
  

  گفتار سوم

  بزرگ داريوش

در پيش بود کـه رشـتۀ تبـارش          پور اَرشامە پور آريارمنَە پور چيش      اَسپە  ويشت پورداريوش  

  را ميـان دو    خوزسـتان م پـارس و        پ ۶۴۰پـيش در سـال      چـيش . رسـيد   کـوروش مـي    تبار  پشت به  سه

تقـسيم  ) جـد اعـالي داريـوش بـزرگ    (و آريـارمنَە  ) جـد اعـالي کـوروش بـزرگ     (پسرش کوروش   

 داريـوش را از صـحنه   نيـاي   کـوروشْ نياي نداريم آگاهيز آن  که ما ا   ئي  گونه  بهبعدتر  . کرده بود 

 پـدر   ،ازنظـر خانـداني   . د شـده بـو    خوزستان پارس و    شاهدرجۀ دوم پائين آورده خود        کنار زده به  

 و پـدرش  اَسـپە  ويـشت  درگذشـت، کـه کـوروش    زمـاني . داريوش دست کمي از کوروش نداشت    

گويد پيش از او هـشت   بزرگ در بغستان که ميروايت داريوش    بنا به  .هردو زنده بودند  اَرشامە  

 دوم، بـوجيە  کـام اند، اَرشامە نيز بـراي مـدتي شـاه بـوده و چـه بـسا کـه               تن از خاندان او شاه بوده     

وقتــي داريــوش بــه ســلطنت    .دســت کــردن قــدرت سياســي، او را کنــار زده باشــد    خــاطر يــک  بــه

 شـهريار  بـوجيە  کـام ر زمـان کـوروش و   اَسـپە د  ويـشت  .اَسپە و اَرشامە زنـده بودنـد        نشست ويشت 

  . پارت و هيرکانيە بود و در مرکز پارت استقرار داشت

 تــر از  شايـسته پادشــاهي خـودش را بـراي   پــسراِن پيـر  ي تــوان ترديـد کـرد کــه اَرشـامە    آيـا مـي  

آيــا پــس از کــوروش زمــان آن فرارســيده بــوده کــه برســر فرزنــدان       دانــسته؟ پــسران کــوروش مــي 

 و  بـوجيە   کـام (د که نياي کوروش با نياي داريـوش کـرد؟ هـردو پـسر کـوروش                 کوروش همان برس  

ئي که کورش با      يشاهنشاهبر اورنگ    آريارمنَە   داريوش نوادۀ درپي هم از ميان رفتند تا       ) بردِيە

نام افراد خانوادۀ کوروش از صـحنه کنـار رفـت       پس از آن     .تدبيرش تشکيل داده بود تکيه بزند     

ي و آفريننـدۀ سـلطنتي کـه      شاهنـشاه ار  ذعنـوان بنيانگـ     يـوش نـه از کـوروش بـه        هاي دار   و در نبشته  

عمل آمـد، و هرجـا کـه الزم     دست داريوش افتاده بود تجليلي شد و نه از خدماتش تقديري به            به

سادگي از او ياد شد بدون آنکـه اشـاره شـود کـه او بنيانگـذار                   ميان آيد به     از کوروش به    نامي بود

کلـي کنـار نهـاده شـدند          بـه  و بردِيە    بوجيە  کامفرزندان نرينۀ   . بوده است هخامنشيان  ي  شاهنشاه

  . ئي که تا پايان دوران هخامنشي هيچ نامي از نوادگانِ کوروش در ميان نيست گونه به

رد کـه دسـتياران   بـ    از شش تن سپهدار و بزرگان پارسي نام مي         بغستانداريوش در گزارش    

 پـور   هـوتَنَە  پور ويسپار،    ەرنَفَويند: اينها عبارت بودند از   . اند   بوده تخت و تاج     دستيابي به  او در 

ثوخر   پور مردوني روورنَ ، وي ە، گاؤبـ  ە پـور بغـابيغنَ    ەدە، اَ     بـوخَ  غ، بهيـ ش پـور داتـووش پـور   ِنردوم
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  همـراه داريـوش  اَسـپ  عـالوه پـرخش    بـه  تـن  شـش  ورود اين    داستانکه   روايت هرودوت    .وهوکَە

ي دروغـين ناميـده شـده را بيـان            کـه بـرديە     کـسي  گـونگي کـشته شـدن       کنـد و چـه      يرا نقل م  کاخ    به

کودتـا   بـه شـده دسـت    احـي دهد که آنها طي يـک توطئـۀ ماهرانـه و از پـيش طر     ، نشان ميدارد  مي

عنوان ديدار با شاه جديـد        شام به  مصر و     پس از بازگشت از    دستهگويد که اين      روايت مي . زدند

گـاه   داشـتند هرگـاه و بـي     اينهـا سـرکردگاني بودنـد کـه اجـازه         . دندعرض گـزارش وارد کـاخ شـ        و

همـين روايتهـا    .  برسر راهشان وجود نداشت    وازَنيحضور شاه برسند و مانع و         وارد کاخ شده به   

ــا در درون کـــاخ و درون   گاؤمـــاتَە و «کـــه  کـــساني  بـــهکوشـــک زنـــانحکايـــت از آن دارد کـــه آنهـ

در از ميـان برداشـتن آنهـا        . کردنـد  شده و آنها را غافلگير    ور    اند حمله    ناميده »ايزد   پات برادرش

ي دروغــين  کــه بــردِيە کــسي.  و نــه جنــگ و درگيــريســپاه شــرکِتنــه ســخن از شــورش رفتــه و نــه 

  وکشته شد،دوستانش  دست داريوش و مقاومت جانانه به  پس ازکوشک زنانخوانده شده در 

 پـيش از ايـن   بـردِيە  بـوده، و نـام گاؤمـاتَە    ريـده بـه  ب اعالم شد که او بردِيە نبـوده بلکـه مغـي گـوش       

کـه عامـل قتـل بـردِيە بـوده نيـز خـودش را هـم اکنـون                      کشته شده بـوده و کـسي       بوجيە  کامفرمان    به

پس از اين، شش سرکردۀ پارسـي کـه يـاران داريـوش بودنـد او را              . کشته است، و قصه تمام شد     

  . وي شدند يارانِ دست و خودشان ي ايران نشاندندشاهنشاهبر اورنگ 

  جنگهاي داريوش بزرگ با رقيبان قدرت. ۱

شورشـهاي  سلـسله    بـا    درنـگ   او بـي  . سادگي صورت نگرفـت     استقرار سلطنت داريوش به   

ايــن .  برپــا کردنــد از قبايــل مختلــِف ايرانــي و غيــر ايرانــي  شــد کــه رقيبــانش  مواجــه ئــي گــسترده

خانــدان ديگــر بــود کــه توســط  نــدان بــهجــاييِ ســلطنت از يــک خا آمــِد طبيعــي جابــه شورشــها پــي

فکـر افتادنـد     در کـشور بـه      ايرانـي  خواهِ  بسياري از سپهدارانِ قدرت   . داريوش صورت گرفته بود   

پـا    آنهـا بـه   يـابي بـه تـاج و تخـتِ     که اکنون که کوروش و فرزندانش در جهان نيـستند بـراي دسـت       

مخالفت با شخص داريـوش  توان  شورشهاي ضد داريوش را نمي . خيزند و جانشين آنها شوند    

اورنــگ  يــابي بــه  تعبيــر کــرد، بلکــه تالشــهائي بــود کــه ســپهدارانِ رقيــب داريــوش بــراي دســت      

لذا بازخواني اين شورشها را نبايـد در ارتبـاط بـا کودتـاي داريـوش      . راه افکندند   ي به شاهنشاه

 و خأل موقتي قدرت  و برديە بوجيە  کامآمد نابودشدنِ     عنوان پي   تفسير کرد، بلکه بايد آنها را به      

عبارت ديگر، اين شورشها نه نشانۀ نارضـايتي مـردِم کـشور از          به. سياسي مورد بررسي قرار داد    

ي شاهنــشاهچنــگ آوردن تخــت و تــاج  وضــع موجــود، بلکــه تــالش ســپهدارانِ نيرومنــد بــراي بــه 

ــه کــه از گــزارش داريــوش برمــي    ولــي آن. ايــران بــود  ــدارگرا   آيــد، هــيچ  گون يان کــدام از ايــن اقت
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نتوانستند مـوقعيتي کـه داريـوش و هخامنـشيان داشـتند را کـسب کننـد، و از چنـدان حمـايتي در                        

گزارش سرکوب شورشهاي داخلـي در کتيبـۀ     . آساني نابود گشتند    کشور برخوردار نشدند، و به    

  :بغستان چنين آمده است

در بابل . دپا خاسته براي خودش تشکيل سلطنت دا به »ەآترينَ«نام  در خوزستان مردي به

صَّر اسـت و مـردم را             شد مدعي   »لِب تا نيدين«نام    مردي به   خـويش گـرد     پيرامـون  که پسر نَبوخَد نـَ

شکــست داده آسـاني   بــه اعزامــي داريـوش  لـشکر  را ەآتــرينَ.  بابــل خوانـد شـاه آورده خويـشتن را  

 شخـصًا   بـراي مواجهـه بـا شـورش بابـل داريـوش           . د که در بابل بود    نزد داريوش بر    اسير کرد و به   

. کــرد معــدوم و دســتگير شکــست دادهدور نبــرد   و مــدعي ســلطنت بابــل را طــي ســه لــشکر کــشيد

بـراي بـار    [در پارس، خوزسـتان تا بِل، مدعيان سلطنت    دنبال سرکوب شورشِ آترينە و نيدين       به

پــا خاســتند و  بــه] بــراي بــار دوم[، بابــل ، مــاد، ارمنــستان، پــارت، هيرکــانِيە، مــرو، سيــستان]دوم

 بـوجيە  کـام  در مـصر نيـز شـهريار پارسـي کـه توسـط             .رکدام براي خـودش تـشکيل سـلطنت داد        ه

ــاه مـــصر ناميـــد    ــود خـــودش را شـ ــده بـ ــازي نيـــدين داريـــوش پـــس از .نـــشانده شـ ــا بِـــل  نابودسـ تـ

 پادشــاهيخوزســتان برســد مــدعي   بــهلــشکرش ، ولــي پــيش از آنکــه  فرســتادخوزســتان لــشکر  بــه

کـشته گرديـد، و خوزسـتان آرام     ه از خودِ خوزيها بودنـد دست هواداران داريوش ک  بهخوزستان  

مـاد و نـوادۀ هوخـشتر       ي  شـاه  از خانـدان     بـا ادعـاي اينکـه      »فـرورتيش «نـام     بـه   در ماد مـردي    .شد

در ، ولـي چونکـه فـرورتيش        فرستادماد     به لشکرداريوش  . پا خاسته تشکيل سلطنت داد     بهاست  

کـاري از پـيش ببـرد،    که  نتوانست داشت اين لشکر ميان بخشي از قبايل ماد پايگاه مستحکمي        

براي مقابله با قيـام ارمنـستان نيـز داريـوش          . ماد برود   بهاز بابل   و داريوش مجبور شد که شخصًا       

. مدعي سـلطنت ارمنـستان را نـابود کنـد    چند دور نبرد توانست   پس ازلشکراين  . لشکر فرستاد 

. ري گريخـت    بـه ئي از وفادارانش      با دسته رتيش  ماد فرورتيش را شکست داد و فرو       داريوش در 

 و او در همـدان  ،مـاد فرسـتاد   را در ري شکست داده دستگير کرده بـه           اعزامي داريوش وي   لشکر

 بـا ادعـاي     »تَخـمە  چيتـرن «نـام     مـردي بـه   ) آذربايجـان مرکـزي   ( »سـگَرتِيە «در  . دار آويخته شد    به

 اعزامـي   لـشکر اين نيـز توسـط      . يل سلطنت داد  ه تشک ي ماد است قيام کرد    شاهاينکه از خاندان    

 شکـست يافتـه   گـسيل شـد،  ) تهماسـپ (اَسـپاد   نـام تخـم   فرمانـدهي يـک پارسـي بـه        که به  داريوش

که   زماني. دار آويخته شد   به) اکنون شمال عراق  (ربيل  در ِا سپس   ماد فرستاده شد و     و به دستگير  

از او حمايـت    بودنـد   پـارت و هيرکـانِيە        در سـپهداران مـادي کـه     فرورتيش در ماد قيام کـرده بـود         

 که شهريار پارت بـود را       پدر داريوش  و گشتاسپ    کرده سپاهيان را برضد داريوش شوراندند     

 نيــروي امــدادي بــراي   پــس از فراغــت از کــار شورشــگر مــادي از ري  داريــوش. بيــرون راندنــد 
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آرامـــش را  شورشـــيان را ســـرکوب کـــرد و پـــدرش فرســـتاد و گـــشتاسپ پـــس از دوجنـــگ بـــزرگ

ايـن  . پا خاسته تـشکيل سـلطنت داد   به »رادفَ«نام  در مرو مردي به   . هيرکانِيە برگرداند  پارت و   به

 و فراده نابود شکست انجاميد  اعزامي او بهلشکر توسطتدبير داريوش و  شورش نيز مثل بقيه به

حمــايتي  و ،اســتپــسر کــوروش  مــدعي شــد کــه بــردِيە »وهيــزداتَە«نــام  در پــارس مــردي بــه. شــد

و در ســه موضــع و ســه ا. نيــز از او حمايــت کردنــد) پاســارگاد(گــرد  يافــت، حتــي ســپاهيان پارســە

فرمـان    سـرانجام دسـتگير شـد و بـه         شکـست يافـت و    از لـشکريان اعزامـي داريـوش        جنگ بـزرگ    

  زماني که وهيزداتَە درگيـر نبـرد بـا لـشکريان داريـوش بـود             .دار آويخته شد    داريوش در پارس به   

 لـشکر اعزامـي   . ضـد داريـوش شـوريدند       بـه از وهيـزداتَە هـواداري کـرده        سپهداراني  در سيستان   

داريوش در سيستان سه جنگ بزرگ با شورشيان داشت، و توانـست شـورش را سـرکوب کـرده                   

ــ  آرامــش را بــه  در ميــان گرفتاريهــاي داريــوش در پــارس و شــرق کــشور، بابــل    . دمنطقــه برگردانَ

صَّر              »ەرخَاَ«نـام     مردي به پير مجددا شوريد و    پادشـاه اسـت   بـابلي    بـا ادعـاي اينکـه پـسر نَبوخَـد نـَ

 نيز مثل ديگر شورشيها توسط سپاه اعزامي داريوش شکست يافتـه دسـتگير شـد و او        ەارخ. شد

معمـوالً  . وقوع پيوست  همۀ اين رخدادها در خالل کمتر از دو سال به         .دار آويختند   را در بابل به   

تاريخهـائي کـه داريـوش ذکـر کـرده و      (ر همزمان در چنـدين نقطـه در جريـان بـود     طو جنگهاي به 

داريوش در خـالل ايـن مـدت کوتـاه همـۀ مـدعيان       ). دهد  را نشان مي    تر خواهيم خواند اين     پائين

عنـوان جانـشين واقعـي        بـه آن معنا است کـه داريـوش          و اين به  . سلطنت را سرکوب و نابود کرد     

از مجموعِ همۀ رقيبان نيرومنِد خـودش در ميـان مـردم کـشور پايگـاه          بيش   بوجيە  کامکوروش و   

