش کـه از      شـاه آشـور بـه   . متوجه شاه آشـور کـرد  هخشمش از بابل را فرو نشاند  

را یاور نبو پوالصر ) یعنی هوخشتر(ماند  مردوخ، شاه اومان. شدخون خودش بود کشته 

ــر   فرمــان مــردوخ بــه  ، بــهبــودنظیــر  کــه بــی  )یعنــی هوخــشتر( او  و؛کــرد کمــک نبــو پوالص

پــائین و از راســت و چــپ مثــل ســیل روان گردیــد و انتقــام بابــل را         شــتافت و از بــاال و  

 خــدایان آشــور را منهــدم کــرد و   هــای خانــهاو .  دلیــر اســت اومــان مانــد پادشــاه . گرفــت

  .آبادیهای اَکّاد را که برضد شاه اَکّاد بودند ویران کرد

فتــه در میــان گرفتاریهــای آشــوریان در کــشور خودشــان، شــام و فلــسطین را فرعــون مــصر گر 

یکـی از افـراد خانـدان سـلطنتی         . دوم نام داشت  » نِخاؤ«این فرعون   . ضمیمۀ کشور خویش کرد   

او بـا  . در حـران نیـرو گـرد آورد تـا برضـد بابـل وارد جنـگ شـود            » لیـت   آشـور اوبـال   «نـام     آشور بـه  

پیمانی شد، و از او تقاضای کمک کـرد   فرعون نِخاؤ که اینک در شام بود وارد مذاکره برای هم         

توان تصور کرد که او از ادعای مالکیت بر شام  می. ا آشور را از ایرانیان و بابلیان بازپس گیرد  ت

او قـول مـساعدت داد و چنـدماه بعـد             نفع مصر دست برداشته باشد، زیـرا فرعـون بـه            و فلسطین به  

م را هوخـشتر   پ ۶۱۰ و نیمی از سال ۶۱۱سراسر ماههای سال  . سپاهیان مصری برایش رسیدند   

. راه کــردن اوضــاع در آن بخــش از خــاک آشــور بــود کــه ضــمیمۀ ایــران شــده بــود    صروف رو بــهمــ
                                                 

 .۲۳ترجمه با اندکی تصرف، از کتاب ناحوم، باب  1
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شـاه  . زمـان زیـر سـلطۀ آشـوریان قـرار داشـتند             نـشین بودنـد کـه تـا آن          بخشی از این زمینهـا ایرانـی      

  .فعالیتهای مشابهی در سرزمینهای تحت تصرف خودش مشغول بود بابل نیز در این دوران به

هم پیوستند  م ارتشهای ایران و بابل به پ ۶۱۰بلی، در اواخر تابستان سال گزارش با بنا به

لیــت و  آشــور اوبــال . حــران لــشکر بکــشند  تــا بــرای یکــسره کــردن کــار مــدعی ســلطنت آشــور بــه    

ۀ ناحیـ  مصریانِ یاور وی نتوانستند که در برابر این حمله مقاومت کننـد، و حـران را رهـا کـرده بـه            

مـستقر   واقع بر کرانۀ فراتِ میانه در غـربِ حـران      میش  کَرخە ر شهر  د غربی فرات گریختند و   

 شـاه ایـران و شـاه بابـل پـس از سـقوط               .شدند تا در فرصـت مناسـبی حملـه بـه بابـل را آغـاز کننـد                 

شـاه بابـل    امـوال و غنـایم حـران بـه       . توافق نهایی رسیدند    حران برسر تقسیم سرزمینهای آشور به     

کـه بابلیهـا ویـران    نینـوا  شـهر  . شـاه ایـران واگـذار شـد     سرزمینهای تابعش بهرسید و شهر حران و  

 .شـد دولـت ایـران واگـذار      بـه  توافق طبق این     و همچنین شهر آشور    آبادیهای تابعه  وکرده بودند   

ه مرز ایـران بـه فـراتِ         شد ایرانۀ  با این توافق، خاک اصلی آشور ازجمله حران و نصیبین ضمیم          

هــای  گــر متــصرفاتِ ســابقِ آشــوریان، یعنــی ســرزمینهای غــرب فــرات تــا کرانــه میانــه رســید؛ و دی

اشغال مـصریان درآمـده بودنـد جـزو متـصرفات بابـل          مدیترانه و مرزهای مصر که در آن اواخر به        

  .شمار رفتند به

کردنـد،   آمیزترین رفتارها را بـا مـردم آبادیهـای مغلـوب مـی              برخالف آشوریان که خشونت   

ئی در آشور بدرفتاری نکردند، بـه معابـد    هد که ایرانیان با مردم هیچ آبادی     د  گزارشها نشان می  

ایــشان آســیب نرســاندند، زنــدگی مــردم شــهرها و آبادیهــا را مختــل نکردنــد، پــس از برافتــادن     

حالـت عـادی برگـشت، و رضـایت مـردم از       دولت آشور زندگی در آبادیهـای زیـر سـلطۀ ایـران بـه           

گـاه خبـِر هـیچ آشـوب و شورشـی در سـرزمینهای                پـس هـیچ      ازآن ئـی بـود کـه       گونـه   اوضاع جدید به  

گزارش رخدادهای این ماهها و سالها که نوشتۀ کاهنان آشوری و بـابلی          . آشور داده نشده است   

در جهـان باسـتان سـابقه نداشـت کـه یـک قـوم بیگانـه کـشوری را             . است برای ما بازمانده اسـت     

ولی ایرانیان چنین کـاری نکردنـد، و مـردم آشـور          . فتح کند و مردم آن کشور را به بردگی نگیرد         

مـا از   . شـان ادامـه دهنـد       زنـدگی   عنوان شهروندان دولت ماد بـه       حال خودشان وانهادند تا به      را به 

وضع مالیاتهائی که بر مردم آشور مقرر گردید اطالعی نداریم، ولی رضایت خاطری کـه آنهـا از             

مراتـب از   د نـشانگر آن باشـد کـه مالیاتهـا بـه     توان پس نسبت به دولت جدید حاصل کردند می         آن

ئـی کـه هوخـشتر بـا مـردم       رفتـار بزرگوارانـه  . پـذیرتر بـوده اسـت      تـر و تحمـل      زمان آشوریان سـبک   

آشوریان از . کنندۀ استمرار سلطۀ همیشگی ایران بر متصرفاتش در آشور بود          آشور کرد تضمین  

  . بخشی از ملت ایران بودندایران حمله کرد  سال بعد که عرب به۱۲۵۵زمان تا  این
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شـده کـه بـر     با فروافتـادن دولـت آشـور دههـا هـزار تـن از نـسلهای دوم و سـومِ آزادگـانِ بـرده            

آزادگـانی   کردنـد تبـدیل بـه    بیگـاری مـی  ) دربـار و معبـد  (روی امالِک خالصۀ شاه و خـدای آشـور        

زیـرا کلیـۀ امـالک    کردنـد؛   شدند که اینک بر روی زمینهای سـلطنتی شـاه و بزرگـان مـاد کـار مـی                

تملک شاه ایران درآمده بـود، و شـاه نیـز بـسیاری از ایـن زمینهـا را                     خالصۀ دربار و معبد آشور به     

اینکه کشاورزانِ آزادشده چه نسبت از درآمد زمینهـا         . بزرگان لشکری و کشوری بخشیده بود       به

 بـرای همیـشه در     ئی که   کردند سندی در دست نیست، ولی با توجه به رسم دیرینه            را دریافت می  

گرفـت؛ و ایـن    خـود آنهـا تعلـق مـی         تـوان تـصور کـرد کـه نـصف درآمـِد زمینهـا بـه                 ایران مانـد، مـی    

بخـشی   وضعی آنها تا پیش ازآن داشتند بسیار باال بـود و زنـدگی نـسبةً رضـایت     درآمد با توجه به   

آمـدهای انبـوهی   در  کـرد؛ هرچنـد کـه شـاه و بزرگـان مـاد نیـز از ایـن راه بـه                      را برای آنها تأمین می    

رسـمی کـه   . شـد  یافتند که تا پیش ازآن برایشان از رؤیاهای تعبیرناشدنی پنداشـته مـی            دست می 

توانـد شـامل    در ایـران رواج داشـته و مـی       ) بعد  شاید از همین زمانِ مورد گفتگویمان به      (از دیرباز   

توانــسته بــرای  زمینــی کــه نمــی زمــین نیــز بــشود آن بــوده کــه مــرد بــی   ایــن بردگــانِ آزادشــده و بــی 

داده و بـرای او   داران قـرار مـی     خودش درآمدی کـسب کنـد خویـشتن را در اختیـار یکـی از زمـین                

  گرفته، که در مورد کـشاورزان نـصف محـصول کـارِ            او تعلق می    کرده و سهمی از درآمد به       کار می 

ان و پــسر نیــز خــود را در اختیــار بزرگــ    حتــی پیرمــرداِن ازکارافتــاده و بــی  . خودشــان بــوده اســت 

ــرار مـــی  ــراف قـ ــانگی مـــی   اشـ ــوکر خـ ــوالً نـ ــده داده و معمـ ــشان را دریافـــت    شـ ــان و پوشاکـ ــد و نـ انـ

وران و صـنعتگرانی کـه بردگـانِ سـابق         آنچـه دربـارۀ کـشاورزان گفتـیم دربـارۀ پیـشه           . اند  کرده  می

کردنـد و   کارگاههائی که اینها درآن کار مـی      . کند  یافته بودند نیز صدق می      آشور و اکنون آزادی   

تملک شـاه مـاد درآمـده بـود و شـاه مـاد نیـز بخـشی از آنهـا را           ابقاً ملک شاه آشور بود اینک به س

کــسانی کــه در ایــن . بــرای دربــار نگــاه داشــته و بخــشی را در میــان بزرگــان مــاد تقــسیم کــرده بــود 

شـده   توانیم در بازخوانیِ اسـناد یافـت   وضع اینها را می . گرفتند  کارگاهها مشغول بودند مزد می    

ورانـی کـه بـرای     ر آرشیو تخت جمشید که دربارۀ مـزد و مواجـب کـارگران و صـنعتگران و پیـشه            د

دهــد را تــا حــد بــسیاری    مــا مــی  کردنــد توضــیح بــسیاری بــه   دربــار داریــوش و خــشیارشا کــار مــی   

ــیم  ــدگی     . تـــشخیص دهـ ــاد زنـ ــر دولـــت مـ ــر چتـ ــته، در زیـ ــوریان رسـ ــِی آشـ ــشینانِ از بردگـ روستانـ

آنها در نسلهای بعدی چنان در جامعۀ . پیش ازآن امیدش را نداشتندرضایتبخشی یافتند که تا     

  .شان از دیگر آزادگان ایرانی غیرممکن شد ایرانی حل شدند که بازشناسی
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۶ .تصرف کشور آرمنیّە توسط هوخشتر  

. آمـده اسـت   » آرارات«نامیدنـد و در تـورات         مـی » اور اَرتـو  «گفتیم کـه آشـوریها آرمنـیّە را         

 حمایت فرعونِ مصر نخاؤ را با خود داشت، و با آرمنیّە نیز وارد مذاکره شده از لیت آشور اوبال

اش ماد به بیم افتاده بـود         گیری دولتِ همسایه    شاه آرمنیّە که از قدرت    . شاه آرمنیّە یاوری طلبید   

مفهوم اعالن جنگ از طرف  این اقدام در عرف دنیای قدیم به. یاری او گسیل کرد سپاهیانی به 

شـاید هـم شـاه آرمنـیّە بـه شـاه ایـران اولتیمـاتوم و احتمـاالً اعـالن                     . رمنـیّە بـه شـاه ایـران بـود         شاه آ 

آنچـه  . کنـار مرزهـای غربـی آذربایجـان منتقـل کـرده باشـد        جنگ داده باشـد یـا نیروهـایش را بـه     

پیـروزی قـاطع هوخـشتر بـر شـاه            لشکرکـشی بـه   . مسلم است آنکه هوخشتر به آرمنیّە لـشکر کـشید         