رودان نيـز پايگـاه داريـوش نيرومنـدتر از پايگـاه مـدعيانِ         حتي در ارمنـستان و ميـان      . داشته است 

ســبب رفتارهــاي نيکــي کــه از    يعنــي هــم ايرانيــان و هــم اقــوام زيــر ســلطه بــه  .بــومي ســلطنت بــود 

پاخاسـتۀ سـلطنت از       طنت هخامنشيان را حتي بر مدعيان بـه       کوروش و کامبوجيە ديده بودند سل     

  .دادند خاندانهاي حکومتگرِ سابقِ خودشان ترجيح مي

کند که همـۀ رهبـران شورشـها بـا نيرنـگ و دروغ             داريوش پس از شرح اين وقايع تأکيد مي       

 او  و هرکدامشان نـامي را بـر خـودش نهـاد کـه ازآنِ            خودشان گرد آورده بودند،    پيرامونمردم را   

 کمک کرد تا همۀ اين دروغگويان و     او   به اهورمزدا  داريوش چونکه نيت خير داشت      ولي نبود،

کنـد   همۀ شـاهان آينـده توصـيه مـي      سپس به او. ديگري از ميان بردارد    فريبکاران را يکي پس از    

کنــد کــه   او تأکيــد مــي.کــه از دروغ و نيرنــگ بپرهيزنــد کــه عواقــب دروغ خوشــايند نخواهــد بــود 

بـر طومارهـاي چـرم    » زبـان آريـايي  «ئي از گزارش اين رخدادها را در چند زبـان، ازجملـه             خهنس

ي فرســتاده تــا بــراي مــردم  شاهنــشاهسراســر ســرزمينهاي  گــاه و پوســت گوســفند تهيــه کــرده و بــه  
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آن معنــا اســت کــه آنچــه را داريــوش گــزارش کــرده عــين حقيقــت بــوده، و   ايــن بــه. خوانــده شــود

توان پنداشت که آنچه او مايل نبوده که مردم بدانند يـا آنچـه                فقط مي . ست در آن نبوده ا    گزافه

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

سرکــشان و شورشــگران مــدارا   او نــسبت بــه. گذشــت بــود داريــوش فرمانــدهي قــاطع و بــي 

درآوردن  .کـرد   رفتار مـي   هرحمان بيمجازاتشان نسبتًا   يافت در    چون برآنها دست مي    کرد و   نمي

آميــز مــدعيان شکــستخوردۀ ســلطنت از   نمــايش نهــادن مــذلت  بريــدن گــوش و بينــي و بــه  وچــشم

سـال  ۲ از   کمتـر  جنـگ بـزرگ کـه        ۱۹را در     او وي  تـدبيرهاي قاطعانـۀ   . بـود روشهاي کيفردهي او    

ــروز درآورد وگرفـــتوقـــت  ــه ميـــراث کـــوروش و   امنيتـــي سراســـري را در کـــشور په  پيـ ــاور او کـ نـ

او امکـان داد کـه در غيـاب هـر صـداي            بود برقرار کرده سلطنت او را تثبيت نمود و به          بوجيە  کام

در . مخــالفي کــوس مــشروعيت مطلــق بنــوازد و خويــشتن را مــورد حمايــت خــداي جهــان بنامــد  

کنـد کـه      مـي  نامـد و تأکيـد       مـي  فريـب   مـردم که مخـالفش بودنـد را         گزارش بغستان، او همۀ کساني    

نبــود تــا در ســايۀ ايــن نــام مــردِم       ايــشان  کــه ازآنِبندانــه نــامي بــر خودشــان نهادنــد     دروغآنهــا 

مردم القا کنـد کـه    خواست به او با اين شگرد مي . فريبخورده را به حمايت از خودشان بکشانند      

، و  ودنـد نب کـه در قيـد حيـات         بـود کـساني     انـد متعلـق بـه       نامهائي که اين مدعيان برخودشان بسته     

 تـا مـردم را   گفتنـد  و دروغ  بودندفريب شياد و مردمکه اين نامها را برخودشان نهادند   کسان   اين

معلــوم نيــست کــه او در ايــن ادعــا تــا چــه   . مقــصدشان برســند  خودشــان جمــع کننــد و بــه پيرامــونِ

بينــيم کــه يــک  مــا وقتــي مــي. شــايد هــم حقيقتًــا چنــين بــوده اســت! انــدازه صــداقت داشــته اســت

گــرد نيــز فريــب او را  رســي ادعــا کــرده کــه بــرديە پــسر کــوروش اســت، و حتــي ســپاهيان پارســە  پا

دهــيم کــه ادعــاي داريــوش دربــارۀ ديگــر رقيبــانِ قــدرت را نيــز    خودمــان حــق مــي انــد، بــه خــورده

دربارۀ مدعي سلطنت در ماد و سگَرتيە نيز داريوش يقينًا صداقت دارد، زيرا    . درست بپنداريم 

انـد، و شکـستهاي       شـده بـوده      مـاد بـراي مـردم آن سـرزمين شـناخته             خانـدان سـلطنتيِ    بازماندگانِ

ئي که مدعيان سلطنت در مـاد از داريـوش ديدنـد نـشانگر آن اسـت کـه آنهـا درعـين آنکـه                     پياپي

حـال در مـاد چنـدان          ايـن   اند نيروي قابل تـوجهي بـراي خودشـان فـراهم آورنـد، بـا                توانسته بوده 

ارجـي کـه   . اند که بتوانند دربرابر نيروهاي داريـوش ايـستادگي کننـد           شتهپايگاه مستحکمي ندا  

هـاي تخـت جمـشيد        تـوانيم در نگـاره      را مـي    داريوش پس از آن براي مـردم مـاد قائـل شـد، و ايـن               

طرازند، نشانۀ حمايتي اسـت کـه داريـوش در ميـان ايـن شورشـها از              ببينيم که پارسي و مادي هم     

  .بوده استسران قبايل ماد دريافت کرده 

اش فقـط     ، همچـون يـک شـاه يکتاپرسـت کـه خـداي يگانـه              داريوش در سنگنبشتۀ بغستان   
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 همـۀ پيروزيهـايش را      اهـورمزدا   اسـت بـا اختـصاصِ ارادۀ مطلـق بـه           خـداي زرتـشت    اهورمزدا

 ۀارادوانمـود کنـد کـه چونکـه هـدفش اجـراي             تـا    نسبت داده و کوشـيده اسـت         اهورمزداارادۀ    به

در   همواره ياور و حامي او بوده واهورمزدادرستي بوده،  در برقراري عدل و راستي و اهورمزدا

گونـه خويـشتن را تنهـا     ايـن  او بـه  . پيـروزي رسـانده اسـت       همۀ جنگهـا و در برابـر همـۀ دشـمنان بـه            

فرمـان   از او بايدذات شايستۀ حکومت کردن قلمداد کرد، و معتقد بود که همۀ مردم روي زمين    

آرامـش را در جهـان        را، يعنـي برقـراري نظـم و امنيـت و           اهـورمزدا هـاي     بتوانـد خواسـته     تـا  ببرند

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

 بــدباور، زيــرا مــن هــر خــداي ديگــري کــه هــست مــرا يــاوري کــرد و   اهــورمزدارو  از ايــن

  .ام ه من و نه خانواده ن؛نبودم، پيرو دروغ نبودم، زورگو و ستمگر نبودم

  : استنويساندهرستم چنين  نقش در سنگنبشتۀ و 

بان من بـوده و مـرا کاميـاب گردانيـده          بوده که پشتي   اهورمزداياري    ام به  من هرچه کرده  

،  بـاد  او ياور و نگهبان من    .  اين کارها را انجام دهم     تامن ياري کرد      به اهورمزدا. است

م گـذار  مـي وا اهـورمزدا  ۀاراد من امور خويش را به. ن بدارادو کشورم را از بالها در اما     

شــما  را کــه بــه اهــورمزدادســتورهاي ! اي مــردم. و اميــدوارم کــه رســتگاري نــصيبم کنــاد

  .رسيده است رها مکنيد و از راه راست و درست روگردان مشويد

و دادگـر و    شـنود شخـصيتي باايمـان و پارسـا            خوانـد يـا مـي       انسان وقتـي ايـن سـخنان را مـي         

خـاطر انجـام    دهد که به    اين شخصيت حق مي     شود و به    مهرپرور از داريوش در نظرش مجسم مي      

ئـي را کـه    مأموريت دادگسترانه و مبارزه با کژيها و بديها و برقراري راستيها و درستيها هر شـيوه             

ولـي  . برداردهر راهي که مناسب پندارد از ميان  کار بندد و مخالفان راهش را به        صالح بداند به  

 بر زبـان    ١شگاف آتش آور آورد که اين خودستائيها را يک زورمند خشم         خاطر مي   لحظۀ ديگر به  

 چيـز ديگـري بـر زبـان     »بلـه قربـان  «، و »لبيـک « جـز داده در برابر او  کسي اجازه نمي آورده که به  

وشوگـ    چـشم  بـر   لـشکري را فرمـان     تـرين شخـصيتهاي کـشوري و        کس حتـي بلندپايـه      همه د؛ و آور 

                                                 
 زود مـاتش کـرد و    ؛شـاه بـا دلقـک همـي شـطرنگ باخـت           : گويـد   مولوي رومـي داسـتاني را چنـين مـي          1

 کـه  ؛زد برسـرش  يـک آن شـطرنج مـي         يـک  ، و آن شـه خـشم آورش       »!شـه شـه   «: فـت  گ .خشم شه بتافت  

 . و او شـده لـرزان چوعـود از زمهريـر           ؛بـار ديگـر بـاختن فرمـود ميـر         … »!اينک شهت اي قلتبان    بگير«

 دلقـک از جـا جـست و در کنجـي        . وقت شه شه گفتن و ميقات شـد        ؛باخت دست ديگر و شه مات شد      

:  گفـت  »هـان چـه کـردي چيـست ايـن؟         «:  گفـت شـاهش    .شيد يک لحـاف و شـشنمد برخـود کـ          ،خزيد

 کــي تــوان حــق گفــت جــز زيــر  ،آتــش شــگاف تــو خــشم آور بــا چــو! شــه شــه، شــه شــه، اي شــاه گــزين «

  ».لحاف
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داريوش در کتيبۀ بغستان از شش تن رؤساي خاندانهاي بـزرگ           . دانسته است    مي ۀ خودش بست

اينهـا    جـز  و ، ياد کـرده   »دوستان من « نام پارسي که او را براي حصول سلطنتش ياوري کردند به         

 »امنــا بنــدک« کــارگزاران دولــتش باعبــارت  شــهرياران تحــت فرمــانش واز همــۀ امــراي ارتــش و

اين شش تن همان سپهداران نيرومنـدي بودنـد کـه بـا      . نام برده است  ) بِر من     رمانف/  من وابستۀ(

ي بــر دوشــشان شاهنــشاهروي کــار آمــدن او اعــضاي شــوراي ســلطنت را تــشکيل دادنــد و تخــت  

داريـوش  .  براي خودشـان شـاهي کردنـد     کشورنهاده شده بود و پس از آن هرکدام در بخشي از            

توانـست تـاج و تخـت     ينها بود و اگر اينها نبودنـد او نمـي  قيقت مديون ا در ح سلطنت خويش را    

 و  بـوجيە   کـام  حقيقـت امـرِ   . خـود اختـصاص دهـد        و به  بکشدرا از دست فرزندان کوروش بيرون       

او  تـن بـه   پاس خدمت عظيمـي کـه ايـن شـش           داريوش به . دانستند  را نيز همين شش تن مي     بردِيە  

 آينـده خواسـته     شـاهان ش ذکـر کـرده و سـتوده و از           ا  يکي در کتيبه   کرده بودند نامهايشان را يکي    

. دنـ د و همـواره در زيـر چتـر حمايـت بگير        نـ هـا و فرزنـدان اينهـا را گرامـي بدار            است که خانواده  

فقط و فقط هفـت  اين شش تن بودند که با تدبيرخاصي همراه داريوش         پيش از اين ديديم که      

پــس از آن  . غــافلگير کــرده کــشتند   ســلطنت ايــران را  نــشيِن  وارد کــاخ شــدند و اورنــگ  نفــره

 ايران شد، تا همان راهي را که کـوروش بـزرگ آغـاز کـرده بـود بـدون تغييـر و                       شاهنشاه داريوش

شايـــستگي  ، و از تمـــدن جهـــاني و نظـــم و امنيـــت و آرامـــش جهـــان بـــه تبـــديل کلـــي ادامـــه دهـــد

  .پاسداري کند

  اقدامات داريوش بزرگ در مصر. ۲

 داخلـي و تثبيـت اوضـاع        شورشـهاي ا صـرف سـرکوب       نخست سلطنتش ر   دوسالِداريوش  

 در سـند بغـستان گـزارش نـسبتًا مفـصلي دربـارۀ يکايـک                او.  و ارمنستان کـرد    رودان  ميانايران و   

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

 ايـن شـورش چنـين اسـت کـه چـون داريـوش               داسـتان  .انـد   شـوريده کرده که در مصر نيز برضد او        

مخالفـت    بـود بـا او بـه     بـوجيە   کـام  کـه منـصوب       پارسـي مـصر    شهريارِ آرياندسلطنت نشست     به

 بـا ايـن هـدف     او.ۀ نظـارت داريـوش خـارج سـازد    يطـ  از حرا مـصر  در صدد برآمد که    برخاست و 

پـس از  داريـوش  . روابطـش را بـا داريـوش قطـع کـرد      و ١نـام خـودش زد،   عيـار بـه     تمـام  ۀ نقر سکۀ

هــاي ســلطنتش را  رودان و ارمنــستان و خوزســتان فراغــت يافــت و پايــه آنکــه از امــر ايــران و ميــان

  نتوانــست يــا نخواســت کــه در برابــر داريــوش چنــدان آريانــد. مــصر لــشکر کــشيد  بــهاســتوار کــرد

                                                 
  .۱۸۷/ ۴:  هرودوت١
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  .ش ابقاء شد در مقامبه اطاعت داريوش درآمده مجددا و دهد؛مقاومتي نشان 

يک سلسله اصالحات سياسي و اقتـصادي زد تـا رضـايت مـردم                ش در مصر دست به    داريو

نخـــستين کـــاري کـــه کـــرد آن بـــود کـــه چـــون در آن هنگـــام کاهنـــان در  . جلـــب کنـــدآن کـــشور را 

 اپـافوس  درگذشـته بـود، در مراسـم عـزاي     اواخرکه در آن    بودند اپافوسجستجوي خليفه براي    

رسـم    او پـس از آن بـه      . کـرد   جديد مقـرر   اپافوس »فکش« براي   هنگفتئي    شرکت نمود و هزينه   

 آنهـا  جـاي آورد و همچـون فرعونـان    حضور خدايان مصري رفت و مراسم عبـادت بـه   فرعونان به 

 بــه مقدساتــشان احتــرام   بــوجيە کــاممــردم مــصر ببيننــد کــه او نيــز مثــل      را پــدر خطــاب کــرد تــا    

خــداي  (معبــد بــزرگ بــراي آمــون يــک ســاختمانهزينــۀ دولــت ايــران  عــالوه او بــه بــه. گــذارد مــي

اين کـاري بـود کـه هرکـدام از فرعونـان          . آن اختصاص داد     و موقوفاتي به   کرد آغاز   )بزرگ مصر 

  کـه ايـست ب شـد مـي   شمرده مـي مصر که اينک فرعون و داريوش نيز بودند پيش از او انجام داده   

ــه   . داد انجــام مــي  ــين در مــصر دســت ب ــسله اصــالحات    داريــوش همچن د و از  زعمــومييــک سل

شد که کشتيهاي بازرگاني  ئي حفر دستور او ترعه  درياي سرخ بهدرياي مديترانه وجمله ميان  آن

اين ترعه سواحل شمالي آفريقـا و نيـز سـواحل جنـوبي اروپـا را از                 . توانستند از آن عبورکنند     مي

لـي کمـک   رونـق تجـارت بـين المل    داد و به رق آسيا پيوند مي   درياي پارس و ش     درياي سرخ به  راه  

 و باعث شکوفايي اقتصادي     ساخت  حلقۀ وصل ميان شرق و غرب مبدل مي         کرد و مصر را به      مي

مـصر  مـدني و جزايـي   ۀ قـوانين  کاهنان مصري دستور داد که مجموع  او همچنين به.شد  مصر مي 

ــابر اهــداف امنيــت  را  ــا     ۀ او تــدوينگــستران بن ــد، و دســتگاه قــضايي مــصر را نوســازي کــرد ت  کنن

ي که تا پيش از آن بردگان فرعون بودند و هيچ حقي جـز حـق زيـستن و بهـره دادن      رعاياي مصر 

بـراي ايـن کـار، دسـتور داد کـه      . آزادي برسـند  نداشتند از حقوق انـساني برخـوردار گردنـد و بـه           

چـون جمـع شـدند دسـتور داد کـه      . حـضور او برسـند   کاهنان و دبيـران مـصري در معبـد بـزرگ بـه      

اش را بـراي او        شرعي مصر بـراي کـشورشان تـدوين کننـد و نـسخه             نيقانون نويني بر اساس قوان    

مـسِس تـدوين شـده        دستور او چنان بود که قوانيني که از دوران ديرينه تا اواخر عمر اُح             . بياورند

  ١.بوده را براي تدوين قانون جديد در مد نظر قرار دهند

ئـي کـه    کتيبـه .  داد اوضـاع کـشور سـر و سـامان          سـال در مـصر مانـد و بـه           داريوش حـدود يـک    

زبانِ پارسـي و      سه  درياي مديترانه به    مناسبت حفر کانال اتصال درياي سرخ به        داريوش بزرگ به  

خـود برجــاي نهـاده بــوده توســط باستانـشناسان در ناحيــۀ غربـي کانــال ســوئز      آرامـي ومــصري از 

  :متن پارسي اين کتيبه که کوتاهتر از متِن مصري است چنين است. کشف شده است

                                                 
 .۱۹۳ ۱۹۲:  اومستد، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي1
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، کـه آسـمانها را آفريـد، کـه ايـن سـرزمينها را آفريـد، کـه                   اهـورمزدا اي بزرگ اسـت     خد

مردم را آفريـد، کـه شـادي را بـراي مـردم آفريـد، کـه پادشـاهي ايـن سـرزمين پهنـاور کـه                           

من داريوش، شاه بـزرگ،  . داريوش سپرد داراي اسبان خوب و مردم خوب است را به   

اگون، شـــاهِ ســـرزمينهاي پهنـــاور، پـــسِر  شـــاه شـــاهان، شـــاه کـــشورهاي بـــا مردمـــان گونـــ 

ام، مـصر را گـرفتم،    مـن پارسـي  : داريـوش شـاه گويـد     ]. هـستم [اَسپە، هخامنـشي      ويشت

سپس دستور دادم تا اين ترعه را در ميان رودخانۀ پيراؤ و درياي پـارس حفـر کردنـد تـا                     

  .اين آرزوي بزرگ من برآورده شد. سوي پارس بروند کشتيها بتوانند از مصر به

شــد کــه   بــود و ســبب مــي   اقــداماتي کــه داريــوش بــزرگ در مــصر انجــام داد بــسيار پرثمــر     

او با اقـدامات دينـيش روحانيـت    . حاکميت ايران بر مصر براي مدتي طوالني دوام داشته باشد       

  .وسيله سلطۀ ايران را در مصر استحکام بخشيد اين حاميان خويش مبدل ساخت و به مصر را به

ترين نقش را در زندگي   مهممتوليانِ دينترين دوران تاريخ تا امروز،      دور در خاورميانه از  

 اقتـدارطلبيش ۀ حکمِ خصيـص     و به  حکم ماهيت تاريخيش   ه ب اين طبقه . اند  اجتماعي بازي کرده  

خويــشتن   را بــه و امتيــاز ناشــي از آن   تــا ســهمي از قــدرت  کوشــد ئــي مــي   جامعــههميــشه در هــر 

زمانهــا بــا  قــديمترين ســالطين نيــز همــواره از . ار گــردداختــصاص دهــد و از مزايــاي آن برخــورد 

 را آنهــاانــد،  داشــتههــاي عــامي   در بــسيج افکــارِ تــوده  متوليــان ديــن تــأثير فعــال   شــناختي کــه از 

. اند  را جلب کردهانخودشان نزديک کرده با اعطاي امتياز ملموس مادي حمايت و اطاعتش به

چهار سده در ايـران   و اعقابشان براي نزديک بهمغوالن و تيموريان سلجوقيان و   آنچه سبب شد    

اسـتفاده از   خريـدن وفاداريهـاي آنهـا و     ومتوليـان ديـن  نقـش   ماندگار شوند همين درک آنهـا از     

 اينکه  .حاکميتشان در ايران بود      و درنتيجه مشروعيت بخشيدن به     ها  تودهآنها در تأمين اطاعت     

نـام مراکـز تـصوف در ايـران         ريض و طويـل بـه     همـه دارودسـتگاه عـ       بينـيم در زمـان مغولهـا ايـن          مي

. آوردنـد  عمـل مـي   شـيوخ صـوفيه بـه    مغـول از    همين حمايتي بود کـه حکـومتگرانِ         روئيد ناشي از  

هـاي حکـومتگرانِ ضـدمردمي     اگر متوليان دين در نظامهاي فاسد و متجاوز در راه اجراي نقـشه     

توانند که از آنهـا در    کار باشند مي گرا نيز اگر برسر     ، حاکمانِ مردم    کند  نقش ضدمردمي ايفا مي   

حکـم مـاهيتش هميـشه ابـزار دسـتِ       جهت منافع و مصالح مردم استفاده کنند؛ زيرا روحانيت بـه   

ايـن نـدارد کـه     ، و کاري بهأمين کنندبهترين وجهي ت کسان و گروههائي است که زندگي او را به 

زبـانِ ديگـر،    بـه . زيـانِ جامعـه    بـه نفع جامعه باشد يـا   جهتگيري اجتماعي اين کسان يا گروهها به      

. گِر وضع موجود سياسـي و اجتمـاعي بـوده اسـت     روحانيت در طول تاريخ تا بوده هميشه توجيه  

 سياســي قــرار داشــته باشــند کــه بخواهنــد درجهــت خيــر و صــالح  قــدرتِ حــال اگــر نيکــاني برســِر

کنــد  حاصــل مــيامتيازهــائي کــه از ايــن حاکميــت    وهــاجامعــه عمــل کننــد، روحانيــت بــا حمايت  
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هــاي عــامي را بــراي حرکــت در راهــي کــه ايــن      و تــودهشــود  مــيموجــود همــين وضــِع گــِر  توجيــه

سـان از     همـين   پيشه برسر کار باشـند بـه        کند؛ و هرگاه حکام ستم      دهد بسيج مي    حاکميتِ نشان مي  

. اين ماهيت متوليان دين بوده و هست و همـين خواهـد بـود             . کند   سياسي روز حمايت مي    ۀسلط

 هميـشه خـودش را نگهبـان ديـنِ     هـر شـکلي کـه باشـد        بههمين سبب است که دستگاهِ سلطه         به

هاي عامي  عنوان ابزار توجيه توده کند تا از آنها به داند و از متوليان دين حمايت مي موجود مي

  .تَبعِيت از خودش استفاده کند به

اورميانـه خـدايان    هم کوروش و هم داريوش با درک اهميت نقش روحانيت در جوامـع خ             

  حمايــتزيــر چتــرمعابــد و روحــانيون را  رســميت شــناختند و شــان را بــه و اديــان اقــوام زيــرِ ســلطه

ــد ــتْ   . گرفتنـ ــشان را حاکميـ ــه منافعـ ــز چونکـ ــانيون نيـ ــي روحـ ــأمين مـ ــازش     تـ ــا آن ازدِر سـ ــرد بـ کـ

ن پرداخـت   وسـيله جريـا     اين  کردند، و به    ها تبليغ مي    آمدند و مشروعيت آن را در ميان توده         درمي

يافت، و کارگزاران ايران  راحتي ادامه مي دربار ايران در سرزمينهاي زير سلطه به باج و خراج به

  .شدند که ثبات و امنيت و آرامش را در اين سرزمينها تأمين کنند قادر مي

برنامۀ کـوروش و داريـوش ايجـاد يـک جهـان مبتنـي بـرآرامش و آسـايش بـراي همگـان و                        

و ايـن همـان آرزوئـي بـود کـه زرتـشت در تعـاليم                . گـري بـود     ناامني و ويران  بدون جنگ و ستيز و      

پاسداري از صلح جهاني و برقرار کردن آرامش و امنيـت  . خويش بر روي آن تأکيد ورزيده بود      

. طلبيـد  هاي سنگيني را مي  حمايت کوروش و داريوش بود هزينه زير چتر در جهان پهناوري که     

بايـست    مـردم ايـران مـي       سـلطه و   زيـِر ها مالياتهائي بود که سرزمينهاي       و تنها راه تأمين اين هزينه     

بخـشيد وفـاداري شخـصيتهاي     آنچه جريان اين مالياتها را استمرار مـي    . دربار ايران بپردازند    به

روحانيـت هرکـشوري بيـشترين نقـش را در     . دربـار ايـران بـود       متنفذ در سرزمينهاي زير سـلطه بـه       

يادگـار اقـدامات داريـوش از     ئـي کـه کاهنـان مـصري بـه           در کتيبه . کرد دوام اين وفاداري ايفا مي    

خـداي   (»رع «و بـرادر ) درياهـا   زمـين و خـداي  (»نيـت «اند، داريـوش را فرزنـد     خود برجا نهاده  

  :در اين سند چنين آمده است. اند خوانده) آسمان

 اسـت  )خدايان مـصري مادرِ  معبد( و متولي سائيس     )مادرِ زمين (  نيت ۀداريوش که زاد  

يعني هرچه در مصر (انجام رساند   خويش آغاز کرده بود بهۀاراد کارهائي را که خدا به

را   وقتــي او در شـکم مــادرش بـود نيــت وي  …).کـرد، همـان بــود کـه خواســت خـدا بـود     

ــه   …فرزنــد خــويش دانــست،   ــا کمــان ب ــا دشــمنانِ    دســت خــود را ب ــرد ت را   ويســويش ب

 او نيرومنــد اســت و …. کــرده بــود»رع« شود کــه بــراي فرزنــد خــگونــه همــان، برانــدازد

 داريوش، که ٰىفليمصر س ليا وشاه مصر ع. کند  سرزمينها نابود ميدر همۀدشمنانش را 

 )نيـت يعنـي پـسر   (هخامنشي، پسر او اَسپە   ويشتتا ابد جاويد بماناد، شاه بزرگ، پسر        
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سـويش   د رو به مردم سرزمينهاي دور با هداياي خو     .  است گير  جهان است، و نيرومند و   

  .کنند آورند و برايش خدمت مي مي

داريــوش در بازگــشت از مــصر، ســرزمينهاي يهــودا و فينيقيــه و ديگــر ســرزمينهاي شــام را    

بنا بر دستوري که کـوروش بـزرگ صـادر          در کشور يهودا چندي بود که       . مورد بازديد قرار داد   

 يهودا  کشور. ر محلي بودند   سران يهود مشغول بازسازي معبد و حاکميت خودمختا        کرده بود 

. شــد نيــز همچــون ديگــر کــشورهاي خودمختــار ســرزمين شــام زيــر نظــر شــهريار بابــل اداره مــي      

ئي که خواهان بازسازي امارت اسرائيل در سامره بودنـد و فرقـۀ     اسرائيليان دو فرقه بودند، فرقه    

ها  آنِ دومي وزي ازپير. بودند) يهودا(ديگري که خواهان بازسازي امارت اسرائيل در اورشليم 

شده بود و بناي معبد بزرگشان را از اواخر حيات کوروش بزرگ در اورشليم آغاز کرده بودند؛                 

هـا گـزارش بـه دربـار      اما سـامري . گفتند روزگاري معبد سليمان بوده است    جائي که مي    در همان 

شـورش   ه سر بهها مشغول ساختن دژ هستند و در نظر دارند ک   داريوش فرستاده بودند که يهودي    

مـأمور گفتنـد کـه بنـابر دسـتوري کـه          سران يهودا به  . يهودا فرستاده شد    مأمور تحقيق به  . بردارند

مأمور گزارش به داريـوش  . کنند کوروش بزرگ داده بوده است معبد پدرانشان را بازسازي مي 

ــي         . فرســتاد ــد و مؤســسات دين ــا بازســازي معب ــر نداشــت ولــي ب داريــوش از فرمــان کــوروش خب

حـال از آنهـا خواسـت کـه نـسخۀ       بـا ايـن  .  موافـق بـود  مثل ديگر قومهاي زير سلطه    هودان نيز   ي

آنها گفتند که کوروش زماني که اين دستور را صادر کـرده  . کتبي دستور کوروش را نشان دهند   

دستور داريوش در بايگاني کاخ شهرياري همدان بررسي شد و نـسخۀ         به. در همدان بوده است   

دست آمد که تأکيد کرده بود معبد بايد در اورشليم بازسـازي شـود، و نـامي از                   بهفرمان کوروش   

هــا معبدشــان را ســاختند و امــارت  ســامريها رقابــت را باختنــد و يهــودي. ســامره بــرده نــشده بــود

نيــز ظهــور کردنــد و ) امامــت(مــدعيان نبــوت . اســرائيل در اورشــليم تــشکيل شــد خودمختــار بنــي

او  کرد کـه خـدا بـه    رقابت با يکديگر پرداختند، و هرکدام ادعا مي ت به برسر رياست بر اين امار    

ــه    ١.فرســتد و فرمــان بايــد دردســت او باشــد    وحــي مــي  ــشه ب ــد کــه همي ســبب   ايــن امــارت، هرچن

برســر رياســت، در درون آشــفته بــود، تــا پــس از برافتــادنِ   ) امامــت(درگيريهــاي مــدعيان نبــوت 

  .تاريخ سپردند  و بهرا از هم پاشاندند نيها آني هخامنشي برجا ماند، سپس مقدوشاهنشاه

. ايـران رفتـه بـود    همـراه داريـوش بـه    عنـوان مهمـان بـه     اودجاهر رِسنَە که باالتر شناختيم، به     

. مــصر برگــردد و مدرســۀ علــوم پزشــکي مــصر را نوســازي کنــد     او دســتور داد کــه بــه  داريــوش بــه 

  :يش چنين آورده استاودجاهور رِسنَە اين اقدام را در نوشتۀ يادگاري خو

                                                 
 .کتاب زکريا نبيکاب حجي نبي، کاب اشعياء نبي، و :  براي اين موارد بنگر تورات1
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وقتـي در شـوش     ٰى  داريوش، شاهِ همۀ کشورهاي بيگانه، شاه مصر عليا و سـفلي           شاهنشاه