یکـی از امیـران آرمنـی       . ایـران شـد     ە و برافتادن دولـت آرمنـیّە و الحـاق سـرزمین آرمنـیّە بـه               آرمنیّ

سلطنت آرمنیّە منصوب گردید و آرمنـیّە کـه روزگـاری یـک امپراتـوری پرقـدرت بـود بـه یـک                   به

  . امیرنشیِن تابع ایران تبدیل شد

را ایـن نـامی اسـت کـه از        پس آرمنیّە را ارمنستان خواهیم نامیـد؛ زیـ          ما در این کتاب از این     

  .این امیرنشیِن تابِع ایران داده شد و تا امروز برجا است زمان شاهنشاهی پارت به بعد به

) عهد نبو پوالصـر     ولِی(فرماندهی نبوخد نصر      در میان رخدادهای ارمنستان، سپاه بابل به      

ت خوردنـد، فرعـون   متحـدین شکـس  . میش لشکر کـشید  کَرخەشان در   آشوریها و متحد مصری     به

حمـات لـشکر کـشید، در         نبوخد نصر به  ). م   پ ۶۰۵اوائل سال   (نشینی کرد     حمات عقب   نِخاؤ به 

در این اثنـاء نبـو پوالصـر    . تصرف نبوخد نصر درآمد اینجا نیز فرعون شکست یافت و حمات به   

شـام لـشکر       سـال بعـد بـه      او. سلطنت نشـست    بابل برگشته به    درگذشت، و نبوخد نصر با شتاب به      

سال ادامه داشت نیروهای مصری را قـدم   و در چندین نبرد بسیار سخت و پرهزینه که سه   . کشید

در فلــسطین ) اکنــون عــسقالن(ضــمن ایــن جنگهـا از مقاومــت شــهر اَشـکَلون   . قــدم عقــب رانـد  بـه 

ار و شـهر را تبـدیل   میان آمده و نبوخد نصر با افتخار گزارش کرده که مردم شهر را کـشت              سخن به 

م وقـت گرفـت، و     پ۶۰۱تصرف سراسر شـام و فلـسطین تـا اواخـر سـال          . به تپۀ خاک کرده است    

رو شـد و بـا دادن    مرزهای مصر رسید؛ ولی با مقاومـت بـسیار شـدید مـصریان روبـه            نبوخد نصر به  

یـرون آمـد،    شاه مصر بـا همـۀ نیروهـایش ب        «در یک سند بابلی آمده که       . نشینی کرد   تلفاتی عقب 

او » .بابـل برگـشت     نبردهای شدیدی درگرفت و دو طرف کشتگان بـسیار دادنـد، و شـاه اکـاد بـه                 

سال بعد برای مطیع کردن قبایل شمال عربـستان لشکرکـشی کـرده تـا درون حجـاز پـیش رفـت و                       

او . بـود ) ورشـلیم (» یَهـودا «لشکرکـشی بعـدی او بـه کـشور کوچـک            » .غنایمی از عربها گرفت   «

اسـارت گرفـت، و غنـایم بـسیاری           و اعضای خانـدان سـلطنتی را بـه        ) نامش یَهویاقیم  (شاه یهودا 
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شــرح ایــن رخــدادها را نبوخــد نــصر بــر . بابــل بــرد شــامل خــزاین ســلطنتی اورشــلیم را بــا خــود بــه

در تـورات نیـز شـرح       . معـروف اسـت   » نامۀ نبو پوالصر    سال«الواحی نویسانده است که اکنون به       

همـان بخـت    (لشکرکشی آمده که داستان جنایتهای ضدبشری نبوخذ نصر است          مفصلی از این    

  ).ما معرفی شده است ها که توسط تورات و از راه مسیحیان و سپس مسلمین به النصِر افسانه

  جنگ هوخشتر با شاه لیدِیَە. ۷

یـران  تـصرف ا  کـه آرمنـیّە بـه    زمـانی . مِـری راهـی انـاتولی شـدند     باالتر گفتیم کـه قبایـل گـوم      

از غـرب  ئـی    در ناحیـه قبایـل ۀ وان گـسترش یافـت، ایـن    درآمد و مرزهای ایران در اطراف دریاچ    

ــا رود هــالیس  دریاچــ ــونی  (ۀ وان ت ــ. جــاگیر بودنــد ) قــزل ایرمــاق کن ــور مــرز شــرقی   ۀ رودخان مزب

هـای غربـی انـاتولی        ۀ متصرفاتش تا کرانه   داد که لیدِیَە نام داشت، و دامن        کشوری را تشکیل می   

درون لیــدِیَە رخنــه کننــد ولــی ناکــام مانــده   مِریهــا پــیش از ایــن کوشــیده بودنــد کــه بــه    گــوم١.بــود

اکنون با پیش آمدن اوضاع سیاسی جدید کـه ایـران را بـه ابرقـدرت منطقـه تبـدیل کـرده                      . بودند

دانیم که لیدِیَە در اختالف میان ایران و آرمنیّە و     ما نمی . کرد  بود لیدِیَە احساس خطر جدی می     

ــا     . ئــی داشــته اســت   نگهــای آنهــا چــه جهتگیــری  ج ــان ایــن رخــدادها او در ارتبــاط ب ولــی در می

ور شـدن جنـگ       مریان اقداماتی انجام داد که به لشکرکشی هوخشتر به شرق اناتولی و شعله              گوم

نبردهــای اولیــۀ ایرانیــان و لیــدِیان در جــائی در نزدیکــی آنکــارا    . میــان لیــدِیَە و ایــران انجامیــد 

هوخــشتر او را تعقیــب کــرد؛ شــاه لیــدِیَە در   . و بــه شکــست و فــرار شــاه لیــدِیَە انجامیــد  درگرفــت 

درســت در زمــانی کــه هوخــشتر در  . پنداشــت بــا او مقابلــه کــرد  موضــعی کــه بــسیار مــستحکم مــی 

 خورشـیدگرفتگی در  .)م پ ۵۸۵خردادماه  ( خورشیدگرفتگی رخ دادآستانۀ پیروزی نهایی بود  

رفـت و معنـایش آن بـود کـه دیـوانِ ظلمـت بـر             شـمار مـی     ن بـالی آسـمانی بـه      تـری   زمان قدیم بـزرگ   

شـاه  . شـاه ایـران نبـرد را متوقـف کـرد     . آخـر خواهـد رسـید    انـد و جهـان بـه        خدای نـور پیـروز شـده      

صـلح پایـدار کـرد و متـصرفات ایـران در شـرق مرزهـای            لیدِیَە تقاضای مذاکره برای دسـتیابی بـه       

بـق مـذاکرات صـلح دوطـرف کـه بـا وسـاطت شـاهان بابـل و          برط. رسـمیت شـناخت     کشورش را به  

. مــرز ایــران و لیــدِیَە شــناخته شــد    ) قــزل ایرمــاقِ کنــونی  (کیلیکــیە انجــام گرفــت، رود هــالیس    

                                                 
ئـی کـه اکنـون        لیدِیَە در اواخر سدۀ هفـتم توسـط آریـانی مهـاجر در غـرب انـاتولی در درۀ دو رودخانـه                      1

 سـرزمینهای   الحـاق سدۀ شـشم بـا      در نیمۀ اول     ، شکل گرفت و   نام دارند  »گیدیز«  و »بویوک مندرس «
اوج عظمـت      بـه  ایرمـاق ۀ قـزل     و نیـز سـرزمینهای غـرب رودخانـ         نشین سواحل شرقی دریای ایژه     یونانی
  . کنونی واقع شده بودازمیرنام داشت و در نزدیکیهای ساردیس پایتخت این کشور . رسید
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 دختـر شـاه لیـدِیَە بـرای     آریـانە دنبال برقراری صـلح ابـدِی شـاهان ایـران و لیـدِیَە، هوخـشتر از                به

کـرد، و بـا ایـن وصـلت دوسـتی اسـتواری میـان ایـران و                   خواسـتگاری    اَشتِیاگعهدش    پسر و ولیِ  

  .لیدِیَە برقرار شد

۸ .نظام پادشاهی ایران در زمان هوخشتر  

ایـران کـه   : م خاورمیانۀ باستان میان چهار پادشاهی تقـسیم شـده بـود    در آغازِ سدۀ ششم پ  

 میـانی شـامل نیمـۀ       از همه نیرومندتر و پهناورتر بود و قلمروش از آمودریا تـا کرانـۀ غربـِی فـراتِ                 

شــمالیِ عــراقِ کنــونی و تــا رود قــزل ایرمــاق در ترکیــۀ کنــونی بــود؛ بابــل کــه نیمــۀ جنــوبیِ عــراق    

اضافه کشورهای سوریه و فلسطین و اسرائیل و اردنِ کنونی را داشـت؛ مـصر کـه شـامل              کنونی به 

. یۀ کنونی را داشتمصر و نیمی از سودانِ کنونی و لیبِی کنونی بود؛ و لیدِیَە که نیمۀ غربی ترک

نــام یونــان هنــوز بــر صــحنۀ   کــشوری بــه. در میــان ایــن چهــار دولــت، ایــران ابرقــدرت واقعــی بــود 

 واقعـی دسـت    مانـدگیِ  جغرافیای جهان ظاهر نشده بود، و شهرهای یونان در پراکندگی و عقـب     

دوپادشـاهی   میـان  یـِی شـرق دریـای مدیترانـه     بیانِ دیگر، سرزمینهای خاورمیانه    به. زدند  و پا می  

یکــی دولــت بابــل بــود بــا پــشتوانۀ تمــدنی چندهزارســاله و تجــارب         : مقتــدر تقــسیم شــده بــود   

اینـــک وارث ثروتهـــای دیگـــری دولـــت مـــاد کـــه  آداب؛ و هنرهـــا و علـــوم و فنـــون و ارزشـــمند در

خـدمت   دست آورده بود و کلیۀ تجارب تمدنِی آشوریها را نیـز بـه   عظیمی شده بود که درآشور به  

. رفـت  شـمار مـی   مرکـز علـم و فرهنـگ بـه     بابـل در آن روزگـار مهـد تمـدن و     . رده بـود  خویش درآو 

بابـل   درو معمـاری    شهرسـازی    فنـون     و ریاضـیات و پزشـکی    هیـأت و      و اخترشناسیعلوم فلک و    

ســازی  پیکــره اوج شــکوفایی رســیده حکمــت و فلــسفه در نهایــت تعــالی، و هنرهــای نقاشــی و   بــه

 از نظـر شـکوه و زیبـایی    )خارج مـصر (د بابل در همۀ خاورمیانه معاب  و کاخها و،درحد کمال بود  

غـرب فـرات شـده بـود در           که وارث همـۀ زمینهـای زیرسـلطۀ آشـور در           نبوخد نصر . همتا نداشت 

زمانی نارضایتیهای داخلی امیرنشینان حلب و حمات و صیدا و صور و دمـشق و کنعـان و                   اندک

  ورودان فروخوابانـد،  میـان  رها و کـوچ دادن بومیـان بـه        رحمانـه بـا در هـم کـوفتن شـه            یهودا را بـی   

  .درون بابل را تأمین کرد  به خراج جریان باج وداشتهامنیتی گورستانی برقرار 

ترە    هوخشتاننگمآشـور و  تقلیـد از شـاهان       بـه  را که مرکز پادشاهی ماد بـود      ) همدان( شهر ه 

 بــا نــایی،  هنرمنــدانِ آشــوری و مــان   و بــابرخورداری از خــدمات صــنعتگران و معمــاران و   ابــلب

ــا        برافراشــتن کاخهــای مجلــل و کــشیدن خیابانهــای وســیع و ایجــاد باغهــا و گردشــگاههای زیب

وجـود   او برای خود بارگاه و دربار پرابهـت بـه   . کردیک شهر عظیم و پرشکوه مبدل          به وآراست  
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 داد کــه افــرادش  یــک ارتــش مــنظم بــا لبــاس متحدالــشکل تــشکیلآشــور  شــاهانروال آورد، و بــه

هوخـشتر در  . افزارهـای روز برخـوردار بودنـد       و از بهتـرین جنـگ      رخت ارغوانی بـر تـن داشـتند       