بخــش پزشــکي مــصر را   مــصر برگــردم و تأسيــسات حيــات   مــن فرمــان داد کــه بــه   بــود بــه 

ــنم ــازي کـ ــه  آن… . نوسـ ــه کـ ــشاهگونـ ــان دادهشاهنـ ــأموران   فرمـ ــود مـ ــشاهبـ ــرا از شاهنـ  مـ

 دســتور داده بــود را شاهنــشاههرچــه . ردنــد تــا بــه مــصر رســاندندآن زمــين ب زمــين بــه ايــن

خــدمت گــرفتم همــه از خانــدانهاي سرشــناس نــه از مــردم    کارمنــدان را بــه. انجــام دادم

فرمان . آنها را زير دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پيشۀ پزشکي فراگيرند           . عادي

آنهـا تحويـل داده شـود تـا           ته بـه   چنين بود که بايد همه چيزهاي شايـسته و بايـس           شاهنشاه

مــن هرچــه الزم بــود و هــر ابــزاري کــه پيــشترها در   . خــوبي انجــام دهنــد پيــشۀ خــود را بــه

 چنين دسـتور داده بـود، زيـرا    شاهنشاه. کتابها مقرر شده بود را در اختيار آنها گذاشتم      

ده بود  او اراده کر  . خواست که بيماران شفا يابند      او مي . فضيلت اين علم واقف بود      به

که ذکر خدايان را جاويد سـازد، معابـد را آبـاد بـدارد، جـشنها و اعيـاد دينـي بـا شـکوه                         

  .بسيار برگزار شود

و نـامش نـشان     (مسِس کشف شـده       نام اُح   ئي که از گور يک کاهن برجستۀ مصري به          نوشته

خبـر از  )  بوده باشـد معاصر کوروش بزرگمسِس  بايست از نوادگانِ فرعون اُح دهد که مي   مي

م درگذشــته، و او مراســم تــدفين باشــکوهي بــا    پ۴۸۸ مقــدس در ســال اپــافوسدهــد کــه  آن مــي

 را در اپافوسبرگزار کرده و جسد مطهر ) کمانداران و لشکرياِن گزيده(شرکت افسران بلندپايه 

ن  را براي ايرانيان بيااپافوسبالد که عظمت  او بر خود مي. وديعه نهاده است آرامگاه ابدي به 

شــود کــه همــۀ کــارگزاران   داشــته و محبــت او را در دلهايــشان اســتوار کــرده اســت؛ و يــادآور مــي  

 اپـافوس دعوتِ او هدايا و نذورات گرانبهائي را براي آرامگاه            بهٰى بلندپايه در مصر عليا و سفلي     

هنگ  اين سند نيز نشانۀ ديگري از احترام خشنودکنندۀ ايرانيان به دين و فر             ١.اند  مقدس آورده 

  .مصريان در زمان داريوش بزرگ است

  تسخير سرزمينهاي يونان توسط داريوش. ۳

روز   داريوش آرزومند آن بود که يک حکومت واحد جهاني تشکيل دهد و کـل جهـان آن                

 تا اقوام و جماعات انساني با آرامش و آسايش درکنار د خويش درآور و زيرِ نظرِرا تحت فرمان

هـا ادامـه بدهنـد و          و تهـي از درگيريهـا و جنگهـا و کـشتارها و نـاامني               زندگي برادرانه   يکديگر به 

ســده پــيش از کــوروش و   ايــن رســالتي بــود کــه زرتــشت چنــدين  . بــراي آبــاداني جهــان بکوشــند 

 بـا   م   پ ۵۱۴  در سـال   داريوش در تعقيب اين هـدف انـساني       . ايرانيان تعليم داده بود     داريوش به 

                                                 
 .۳۰۷:  اومستد1
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پلـي کـه عبـور لـشکر بـزرگ          . اروپـا لـشکر کـشيد        بـه  ي شرقي ميان اناتولي و اروپا   گذشتن از تنگۀ    

رهبري اميـر جزيـرۀ سـاموس سـاخته        پذير ساخت توسط يونانيانِ جزاير ايژه به        داريوش را امکان  

هم چسپيده بود که رويشان الوار چيـده بودنـد و         اين پل مجموعۀ عظيمي از قايقهاي به       ١.بودند

ک خيابان پهناورِ دراز درآمده بود که دوسوي تنگه   شکل ي   ريزي شده بود و به      روي الوارها شن  

لشکرکـشي کمتـر از شـمار         شمار يونانيان مزدور در سپاه داريـوش در ايـن         . کرد  هم وصل مي    را به 

نويـسد کـه شـهرهاي     هرودوت مـي . دادند نظام را تشکيل مي يونانيان لشکر پياده. پارسيان نبود 

ســپاه   عنــوان پيــاده نظــام بــه    نــد و مردانــشان بــه  يونــاني داطلبانــه اطاعــت از داريــوش را پذيرفت   

راهنمايــان داريــوش نيــز ســران جزايــر يونــاني بودنــد؛ ســران خردمنــدي کــه   ٢.داريــوش پيوســتند

 مـردم يونـان   بـر روي دانستند که شـرق اروپـا ضـميمۀ ايـران شـود تـا درهـاي پيـشرفت           صالح مي   به

ونــان تــشويق کــرده بودنــد    ي لشکرکــشي بــه  نخــستين کــساني کــه داريــوش را بــه    . گــشوده گــردد 

زيــستند، ازجملــۀ اينهــا دموکــدس   عنــوان مــزدور در مــصر مــي  يونانيهــائي بودنــد کــه پيــشترها بــه 

هردوي اينها سربازان مردور در مصر بودند       . کروتوني و سيلوسون ساموسي سهم عمده داشتند      

ه بـود نـزد    از انحـصار معبـد بيـرون آمـد        بـوجيە   کـام و پس از آنکه علوم مصري در اثر اصـالحات           

دربــار ايــران  ايــران رفتنــد و بــه پزشــکان مــصري آمــوزش ديــده بودنــد، ســپس همــراه داريــوش بــه 

تـشويق کردنـد کـه       او را    نزديک شدند، و اوضاع يونـانِ اروپـايي را بـراي داريـوش تـشريح کـرده                

 اينهــا مــردان خردمنــدي بودنــد کــه صــالح قــوم خودشــان را در آن ٣.يونــان را ضــميمۀ ايــران کنــد

ي ايــران درهــاي آرامــش و پيــشرفت بــر رويــشان گــشوده شاهنــشاه بودنــد کــه بــا پيوســتن بــه ديــده

  .شود

 ،)جـز آتـن      چند شهر يونـان بـه       اسپارت، تراکيه، مقدونيه، (جزيرۀ بالکان     بخش اعظم شبه  

اطاعــت  بــه دهــد اضــافه بخــش جنــوبي ســرزمينهائي کــه اکنــون کــشور اوکــراين را تــشکيل مــي  بــه

. ريـزي صـورت گرفـت    گونـه جنـگ و خـون    ايـران بـدون هـيچ    زمينها بـه  الحـاق ايـن سـر      .درآمدند

 اورال کـه  ۀ ناحيمعادن هدف داريوش از الحاق سرزمينهاي شمالغرب درياي سياه آن بود که به      

منظــور تــأمين  در يونــان شــهرت فــراوان داشــت دســت يابــد و از آنهــا در جهــت درآمــد بيــشتر بــه   

هــدف ديگــر او آن بــود کــه   . جهــاني اســتفاده کنــدهــاي بيــشتر بــراي پيــشبرد برنامــۀ صــلح  هزينــه

توانــست از چــوب ايــن جنگلهــا در صــنعت  جنگلهــاي مــاوراي دانــوب دســت يابــد؛ زيــرا مــي  بــه

                                                 
 .۳۰۰:  همان1

  .۱۴۴ ۸۳/ ۴:  هرودوت٢

 .۱۲۹۱۴۱/ ۳:  هرودوت3
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. هـدف تقويـت نيـروي دريـايي ايـران در اروپـا اسـتفاده کنـد                  سازي در درياي مديترانـه بـه       کشتي

ريـوش مـشورتهاي شايـسته داده       دا  رسد کـه دربـارۀ ايـن هـردو مـورد آگاهـان يونـاني بـه                  نظر مي   به

تـوان در    موضوع ديگري را نيـز مـي  .آن نواحي تشويق کرده بودند لشکرکشي به  بودند و او را به    

توصـيفي کـه     در:يافـت مراکـز تمـدني   ايـن منـاطق بـسيار دور از         لشکرکشي به  ۀ داريوش به  انگيز

 ســياه ســاکن بودنــد  شــمالغرب دريــاي قبــايلي کــه در ناحيــۀ آداب و رســوم  هــرودوت از ســنتها و

گفتــه شــده کــه آنهــا آداب و رســومي  ) نامــد و هــرودوت آنهــا را اســکيت مــي  (دهــد دســت مــي بــه

ئـي    کردنـد تـا بـر روي نيـزه          هوا پرتاب مـي     زنده به   وحشيانه داشتند، و در مراسمي کساني را زنده       

د را اينهــا کارهــاي وحــشيانه بــود، و داريــوش کــه خــو  . کــه در زمــين فروکــرده بودنــد فرونــشينند 

کــرد کــه وظيفــه دارد چنــين اقــوامي را هرچــه   دانــست احــساس مــي سرپرســت تمــدن جهــاني مــي

دهـد کـه داريـوش        يـک گـزارش هـرودوت نـشان مـي         . بيشتر از مرزهاي جهـان متمـدن دور سـازد         

طـرف شـرق در سـواحل دريـاي سـياه تـا         بيني کرده بود که شـايد مجبـور شـود ايـن قـوم را بـه                  پيش

ۀ هـرودوت،  نوشت توان دريافت که بنا به اين موضوع را از اين نکته مي. نواحي قفقاز دنبال کند  

آنهـا گفـت      ها را در کنـار دانـوب گماشـت و بـه            يوناني دانوب گروهي از   داريوش پس ازعبور از   

 يعني با حـسابي کـه او کـرده    .يونان برگردند  روز برنگشت پل را تخريب کرده به۶۰تا  او  که اگر   

گـاه   طرف شرق تعقيـب کنـد هـيچ    به در جنوب اوکراينِ کنوني     اسکيتها را  بوده، اگر قرار بود که    

رفت؛ و اگر قرار بـود کـه آنهـا را     ايران مي گشت بلکه از راه قفقاز و آذربايجان به    غرب برنمي   به

ولــي . گرفــت ســوي شــمال تعقيــب کنــد بــيش از دومــاه وقــت او را نمــي تــا زمينهــاي دوردســتي بــه

ل بـود و او تـا رود ولگـا پـيش رفـت و وقتـي اطمينـان يافـت کـه ايـن               طرف شما   تعقيب اسکيتها به  

اروپـاي شـرقي      انـد دسـت از تعقيـب کـشيده بـه            حد کافي از مراکز تمدني دور شده        قومِ وحشي به  

دانـوب درسـت در همـان زمـاني           برگـشِت او بـه    . ايـران را در پـيش گرفـت         برگشته راه بازگشت به   

  .ين کرده بودبود که براي يونانيهاي نگهبان پل تعي

م سراسر يونان تبعيت از ايران را پذيرفتـه بـود، شـهرياران شـهرهاي يونـان                    پ ۵۱۳تا سال   

ــشاهرا  ــديە کــه در ايــن     شاهن ــود، و شــهريار لي ــرادِر   زمــان ارتَە  در مقامــشان تثبيــت کــرده ب ــرنَە ب فَ

ايــر فرمانــده کــل نيروهــاي ايــران در غــرب انــاتولي و جز . داريــوش بــود بــر آنهــا نظــارت داشــت 

بـازو بـراي آنکـه پيونـد يونانيـان بـا ايـران را                 مـگَە . بـود ) عموزادۀ داريوش (بازو    يوناني نيز مگَە  

  . زني گرفت بيشتر کند دختر يکي از نيرومندان يونان را به

گــذار  عنــوان خــدمت ايــران شــماري از ســران و بخــردان يونــان بــه  در بازگــشت داريــوش بــه

يـاد  » انـدرزگرِ شـاه   «نگاران يونـاني از اينهـا بـا عنـوان             تاريخ. تندايران رف   سپاه او پيوستند و به      به
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اند که اينها بزرگاني بودند که اجازه يافتند در مهمـاني شـاه حـضور                 زنانه نوشته   اند و الف    کرده

کارگزاران بلندپايۀ پارسي تقديم  عنوان هداياي گرانبها به از دختران بزرگان يونان که به. يابند

 بزرگـان  ١.هاي يونانيان تحت عنوان همسران اين بلندپايگان ياد شده اسـت  شتهشدند نيز در نو 

يونـان    آنـان بيـاموزد و بـه        يوناني را داريوش با خود برده بود تا راه و رسم همزيستي انساني را به              

  .کار بگمارد  است را به به بشريتگزاري برگردانَد، و هرکدام که شايستۀ خدمت

گـشت بـه ناوخـداي کـشتيهاي شـاهي در دريـاي پـارس کـه يـک                   ايـران بر    داريوش وقتي بـه   

نام اسکلوالکس بود دستور داد تا سفر درياييِ دور دنيا را از بنـدر جنـوبي سـند شـروع           يوناني به 

دستور  ئي که به کند درکنار عدن از تنگۀ ميان يمن و حبشه بگذرد، وارد درياي سرخ شود، ترعه

اروپــا بــرود، ســپس   رد دريــاي مديترانــه شــده ازآنجــا بــه  او در مــصر حفــر شــده را در نورديــده وا 

اسکوالکس چنين کرد، و در پايان سـفرش کتـابي دربـارۀ ايـن سـفِر دور و دراز                   . ايران برگردد   به

اين کتاب که معلومات بسياري را دربارۀ جهانِ شـرقي گـرد آورده بـود               . زبان يوناني نگاشت    به

تـا  . شـد  کرد و تـاريخ ايـران را بـراي آنهـا بـازگو مـي                يونانيان را با سرزمينهاي دوردست آشنا مي      

سـفر دور   « عنـوان    با پس از بازگشت از ايران کتابي        هِکاتے مِليتي نام    کنون يک يوناني ديگر به    

فرزانگــان جهــان . نگاشــته بــود تــا مــردم يونــان را بــا تمــدن و فرهنــگ ايرانــي آشــنا ســازد   » دنيــا

همــه بزرگــواري کــه از کــوروش و    ودنــد، و آنســازش ب مــشتاق شــناختن ايــران و فرهنــگ انــسان  

.  و داريوش ظهور يافته بود مردم کشورهاي زيرِسلطه را شيفتۀ شکوه ايران کرده بـود               بوجيە  کام

همـه سـتايش از    انـد کـه ايـن    گونـه مردمـي   خواستند بدانند که ايرانيان چـه       همۀ بخردان جهان مي   

شــود همچــون  گونــه مــي بداننــد کــه چــهخواســتند  همــه مــي! انــد خويــشتن را در جهــان برانگيختــه

بعـد نوشـتند، و بـراي مـا تـاريخ ايـران را        زمـان بـه    آنچه که فرزانگـان يونـاني از ايـن        ! ايرانيان شد 

بـا  . پـذير داشـتند   يونانيـان ذهنهـاي مـستعد و تمـدن    . کنـد، تالشـي در همـين جهـت بـود          بيان مـي  