صدد گسترش قلمـروش      یک سلسله اقدامات عمرانی نیز زد و همزمان با آن به            کشورش دست به  

  .رساند) رود جیحون(آمودریا  در شرق و جنوب برآمده دامنۀ کشورش را در شرق به

که در گزارشهایش وقایع و شخصیتها در هم آمیخته است اصالحاتِ سازمانی و       هرودوت  

نویسد که او در همدان برای خودش کـاخی   دهد، و می سیاسیِ هوخشتر را به دیائوکو نسبت می     

هایـشان را در پیـران        برافراشت حـصارهائی در پیرامـون آن کـشید و دسـتور داد کـه مردمـانْ خانـه                  

کــس از مــردم عــادی نبایــد وارد کــاخ شــاه شــود، و  و دســتور داد کــه هــیچا. ایــن حــصار برافرازنــد

همچنین دسـتور داد کـه در       . درون کاخ افکنده شود     وسیلۀ پیکان به    ئی دارد باید به     هرکه عریضه 

. ادبـی اسـت     حضور او کسی نباید بخندد، کسی نباید آب دهان بر زمین اندازد، زیرا اینهـا بـی                

فرسـتاد، و شـاه پـس از بررسـیِ آن دسـتور       نوشـت و بـرای شـاه مـی      را مـی    هرکه شکایتی داشت آن   

داد تـا بزهکـار را    رسید او دسـتور مـی     او می   اگر از بزه و بزهکار اطالعی به      . کرد  الزم را صادر می   

او در .داد حــضور وی ببرنــد؛ و هــرکس را متناســب بــا بزهــی کــه مرتکــب شــده بــود کیفــر مــی     بــه

  ١. گماشته بود تا از همۀ امور باخبر باشدسراسر کشورش خبرگیران و خبررسانان

ئــی کــه هوخــشتر تــشکیل داد یــک نظــام شــبه فــدرالی بــود، زیــرا هرکــدام از      نظــام سیاســی

کــشورهائی کــه بــه اتحادیــۀ پادشــاهی مــاد پیوســته بودنــد دارای شــاه خــویش از همــان خانــدان       

سـرزمین  (شـیان     ەنـا شـاه خـودش را، سـکَ          سلطنتی سابق بود، پارس شاه خـودش را داشـت، مـان           

پتوکَە شاه خودش را داشـت،   شاه خودش را داشت، کَت) های تیزخود در شمال رود ارس  سکَە

این وضعیت را هـرودوت  . سال دیگر نقاط کشور پهناورِ ماد همین ارمنستان شاه خودش را، و به    

سخن گفته » شاه ماد و شاهان دستیارِ وی« و یک سند بابلی از ٢طور مختصر بیان کرده است، به

کلی  ولی آشور حسابش از این وضعیت جدا بود زیرا خاندان سلطنتی سابق برافتاده و به. است

بـرای ادارۀ   . شـد   وسیلۀ امیر منصوب شاه ماد اداره می        تنها این کشور بود که به     . از بین رفته بود   

ابـداع شـد؛   ) شـهربان (» خشترپاو«بار در تاریخ ایران اصطالح  کشور آشور بود که برای نخستین    

در میــان . و او حــاکمی از خانــدان ســلطنتی مــاد بــود کــه شــاه مــاد بــر آشــور منــصوب کــرده بــود       

شــاهان هرکــدام از کــشورهای  . کــشورهای تــابع شاهنــشاهی، فقــط آشــور خودمختــاری نداشــت  

عـالوه   دربارِ شاهنـشاه بفرسـتند، و بـه        خودمختار مکلف بودند که ساالنه مقدار معینی مالیات به        

                                                 
 .۱۰۰ ۹۹/ ۱: هرودوت 1
 .۱۳۴/ ۱: هرودوت 2
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در بــسیاری مــوارد خــودِ  . گــام لشکرکــشیها ســپاهی در اختیــار ارتــش شاهنــشاه قــرار دهنــد   هن بــه

سـخن    کوتـه . کردنـد   عنوان فرمانده سپاه خودشان در لشکرکشی شرکت می         شاهانِ خودمختار به  

آنکــه ایــران در زمــان هوخــشتر چنــدین شــاهِ خودمختــار داشــت، و شــاه مــاد شــاهِ شــاهان بــود، و        

داشت که در   » خشیتِیانءَ خشیتِی «لقب   های داریوش بزرگ آمده است      هگونه که در نوشت     آن

  .تلفظ گردید» شاه شاهان«زمان پارتیان 

ــاد را تــشکیل          ــشاهی م ــاری کــه در زمــان مــرگ هوخــشتر کــشور شاهن ســلطنتهای خودمخت

نـا   نامیرنـشیِن مـا  ) ۱: اند از دادند، عالوه بر همدان و توابع که مرکز شاهنشاهی بود، عبارت    می

شیانە شامل سرزمینهای واقع در شمال رود ارس تـا کوههـای            سکَە) ۲که پیش از این شناختیم؛      

دهنــدۀ  آرمنــیّە، شــامل ارمنــستان کنــونی و بخــشی از شــرق ترکیــه کنــونی کــه تــشکیل   ) ۳قفقــاز؛ 

تــا مرزهــای ) قــزل ایرمــاق کنــونی (پتــوکَە واقــع در شــرق رود هــالیس   کَــت) ۴آرمنــیّە قــدیم بــود؛  

هـای ایرانـی وجـود        اینجـا نیـز سـلطنت خودمختـارِ سـکَە         (نستان و کوههای شمالی کردسـتان       ارم

ســوی جنــوب تــا مرزهــای   از نــواحی غربــی قــزوین تــا دماونــدِ کنــونی بــه   ) ری(رغَە ) ۵؛ )داشــت

پـــی، شـــامل  الـــی) ۷واقـــع در جنـــوب رغَە و شـــمال پـــارس؛ ) اســـپهان(دانە  اَســـپە) ۶دانە؛  اســـپە

پـارس، شـامل پـارس و خوزسـتان و          ) ۸ قـدیم؛     ع در جنوب ماد تـا مرزهـای عـیالمِ         سرزمینهای واق 

دِرنگیانە، واقع در پیرامون دریاچۀ هـامون و        ) ۹های شمالی دریای پارس؛       کرمان و یزد تا کرانه    

؛ )بخش اعظم درنگیانە اکنـون در افغانـستان اسـت         . (رود هیرمند، شامل سیستانِ کنونی ایران     

۱۰ (  یوره)۱۱؛ )ات، که اکنون تماماً در افغانستان است جز نوار باریکی که در ایـران اسـت     هر (

پـارت، کـه اکنـون بخـشی از آن     (پرتـو  ) ۱۲؛ )مرو، که اکنون در کشور ترکمـستان اسـت       (مرغِیانە  

گرگـان،  (هیرکانِیَە ) ۱۳؛ )در ترکمنستان و بخشی در افغانستان و بخش کوچکی در ایران است     

وســعت بــسیاری از ایــن ســلطنتهای خودمختــار از ). نیمــی از آن در ترکمنــستان اســتکــه اکنــون 

هنگــام  وســعت خــاک اصــلِی پادشــاهیِ ســابقِ آشــور و همچنــین خــاکِ اصــلِی کلــده و بابــلِ آن          

  .مراتب بیشتر بود به

وسعت کشور شاهنشاهی ماد در زمانِ درگذشتِ هوخشتر چنـدان بـود کـه تـا پـیش از آن در         

تنهــا اقــوام غیــر ایرانــی کــه در درون قلمــرو ایــن شاهنــشاهی واقــع   .  ســابقه نداشــتتــاریخِ جهــان

). شناسـیم   کـه مـا بـا نـام عیالمـی مـی           ( شدند، یکی قوم آشور بود و دیگر قوم کوچکِ خـوزی              می

مــردم آرمنــیّە نیــز هرچنــد کــه ایرانــی نبودنــد ولــی آریــایی و ازنظــرِ نــژادی عموزادگــان ایرانیــان    

) زمـین  ایـران  ( زبان بودند و در درون فالت ایران   که نام بردم همگی ایرانی     بقیۀ مناطقی . بودند

از آنها یاد شده و » اَیران«قرار داشتند؛ و همان مردمی بودند که چند سده پیشتر در اوستا با نام       
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  .نامیده شده بود» جا اَیران وائی«سرزمینشان 

ــون ازبکــستان اســت  کــه (نــشین، شــامل ســغد و خــوارزم     دیگــر ســرزمینهای ایرانــی   ، )اکن

کُران، کـه اکنـون بلوچـستان     مک(، مکَە )بلخ، که تاجیکستان و شرق افغانستان است  (باختریَە  

نــشیِن  عــالوه ســرزمینهای ایرانــی   ، بــه)اســت، و بــیش از نیمــی از آن در کــشور پاکــستان اســت     

، )های سـیردریا در شـرق ازبکـستانِ کنـونی         در کرانه (یای تورانِ باستانی    سکَەهای شرقی از بقا   

نشیِن گیالن    سرزمینهای ایرانی . بعدها در زمان کوروش بزرگ ضمیمۀ دولت شاهنشاهی شدند        

  .و مازندران نیز در زمان کوروش بزرگ ضمیمۀ کشور شاهنشاهی شد

 کرد، نخستین کسی در تـاریخ       هوخشتر عالوه بر تشکیالت نوین ارتشی و اداری که ایجاد         

هــا  هـای طــال و نقــره را ابـداع کــرد، و وزنهــای مشخـصی بــرای ســکه    شــکل ســکه اسـت کــه پــول بـه  

تعیین نمـود تـا بهـای مـشخص و معینـی داشـته باشـند و بـرای مبادلـه بـا کـاال مـورد اسـتفاده قـرار                    

ــد ــره و طــال انجــام مــی      ١.گیرن ــا نق ــز داد و ســتد ب ولــی ســکه رواج  گرفــت،   در دوران آشــوریان نی

بـود و نقـش     ) نـوعی شـمش   (شـده     هـای ریختـه     حالت پـاره    نداشت، بلکه طال یا نقره که معموالً به       

ــشتار داشــت را مــی  . دادنــد هنگــام داد و ســتد تحویــل مــی  کردنــد و بــه شکــستند و وزن مــی ســِر عِ

 را بــار ســکۀ طــال زد، و ایــن روایــت   گوینــد کــه شــاه لیــدِیَە بــرای نخــستین    روایتهــای یونــانی مــی 

توان چنین بازخوانی کرد که کشور لیدِیَە که در همسایگی شاهنشاهی ماد بوده ناچـار بـرای                   می

نگـاران    تـاریخ . ترویج داد و ستد بازرگانی بـا ایـران از دولـت مـاد تقلیـد کـرده و سـکه زده اسـت                       

شــنیدند در گزارشهایــشان  انــد کــه هرچــه بــرای نخــستین بــار خبــرش را مــی یونــانی عــادت داشــته

نویسد که هوخشتره نخستین      اند، چنانکه مثال هرودوت می      نامیده» بار در تاریخ    نخستین«را   آن

دار و  نظـام و نیـزه    نظـام و پیـاده      سواره  پادشاهی بود که ارتش منظم تشکیل داد و سپاهیانش را به          

برای ارتش ابداع ) یونیفورم(شمشیردار تقسیم کرد، و نخستین کس بود که لباس متحدالشکل 

دانیم، ارتش آشوریها پیش از مادها دارای چنـین نظـامی بودنـد کـه هـرودوت          چنانکه می . کرد

ی بسیار در گزارشهای یونانیان  »بار  نخستین«چنین  . را به هوخشتره نسبت داده است       ابداعِ آن 

. هایـشان اسـت  »بـار  نخـستین «بینیم، و یکی هم زدن سکه زدِن شاه لیدِیَە است کـه مثـل بقیـۀ            می

در کــشور . هــای ایرانــی در ســرزمین لیــدِیَە رواج داشــته نیــز بــسیار اســت        نکــه ســکه احتمــال ای

                                                 
لـذا هـر سـکه      . به هر چیز گـرِد مـدوِر مـسطح کـه قطـر انـدکی داشـته باشـد گوینـد                    درزبان ایرانی   » پول «1