هـاي نـويني     ر روي يونانيهـا دروازه    رودان و مصر ايران بـ       هاي جهان متمدنِ ميان     بازشدنِ دروازه 

ئـي از تمـدن و    تـالش بـراي رسـيدن بـه چنـان مرحلـه       شان گـشوده شـد و آنهـا را بـه    بر رويـ از دانش  

يونان در زمان داريـوش بـزرگ   . رودان رسيده بودند فرهنگ تشويق کرد که ايران و مصر و ميان    

ــراث عل      ــوين تمــدن خــويش گــشت، بــسياري از مي ــۀ ن ــه  چهاراســپه وارد مرحل ــژه  مــي مــصر، ب وي

کـشورشان بردنـد و    رياضيات و طب را يونانياني که روزگاري مزدوران فرعون بودند از مـصر بـه           

ــه ــدوين کــرده شناســنامه     ب ــان خودشــان ت ــه زب ــد    اش را ب ــام خودشــان ثبــت کردن تمــدن «آنچــه . ن

  . بعد شکل گرفت شود از اين زمان به ناميده مي» شکوهمند يونان
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  د توسط داريوشتسخير گندار و سِن. ۴

م متوجــه   پ۵۱۲داريـوش بـزرگ در تعقيــب برنامـۀ تــشکيل دولـت واحـد جهــاني در سـال       

اين بخـش از هندوسـتان کـه پاکـستان فعلـي           . کردي  شاهنشاهند را ضميمۀ     و سِ  ندارشرق شد و گَ   

ــراث  را تــشکيل مــي  ــر  دهــد، مي ــر و      يکــي از ب ــود، و هن ــد باســتان ب شــکوهمندترين تمــدنهاي هن

تـرين مراکـز      ئـي رسـيده بـود، و بنـادر جنـوبي سـند از مهـم                 مرحلـۀ پيـشرفته      ناحيه به  فرهنگ در آن  

ايـران در  ي شاهنـشاه با تسخيرگَندار و سند مرزهـاي       . آمد  شمار مي   تجارت ميان شرق و غرب به     

  .  همۀ دنياي متمدن شناخته شده را دربر گرفت و در غرب،پهناورترين حد خود رسيد شرق به

جهان متمدن خارج از چين و م ايران حاکم واحد و بالمنازع کل  ششم پدر دهۀ آخر سدۀ 

جـز چـين و      بـه  و بر سراسر درياهاي شرق و غرب تسلط داشت، و سراسر جهان متمدن                بود هند

  .ي تاريخ قرار داشتشاهنشاهسازترين   در درون قلمرو بزرگترين و انسانهند

  شخصيِت داريوش بزرگ. ۵

يــوش در مواجهــه بــا خطــر بــسياربزرگي کــه شورشــيانِ مــدعي        کاميابيهــاي درخــشان دار 

ي ايجــاد کــرده بودنــد، و شايــستگي او در حفــظ ميــراث عظــيم     شاهنــشاهســلطنت ايــران بــراي  

. دهـد   العـادۀ او مـي      ي خبر از تدبير و کارداني فوق      شاهنشاهکوروش بزرگ و حفظ يکپارچگي      

ــه مـــي    ــود کـ ــان بـــزرگ بـ ــها چنـ ــر شورشـ ــشاهتوانـــست  خطـ ــشاهنـ ــاند و   هي را بـ ــم بپاشـ کلـــي از هـ

ي شاهنشاهانزواي پيش از     تاريخ بسپارد و ايران را به       آوردهاي عظيم کوروش بزرگ را به       دست

ــد ــا شايــستگي اعجــاب   . برگردانَ ــه   ولــي داريــوش ب ــا آنهــا روب ــان    آميــزي ب رو شــد و همــه را از مي

  .برداشت

. کند  دنبال ميخواهد و چه هدفي را دانست که چه مي خوبي مي داريوش مثل کوروش به

آينـدۀ اهـداف خـودش      کـامالً شـفاف و روشـني نـسبت بـه     گير توانا بود هـم ديـدِ   او هم يک جهان   

انـد اتفـاق نظـر دارنـد کـه داريـوش هـم در           همۀ مورخان غربي که تاريخ ايران را نگاشته        .داشت

 اقـداماتي  امور نظامي نابغه بود، هم در سازماندهي نابغـه بـود، هـم در اقتـصاد نابغـه بـود؛ زيـرا             

شـايد بـر اسـاس همـين شـناخت از           . که او انجـام داد اقتـصاد جهـاني را وارد مرحلـۀ نـويني کـرد                

ـرده «او لقــبِ  داريــوش بــود کــه هــرودوت بــه     داد، يعنــي شــاهي کــه اقتــصاد را    » فــروش شــاه خـُ

   ١.تک انسانها درآورده است خدمت تک به
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ــراي دولــتِ      ــشکيالتي کــه کــوروش و داريــوش ب ــداع ک ت ــران اب ــا در جهــان     اي ــه تنه ــد ن ردن

سابقه بود بلکه چنان تشکيالتي بود که در آينده سرمشق همۀ جهانداران بزرگ تاريخ شد و                  بي

بازرگاني  قصد رونق بخشيدن به  بهاو. همان شکل ادامه يافت  کم و بيش بههاي متمادي سدهتا 

 تـا   شـوش ( يساردسـ  شوش به   کيلومتري ۲۴۰۰ بزرگراههاي شاهي از قبيل بزرگراه       المللي،  بين

 بـر روي  پـس از عبـور از پـل عظيمـي کـه در غـرب خوزسـتان                  اين جـاده    . ايجاد کرد ) غرب ترکيه 

رسـيد، و از راه تکريـت و    بابـل مـي   شـد و بـه    دجله کشيده شده بود وارد جنوب عـراقِ کنـوني مـي           

ازآنجــا وارد کيليکيــه در جنــوب جنــوبِ  رســيد و نــصيبين و حــران بــه حلــب در شــمال ســوريه مــي

نويـسد کـه در طـول ايـن         هـرودوت مـي   . شـد   سارديس و کرانۀ درياي ايژه ختم مي        ناتولي شده به  ا

؛ و يــک أســيس شــده بــود ســرا و منزلگــاه ت همــين تعــداد کــاروان   پــست نگهبــاني و بــه ۱۱۱جــاده 

کاروانهــاي يعنــي  ١.شــوش را بپيمايــد  روز مــسير ســارديس بــه۹۰توانــست در مــدت  کــاروان مــي

کردند، ولـي پيکهـاي تيزتـِک     ماه طي مي  کيلومتري را در سه    ۲۴۰۰ فاصلۀ   بازرگاني معموال اين  

شاخۀ ديگـرِ ايـن   . رسيدند  سارديس مي   شوش يا از شوش به       روز از سارديس به    ۸شاهي فقط در    

کـرد، و از آنجـا وارد سـرزمين           ارمنـستان وصـل مـي       راه همـدان و آذربايجـان بـه        شوش را از  جاده  

سـارديس   کـرد و در ليـدِيە بـه        گذشت، فريگيه را طـي مـي        يليکيە مي شد، از روي ک     پتوکَە مي   کَت

ۀ شــوش و شــاخ اش از  ديگــري کــه يــک شــاخه ۀجــاد. رســيد ه مــيژۀ دريــاي ايــکرانــ انجاميــده بــه

اسـپهان و از    ايـن دوشـهر را از راه همـدان بـه       طـرف همـدان کـشيده شـده بـود           ديگرش از بابـل بـه     

ــغد مــي  کــرد و از خــوارزم بــه  زم وصــل مــي هيرکــانِيە و خــوار  ري و ســپس بــه  آنجــا بــه  پيوســت و  س

شد  ديگري از ري آغاز ميۀ جاد. داد شهرهاي درون ايران پيوند مي شهرهاي آسياي ميانه را به

هـرات و مـرو و    شـد و از آنجـا بـه    جائي که اکنون نيـشابور اسـت وصـل مـي     گذشت به از گرگان مي  

درون هنـد کـشيده    ۀ خيبر بـه کابل و از راه تنگ ە بهاين جاده از باختري. رسيد باختريە مي سپس به 

 .ۀ دريـاي سـند امتـداد داشـت     برکرانـ تـرين شـهرهاي سـند    طـرف جنـوب تـا جنـوبي       شده بود و بـه    

زرنــگ و  شــد و از راه کرمــان بــه کرمــان وصــل مــي اســتخر و از آنجــا بــه ديگــري از شــوش بــه جــادۀ

سـارديس   بابل بهجادۀ شاخۀ ديگرِ  .يدرس  مي هندۀ درياي   کران و آباديهاي کران     سيستان و مک  

گذشـت و از   رفت، از سرزمينهاي سوريۀ کنوني مـي        سوي جنوب مي     به  در شمال سوريه   از حلب 

  ازيۀ عظيمــترتيــب يــک شــبک  ايــن بــه. شــد وصــل مــيو ليبــي و تــونس مــصر  راه دمــشق و غــزه بــه 

ني تأسـيس شـده بـود        نگهبـا  قرارگـاه سـرا و     رو کـه درمـسير آنهـا صـدها کـاروان           هاي کاروان   جاده

، آمــد و شــد کاروانهــاي بازرگــاني را تــسهيل   داد هــم پيونــد مــي  ي را بــهشاهنــشاهسراســر خــاک 
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. روزگـار نديـده بـود        کـه چـشم جهـان تـا آن         بخـشيد    مـي  چنان رونقـي  تجارت جهاني     کرد و به    مي

همـــراه داشـــت و جهـــان درون قلمـــرو  رونـــق تجـــارت جهـــاني رشـــد صـــنايع و کـــشاورزي نيـــز بـــه 

   .برد سوي رشد بيشتر مي  را بههخامنشي

بانِي  هاي اصلي و فرعي پستهاي ديده براي خبررساني بسيار سريع، در سراسر مسير جاده

 بـر فـراز برجهـاي نگهبـاني مـستقر            بـر بلنـديهاي    هم داير شده بود، و جارچياني       ا نزديک به  نسبتً

گـوش    روز بـه     بود همـان   زدند و خبرهائي که الزم      يکديگر بانگ مي    وقت ضرورت به    بودند که به  

ايـن  . رسيد  شاهنشاه مي   شاهنشاه برسد از دورترين نقاط شرق و غرب و شمال و جنوب کشور به             

ترتيـب، هـر رخـداد     ايـن  به.  سريع جايگزين تلفن در زمان ما بود   وسيلۀ ابداعي براي خبررسانيِ   

 شـايد ايـن از   .شـد  افتـاد شاهنـشاه در همـان روز بـاخبر مـي           مهمي در هر گوشه از کشور اتفاق مي       

چنانکه دربارۀ اقدام فوري داريوش بزرگ براي مواجهه بـا           و،  هابداعات کوروش بزرگ بود   

رســد کــه در آغــاز ســلطنت داريــوش ايــن وســيله در    نظــر مــي  بــهشورشــهائي کــه بــاالتر شــناختيم 

  .اختيار او قرار داشته است

: روز بــه زبــان آن(ياري  شــهر۲۳  را بــهدولــتش کــشورۀ هرچــه بهتــر منظــور ادار داريــوش بــه

صورت يک دستگاه دولتي منظم درآورد کـه سـرزمين           هشهرياري را ب   تقسيم کرد و هر   ) پاو  خشَتر

ــرين شــيوۀ ممکــن اداره مــي    را بــهاش هتحــت ادار ــه از صــلح   . کــرد بهت بــراي پاســداري مقتدران

 بود و   هشاهنشا ارتش واحد و منضبط نظامي تشکيل داد که فرماندهي کل آن در دست               جهاني

شد؛ پادگانهـاي متعـددي در سراسـر           شهريار محل اداره مي    زيرِ نظر  )پاو  خشَتر(در هر شهرياري    

دسـتگاه قـضايي و قـوانين مـدني و     . کشور تأسيس کرد و براي ارتش مستمري ثابـت تعيـين کـرد    

هــاي مورخــان  جزايــي ايــران نيــز کــه کــوروش و داريــوش تنظــيم کردنــد، چنــان بــود کــه در نوشــته 

ن باستان با اِعجاب از آن ياد شده است، و مردم يونان وقتـي از قـوانينِ تغييرناپـذير و مـورد                    يونا

. زدنــد را مثــال مــي » قــانون شــاه «و ) ايــران (»قــانون پــارس «گفتنــد  اطاعــت همگــان ســخن مــي  

دســتور داريــوش بــراي آســايش جوامــع زيــر ســلطه وضــع چنــان نــوين و    مجموعــۀ قــوانيني کــه بــه 

در همــۀ کــشورهاي زيرســلطه ايــن  . داد بــشريت نويــد مــي  دگِي نــويني را بــهابتکــاري بــود کــه زنــ 

شــناختند، و اصــطالح بــومي کــه تــا  مــي) يشاهنــشاهداد (» داتَە خــشتر«قــوانين را بــا نــام پارســيِ 

ي موافـق   هر قـوم  را  »  خشتر  داتَە«. فراموشي سپرده شد    بردند به   کار مي   پيش ازآن براي قانون به    

گونه که اسناد بازماندۀ کاهنـان بـابلي نـشان       آنکرد، چنانکه در بابل       يبا زبان خودش تلفظ م    

 گونـه کـه در تـورات آمـده اسـت            آننوشتند، و آراميهاي شـامي        مي» داتَە شَهشري  «دهد  مي

کـــار  ناميدنـــد؛ در يونـــان نيـــز واژۀ معـــادل اينهـــا را بـــه  مـــي) قـــانون شـــاه(» داتَە دي ملِکـــا«را  آن
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  . يي  در مصر و در ديگر جوامعِ خاورميانهبردند؛ همچنان بود مي

ــه    ــشي بـ ــان امنيـــت و آرامـ ــوانين داريـــوش چنـ ــه واژۀ   قـ ــان آورد کـ ــوام  » دات«ارمغـ ــزد اقـ نـ

بـا  (» دات«واژۀ  خود گرفت، تا جائي که در تورات ايـن تقـدس بـراي     جنبۀ تقدس به  خاورميانه

بـراي هـر    گونـاگون   زبانهـاي     احکام قانوني داريوش بـزرگ بـه      . حفظ شده است  ) همين تلفظ 

همـۀ سـرزمينهاي زيـر سـلطه        هاي مـشابه و متعـدد نوشـته شـد و بـه               بر نسخه  زبان خودش   قومي به 

کننــدۀ امنيــت و آرامــش همگــاني بــود  تجــاوز از احکــام ايــن قــوانين کــه تــضمين. ارســال گرديــد

کننــدۀ يــک  کننــدۀ منــافع عمــومي و تــضمين دنبــال داشــت؛ و چونکــه تــأمين کيفرهــاي ســخت بــه

نـزد  » دات شـاهي «. نهادنـد  مورد اجرا مـي  بخش بود همۀ اقوامِ سلطه آنها را به         دگي رضايت زن

قـانون   «گونـه کـه در تـورات هـم بـازگويي شـده اسـت        آناقوام تابعـه چنـان پـسنديده افتـاد کـه         

در اين قوانين، مقرر شده بود که براي بزه، به هر بزرگي که باشـد، در بـار                  . شد  تلقي مي » ابدي

هرودوت تأکيد  . بايد کيفر سخت داد بلکه بايد بار نخست را خطاي بزهکار پنداشت           نخست ن 

ئـي    هـيچ پارسـي   . تواند کيفر اعدام بدهـد      بزه، حتي خودِ شاه هم نمي       براي نخستين «کند که     مي