شـکل اصـلیش فقـط     اکنون معنای پول در زبان فارسی تغییر کرده، و از این واژۀ به            . است» پول«یک  
سکه یک لفـظ عربـی اسـت کـه پـس از اسـالم وارد ایـران                  . »پول کوچک «مانده است یعنی    » پولک«

 .اند گفته می» پوِل زر«سکۀ طال  ، و به»پول سیم«سکۀ نقره  بهدر ایران . شده است



۲۰۵  ایران شاهنشاهی هوخشتره بنیانگذار                                                   پیدایش ایران                                                        

شـده تـا شـاه       اهمیتی همچون لیدِیَە ضرورتِ زدِن سکه تا پـیش از آن احـساس نمـی                کوچک و کم  

وفــور در  ولــی دربــار مــاد بــرای زدن ســکه طــال و نقــره بــه. لیــدِیَە نخــستین زننــدۀ ســکه بــوده باشــد

خانـۀ  (خانۀ معبد مرکزی آشـور   های پادشاهی آشور و همچنین گنج  خانه  گنجاختیار داشته که از     

زمین نیز کانهای بسیاری وجود  عالوه در درون ایران دست آورده بوده است؛ به به) خدای آشور

های شاهنشاهی ماد چندان گسترده و شامل مناطق        دامنه. شد  داشت که طال و نقره استخراج می      

ــاگون و ســلطن   ــوام گون ــرای داد و ســتد         و اق ــرین چــاره ب ــاد بهت ــود کــه شــاه م ــه ب ــددِ تابع تهای متع

بایـست    بازرگانی و همچنین تعیین مقـدار مالیاتهـائی کـه هرکـدام از سـلطنتهای خودمختـار مـی                  

هــای طــالی   ســکه. را ابــداع کــرده اســت  هــای طــال و نقــره دیــده و آن   بپــردازد را در تــرویج ســکه 

آن  هـای دوران مـاد بـوده کـه شـکل نـوینی بـه             همـان سـکه   نام داشته ادامۀ    » زریگ«هخامنشی که   

  .داده شده است

۹ .احتمال تدوین اوستا در زمان هوخشتر  

دولـت مـاد بـسیاری از    . دانـیم، دولـتِ نابودشـدۀ آشـور دارای دیـن رسـمی بـود         چنانکه می 

اتِ داشتنِ دین رسمی و همگانی نیز یکی از مستلزم. نظاماتش را از آشوریان اقتباس کرده بود     

شرط الزم تداوم شاهنشاهی مستلزم آن بود که وحـدت دینـی و عقیـدتی در                . شاهنشاهی ماد بود  

گیـر شـدن دیـن زرتـشت در        سراسر سرزمینهای تابع شاهنشاهی ایجاد گـردد، و ایـن مـستلزم همـه             

تعـالیم زرتـشت تـا    . میان ایرانیان و ذوب شدن دینهای کهن ایرانـی در دیـِن واحـد و فراگیـر بـود      

ان در میان بخش اعظم جماعات ایرانـی رسـوخ یافتـه بـود، و نامهـای برخاسـته از تعـالیم                      این زم 

م در میـان      دهد که ایـن تعـالیم تـا سـدۀ هـشتم پ              نشان می ) همچون فرورتیش و هوخشتر   (زرتشت  

یاد داریم که پدرِ دیائوکو نامش فرورتیش بود، و پیش از  به. (قبایل ماد ریشه دوانده بوده است

تـشکیل دیـن رسـمی و تـرویج آن نیـز      .) هـای آشـوریان دیـدیم     خـشتر را در نوشـته       ز نام کاوے  اونی

عنوان   شد و قرار بود که به       زرتشت نسبت داده می     تعالیمی که به  مستلزم تدوین تعالیم دین بود      

مرجعِ آداب و رسوم عبادی و همچنین احکام قضایی و واجبـات کـشورداری مـورد پیـروی قـرار                    

  .یز بر اساس آنها برای معامالت و داد و ستدها احکام و مقرراتی وضع شودگیرد، و ن

 سـال پـیش از اسـکندر مقـدونی          ۲۵۸کردند کـه زرتـشت در         مغان در زمان ساسانی ادعا می     

شده در زمان ساسانی بازتاب یافته، سـپس   در منطقۀ اورمیّه ظهور کرد؛ و این در اوستای تدوین   

 ۳۳۲ را بـه     ۲۵۸وقتـی   . انـد   را تکـرار کـرده      ان خالفـت عباسـی ایـن      کرد نیـز در زمـ       نویسندگان دین 

ــه  پ۵۸۰بیفــزائیم ســال   ــم دســت مــی  م را ب ــه یــک دروغ       . آوری ــیم کــه ایــن ســخن ن اگــر فــرض کن
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ئـی بـوده باشـد کـه بـرای آنهـا مانـده بـوده اسـت، و اگـر               اساس بلکـه ناشـی از یادهـای جمعـی           بی

بینـیم کـه روایـت مغـانِ زمـان            باشـند، بـاز هـم مـی       فرض کنیم که آنها یکی دودهه هم اشتباه گفته          

آنهـا البتـه   . زمان سـلطنت هوخـشتر نـسبت داده اسـت نـه پـیش ازآن                ساسانی ظهور زرتشت را به    

هایـشان دربـارۀ زمـان زرتـشت بـه همـان        دانـستند، و دانـسته   چیزی دربـارۀ هوخـشتر و مادهـا نمـی       

اَسـپە باسـتانی،    ختریَە و سـلطنت ویـشت     بـا ( اوسـتا آمـده بـود         موضوعاتی محدود بود که در خودِ     

لــذا بــرای حــل ایــن مــشکل کــه   ). تــوران/ هــا و گرهماهــا، و توریــا  هــا و اوســیج هــا و کــرپن کــاوے

گفتند که زرتشت در اینجا ظهور کـرده سـپس بـه بـاختریَە و           آذربایجان کجا و باختریّە کجا؟ می     

  . اَسپە مهاجرت کرده است دربار ویشت

جـائی ببـرد و مبتنـی بـر یادهـای مـبهمِ جمعـِی بازمانـده از روزگـار                      اه بـه  این داستان شـاید ر    

توانیم تصور کنیم که ضرورت تشکیل دین رسمی و همگانی سبب شد کـه    می. مادها بوده باشد  

یاد داریم که سـلطنت   به. هوخشتر دبیرانی را مأمور کند تا تعالیم زرتشت را برایش تدوین کنند          

. تر از سلطنت ماد بود، سپس بخشی از شاهنشاهی ماد را تـشکیل داد         نا چندین سده دیرینه     مان

نــا دارای ســابقۀ  در مــان) ازجملــه تــشکیالت دینــی(توضــیح نیــست کــه نظامــات ســلطنتی  الزم بــه

دهد، در حالی که   نا خبر می    هائی نیز از وجود دبیرانِ نویسنده در مان         نشانه. طوالنی بوده است  

دست  اند به دانسته مردمی از قبیلۀ سلطنتی ماد خواندن و نوشتن می  تا کنون هیچ اثری از اینکه       

دربـار   نـا بـه   در یک سند آشوری خبِر فرستاده شدن ستون یادبود از طرف شـاه مـان   . نیامده است 

عهـد و   مـثال سـوگندنامۀ پابنـدی بـه    (شاه آشور آمده، که حتما ستونی بوده که بـر رویـش مطـالبی            

نگـارش شـده بـوده اسـت، و        )  حضورِ شاه یا خدای آشور سپرده بوده       نا در   پیمانهائی که شاه مان   

نا تشکیالت دبیرانِ سلطنتی وجود داشته کـه چـه بـسا خوانـدن و            این دلیل بر آن است که در مان       

عبارتِ دیگر، پـیش از تـشکیل شاهنـشاهی مـاد        به. اند  نوشتن را در آشور یا آرمنیّە آموخته بوده       

پــیش از ایــن دیــدیم کــه  . نــا رواج داشــته دربــارِ مــان وابــستگان بــهســوادداری درمیــان افــرادی از  

نــا نیــز   خانــدان ســلطنت مــان . هــا در دوران ماقبــل مــاد هــم امیــر بودنــد و هــم رهبــر دینــی     کــاوے

نـا ازنظـر تمـدنی چنـد مرحلـه از زمـان        توانسته شـامل ایـن تعریـف شـود؛ زیـرا هرچنـد کـه مـان              می

تـوان تـصور    مـی . نا سرپرسِت دیـن هـم بودنـد         سلطنتِی مان تر بود، ولی خاندان       ها پیشرفته   کاوے

کرد که دبیرانـی کـه احتمـاالً تعـالیم زرتـشت را بـرای دربـار شـاهی مـاد تـدوین کردنـد مردمـی از                            

. نـا بودنـد   دانـستند و از رهبـران دینـِی مـان     نـا بودنـد کـه خوانـدن و نوشـتن مـی           قبیلۀ سلطنتِی مان  

ان زمان ساسانی از نبیرگـان مردمـی بودنـد کـه روزگـاری              مغ: برای این فرض دالیلی وجود دارد     

دانــستند و  زیــستند؛ آنهــا زرتــشت را منتــسب بــه قبیلــۀ خودشــان مــی    نــا مــی در همــین کــشور مــان 
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جـائی بـود کـه روزگـاری مرکـز سـلطنت          کردنـد همـان     سرزمینی که برای ظهور زرتشت تعیین مـی       

ت برآمــده از دریاچــۀ اورمیــه بــود، و در  ئــی کــه آنهــا ســاخته بودنــد زرتــش   در افــسانه. نــا بــود مــان

  . آخرزمان نیز قرار بود که نسخۀ دوم زرتشت از همین دریاچۀ اورمیه برویَد

منحـصر کـردن زمـان ظهـور زرتـشت توسـط نبیرگـانِ ایـن مغـان در زمـان ساسـانی بـه اواخـر              

مــاد دوران ســلطنت هوخــشتر را بایــد در پیونــد بــا آغــاز رســمیت یــافتن دیــن زرتــشت در دربــار       

دانست؛ البته دینی که اسم زرتشت را بر خود داشته ولی همۀ رسوم و آدابش را از دینهای کهن 

کننـــدگان تعـــالیم زرتـــشت   جملـــه تقـــدس آذر کـــه توســـط همـــین تـــدوین   منطقـــه گرفتـــه بـــوده، از 

ئی بر فراز  نگاره در سنگ. تقدس آذر در سلطنت ماد رسمیت یافت. زرتشت نسبت داده شد    به

مــاال ازآنِ هوخــشتر باشــد نــشان داده شــده کــه شــاه در برابــر آذر ایــستاده مــشغول      گــوری کــه احت 

زرتـشت   کند، و احتماالً اورادی که بـه  عبادت است و مغ در سوی دیگر آذر ایستاده و امامت می      

دیـِن  (» دین مزدایَسنیش«شاید در همین زمان بود که عبارت . خواند اند را می نسبت داده بوده 

دســت داده  ابــداع شــد تــا از آئینــی کــه اینــک رســمیت یافتــه بــود تعریــف دقیقــی بــه) تیمزداپرسـ 

  .ناپذیر بنا شده بود شود، دینی که بر پرستش آفریدگار و پروردگارِ یکتای نادیدۀ وصف

نـایی را     بایـست کـه مغـان مـان         اگر ایـن فرضـیات و حدسـیات بتواننـد مـا را قـانع کننـد، مـی                  

غربـِی    ِر آن دین طبیعِی برآمده از سنتهای دیرینۀ مردم بخـش شـمال            کنندگانِ حدود و ثغو     تدوین

شـد، چنانکـه همـۀ    » دیـن مغـان  «زرتشت نسبت دادنـد، و نـامِ دیگـرش       فالتِ ایران دانست که به    

  .پنداشتند نامیدند، و حتی زرتشت را مغ می می» دین مغان«را  مورخان یونان باستان آن

سنەهفت     گـاتە احتماالً بخـشهائی از اوسـتا، ازجملـه          بنـدی، و بخـشهائی از یـشتها و     هـا و یـَ