بلکـه تـا   . هم چنين حق ندارد که براي بزِه نخستين يکي از زيردستان خود را کيفر اعـدام بدهـد        

ه باشـد و تـا وقتـي کـه معلـوم نـشود کـه بزههـاي او بـسيار از کارهـاي نيـک اوسـت                 بزه تکرار نشد  

 يــک کارمنــد بلندپايــۀ ديــوان  ١».توانــد کــه افــسار خــشم خــويش را رهــا کنــد  حــاکم نبايــد و نمــي

شــود کــه  و معلــوم مــي(نوشــته » ســاندوکس پــسر تاماســيوس«دادگــستري کــه هــرودوت نــامش را 

. در زمان داريوش بـراي صـدور حکمـي رشـوه خـورد            ) ودهيوناني اهل جائي در غرب اناتولي ب      

هنگـام محاکمـۀ او معلـوم شـد کـه او خـدمات                ولـي بـه   . دار آويزنـد    داريوش دستور داد تا او را بـه       

بسياري کرده که پوشانندۀ اين بزِه بـزرگ اسـت؛ پـس او را بخـشوده آزاد کـرد و حاکميـت شـهر                   

ه قانون داريوش بزرگ هدِف سـاختن انـسانِ دادگـر    گون  اين٢.او سپرد را به » اِيولي«در  » کومە«

را در مــِد نظــر داشــته، و همچــون قــوانين شــاهان ســامي هــدف اصــليش شــکنجۀ بزهکــاران و           

ي  در گــاتَە. نابودســازي آنهــا نبــوده بلکــه هــدفش نابودســازي علتهــاي بزهکــاري بــوده اســت     

ئـي اسـت کـه در      عارضـه زرتشت ديديم که زرتشت تعليم داده که انسان ذاتًا نيک است، و بدي          

داريـوش بـزرگ در وضـع قـوانينِ خـويش و اجـراي آنهـا ايـن                  . اثر جهالت بر او ظاهر شده است      

وجـود   دانست که اگر علت جرم از ميـان بـرود مجـرم بـه     او مي. تعاليم را در مد نظر قرار داده بود 

  . نخواهد آمد

                                                 
 .۱۳۷/ ۱:  هرودوت1

 .۱۴۹/ ۷:  هرودوت2
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پـس از او زنـده مانـد؛ و         گذار بـزرگ      عنوان قانون   نويسد که شهرت داريوش به      اومستد مي 

ي ايـران  شاهنـشاه گذاري بود که قـوانينِ او        داريوش قانون «ئي يادآور شد که       افالطون در نوشته  

داريــوش » دات« و دورۀ جانــشينان اســکندر مقــدوني   ۲۱۸حتــي تــا ســال   » .را اســتوار داشــت 

  ١.شد عنوان قانون اصلي مورد استفاده بود و نقل مي به

 يعنـي قـانون بـزرگ    »گَونـدداتَە «توان در کتـاب       داريوش را مي  مواد بسياري از قوانين     

 با بازخواني جرايم و مجازاتها که در ونديداد آمده .نامند» ونديداد« اکنون اين کتاب را .ديد

شـــويم کـــه در قـــانون داريـــوش شـــکنجه و اعـــدام وجـــود نداشـــته، بلکـــه    اســـت، مـــا متوجـــه مـــي 

 ضربۀ تازيانه اسـت؛ و ايـن   ۲۰۰ تعيين شده است گبزه بزرها که براي يک      ترين شکنجه   سخت

 همچنــين در ونديــداد تعــاريفي از ٢.کيفــر بــراي بزهکــاري اســت کــه کــسي را زده و کــشته اســت 

جملــه مــردن بيمــار در زيــر تيــغ    جرمهــاي گونــاگون و مجــازات آنهــا داده شــده اســت، کــه از آن   

ي شـود و بيمـار در زيـر     بار مرتکب چنين خطـائ      در صورتي که پزشک سه    . جراحي پزشک است  

کـار طبابـت    شـود؛ و چنانچـه او پـس از آن بـه       تيغ او بميرد او از ادامۀ پيشۀ پزشکي بازداشـته مـي           

.  ضربۀ تازيانـه بخـورد   ۲۰۰شود و بايد      بپردازد و کسي در زير دستش بميرد او مجرم شناخته مي          

لي بيمـار تعيـين شـده، و از         توانـاييِ مـا     همينجا مزد پزشکانِ جراح نيز مقرر شـده، کـه بـا توجـه بـه               

پزشـکان   بـراي دام  . خِر ارزان تا چهار اسب و يـک گردونـه در نوسـان اسـت                يک گوساله يا ماده   

شده در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه از              نيز دستمزدهاي گوناگوني با توجه به حيواني که مداوا مي         

شـرط   ک بـه مـزد پزشـ  . وعده خوراک گوشت تا يک گوسـفند در نوسـان اسـت       بهاي يک معادلِ  

ــين شــده، و چنانچــه پزشــک نمــي       ــد      مــداوا و معالجــۀ بيمــار تعي توانــست کــه بيمــار را عــالج کن

   ٣.او بدهد عنوان هديه به کرد، مگر آنچه بيمار به بايست که مزدي دريافت مي نمي

صدد واژگون کردن سـلطنت       در قانون داريوش مجازات اعدام فقط براي کسي بود که به          

رو وضــع شــده بــود کــه چنــين اقــدامي امنيــت جامعــه را بــرهم   ت نيــز از آنايــن مجــازا. آمــد برمــي

 قاضـي   بـوجيە   کـام در گفتـار گذشـته از گـزارش هـرودوت ديـديم کـه               . آورد  زد و آشفتگي مـي      مي

  .خوار را اعدام کرد، ولي در زمان داريوش و پس از او چنين گزارشي تکرار نشده است رشوه

 و خريــد و فــروش انــسان وجــود نداشــته در قــانون      داري از آنجــا کــه در ايــران رســم بــرده    

رسـوم معمـول در جـوامعي کـه داراي      ميـان نيامـده، و امـِر آن را بـه     داريوش ذکري از اين مورد به     

                                                 
 .۱۷۶:  اومستد1

 .۴نسک :  بنگر ونديداد2

 .۷نسک :  بنگر ونديداد3
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گــذار در برابــر خريــد و فــروش   ســکوت عمــدي قــانون. چنــين رســمي بودنــد واگــذار شــده اســت 

علـت ديگـر ايـن    . ن برداشـته شـود  آن هدف بوده که در درازمدت اين رسـم از ميـا    انسان شايد به  

ــر از آن مــي     دانــسته کــه بــراي نظــارت بــر خريــد و      ســکوت آن بــوده کــه داريــوش انــسان را واالت

داري نيـز در جوامـع زيـر سـلطه کـه هزارسـال بـا ايـن رسـم                اما لغو برده  . فروشش قانون وضع کند   

  . استسکوت برگزار کرده  را به پذير نبوده، لذا آن اند امکان خوگر شده بوده

ترين مواد قانون داريوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظيم خـانواده باشـد کـه                   شايد پيشرفته 

در ببـرد   خوانيم که چنانچه مردي يک دوشيزه را از راه بـه           در ونديداد مي  . هنوز هم تازگي دارد   

 چنـين  اش کننـد، و در  و آبستن کند، پدر و مادر دوشيزه نبايد دوشيزه را مجبور به انـداختن بچـه   

نزد طبيـب زنانـه ببـرد تـا          و اگر کسي دوشيزۀ حامله را به      . اند  صورتي آنها مرتکب قتل عمد شده     

نـزد او بـرده و هـم دختـر بزهکارنـد و         کـه دختـر را بـه        اش را بيندازد هم طبيب زنانـه هـم کـسي            بچه

سـت بايـد دختـر    در برده و او را آبـستن کـرده ا     را از راه به     مردي که دوشيزه  . بايد تازيانه بخورند  

چنانچـه در اثـر عـدم توجـه     . دنيـا بيايـد   خانـۀ خـودش ببـرد و از او نگهـداري کنـد تـا بچـه بـه              را به 

کـه     مجـازات کـسي    ١.دوشيزه بچه در شکمش بميرد مـرد بزهکـار اسـت و بايـد تازيانـه بخـورد                   به

ه کـه  بينـيم، قـانون داريـوش مقـرر کـرد      چنانکه مي.  تازيانه است۲۰۰مرتکب قتل عمل شود نيز    

خــودش  اش را بــه همــسري بگيــرد و بچــه  ئــي را آبــستن کنــد بايــد آن دوشــيزه را بــه   هرکــه دوشــيزه

مقايسه کنـيم ايـن قـانون را بـا قـانون شـرعي در اديـان سـامي کـه مجـازات مـرگ را                    . منتسب کند 

  .براي هر مردي مقرر کرده که با زني غير از زنِ خودش آميزش جنسي کند

الت اجتمـاعي و جلــوگيري از ظلـم و اجحــاف کــارگزاران   هـدف برقــراري عــد  داريـوش بــه 

» پيردزيش«ي موسوم به شاهنشاهو در کنار آن دستگاه بازرسي  دستگاه منظم مالياتي مالياتي،

از طـالي نـاب      کـه    در کـشور رواج داد     »زَريک«نام    بهوزن   هم هاي واحد و    سکه  و ؛وجود آورد   به

  .  گرم وزن داشت۸٫۴۱و  بود

ي شاهنـشاه  سراسـر کـشور   ابـداع کردنـد  داريوش    که کوروش و   ترتيباتياينها  در کنار همۀ    

براي جلـوگيري از امکـان اجحـاف کـارگزاران دولتـي      . کرد ئي کامالً پدرانه اداره مي   شيوه  را به 

تـوان از راه بـازخواني    ئي ايجـاد کـرد کـه نمونـۀ آن را مـي              نظام نظارت پيشرفته  داريوش  رعايا    به

 از زيـر زمـين    سدۀ اخيـر  که در    جمشيد  تختسلطنتي   برجا مانده در آرشيو       پروندۀ خشتي  انهزار

  ٢. قرار دادمطالعهمورد اند  بيرون کشيده شده

                                                 
 .۱۰نسک :  بنگر ونديداد1

  . ، ترجمۀ پرويز رجبياز زبان داريوش  هايد ماري کخ،  بنگر٢
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سـاختنش کـرده    گـذاري و آغـاز بـه     بناي ساختمان تمدنِ نوين جهـاني کـه کـوروش شـالوده           

ه  کــ مــالي و حقــوقي  ترتيبــات اداري و نظــامي و  .اتمــام رســيد  بــود توســط داريــوش بــزرگ بــه    

 هـاي درازي    سـده داريوش بزرگ ابداع کرد و تا پايان دوران هخامنشي استوار ماند شبيهش تـا               

چـه ايرانـي، چـه هِلِنـي و چـه           شاهنـشاهيهاي پـس از هخامنـشي        . پس از او در جهان ديده نـشد       

کـدام     را مورد تقليد قرار دادند، ولـي در هـيچ          کشورداري هخامنشي  بسياري از ترتيباِت     رومي

  .کمالِ زمان هخامنشي نرسيد اهيها و امپراتوريهاي يادشده اين ترتيبات بهاز شاهنش

دانست و همواره     داريوش خويشتن را پاسدار تمدن جهاني و مسئول آبادکردن جهان مي          

دهـد    هاي يونانيان باستان موارد متعددي ذکر شده کـه نـشان مـي              در نوشته . راه کوشا بود    در اين 

نويــسد کــه در  هــرودوت مــي. ايي چيــزي جــزاين نبــوده اســت در حقيقــتْ هــدف او از جهانگــش 

کـارگزار  .  يونـاني مليتـوس هـرج و مـرج حکمفرمـا بـود و کـشاورزي از رونـق افتـاده بـود                       سرزميِن

توانيد که سرزمينتان را  اگر شما نمي«: آنها گفت ايراني بزرگان اين سرزمين را دعوت کرد و به

انـد   نانيهاي ديگري را که سرزمين خودشان را آباد کردهآباد بداريد و امنيت برقرار کنيد، ما يو       

ترتيـب    دهـد کـه پارسـيها بـا ايـن           وي ادامـه مـي    » .اينجا خـواهيم آورد تـا برشـما حکومـت کننـد             به

  ١.امنيت و آرامش را در اين سرزمين برقرار کردند

خـودش را فرزنـد     کـه   خواسـت     داريوش چنان قدرتي داشت که اگر مثل شاهان سـامي مـي           

اما او کـه يـک   . پذيرفتند ميآسمان بنامد و نوعي خدايي براي خودش قائل شود، مردم   خداي  

 معرفـي کـرد و   اهـورمزدا  عنايت مورد شاهرغم همۀ شکوه و غرورش خودش را     مزدايسن بود، به  

خويـشتن لقـب نماينـدگي خـداي آسـمانها بدهـد يـا پيرامـون خـويش هالـۀ                     درصدد برنيامد که به   

او شاه بود؛ چنان شاهي که همۀ شاهان زمين تسليم او بودند و فرمانهايش              . تقدس ديني بکشد  

. کـرد  ولي فراتر از شاهي هـيچ قدسـيتي را بـراي خـودش جـستجو نمـي      . آوردند اجرا در مي   را به 

خـود راه     هـاي وي کمتـر ترديـد بـه          صداقت گفتـه   خواند در   هاي داريوش را مي     انسان وقتي کتيبه  

ــرا لحــن نوشــته   مــي ــههــ دهــد؛ زي ــه   اي او ب ــ   نظــر مــي  حــدي صــادقانه ب  دل ِهرســد کــه انــسان را از تَ

دهـد   خودش حق مي فقط درموضوع بردِيە است که انسان به    . دارد  هاي او وامي    تصديق گفته   به

ــي    ــد؛ ولــي از وقت ــرار کــرد و      پرســشهائي از خــودش بکن کــه او امنيــت و آرامــش را در کــشور برق

ۀ يابــد کــه دربــار  پرداخــت، ديگــر انــسان دليلــي نمــي  ســازي  هــاي جهــان  دنبــال کــردن برنامــه  بــه

 بـود کـه ايمـان عميقـي داشـت و معتقـد بودکـه        يـسن او يـک ايرانـي مزدا  .  شک کنـد  اوادعاهاي  

 جهـان شـود   شاهنـشاه او کمـک کـرده اسـت تـا          است، و اگـر خـداي جهـان بـه          خداهرچه دارد از    

                                                 
  .۳۴/ ۵:  هرودوت1
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امنيـت و   خواسته صلح و ده که ميخاطر نيت خيرش بو   خدا و به    خاطر عقيده و ايمان پاکش به       به

دليلـي هـم وجـود نـدارد کـه انـسان       . بـشريت خـدمت کنـد     و بـه عدالت را در جهـان برقـرار بـدارد       

خـدا داشـت بـراي     ئـي کـه بـه       او بـا ايمـان صـادقانه      .  کند او در اين ادعا صادق نبـوده اسـت          گمان

آن سرپرسـتي جهـان      است؛ و    مورد خشنودي خدا  شد که معتقد بود       خويشتن مأموريتي قائل مي   

 ايـن عقيـده را در نقـوش         .خاطر مبارزه با کجيها و بـديها و نـشر راسـتيها و نيکيهـا بـود                  متمدن به 

 شاهنـشاه در آنجـا  . خـوبي نـشان داده اسـت       جمشيد برجـا نهـاده بـه        ئي که در بناي تخت      برجسته