ویژه داستانهای حماسی و اساطیریِ نیمۀ شرقی فالت ایـران، در همـین             هشن و وندیداد، به     د  بن

دیِن او    های مؤمنین به    های زرتشت در سینه     هرچند که یقیناً سروده   . زمان گردآوری و تدوین شد    

تعــالیم و آنچــه بخــشهای بــسیار کهــن اوســتا نامیــده   رود کــه ایــن  محفــوظ بــوده، ولــی تــصور مــی 

صــورت پراکنــده در برخـی از منــاطق نیمــۀ شــرقی فــالت مــدون شــده بــوده   زمــان بــه شــود تــا آن مـی 

کلی ناآشنا با اشخاصی که نامشان  خبر از همۀ آنچه در این متون آمده بوده، و به مغانِ بی. است

دسـتور شـاه     کـه دیگـر تغییـر نـام داده بـوده، بـه            در اوستا آمده و همچنین نامهای جایهای دیرینـه        

ــز    . مــاد متــصدی گــردآوری و تــدوین تعــالیم زرتــشت شــدند     تــدوین تــاریخ بــرای قــوم ایرانــی نی

گونـه کـه آشـوریان و         همـان . ضرورت پیدا کرده بود تـا قـدمت تـاریخی شاهنـشاهی را نـشان دهـد                

بایـست کـه دارای       د، ایران نیـز مـی     بالیدن  آن می   کلدانیان تاریخ مدون چندهزارساله داشتند و به      

تــصور اینکــه روایتگــران  . تــاریخ مــدون شــود؛ و ایــن نیــز از مــستلزمات دولــت شاهنــشاهی بــود     
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هایـشان را در اختیـار    داسـتانهای حماسـی از مرکـز و شـرق فـالت ایـران دعـوت شـدند تـا دانـسته          

شـان و   شهای تمـدنی داستانهای نیاکان و تال. مغان قرار دهند که بازنویسی شود خردپذیر است   

و تـشکیِل نظامهـائی کـه       ) اژدهـاگ بیوراَسـپ   (شان با بیگانگانِ اشـغالگر        جنگهای پیروزمندانه 

کُـواد و لهراســپ و   خـسرو و کـے   کـاووس و کــے  سـلطنتهای پهنـاورِ جمـشید و فریــدون و ایـرج و کـے     

ندیار امثـال  گشتاسپ و اسفندیار نامیدند، و پهلوانیهای نریمـان و زال و رسـتم و سـهراب و اسـپ        

عنـوان مظهـر هویـتِ ملـِی ایرانیـان وارد اوسـتا               عالوه شرح زندگی پرافتخار زرتـشت، بـه         آنها، به 

داد، و برای شاهنشاهی ماد       این داستانها تداومِ دیرینۀ دین و سلطنت در ایران را نشان می           . شد

امۀ ملـی ایرانیـان     مثابـۀ شناسـن     ایـن داسـتانها بـه     . کرد  قدمت تاریخی هزارساله و بیشتر ایجاد می      

جای کشور از زبان مغان و روایتگرانِ  بعد این داستانها را در جای  زمان به   مردمی که از این   . بود

شنیدند با شـنیدن سرگذشـت پیروزمندانـۀ نیاکـان خـویش ماالمـال از غـرور و عـرق             ها می   حماسه

چه بیـشتر بـرای   شدند که هر گرفت، و آماده می شدند و حس سلحشوری در آنها اوج می       ملی می 

. های شاهنشاهی ماد کـه مظهـر وحـدت و قـدرت و شـکوه ملـی بـود جانفـشانی کننـد               تقویت پایه 

شنیدند که رستم با آن زور بـازو و بـا آن قـدرت و عظمـت و                    سپهداران و پهلوانان کشور وقتی می     

 کـه   نیروی هزارمرده که داشت با دل و جـان در خـدمت شـاه و دربـار ایـران بـود و هـدفش آن بـود                          

ایرانی و شاه ایران شاد باشند، طبیعی بود کـه در درون خودشـان بکوشـند تـا از خویـشتن نـسخۀ                  

مـا  . اجـرا درآورنـد     هـای شاهنـشاه مـاد را بـه          دوم رستم را بسازند و با دل و جان فرمانها و خواسته           

ه در شـویم کـه سرگذشـتهای نیاکـانِ دیرینـ      خوانیم متوجـه مـی     را می ) اساطیر(وقتی این داستانها    

انــد، و  نحـو بــسیار زیبــایی در هـم ادغــام شــده   سراسـر کــشور از شــرق و غـرب و شــمال و جنــوب بــه  

پیوســتۀ دارای سرنوشــِت واحــد و مــرتبط نــشان   هــم ایرانیــان سراســر فــالت را یــک قــوم واحــدِ بــه 

شده چنین تعمدی در کـار نبـوده، ولـی از آنجـا کـه       البته وقتی این داستانها تدوین می. دهند  می

خـودی چنـین موزائیـک زیبـائی      طـور خودبـه   انـد، بـه   یتگران از سراسر فالت ایران آمده بوده     روا

  .ایجاد شده است

کننـدگان تعـالیم زرتـشت متولیـان دیـن رسـمی نیـز شـدند، و نخـستین بـار در            طبیعتاً تـدوین  

یکـی  قبیلۀ مغان . تاریخ ایران طبقۀ متولیان دین ظهور یافت که نامش منتسب به قبیلۀ مغان بود            

آنچـه  . دادنـد  نـا را تـشکیل مـی    ئی بوده که پیـشترها سـلطنِت مـان    دهندۀ اتحادیه از قبایل تشکیل 

خودشان و ادعـای   زمان ادعای انتساب زرتشت به سبب شده که همین مغان چندسده بعد از این  

  . مالکیت تاریخیِ دستگاه تولیتِ دین زرتشت کنند را نیز باید در همین موضوع جستجو کرد

و » میتـر «و  » آذر«زرتـشت، و رواج پرسـتش         آئین منتسب بـه     د ایزدانِ مطروِد زرتشت به    ورو
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تصور اینکه تقدس . کنندۀ دیِن رسمِی ماد نسبت داد      همین مغانِ تدوین    را نیز باید به   » اَناهیتە«

و پرستش این ایزدان در دورانهـای متـأخرتر از دوران مـاد وارد دیـن زرتـشت شـده باشـد دشـوار                        

کنـدی در درون فـالت    شـد بـه   ولـی تعمـیم پرسـتش آنهـا کـه توسـط همـین مغـان تـرویج مـی          است؛  

یـافتن   بعد در پارس نیز شـروع بـه تعمـیم           ئی که از زمان خشیارشا به       گونه  ایران تحقق پذیرفت، به   

ــار اهــورمزدا رواج یافــت، و پرســتش        ــر و اَنــاهیتە در کن کــرد، در زمــان اردشــیر دوم پرســتش میت

رسـم قربـانی حیوانــات   . گیـر شــد  ِن کهـن آریــایی نیـز تـا پایــان دوران هخامنـشی همـه     دیگـر ایـزدا  

برای خشنودی خدا و همچنین نوشیدن هومە که زرتشت صریحاً ممنوع اعالم کـرده بـود توسـط            

شـده    شـد، و در بخـشی از اوسـتای تـدوین          ) طقـوس (این مغـان تبـدیل بـه بخـشی از مراسـمِ آئینـی               

زبــان زرتــشت بــرای اجــرای ایــن مراســمِ آئینــی احکــام و مقــررات و    توســط آنهــا و اخالفــشان از 

را آفریـده   معنویـتِ مقدسـی تبـدیل شـد کـه اهـورمزدا آن         آدابی وضع گردید، تا جائی که هومە به       

  .افزا در خدمِت مزدایَسنان باشد آفرین و زندگی عنوان عنصر شادی بود تا به

گیـری و   بـرده  شـان بـه   ام تـدوین کتـاب دینـی   هنگـ  یـی کـه بـه     خالف دیگر ادیان خاورمیانـه      به

عنــوان یکــی از مــستلزمات جامعــۀ دینــی نگریــسته احکــامی بــرای    داری بــه بــرده فروشــی و بــرده

انـد کـه ازجانـبِ        بردگی گرفتن انسانهای آزادۀ غیرخودی و خرید و فروش انـسان وضـع کـرده                به

لطنِت ماد تا پایـان شاهنـشاهی       خدایشان فرستاده شده بوده، در جامعۀ ایرانی از آغاز تشکیل س          

ئـی    گاه در احکـام دینـی اشـاره         ساسانی چندبار اوستا بازتدوین شد، ولی تنها موضوعی که هیچ         

زیـرا بـرای ایرانـی قابـل تـصور          . داری و خریـد و فـروش انـسان بـود            گیری و برده    آن نرفت برده    به

متـون  . او را خریـد و فـروش کـرد   پایۀ حیوانات پائین آورد و   نبود که بشود یک انسان آزاده را به       

داری خاموش است که انگاری اصالً خبر نداشته که موجودی  دینی ایرانیان چنان در قبال برده

تملک درآورد و     شود انسانهای آزاده را مثل هر حیوانی به         نام برده در جهان وجود دارد و می         به

دیـن و فرهنـگ   . معـرض فـروش نهـاد       بـه  همراه کاالها و خر و گاو و گوسـفند          بازار برد و به     او را به  

خـاطر   بـه . نگریست و دربارۀ آن مطلقاً سکوت کـرد » عدم«عنوان موضوع  داری به برده  ایرانی به 

داری و    گـاه بـرده     این نگرشِ فرهنگی بود که از آغـاز دوران مادهـا تـا پایـان دوران ساسـانی هـیچ                   

داری را  اب دینـی جهـان کـه بـرده       تنهـا کتـ   . خرید و فروش انسان در جوامـع ایرانـی رواج نیافـت           

  .  استاوستاتأیید نکرده است 

یعنـی هـر عـضوی از قبیلـۀ         (در زمان هخامنشی هر رهبـر دینـی یـک مـغ بـود، ولـی هـر مغـی                     

 مــثالمنــصب دینــی نداشــت بلکــه هــر مغــی مــردی از قبیلــۀ بــزرگ مغــان بــود؛ چنانکــه  ) مغــان

اهیم خوانـد، یـک مـِغ برجـسته بـود،           گاؤماتە که داستانش را ضمن سخن از داریوش بزرگ خو         
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کـسب تقـدس    » مـغ «تا سدۀ دوم مـسیحی و اواخـر دوران پـارتی واژۀ             . ولی منصب دینی نداشت   

متـرادف یکـدیگر بودنـد، و قبیلـۀ مغـان بـا             » متـولی دیـن   «و  » مـغ «در دوران ساسـانی     . کرده بـود  

ــرای خودشــان تعریــف کــرده بودنــد قبی         ــاریخ ب ــۀ مقدســی  جایگــاهی کــه خــودِ مغــان در طــول ت ل

  ایـن ). سـاداتِ اهـِل بیـت بودنـد    (شـدند   زرتـشت منـسوب مـی    شد که همۀ افرادش بـه     پنداشته می 

قبیله هرچند که با ادغام سلطنتشان در شاهنشاهی ماد و سپس برچیده شدنِ سلطنتشان در زمان                

شــان را از دســت داده بودنــد، ولــی یــک ســلطنت دینــی را   کــوروش یــا داریــوش ســلطنت دیرینــه 

گذاری کردند که تا آخرین روز شاهنشاهی ساسـانی دوشـادوش سـلطنت دنیـایِی                  آن پایه  جای  به

  .زندگی ادامه داد پارتیان و ساسانیان با قدرت بسیار زیادی به

  اَشتِیاگ، آخرین شاه ماد. ۱۰

چند ماه پس از انعقاد پیمان دوسـتی شـاهان   . لیدِیَە سخن گفتیم  ۀ اتحاد ماد و   باالتر دربار 

). م پ ۵۸۵ســال (جــای او پادشــاه شــد  یــدیە، هوخــشتر درگذشــت و پــسرش اَشــتِیاگ بــهایــران و ل

نگـارانِ یونـانی در زمـان هخامنـشی او را       نامیدنـد، و تـاریخ  »ایـشتوویگو «بابلیها ایـن پادشـاه را     

کاوشهای  در . ارتباط داد»ەشاَ« را با کلمۀ این نامرسد که باید  نظر می به. خواندند» اَستِیاگ«

شـاهانِ     خطـاب بـه    دسـت آمـده کـه       آتون بـه     اَخِن  فرعون شناسی مصر مجموعۀ مکاتباتی از      ستانبا

نامهای این شخصیتها عموماً آریایی است و در میان آنها یک نام وجود دارد کـه   . میتانی است 

 ذکـر شـده   »یاشـاداتە «تلفظ مصری    است که به   »داتە  اشە«در اینجا موردِ نظِر ما است، و آن نامِ          

 ترکیبـی  »آسمان«ظاهراً لفظ . معنای عدالت بوده و هم آسمان اشە در زبانِ آریایی هم به  . است

 و »جایگــاه«معنــای   در زبــان ایرانــی بــه »مــان«دانــیم کــه   مــی.»مــان« و »ەاشــ«ۀ اســت از دوکلمــ

 »خانمـان «ۀ  رواج دارد، و ما کلمـ »خان«صورت پسوند با    است، و این واژه تا کنون به       »مسکن«

 »داتە«بخـش دیگـرش     .  اسـت  »اشـە « پس بخشِ نخسِت نامِ اَشتِیاگ بی هـیچ تردیـدی            .یمدار

 آریایی یکی از نامهـای آتـش        زبان در   »آگ«.  است »آگ«بخش آخرش    .معنای قانون   است به 

 یکـی از خـدایان      )ؤنـث آگ  م (»آگنـی «. رود  کـار مـی     همـین مفهـوم بـه      است و هنوز هم در هند بـه       

بـوده  » آگ داتە  اَشـە «پنداشت که شکل درستِ نـامِ اَشـتِیاگ         توان     می .کهن آریاییان بوده است   

درســتی   هــرودوت نوشــته بــه اَســتِیاگ کــه  .معنــا کــرد  » آســمانیعــدالتفــروغ «شــاید بتــوان  کــه 

 در اسـناد بـابلی   .انـد  کـرده   جانشین می»سین« را با »شین«دانیم که یونانیها     می. نزدیک است 

   .شود آگ می داتە  بابلی اَشەتلفظ اند که نوشتهاشتوویگو 

سالۀ سلطنت اَشتِیاگ هیچ گزارشـی در دسـت نیـست جـز رخـدادهای آخـرین                 ۲۹از دوران   
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پارس بـود و بـه شکـست و نـابودی او و برافتـادن پادشـاهی مـاد                     سالهای عمرش که لشکرکشی به    

 ولـی   .شاهنشاهی ماد در زمـان سـلطنِت او همچنـان یکپـارچگی خـویش را حفـظ کـرد                  . انجامید

قلمـرو مـاد افـزوده باشـد      اینکه آیا او سرزمینهای جدیدی نیز در جاهائی از شرق فالت ایـران بـه             

اگر این داستان گزینوفـون درسـت باشـد کـه مـردم ارمنـستان برضـد مـاد          . خبری داده نشده است   

شـود   ارمنستان بود، معلـوم مـی   شوریدند و کوروش پارسی فرمانده سپاهیان ماد در لشکرکشی به  

 ارمنستان پس از درگذشت هوخشتره درصدد بازیابی اسـتقالل خـویش برآمـد، ولـی شـورش                که

گزینوفــون معمــوالً در . تــدبیِر کــوروش خوابانــده شــد، و ارمنــستان همچنــان در اطاعــت مانــد    بــه

در بخــش بعــدی ضــمن ســخن از شخــصیتِ  . دهــد دســت نمــی کوروشــنامه تــاریخ رخــدادها را بــه 

  .ش و اقدامات کوروش برای مقابله با آن بازخواهیم گشتموضوع این شور کوروش بزرگ به

از آنجا که در زمان سلطنت اَشتِیاگ جنگهای فرامـرزی صـورت نگرفـت، طبیعـی بـود کـه                  

 .أمین کنـد  هـایش را بـا تحمیـل مالیـات بـر ایرانیـان تـ                دستگاه عریض و طویل سلطنت ماد هزینه      

دادنـد اینـک      هـا مـی     کـاوے   مدشـان را بـه    ایرانیان که تا پیش از سلطنت ماد بخـش انـدکی از درآ            

طـور طبیعـی      های پرتجمل دربارهای ماد را تحمل کنند؛ و ایـن امـر بـه               مجبور بودند که بار هزینه    

  دولـت مـاد برانگیختـه گـردد و شـاه مـاد را مـسبب ایـن                 شد که نارضـایتی آنهـا نـسبت بـه           سبب می 

رانش نیـــز داســـتانهائی در  از رفتارهـــای ســـختگیرانۀ اشـــتِیاگ بـــا کـــارگزا    . وضـــعیت بداننـــد 

تـر    آنها اطمینان کرد، ولـی مـن پـائین          توان چندان به    گزارشهای هرودوت بازمانده است که نمی     

  .ئی خواهم داشت آنها اشاره به

ــه    ــران بـ ــه ایـ ــود کـ ــرده بـ ــاریخ اراده کـ ــکوهمندترین     تـ ــتان و شـ ــای باسـ ــدرت دنیـ ــا ابرقـ تنهـ

ــ       ایـــن وظیفـــه از عهـــدۀ شـــاهِ     . ودشاهنـــشاهی تـــاریخ و اثرگـــذارترین تمـــدن جهـــانی تبـــدیل شـ

  . آمد پروردی چون اَشتیاگ برنمی کاخ

  قبایل پارس و فرجاِم شاهنشاهی ماد. ۱۱

همزمان بـا تـشکیل اتحادیـۀ قبایـل مـاد، در جنـوب فـالت ایـران نیـز اتحادیـۀ قبایـل پـارس                

ــلم بــاالتر گفتــیم کــه . تــشکیل شــد  ر شــص مین ســرز  بــهم نیمــۀ دوم ســدۀ نهــم پ آشــوری در ســوم  ن

 تـن از رهبرانـشان را اسـیر         ۲۷حمله کـرد و      وائی در جنوبِ سرزمین کردستانِ کنونی عراق        پارس

ۀ زمـان ضـمیم   وائـی در آن     بنابر اسناد آشوری سرزمین پـارس     . کرد و آن سرزمین را باجگزار کرد      

گــاهِ  معنــای نــشیمن بــه» وائــی پــارس«.  تــا ســرانجام توســط هوخــشتر آزاد شــدآشــور گردیــدکــشور 

هــای کوههــای  وائــی بــا قبایــل پــارس کــه در دامنــه  آیــا ایــن پــارسکــه  نیــستمعلــوم . رس اســتپــا
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تبار بودند یـا       نامیده شد همریشه و هم     پارسەبختیاری و دیگر نقاط سرزمینی اسکان داشتند که         

  ! این فقط یک همسانی لفظی بوده است

الننـد کـه قبایـل پـارس از     مـا بقبو    اصرار دارنـد کـه بـه       هیچ دلیلی   بینگاران غربی     تاریخ

آمـده   مـثال ازبکـستان کنـونی     انـد و شـاید از آسـیای میانـه             قبایلِ مهـاجر بـه درون فـالت ایـران         

وقتی از آنها پرسیده شود که دلیل شما برای این ادعا چیست خواهند گفت که چنـین                 . اند  بوده

  . کنیم گمان می

نگـاران   ارد توسـط برخـی از تـاریخ   هیچ سندی تکیـه نـد       رغمِ آنکه به    اساس به   این گمان بی  

  . شود تکرار می ها سند است پندارند گمان غربی که مینگار نیز  پارسی

ــه نبـــوده   ــر بومیـــان منطقـ ــیان اگـ ــه پارسـ ــارۀ اینکـ ــه پـــارس    دربـ انـــد پـــس از کجـــای ایـــران بـ

کس جرأت نکرده که نظری استداللی بدهد؛ زیرا فرضیۀ مهاجر بودنِ پارسیان  اند هیچ کوچیده

وائیهـا کـه در جنـوب کردسـتان           حتـی مهـاجر بـودنِ پـارس       . بنیـاد اسـت     بیرونِ فالتِ ایـران بـی     از  

اند نیـز قابـل اثبـات نیـست، ولـی میـان نـام آنهـا و نـام قبایـل پـارس همـسانی                            کنونی جاگیر بوده  

توان تصور کـرد کـه آنهـا     اند تنها می   وائیها مهاجر بوده    اگر هم گمان کنیم که پارس     . وجود دارد 

ولــی تـصور مهــاجرتِ آنهــا از  . منطقــه رسـیده باشــند  آن رمـان یــا جاهـائی از جنــوب پــارس بـه   از ک

تـوان پـذیرفت      آیـا مـی   . آن منطقۀ کوهستانی خردناپذیر است      شمال ایران یا از راه آذربایجان به      

که یک جماعتِ بزرگِ مهاجر از مناطق پرآب و گیاه و سردسیر به یک منطقۀ کوهستانِ خشِک                 

عوامل هجـرت قبایـل در دوران باسـتان آشـنا          چد و در آنجا جاگیر شود؟ هرکس به       روزی بکو   کم

تـوان مهـاجرتی خـالف ایـن مـسیر را فـرض               آیـا نمـی   . باشد به این پرسش پاسخ نفی خواهـد داد        

زیــِر ســلطۀ آشــوریان درآمــد را بخــشی از قبایــل مهــاجر از کرمــان یــا     وائــی کــه بــه  کــرد و آن پــارس

آیـد کـه یـک قبیلـۀ بــزرگ      شـت؟ ولــی بـاز هـم ایـن پرسـش پـیش مــی      جنـوب پـارس بـه شـمال پندا    

روزی مثل منطقۀ شهرزور و سلیمانیه را برای جاگیرشدنش  ئی کوهستانی و کم مهاجر چرا نقطه

  آن پهناوری در پیِش رو دارد؟  که جهان به اختیار کند در حالی

 پـارس سـرزمینی   زیـرا . شـود  بنابر همین استدالل، مهـاجر بـودن قبایـل پـارس نیـز نفـی مـی         

ــایلی بــه        ایــن بزرگــی از جــای   بــوده کــه چنــدان کشــشی بــرای مهاجرپــذیری نداشــته اســت تــا قب

دوردســتی بکوچنــد و بیاینــد و بیاینــد و ســرانجام در چنــان جــائی کــه نــه پــرآب وگیــاه اســت و نــه  

توانـسته یـک سـرزمین مهاجرفرسـت      زمـان مـی   پـارس در آن . بار است جاگیر شـوند  چندان باران 

مناطق  تصور اینکه قبایلی از کرمان و پارس به. کنندۀ مهاجر نبوده است باشد، ولی جذببوده 

لـذا بهتـر اسـت     . وهواترِ فالت ایران کوچیده باشند خردپذیر است ولـی خـالف آن نـه               آب  خوش
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اگـر  . جای اصرار بر مهاجر بودنِ پارسیان آنهـا را از بومیـانِ دیرینـۀ همـین سـرزمین بـدانیم                 که به 

گاهِ آنها  تواند که مرکز اصلی و کوچ     اهد بر روی مهاجر بودن قبایل پارس بِایستد نمی        کسی بخو 

شـود   را از اواسط سیستان و حول و حوش رود هیرمند و جائی که اکنون شهر سـوخته نامیـده مـی                    

سوی غرب را چنین  حالت او باید خط سیر مهاجرت از منطقۀ هیرمند به در این. سوتر ببرد آن به

سرزمینهای کرمان رسیدند، بخشی از آنها در کرمان ماندگار شدند،            د که آنها ابتدا به    دنبال کن 

هــای کوههــای بختیــاری و  راه افتادنــد تــا بــه دشــتهای پــارس و دامنــه  ســوی غــرب بــه و بخــشی بــه

نزدیکیهای همدان رسیدند و در چندین نقطه سکونت اختیار کردند و دو شاخۀ بزرگ پارس و             

کننـده نیـست، و بـومی بـودن قبایـل پـارس و مـاد در             ولی این گمانـه قـانع     . ردندوجود آو   ماد را به  