يـي امـا زيبـا و     انهپيکـر و افـس   شـکل جـانور غـول    بـدي کـه بـه   ) سـمبل (بينيم که با نُمـادِ    ايران را مي  

 او کـه  .ۀ پيـروزي بـرآن قـرار دارد    در آسـتان زيورمند و مردم فريب تـصوير شـده در جنـگ اسـت و            

شمرد در کتيبۀ  حقانيت راه خويش ايمان داشت و خود را يگانه برحق جهان مادي مي ا بهعميقً

  :گويد بغستان چنين مي

مـن عطـا کـرده     بـه  اهـورمزدا ا  ايـن پادشـاهي ر    . کـنم   مـن سـلطنت مـي      اهـورمزدا به توفيـق    

 ۲۳نـام   (انـد     تـسخير مـن درآمـده       بـه  اهـورمزدا ياري    اينها هستند کشورهائي که به    . است

ــه ).کــشور در اينجــا ذکــر شــده اســت    برنــد،  از مــن فرمــان مــي   اهــورمزداعنايــت   همــه ب

 آنهـا بـدهم، چـه شـب باشـد و چـه روز،               آورند، و هر فرماني به      باجهايشان را نزد من مي    

  مـن نواختـه شـد و       ۀوسـيل   در اين سرزمينها هرکس دوست بـود بـه        . نهند  ميمورد اجرا     به

 مرا قوانينِمردم اين سرزمينها    اهورمزداياري    به. هرکس دشمن بود بر او سخت گرفتم      

سـلطنت  . کننـد  دهم رفتار مـي  آنها فرمان مي  که بهگونه آن بهآورند و  مورد اجرا در مي   به

مــن يــاري کــرده تــا ايــن ســرزمينها     بــه اهــورمزدامــن عطــا کــرده اســت و    بــه اهــورمزدارا 

هـر  و  اهـورمزدا يـاري   همت من و بـه   ي من به  آوردها  ۀ دست  هم ….اطاعت من درآيند    به

رو مــرا يــاوري  و ايــزدان از ايــن اهــورمزدا. ، حاصــل آمــده اســتخــدائي کــه وجــود دارد

پيـشه   خانـدانم سـتم    وز نبـودم؛ مـن و     تجـا  و م  گـو و فريبکـار     و دروغ  دادند کـه مـن سـتمگر      

طبــق احکــام و قــوانين رفتــار کــرديم و ظلــم و   نبــوديم و زيردســتان را نيــازرديم، بلکــه بــر 

  .مزورگويي را برافکندي

سـابقه بـود، و آن        روز در جهـان بـي       داريوش در اين کتيبه بر يک نکته تأکيد کرده که تا آن           

 کـه وجـود   هـر خـداي ديگـري    و اهـورمزدا (اش بـود     سـلطه  زيـر  اقـوام    همۀ خدايانِ    به ابراز احترام 

دهد که داريوش براي همۀ خدايان و دينهاي اقوام زير سـلطه احتـرام            اين گفته نشان مي   ). دارد

وجـود خـدايان همـۀ اقـوام تـصريح کـرده             در ايـن سـند بـه       شقائل بـوده و بـراي ابـراز ايـن احتـرام           

 کليـتِ آسـياي ميانـه و      شخـصيتي اسـت کـه        اگر در نظر بگيريم که چنين اعترافي از سـوي         . است

مــال  اختيــاردار جـان و  را زيـرنگين دارد و و بخـشي از اروپــاي شـرقي   ا قــخاورميانـه و شـمال آفري  
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ان هخامنـشي در قبـال آزادي       شاهنـشاه شـويم کـه       وقـت متوجـه مـي        است، آن  اين سرزمينها مردم  

طۀ ايــران تاچــه انــدازه از آزادي انــد، و اقــوام زيــر ســل انــدازه جلــو رفتــه بــوده  عقيــدۀ دينــي تــا چــه

 اين بيان داريوش، و نيز سـند حقـوق بـشر کـورش و بـسياري اسـناد                   .اند  عقيدتي برخوردار بوده  

روزگـاران، بـه تعبيـر        دهـد کـه دولـت ايـران در آن           ديگر که از داريوش بازمانده اسـت، نـشان مـي          

قايد و اديـان مـردم درون کـشور     بوده، يعني نه تنها با ع»تمامِ معنا الئيک به«امروز، يک دولتِ   

دانـسته اسـت     کاري نداشته بلکه خويشتن را حامي همۀ اديان و عقايدِ موجود در جهان نيـز مـي                

هـايش   او در نوشـته ). دهـد   گـواهي مـي  هـاي مـصريانِ باسـتان     و نوشـته   يکي را متن تورات     و اين (

هر کشوري را جداگانـه بـا       اند؛ بلکه نام      ام و سرزمينهاي ديگر ملک من       نگفته که من شاه پارس    

دانـد،    حفظ شخصيت حقوقيِ آن کـشور در کنـار پـارس آورده اسـت؛ او خـودش را پارسـي مـي                     

ولــي پــارس بــراي او يــک کــشوري اســت همچــون هــر کــشور ديگــري از کــشورهاي درون قلمــرو   

ي شاهنـشاه او در ذکر نام کشورهاي تابعش از پارس شـروع کـره و کـشورهاي تـابع                  . يشاهنشاه

  .يکي نام برده است تا بر برابري حقوقي همۀ آنها با پارس تأکيد ورزيده باشد را يکي

کنــد کــه  آن هــدف ســلطنت مــي نمايــد کــه تنهــا بــه تيبــۀ نقــش رســتم چنــان مــيداريــوش در ک

کـرداري را   راستي را در جهان برقرار بدارد و ناراستي را از جهان براندازد و دادگري و درست          

  :گويد در اين کتيبه چنين ميوي . مردم جهان بياموزد به

آنهــا نيــستم کــه  يــار م کــه راســتي را دوســت دارنــد، وييــار آنهــا اهــورمزداعنايــت  مــن بــه

. ناتوانـان بـدي کننـد    خواست من آن نيست که زورمندان بـه . ناراستي را دوست دارند  

آنچـه راسـت اسـت همـان     . زورمنـدان بـدي کننـد     خواست من آن نيست کـه ناتوانـان بـه         

هرچه . ور نيستمآ من خشم. که پيرو دروغ باشد  نيستم کسي ياورمن . ن استخواست م

 خـشم بـر     وقـتِ  مـن بـه   . کـنم   مهـار مـي   را     آن نيـروي فکـرم     وقت خشم بر من بروز کنـد بـه          به

او پـاداش     کـه بـا مـن همکـاري کنـد بـر وفـق همکـاريش بـه                   کـسي . ما  طلَّسمـ  کـامالً    خودم

. دهـم   آسيبي که رسانده باشـد او را کيفـر مـي   رساند بر وفق    که آسيب مي    کسي. دهم  مي

کـه گزنـدي    خواسـت مـن نيـست کـه کـسي       . کسي گزندي برسد    خواست من نيست که به    

هرچـه کـسي برضـد کـسي ديگـر بگويـد بـراي مـن قابـل قبـول           . کيفر بمانـد   رساند بي   مي

قـدر    هرچـه کـسي بـه     . بيـاورد نخواهد بود مگر که براي متقاعد کردن من دليـل و برهـان              

  .سازد نش براي خشنودي من انجام دهد مرا شاد و خشنود ميتوا

کنــد کــه بــراي نــشر نيکــي و   عيــار جلــوه مــي  تمــاميــسنهــا داريــوش يــک مزدا در ايــن کتيبــه

اما شـگفت اسـت کـه در    . راستي و درستي و عدالت ظهور کرده و خدا او را ياري رسانده است       

خود بپرسيم که آيا علت ايـن   ا عالقه داريم ازم. ميان نياورده است جا او نامي از زرتشت به     هيچ
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توانسته نام هيچ موجودي را جز نـام      غفلت تعمدي از ذکر نام زرتشت آن بوده که داريوش نمي          

زرتـشت تعلـق داشـته باشـد؟ در اينکـه او        نام خود ببيند، حتي اگـر ايـن نـام بـه      بر باالي  اهورمزدا

 ســخنان او .ئــي نيــست  جــاي هــيچ مجادلــه ده شــناخته و پيــرو تعــاليم زرتــشت بــو   زرتــشت را مــي 

ــه  ــباهت بـ ــي    شـ ــه مـ ــشت دارد، آنچـ ــخنان زرتـ ــت، و     سـ ــه اسـ ــشت آموختـ ــاليم زرتـ ــد را از تعـ  گويـ

ــا   هــايش بــه کــه در سنگنبــشته و تعبيرهــائي اصــطالحات آنــست کــه او يــک  گــواهکــار بــرده عموم 

  .  استزرتشت و تعاليمش ارادت خاص داشته بهزرتشتي بوده و 

 نبـوده، و آن  رواج نيافتـه  که تقدس شخـصيت هنـوز در ايـران    تصور کنيموانيم  ت  البته ما مي  

همــۀ بلکــه ، در زمــان هخامنــشي معنــا نداشــتهتقدســي کــه زرتــشت در زمــان ساســاني کــسب کــرد 

ميـان نيـاورده     بهزرتشت داريوش نامي از بوده کههمين دليل   بوده، و بهاهورمزداتقدسها از آن    

 اگر اين احتمال را از نظـر دور بـداريم،           ولي. شت همخوانيِ کامل دارد    اين با تعاليم زرت    .است

چيز؟  ند و او همها چيز هيچ کس و همه حق داريم که از خودمان بپرسيم که آيا براي داريوش همه

انـد    ئي که مـأمور سـرکوب شورشـها بـوده           کتيبۀ بغستان در عين اينکه از فرماندهان شايسته        او در 

. کنـد  ياد مـي ) بر فرمان/ وابسته (»کندب«عنوان دوست بلکه با عبارت        نه به  برد، از آنها    نام مي 

دسـت    بـه اهـورمزدا  بـه يـاريِ  خـودش و    همـه   آوردهايش را     او در اين کتيبه تصريح دارد که دست       

؛  بـوده و بـس  اهـورمزدا آورده، يعني کـسي در آن حـد نبـوده کـه او را يـاري دهـد؛ و تنهـا يـاور او          

آينــدگانش  تــن يــاورانش از آنهــا قــدرداني نمــوده و بــه  يکــي شــش ردن از يکــيولــي ضــمن نــام بــ

  .توصيه کرده که خاندانهاي اينها را گرامي بدارند

حيـث برتـر و     شود کـه انـسان پيروزمنـد خـودش را از همـه              آورد و سبب مي     پيروزي غرور مي  

ر از خـصايص ذاتـي      ايـن غـرو   .  خاصـي بـراي خـودش قائـل شـود          تَفَرِدبهتر از ديگران بپندارد و      

 انـساني اسـت کـه    ولـي فـضيلت ازآنِ    .  نيـست  مبـرا انسان است و هيچ فردي در روي زمـين از آن            

، نماينــدۀ همتــايي، خــودش را بــت نکنــد رغــم غــرور پيــروزي و احــساس تفــرد و يکتــايي و بــي بــه

 نـه   .مقـدس بـشمارند   را     و انتظـار نداشـته باشـد کـه همگـان وي            آسمان و ارادۀ خدايان نـشمارد،     

انـد و    تفـردي را بـراي خودشـان قائـل بـوده     چنـان تنها داريـوش بلکـه همـۀ زورمنـدان خاورميانـه       

جوينــد و وقتــي پيــروز شــدند همــۀ   آنهــا بــراي پيــروز شدنــشان از يــاري ديگــران مــدد مــي . هــستند

 ولـي  .شان سهيم ببيننـد  توانند کس ديگري را در پيروزي دانند، و نمي پيروزي را از آن خود مي   

خويشتن بتي بسازد و آن بـت    سنت چنين بوده که رهبر پيروزمند از     ۀ خارج از ايران   اورمياندر خ 

هرکـدام از      بـه  .پرستند  گونه که خدا را مي       همان را بپرستد و از همگان بخواهد که آن را بپرستند         

 تـرين فـرد روي       که بنگريم خواهيم ديد که خويشتن را شايسته        خاورميانهگران پيروزمند در      سلطه
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انگـارد،   چيز را در برابر خودش هيچ مي        کس و همه    پندارد و همه    زمين براي حکومت کردن مي    

داري و  مــدعي ايمــان  اگــر او. خواهــد کــه او را بــستايند و بپرســتند   و بــا ايــن ديــد از همگــان مــي  

حـامي   گـر و     هم خداشناس و خداپرست باشـد، و درعمـل هـم تبليـغ             قَلبا خداشناسي هم باشد، و   

اعمــاق روحــش غــورکنيم خــواهيم ديــد کــه او در درون   عــدل باشــد، بــاز هــم وقتــي بــه انــصاف و 

خودش از خودش يک خدائي ساخته است و از همگـان انتظـار دارد عـالوه برخـداي آسـمانها                    

پرستش بت او نـشود در        هرکس حاضر به  . خدائي که در او هست را نيز مورد پرستش قرار دهند          

خـاطر خدادوسـتيش     آنچـه دارد خـدا بـه   پنـدارد کـه    مـي را او   نظر او مخالف ارادۀ خدا اسـت؛ زيـ        

انـد درخـور    که او را نستايند و نپرستند، چون ارادۀ خدا را کفران کـرده           او داده است و کساني      به

نه تنها در دنياي باستان بلکـه امـروز   . ند و بايد از صحنۀ روزگار محو شوند   ا  تکفير و نابود شدن   

ا ادعـاي توليـت و سرپرسـتي ديـن و نماينـدگي خـدا وارد صـحنۀ                  که بـ    آن کساني . نيز چنين است  

چنـان   انـد تـا پرسـتش انـسانها را براندازنـد و             نـد کـه آمـده     ا  شـوند و مـدعي      فعاليت اجتمـاعي مـي    

شـان  عملکرد فراهم آورند که هيچ موجودي جز خدا قدسيت نداشـته باشـد، وقتـي بـه               را  بستري  

اند و خودشان  نها خواه و ناخواه خودشيفته شدهگريم خواهيم ديد که اي بندر زمان قدرتمداري    

ارۀ خودشـان اسـت؛ و از    گوينـد نفـِس اَمـ        خـدائي کـه از او سـخن مـي          وانـد     جاي خـدا نهـاده      را به 

چـون و چـرا در اطاعـت او باشـند و چـشم و                انسانها انتظار دارنـد کـه ايـن نفـس را بپرسـتند و بـي               

  .کننداو تعليم داد را اجرا هاي او تقليد کنند و هرچه  بسته از خواسته گوش

که راه و رسم حکـومتگري را از تعـاليم زرتـشت و کـشورداريِ کـوروش        فضيلت داريوش 

 در آن بود که با وجود همۀ غروري کـه داشـت از مـردم نخواسـت کـه او را بپرسـتند                   آموخته بود 

مهرپرور  ادگر وهمچون او د کرد که خدا را بستايند و بپرستند و همۀ رعايايش توصيه مي  بلکه به 

باشند و دروغ و ستم و زورگويي را در خود راه ندهند و راستي پيشه کنند تا مورد عنايت خـداي        

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

 را بدهــد کــه انــسانها ايــن درس خواهــد بــه  بــوده اســت، در واقــع مــي اهــورمزداعنايــت  آورده بــه

 شخصيتي  هيچ است، حتي اگر اين انساناهورمزدا است و انسان در برابر اهورمزداچيز از  همه

 کـه جـا نگفتـه        هـيچ  مدعيان سلطنتْ  دشمنان و  شرح پيروزيهايش بر   وي در . چون داريوش باشد  

 اهـورمزدا ند و   پيـروزي رسـا      سـپاه مـرا بـه      اهـورمزدا کنـد کـه       من پيروز شدم، بلکه باربار تأکيد مـي       

  . دشمن مرا شکست داد

بــرد کــه او را بــا کــسي چــون اســکندر مقــدوني    فــضيلت داريــوش پــي مــي  انــسان زمــاني بــه 

همينکـه در خاورميانـه پيـروز شـد،       چنانکه در جـاي خـود خـواهيم ديـد          اسکندر. مقايسه کند 
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 خــدا مــورد   خواســت کــه او را مثــل  و همــۀ مــردم ا خــودش را خــدا ناميــد و از افــسرانش  صــراحتً

پدرش را نيز نفي کرد  او حتي انتساب خويش به.  و در حضور او سجده کنندپرستش قرار دهند

و ادعا کرد که خدا از آسمان پائين آمده با مادرش همبستر شده است و او تخمۀ خـداي آسـمان                      

ا جـا ادعـ     هـايش هـيچ     لـيکن داريـوش در کتيبـه      . را خدا بدانند و بپرستند      است و بايد همگان وي    

نکرد که خدازاده است يا با خدا ارتباط دارد، يا داراي تقدسي خاص است، يا از طـرف خـدا                   

 او عنايـت دارد و  است خدا به جا تأکيد نمود که چون مطيع خدا       بلکه همه . داردويژه  مأموريتي  

گو بوده و با بـديها مخالفـت          کردار و راست    خاطر حاصل آمده که درست     آن  همۀ پيروزيهايش به  

هـايش باربـار      يعنـي او در کتيبـه      .بدي را از جهان برانـدازد     دروغ و   ده و هدفش آن بوده که       ورزي

 داريـوش هـم اگـر       . بـديها باشـد    ه با ۀ نيکيها و ستيزند   کند که انسان بايد مثل او ستايند        تلقين مي 

خـدايي و پيـامبري     يا اگر مثل شاهان سـامي ادعـاي نيمـه       مثل اسکندر ادعاي خدايي کرده بود،     

گـاه    بـود و هـيچ  يـسن کـرد؛ ولـي او يـک ايرانـي و يـک مزدا           او اعتراضـي نمـي       کسي بـه    بود، کرده

ــد     کــه نخواســت  ــر بدان ــا را از آن خــودش   . خــودش را از حــد يــک انــسان فرات او همــۀ حقانيته

جـا خـودش را       او در همـه   . توانـد داشـته باشـد       دانست، ولي حقانيتي که يک انـسان برتـر مـي            مي

 جـز  و نمـوده  يک بندۀ راستين خدا و يک شـاه نيرومنـد و مطـاع معرفـي     يک انسان مزداپرست و  

  .اين هيچ ادعائي نکرده است

انــد در همــين نکتــۀ ظريــف نهفتــه   فــضيلتي کــه شــاهان ايــران برشــاهان جهــان قــديم داشــته 

جــز شــاهان ايــران همــۀ شــاهان     . اســت، و ايــن فــضيلت فقــط مخــصوص شــاهان ايــران اســت       

شـام ازجملـه   و مصر گرفته تا شـاهان کوچـک شـهرهاي      آشورلده وکَخاورميانه از شاهان بزرگ     

آن ادعـا     دانسته و به    خدا يا نيمچه خدا و فرستادۀ ويژۀ خدا مي         خودشان را خدازاده و   اورشليم،  

 اورشـليم تـرين شـاهان       دوتـن از معـروف     عنـوان مثـال داوود و سـليمان         بـه . اند  کرده  تصريح مي 

 و گويـد  مـي  و خـدا همـواره بـا آنهـا سـخن          هستنددايشان يهوه    مأموران بالواسطۀ خ   گفتند که   مي

 تـا در ميـان قـوم اسـرائيل     دهـد  مـي  و قـوانين و مقـررات آسـماني را تحويلـشان       کنـد   مـي راهنمايي  

کردنــد کــه پيــامبر  شــاهان کَلــده و آشــور تــصريح مــيۀ همــآنهــا  و پــس از پــيش. اجــرا بگذارنــد بــه

ــوا   ا خــداي خودشــان  ــشان ال ــد و از پــيش خداي ــاده تحويــل مــي  ن ــردم براســاس     ح آم ــا م ــد ت گرفتن

    پس از اينها نيـز هرکـدام از   . بندگي کننددستورهائي که در آن نوشته شده بود براي اين شاهان 

ۀ سـامي کـه درصـدد کـسب قـدرت بـوده خـودش را فرسـتادۀ خـداي آسـمان                   شخصيتهاي برجست 

  .کرده است تقدسي آسماني کسب ميوسيله  اين داشته و به اعالم مي) پيامبر(

. ايـران در زمــان داريـوش تنهــا ابرقـدرت سياســي جهـان و حــاکم بالمنـازع خاورميانــه بــود     
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 و پنجــاب در شــرق، تــا بالکــان و ســواحل و )ســيحون(ســيردريا مرزهــاي امپراتــوري داريــوش از 

جزايــر مديترانــه و درۀ نيــل در غــرب، و از ســرزمينهاي دوســوي دريــاي خــزر در شــمال تــا يمــن و  

ي ايـران را    شاهنـشاه وسـعت     ئـي بـه     يشاهنـشاه  .يمي از سودان در جنوب گـسترده بـود        اريتره و ن  

 اينها هستند کشورهائي که داريوش در کتيبۀ نقـش رسـتم از             .ه است يدچشم ند   جهان باستان به  

پارس، ماد، خوزستان، پـارت، هـرات، بـاختريە،         : برد  ي نام مي  شاهنشاهعنوان اياالت     آنها به 

تتگـــوش ، )ســـند(هنـــدوش ، )غزنـــي و قنـــدهار(وتِـــيە  اَرخ، )سيـــستان(ســـغد، خـــوارزم، زرنـــگ 

شمال رود ( سکَە تيزخود ،)نواحي سيحون (خوار    ، سکَە هوم  )کابل و پشاور  (، گَندار   )نجابپ(

پتوکَە،   ، ارمنستان، کَت  ) و سودان  مصر(، عربستان، مدرايە    )عراق و شام  (، بابل و آشور     )ارس

 ە، ايـــونيغربـــي انـــاتولي  ســـواحل (ەليـــدِي( ،ـــکَەپاردريـــا س )  شـــمال دريـــاي ســـياه(ســـکودر ، 

ــه( ــوني)مقدونيـ ــابرە، ايـ ــاني  ( تکـ ــتان و رومـ ــاي)بلغارسـ ــا (ە، پوتـ ــي)ليبيـ ــشه (ە، کوشـ ــکَ)حبـ ە ، مـ

وجـود   در جهـان بـه  مـسيحي   سـدۀ بيـستم   درکـشورهائي کـه       نگاهي بـه  ). تونس (ە، کرکَ )مکران(

کــشورهاي امــروزي کــه در آن  . ريــوش پــي ببــريم عظمــت کــشور دا آمدنــد کــافي اســت کــه مــا بــه  

نـد  ا عبـارت داشـتند   ي ايـران قـرار      شاهنـشاه درون مرزهـاي کـشور        در  سال ديگر  ۱۷۰تا   روزگار و 

افغانستان، پاکستان، ايران، آذربايجـان، گرجـستان،      تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان،  : از

کريـت و  ايـر  اضـافه جز   ن امـروزي بـه    ارمنستان، ترکيه، بلغارستان، قبرس، نـيم بيـشتر خـاک يونـا           

مــصر، اردن، ن، يجزايــر دريــاي ايــژه، عــراق، ســوريه، لبنــان، اســرائيل، فلــسط  و و رودسمالــت

  .اضافه سواحل جنوبي و غربي خليج فارس ، بهليبيا، تونس

، و تــرين چهــرۀ سياســي جهــان     گــواهي تــاريخ يکــي از درخــشان     داريــوش بــزرگ کــه بــه    

خـود ديـده       است کـه چـشم جهـان تـا کنـون بـه             پادشاهيترين    پرقدرتباتدبيرترين، قاطعترين، و    

 کـه در   بـود يترين شخصيت براي رهبري آن سرزمين پهنـاور     در آن مرحلۀ زماني شايسته     ،است

هــايش  توانــايي ، بــهکــرد خــوبي درک مــي او خــودش اهميــت خويــشتن را بــه . زيــر نگــين داشــت

نبشتۀ استخر بر آرامگاه خـويش،   در سنگرا  اين(شناخت   واقف بود و عيوب خويش را نيز مي       

هاي کامالً روشـن و مشخـصي بـراي ادارۀ     ؛ و برنامه)که پس از اين خواهيم خواند، آورده است   

شــايد اقــدام او بــراي برانــدازي ســلطنت بــرِديە، عــالوه بــر رقابــت     . ايــن جهــان پهنــاور داشــت 

بـرديە واقعـا شايـستۀ جانـشيني      شايد هـم  . او بوده است و برنامۀخانداني، ناشي از همين درک   

  . نبوده استبوجيە کامکوروش و 

هــاي روي زمــين   خــزائن و گنجينــه  مالــک زمــين و  عنــوان يگانــه شــاه جهــان و   داريــوش بــه 

ي شاهنــشاهخانــۀ  گــنج هــاي جهــان را بــه خانــه داد کــه ذخــاير موجــود در گــنج خــودش حــق مــي بــه
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داد کــه از اقــوام  خــودش حــق مــي گيــرد؛ او بــه کــار انتقــال دهــد و آنهــا را در ادارۀ امــور جهــان بــه

دربـار او     خـراج بـه    عنوان باج و     را به  شانتابعش بخواهد که پيوسته بخشهائي از ثمرۀ کار و تالش         

 فــظ صــلح ودر حي و اداي وظيفــه شاهنــشاهارتــش  بفرســتند و فرزندانــشان را بــراي خــدمت در 

ن بـشري و ارزشـهاي تمـدني پاسـداري      تا او بتوانـد از تمـد       بگذارندامنيت جهاني در اختيار او      

 از مــردم مالياتهــائي کــه او. کنــد و امنيــت و آرامــش را بــراي همــۀ مــردم خاورميانــه تــأمين نمايــد 

او حتـي خـودش را پـدر    .  برقـرار کـرده بـود   جهـان گرفت بهاي ثبات و آرامشي بـود کـه او در              مي

 اوبينـيم کـه     يونانيـان مـي  همين خاطر هـم بـود کـه در گزارشـهاي     کرد و به  تمدن جهاني تصور مي   

. کـرد  طبق دستورالعملهائي ملل تابعه را از بسياري از کارهاي نابخردانه و ضـدتمدني منـع مـي           

شـان    در مراسم عبـادي    در تونس چنانکه بنوشتۀ ژوستين، داريوش بزرگ وقتي شنيد که مردمي          

برند، و شنيد کـه       يخاطر رضاي خدايانشان سر م      به دارند و   کودکانشان را تقديم خدايانشان مي    

قرطاجنــه در شــمال آفريقــا فرســتاد و  خورنــد، مــأموراني را بــه مردمــي در آنجــا گوشــت ســگ مــي

قرباني کردن انسان در  وردن گوشت سگ و از خ کهداداين شهر دستور ي يونانيان و فينيقِيها به

  ١.کنندخودداري  پيشگاه خدايان

 عمل کرد و همۀ مخالفـان خـود         خشن ادر مقابله با شورشه    نخست سلطنتش    دوسالِ در   او

 و ايـن ضـرورتي   ؛کـرد  نـابود  رحمانـه  بـي ) فريبان خواند  که آنها را دروغگويان و مردم       کساني(را  

تثبيـت قـدرتش      امـا پـس از     کـرد؛   ي و تمدن جهاني اقتضا مي     شاهنشاهبود که پاسداري از نظام      

رهنگي اقوام زيـِر سـلطه را      آميز کوروش را در پيش گرفت، آزاديهاي عقيدتي و ف           شيوۀ عطوفت 

 و فرهنگهـاي  رسـوم  آداب و همان نحوي که در زمـان کـوروش بـود برقـرار نمـود، و خـدايان و                  به

عقائــد و آداب و رســوم  احتــرام او بــه. رســميت شــناخته مــورد احتــرام قــرار داد اقــوام ديگــر را بــه

 ســلطنتي معبــدها برپــا دســتور او در ايــن ســرزمينها بــا هزينــۀ حــدي بــود کــه بــه اقــوام زيــر ســلطه بــه

گرچـه مـا حـتم      . شـد    اموال و امالک وقفـي در نظـر گرفتـه مـي            معبدهادستور او براي       و به  ،شد  مي

قصد جلب اطاعت و حمايت مردم و رهبـران دينـي کـشورهاي               داريم که داريوش اين شيوه را به      

ه يـک  شـد کـ   زيرِ سلطه درپيش گرفت، اما اين شيوه از آزادانديشي شـخص داريـوش ناشـي مـي       

داشت بسيار ثمربخش بـود و از او در ميـان        تأثيري که شيوۀ آزادمنشانۀ او    .  بود يسنايراني مزدا 

مقدس و طاهر ساخت کـه همگـان او          همۀ اقوام خاورميانه يک شخصيت متدين و خداشناس و        

 بـراي  کـه   جهاني که مردم عـادت کـرده بودنـد            بود که در   رو  از آن اين  . داشتند  ا دوست مي  را قلب

  و درگير نابودسازي يکـديگر     طور دائم در ستيز متقابل      از ميان بردن اديان و خدايان همديگر به       

                                                 
  .۱۵۲۷:  پيرنيا١
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ئـي بـود کـه هـر قـومي            گونـه   دوستانۀ داريوش بزرگ بـه      باشند، شيوۀ پدرانه و آزادمنشانه و انسان      

در اثـر همـين سياسـت       . کنـد   پنداشت که داريـوش بـر ديـن او اسـت و از خـداي او پيـروي مـي                     مي

عنـوان يـک      انه بود که در مصر او را فرزند نيت و برادر رع و از تبار فرعونان دانستند و بـه                   حکيم

 قــرار دادنــد؛ و در يونــان او را کــم و بــيش همپايــۀ خــداي بــزرگ     تقــديسفرعــون مقــدس مــورد  

و ايــن لقبــي بــود کــه در يونــان     ( لقــب دادنــد  »شــاه بــزرگ « و »شــاه شــاهان «يونانيــان شــمرده  

  . تا سرحد تقديس ستودندرا  انديشمندان يوناني وي و،)مخصوص زئوس بود

انـدازۀ    را در تاريخ جهـان سـراغ نـداريم کـه بـه            ئي    رهبر سياسي پس از کوروش بزرگ هيچ      

ۀ يـک   جـا چهـر    داريوش از طرف اقوام زير سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و همگان در همه              

احتــرام همــان اســت کــه کــوروش و     علــت ايــن تقــدس و   .  باشــندانــسان مقــدس را در او ديــده  

و  امنيــت و آرامــشبرقــرار کردنــد کــه هخامنــشي دولــت  جهــان زيرســلطۀدر داريــوش نظــامي را 

هـاي اقــوام و ملـل بــراي مـدتها پايــان     دوران ســتيزه ارمغــان آورد و بـه   را بـراي همگــان بـه  آسـايش 

کـار و سـازندگي       بـه داد، و صلح همگاني را برقرار کرد تا همگان در سايۀ ايـن آرامـش و امنيـت                   
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