  .چربد ها می سرزمینهای خودشان بر دیگر گمانه

. انــد انــد یــک ریــشه داشــته قبــایلی کــه در ســرزمینهای پهنــاورِ پــارس و کرمــان جــاگیر بــوده 

ن سـرزمین نیـز     مـردم ایـ   . سرزمین کرمان در زمان هخامنشی نام مشخصی جـز نـام پـارس نداشـته              

ایــن . مثــل مــردم پــارس در زمــان شاهنــشاهی هخامنــشی از پــرداختن بــاج و خــراج معــاف بودنــد   

تواند باشد مگر آنکه مردم ساکن در کرمـان و پـارس از یـک ریـشه و تبـار و خویـشاوند بـوده             نمی

انـد و تکـرار       سـخنی گفتـه   . پـذیر نیـست     گیری فرضیۀ مهاجر بودن قبایل پارس امکان        پی. باشند

  . وجه ممکن نخواهد بود هیچ شود ولی اثباتش به می

آنهــا در . پارســیان ده قبیلــه بودنــد دانــیم آنــست کــه هــای هــرودوت مــی آنچــه بنــا بــر نوشــته

ــزارۀ پ  ــل هـ ــد و       اوایـ ــاگیر بودنـ ــونی جـ ــتانِ کنـ ــشی از خوزسـ ــونی و بخـ ــان کنـ ــارس و کرمـ م در پـ

دقـت قابـل    طنتهای پارسیان بـه م دوتا از سل در سدۀ هشتم پ. سلطنتهای کوچکِ محلی داشتند   

یکی سلطنتی که مرکزش پاسارگاد بود، و دیگـر سـلطنتی کـه مرکـزش انـشان در          : شناخت است 

این دو سلطنت را قبیلـۀ بـزرگ هخامنـشی تـشکیل            . شمال خوزستان و منطقۀ شوشترِ کنونی بود      

یـا  » گِـرد  پارسـە «تلفظ درست پاسارگاد شاید . داده بودند، و هردو تابع و باجگزار عیالم بودند      

  ).معنای ارگ پارس  پارس، و دومی به معنای آبادِی اولی به(بوده است » اَرگاد پارسە«

بـوده  » پـیش   چـیش  «م  پ هفـتم سـدۀ   هـای     هۀ قبایل پـارس در نیمـ      نامدارترین رئیس اتحادی  

پــیش پــسر کــوروش پــسر   او چــیش. اَســپیش اســت پــیش حتمــاً تلفــظِ عیالمــِی چــی  چــیش. اســت

ؤسـای قبایـل    اندرپـشت تـا هخـامنش ر        پیش پسر هخامنش بـوده، کـه پـشت          سر چیش بوجیە پ   کام

تـوان گفـت کـه هخـامنش در اواخـر سـدۀ نهـم                  با توجه به عمر متوسط نـسلها مـی         .اند  هپارس بود 

پـیش چیـزی    دربارۀ تاریخ پارس و کرمان از زمان هخامنش تـا زمـان چـیش         . زیسته است   م می   پ

مــان بیایــد، و شــاید اگــر روزی دولتــی      یــاری شناســی بــه  اندانــیم، و بایــد کاوشــهای باســت    نمــی
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  .تاریخ کشورمان برسِر کار آید این کار انجام گیرد مند به نگر و دلسوز و عالقه ایران

دولـت عـیالم     م  پ ۶۴۰پال در سـال       گفتیم که آشور بانی   ) خوجِیَە(در سخن از کشور عیالم      

 ســرزمین .قــرار گرفــت پــیش شرف چــی ســرزمین عــیالم تحــت تــص ســالهمــان در. را برانــداخت

پـارس داده     نامیدنـد، و ایـن نـامی اسـت کـه آنهـا بـه                مـی » انشان«پارسیان را عیالمیها و آشوریها      

هـا طبـق یـک پیمـان محرمانـه کـه        پارسـی شوش  پال به    در جریان حملۀ آشور بانی     ظاهراً .اند  بوده

 تـاراج و ویـران شـده         آشور شـوشِ   شاه پس از آن     .طرف ماندند   پیشتر با شاه آشور بسته بودند بی      

خوزستان بود، میان دوپـسرش     کرمان و    پیش، که پارس و     سال قلمرو چیش    در همین  . کرد رهارا  

برای تـضمینِ قـراردادِ اطاعـت از        کوروش در شوش مستقر شد و       .  تقسیم شد   آریارمنە و کوروش

دربـار   به گروگـان بـه    آشوری بنا بر اسناد  را  » آریائوکو«نام    پال یکی از پسرانش به      آشور بانی 

مفهــوم تــضمین وابــستگی یــک    زمــان بــه  ســپردن چنــین گروگــانی در آن  .پــال ســپرد  آشــور بــانی 

ســلطنت خودمختــار محلــی بــه یــک ســلطنت بزرگتــر و فراگیــر بــوده اســت؛ و معنــای دیگــرش آن 

 در ولـی آریـارمنە کـه   . تابعیـت دولـت آشـور درآمـد     زمـان بـه    است که سـلطنت کـوروش دوم در آن        

دامنـۀ سـلطۀ آشـوریان      . پاسارگاد بود معلـوم نیـست کـه تابعیـت از دولـت آشـور را پذیرفتـه باشـد                   

  .درون پارس نرسید گاه به هیچ

  . جد اعالی داریوش بزرگ بودەمن آریار اینکوروش جد اعالی کوروش بزرگ، واین 

 کنـار نهـاده   درت  آریـارمنە از قـ    عللی که معلوم نیـست فرزنـدان         م به   پ هفتماواخر سدۀ    در

  . پارس شدندۀ قبایلاتحادیروایان  رزندان کوروش فرمان و فۀ دوم قرار گرفتنده در درجشد

در چـه   دقیقـاً  که شامل پارس و خوزستان و کرمان بوددانیم که کشور هخامنشی      ما نمی 

م که هوخـشتر       پ ۵۸۵سالی ضمیمۀ شاهنشاهی ماد شد، ولی آنچه مسلم است آنست که در سال              

دربـارۀ اوضـاع   . بوجیە دوم پسر کوروش دوم پادشاه پـارس و تـابع دولـت مـاد بـود         درگذشت کام 

 گزینوفـون   وپارس در زمان اَشتِیاگ اطالع درسـتی در دسـت نیـست و گزارشـهائی کـه هـرودوت                    

ــتِیاگ و کــامدربــارۀ  نظــر  دهنــد بیــشتر افــسانه بــه دســت مــی بــوجیە و ســپس کــوروش بــه روابــط اَش

توان نتیجـه گرفـت کـه پـارس       ولی از مجموع این داستانها می.برد حقیقتی نمی  بهرسد و راه      می

تصرِف ماد درآمد و سلطنتی که خاندانِ هخامنش در پـارس و         احتماالً در اواخرِ عمر هوخشتر به     

بـوجیە دختـر      پس از چندی کام   . گزار ماد شد    کرمان و انشان تشکیل داده بودند زیِر سلطه و باج         

منـدنە  . دنیـا آمـد   زنی گرفت، و کوروش سوم از این وصلت به   ا که نامش مندنە بود به     اَشتیاگ ر 

  .اند نوشته» ماندانا«را مورخان یونانی 

جـای   بهیا اندکی پیش از آن م     پ ۵۵۵ در حوالی     دوم و مندنە   بوجیە   پسر کام   سوم کوروش
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دانـیم کـه      مـا نمـی   .  دست نیـست   بوجیە دوم اطالعی در     فرجام کام ۀ  دربار. پدرش شاه پارس شد   

ــتِیاگ طبیعــی درگذشــته یــا برضــد  مــرگ آیــا او بــه ــتِیاگ پــدرزنش اَش شــوریده و در جنــگ بــا اَش  

در مـثالً    کشتن رفته، یـا اینکـه در جنگهـای کشورگـشایانه بـا دیگـر قبایـل درون فـالت ایـران                       به

  . استکشته شده نواحی سیستان یا هرات یا مرو

کـه معلـوم    اسـرارآمیز کـوروش نقـل کـرده     پـرورش ۀ پیـدایش و      دربـار  ئی را هرودوت    افسانه

دانیم که اقوام و ملل برای قهرمانانشان  می. نحوی از ایرانیان شنیده بوده است    را به   شود آن   می

حدی است کـه گـاه یـک          ها عموماً تکراری است، و این تکرار به         سازند، و این افسانه     افسانه می 

 شـود   نقـل مـی  بـا زمانهـای بـسیار دور ازهـم    ۀ چندین قهرمان ملـی  دربارافسانه در میان دوسه قوم  

مثال داستان تولد و پرورش سارگون اکّادی که خودِ سارگون نوشته بوده و متن آن در سدۀ اخیر              (

). انـد  به دست آمده را انبیای یهود در زمان هخامنشی برای موسا بازسازی و وارد تورات کـرده             

ۀ کـه افـسانۀ پیـدایش و پـرورش اسـرارآمیز کـوروش را هـرودوت دربـار                 رسـد     نظـر مـی     ولی بعید به  

قیـامش را در جـائی از     فریـدون و گمان من او داستان    است؛ بلکه به  کوروش شنیده بوده    شخص  

کــوروش  را بــه خــوش داشــته کــه بــرای شــیرین کــردن مطالــب کتــابش آن  ایرانیــان شــنیده بــوده، و

 و مـن در اینجـا     ١و تفـصیل بـسیاری نگاشـته اسـت؛         این افـسانه را هـرودوت بـا طـول            .نسبت دهد 

  :آورم میرا  ئی از آن فشرده

ــتِیاگ دوبــار ر ە  اَشننــدشــدت  را بــه دیــد کــه ویبــوجیە  زنِ کــامؤیاهــائی دربــارۀ دختــرش م

جـای او   دنیا خواهد آورد کـه بـه     به پسریمغان برایش تفسیر کردند که مندنە        زده کرد، و   وحشت

فکر افتاد کـه وقتـی جنـینِ منـدنە متولـد          لذا او به  . سر آسیا را خواهد گرفت     و سرا  شاه خواهد شد  

ایـن هـدف، پـیش از آنکـه هنگـام وضـع حمـل منـدنە بـشود او را             بـه . نیست کنـد    شود نوزاد سربه  

کـه شـاید شـکل درسـتش     (وزیـرش هارپـاگَە      چون جنـین زائیـده شـد او را بـه          . همدان فراخواند   به

هارپاگَە از بیم آنکه در آینده مورد انتقام منـدنە واقـع            . سپرد تا بکشدش  ) ٢د بوده باش   هئوربگَە

ــه    ــه ب ــانی ســپرد    شــود کــودک را مخفیان ــانِ شــاه (مــرد گاوب ــه) گاوب را در  او دســتور داد کــه وی  و ب

 اسـم مـرِد گاوبـان میتـرداتە و اسـم زنـش         .او خبر دهد    به مردهرگاه    و کوهستان رها کند تا بمیرد،    

»ۀ گاوبـانْ کـودک مـرد     . ازقضا زن گاوبـان در همـان روزهـا کـودکی مـرده زائیـد              .  بود »کایَە  ەاَسپ

او تحویـل داده بـوده مـرده     هارپـاگَە خبـر داد کـه کـودکی کـه بـه           را در کوهستان نهـاد و بـه        خودش

نـوزادِ منـدنە را زن گاوبــان   . هارپـاگَە کــسانی فرسـتاد تـا الشــه را آوردنـد و دفـنش کردنــد     . اسـت 

                                                 
  .۱۳۰ ۱۰۷/ ۱: هرودوت 1
  .معنای باران نیز بوده است است که به» ابر«تلفظ باستانی » هئور «2
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دهـسالگی    کـوروش وقتـی بـه     . این کودک همان کوروشِ آینده بود     . جای نوزادِ خودش پرورد    به

بـازی آنهـا    . کـرد   رسید، روزی در روسـتائی در نزدیکـی همـدان بـا کودکـان همـسالش بـازی مـی                   

. کوروش را شاه کردند و کودکان دیگر هرکدام در منصبی قرار گرفتند.  بود»شاه و وزیر«بازی 

. نمـود  در اجـرای فرمـان کـوروش سـستی      در ایـن بـازی  ۀ اَشتِیاگاران بلندپای پسر یکی از کارگز   

کـــودک شـــکایت . ســـختی تنبیـــه کـــرد را بـــه دســـتور داد او را بازداشـــت کردنـــد، و ویکـــوروش 

ــتِیاگ بــرد، و از او خواســتار شــد کــه پــسر گاوبــان را کــه    پــدرش بــرد، و پــدرش شــکایت بــه  بــه اَش 

اَشـتِیاگ گاوبـان و کـودک را طلبیـد و           . تنبیه کنـد  است  رفتار کرده   گونه با پسر او        آن جرأتمندانه

کـوروش  » گونه پسر کارمند سلطنتی را زده است؟ چرا پسرت این«: گاوبان گفت خشمگینانه به 

ۀ خودش را درست انجام نـداد       ما بازی کردیم و دوستانم مرا شاه کردند، این بچه وظیف          «: گفت

کنـد کـه    پادشاه فکـر مـی   اگر  ؛ن با او کردم یک کار عادالنه بود       شد، و کاری که م      و باید تنبیه می   

اَشـتِیاگ از لحـن سـخِن ایـن کـودِک      » .ام کارم درست نبوده است من برای مجازات شدن آمـاده   

نگریــست در او ســیمائی را یافــت کــه  او مــی دهــسالۀ کوهنــشین در شــگفت شــد، و چــون خیــره بــه 

پـسر  « نوزادِ دخترش مندنە افتـاد و زمـان را بـا سـن           یاد  درنگ به   بی. کودکی خودش شبیه بود     به

 مقایسه کـرد، و دریافـت کـه بچـۀ منـدنە اگـر زنـده مانـده باشـد بایـد در همـین سـن بـوده                             »گاوبان

. پیش خود اندیشید که شاید بچۀ مندنە کشته نشده باشد و چـه بـسا کـه همـین بچـه باشـد                     . باشد

گاوبـان ابتـدا    » ای؟  گـو کـه ایـن کـودک را از کجـا یافتـه             راسـت ب  «: این بود کـه از گاوبـان پرسـید        

است و اگر باور ندارد فرمان دهد تا مـادرش بیایـد              گفت که پسر خودش است و مادرش هم زنده        

گـویی نجـات    جز راسـت «: گاوبان گفت   شاه خنجردارانش را فراخواند و به     . و از او تحقیق کند    

شاه پس از آن هارپـاگَە     . ز اول تا آخر تعریف کرد     ناچار داستان را ا     گاوبان به » .نخواهد داد   ات

او را «: هارپــاگَە گفــت» تــو ســپردم کــشتی؟ آیــا نــوزاد منــدنە را کــه بــه«: و از او پرســید. را طلبیــد

افــراد مــن  اش را بــه را کــشت و الشــه ایــن گاوبــان ســپردم و او وی  دســت خــودم نکــشتم ولــی بــه   بــه

کودک مندنە زنـده اسـت و همـین    «: شاه گفت » .کردمتحویل داد و من او را توسط افرادم دفن          

مـن    او را از مـرگ رهانـده و بـه   خـدا ۀ آنکـه    شـکران   اکنـون بـه   . است که در برابـر تـو ایـستاده اسـت          

  ».نزد من بفرست برو پسرت را به.  جشنی برپا خواهم داشتبازداده

ریدند و گوشـتش را  را سـرب  کاخ وارد شد، شاه مخفیانه دستور داد وی        چون پسر هارپاگَە به   

وقتـی خوردنهـا   . کباب کردند، و در مهمانی شاهانه گوشت کباب پسر را جلـو هارپـاگَە نهادنـد         

نوکرانش دستور داد تا سبدی که سـر و دسـت و پـای پـسر هارپـاگَە در آن بـود را        تمام شد، شاه به 

 تـا ســر ســبد را  هارپــاگَە. جلـو هارپــاگَە بگذارنـد، و از هارپــاگَە خواسـت کــه سـر ســبد را بگـشاید     
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پـس از آن اَشـتِیاگ بـا مغـان          . برداشت دانست که کبابی که خورده از گوشت پسرش بوده است          

مغان چون داسـتان زنـده مانـدن کـوروش را           . اش مشورت کرد    ۀ کوروش و رؤیاهای گذشته    دربار

اهی اش ش تحقق پیوسته و او در عالم کودکانه ؤیای شاه شدن کوروش بهاو گفتند که ر شنیدند به

ایـن  . پس هیچ خطری از جانِب او متوجه اَشتِیاگ نخواهد شـد   از این ؛ و نهی کرده است   و امرو  

پــارس بازفرســتاد تــا نــزد پــدر و مــادرش  بــود کــه خــاطر اَشــتِیاگ از کــوروش آســوده شــد و او را بــه 

 را  ۀ انتقـام از اَشـتِیاگ     سـن مـردان رسـید هارپـاگَە نقـش           چندسال بعد که کـوروش بـه      . زندگی کند 

ــتِیاگ را فــراهم ســازد و      کــشید و محرمانــه بــه  کــوروش پیغــام فرســتاد کــه زمینــۀ شــورش برضــد اَش

   .دست بگیرد اَشتِیاگ را برکنار کند و خود سلطنت را به

ۀ دختـرش کـه    هرگونه که بازخوانیم، جز مورد خواب دیدن اَشتِیاگ دربار          این افسانه را به   

 کـه  ۀ دیگر بوده   و یک افسان    فریدون داستاناش    د، بقیه شاید چیزی از حقیقت در آن نهفته باش       

ــه بــوده    ــان بــرای هــرودوت گفت ــدونِ گــاوپرورد کــه در اوســتا آمــده، و در     (انــد  ایرانی داســتان فری

شـدۀ پـسر وزیـرش را         شاهنامه هم آمده است، و داستان دیگری که یک پادشـاهی گوشـت کبـاب              

، و هـرودوت چنانکـه گفـتم، بـرای        )یالمشـاید از عـ     دست دشـمن سـپرد      خورد و وزیرش او را به     

  . کوروش نسبت داده است را به اند، آن شیرین کردن داستانش که خوانندگانش یونانیان بوده

اَشـتِیاگ و کـوروش را نفـی     دست کم یک مورد در این افسانه آمده است که انتساب آن بـه   

آتـش   دانیم کـه ایرانیـان بـه    میما . هارپاگَە استکند؛ و آن کشتن و کباب کردن پسر نوجوان            می

محـال اسـت   . اند دانسته اند و سوزاندن انسان در آتش را از گناهان کبیره می       گذاشته  احترام می 

ئـی شـده باشـد و گوشـت یـک انـسانی را در                 بتوان پذیرفت که شاه ماد مرتکب چنین گناه کبیـره         

سانۀ فریدونِ گاوپرورد   داستان پرورش کوروش نزد گاوبان نیز تکرار اف       . آتش کباب کرده باشد   

  .است و ربطی به کوروش و اشتیاگ ندارد

م جنگهـای مـاد و پـارس           پ ۵۵۳ازاین افسانه که بگذریم، آنچه مسلم اسـت آنکـه در سـال              

. زد اَشتِیاگ از پارس درخواست باج کرده بود و کوروش از پرداختن بـاج سـر بـاز مـی                  . آغاز شد 

 سـال    جنگهـای متـوالی میـان مـاد و پـارس حـدود سـه       .دکـشی  پـارس لـشکر    بهسال   در این  اَشتِیاگ

ــتِیاگ یافــت ولــی حاضــر بــه تــسلیم نبــود  . ادامــه یافــت در یکــی از . کــوروش چنــد شکــست از اَش

نبردهــا کــه در کنــار پاســارگاد درگرفــت مادهــا چنــان جانانــه جنگیدنــد کــه نزدیــک بــود فرجــامِ      

سـر و   د؛ ولـی زنـان هخامنـشی برهنـه      پیـروزی کامـلِ اَشـتِیاگ و تـصرف پاسـارگاد انجامـ              جنگ به 

نبـرد تـا پیـروزی یـا کـشته شـدنِ همگـانی تـشویق          چاکیده گریبـان بیـرون آمدنـد و مردانـشان را بـه      

   .عقب بزند و پاسارگاد را نجات دهد کردند؛ و کوروش توانست اَشتِیاگ را به
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ــتِیاگ در آنهــا     ــتِیاگ جنگهــای دفــاعیِ محــض بــود، و اَش متجــاوز جگهــای کــوروش بــا اَش

قبایـل پـارت و هیرکـانِیَە و       . راه انداختـه بـود      گیری از پارسـیان بـه       شد که برای باج     نشان داده می  

معلـوم  . درنگیانە پیش از این رخدادها با کوروش وارد پیمانهـای اتحـاد و دوسـتی شـده بودنـد                  

یـا بودنـد    نیست که در میان این جنگها چه نسبت از مردان آن قبایل در کنار کوروش بودند، و آ                 

انجامیـد درمیـان      کـشته شـدنِ ایرانیـان از دوسـو مـی            ادامۀ جنگهای ماد و پارس کـه بـه        ! یا نبودند 

چـه بـسا کـه    . اَشـتِیاگ پـسر نداشـت   . اَشتِیاگ پدیـد آورد    سران قبایل ماد نیز نارضایتی نسبت به      

ه آغاز شده بـود  در آن اواخر میان افراد خاندان سلطنتی ماد برسر جانشینِی او منازعات زیر پرد          

این فکر افکنده بود که بهترین راه چاره آنست که نجات سلطنت  و بسیاری از سران دولت را به

در  .بـِر او باشـد   توانـست میـراث   بود و مـی ۀ اَشتِیاگ ماد را در کوروش جستجو کنند که دخترزاد     

رگرفـت اَشـتِیاگ    در نزدیکی پاسارگاد میـان اَشـتِیاگ و کـوروش د           ۵۵۱در اواخر سال    نبردی که   

 ۵۵۰همـدان در سـال      . کـوروش او را تـا همـدان تعقیـب کـرد           . همـدان برگـشت     ه به شکست خورد 

   .عمر دولت ماد خاتمه داده شد دست کوروش افتاد، اَشتِیاگ دستگیر شد، و به م به پ

  :اند، چنین بیان کرده است آن داده به» تاریخ گِد«این رخداد را سندی بابلی که نام 

ــتِیاگ شــاه مــاد ســپاهیانش را    ،)م  پ۵۵۰ســال (ین ســال ســلطنت نبونِهیــد  در شــشم اَش

ــه   ــارس (انــشان  آمــاده کــرده ب ــد    )یعنــی پ ــا کــوروش را دســتگیر کن ــشکر کــشید ت ولــی .  ل

کـوروش   ضـِد او برخاسـتند، اَشـتِیاگ دسـتگیر شـد، و آنهـا او را بـه                 سپاهیان اَشـتِیاگ بـه    

لشکر کشید، هنگمتانە را تـسخیر کـرد و سـیم           کوروش به شهر هنگمتانە     . تسلیم کردند 

 .و زر و ثروت بسیار گرفت و با خود به انشان برد

ــتِیاگکــوروش از خــون پــدر بــزرگ خــویش    شــوش  درگذشــت و دســتور داد او را بــه  اَش

نامـه   ۀ سران و بزرگـان دولـت مـاد امـان         هم   کوروش در همدان اعالن عفو عمومی کرد و به         .بردند

 ارتش و دستگاه بوروکراسی دولـت مـاد   .ز آنها را در مقامهای سابقشان ابقا کرد داده بسیاری ا  

 که از رفتار  ارتش ماد.نخورده باقی ماند تا سهم خود را در ساختن تمدن ایرانی ایفا کند     دست

 تحـــت فرمـــان کـــوروش درآمـــد تـــا تجـــاربش را  ۀ کـــوروش نهایـــت رضـــایت را داشـــتبزرگورانـــ

ئــی بــسیار دقیــق و    کــه نقــشه دوســتانۀ کــوروش درآورد   انــسان و بلندپروازانــهخــدمت اهــداف  بــه

  .ایران و ایرانی درسر داشت برای شکوه بخشیدن بهو روشن و مشخص شده  حساب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجی امیرحسین خ www.irantarikh.com  
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