
  

  )۱(ش دوم پيوست بخ

   دروغين کتيسياس هاياستاند

کــرد کتيــسياِس طبيــب    کــه ادعــا مــي  يونــانيم پيرمــردي در اوائــل نيمــۀ دومِ ســدۀ چهــارم پ 

خوانـد   آتن رفـت، و بـا پـرداختن داسـتانهائي کـه در ميـدانهاي شـهر آتـن بـراي مـردم مـي              است به 

بنــد و بــار و  نــشي بــيداد کــه دربــار هخامنــشي مرکــز فــساد اخالقــي اســت، شــاهان هخام  نــشان مــي

کننـــد، و دولـــت   شـــان برضـــد يکـــديگر توطئـــه مـــي     انـــد، افـــراد خانـــدان هخامنـــشي همـــه     بـــدکاره

  . شاهنشاهي ايران در آستانۀ اضمحالل است

م   بـوده، در اواخـر سـدۀ چهـارم پ    و پزشـک ) حکيِم معروف(کتيسياس از خويشان بقراط   

زيـسته،   ر شـوش ۔پايتخـِت دوم ايـران۔ مـي    در زمان داريوش دوم و اردشـير دوم د   و   به ايران رفته  

شــايد هــم پزشــک عمــومي در شــوش بــوده  . انــد کــه پزشــک دربــار ايــران اســت  گفتــه يونانيــان مــي

گزينوفــون درکتــاب  . کردنــد جــز او نيــز پزشــکان مــصري و يونــاني در ايــران خــدمت مــي      . اســت

يـران لـشکر کـشيده    ا از او نام بـرده و يـادآور شـده کـه وقتـي کـوروش کهتـر بـه              ) اناباسيس(خويش  

   ١.کرده است کتيسياس در دربار اردشير دوم خدمت مي

تــاريخ (» اِنــديکا«و ) تــاريخ ايــران(» پِرســيکا«مورخــان بعــدِي يونــان دو تــأليف بــا نامهــاي  

 ديگــر توســط هــاي آنهــا  گزيــده  واز بــين رفتــه  آنهــا اصــل انــد کــه  بــه کتيــسياس نــسبت داده   )هنــد

 هـاي   ترجمـه .مـا رسـيده اسـت     بـه ۔ فوتيـوس و پلوتـارک  دور و ديـو چون آريان و  ۔ن يوناني   مورخا

اين روايتهاي پراکنده را يکي از مورخان غربي در اواخر سدۀ نوزده مسيحي گردآوري کـرده و     

  ٢.زبان انگليسي انتشار داده است به»  کتيسياسپرسيکايهاي  پراکنده«درکتابي با عنوان 

دهـد کـه      انـد خبـر از آن مـي         ياس نـسبت داده    بـه کتيـس    تـاريخ ايـران   داستانهائي که تحت نام     

شـناخته نـه هخامنـشيان     گاه ايران را نديده بوده، نه دربـار ايـران را مـي          گويندۀ اين داستانها هيچ   

شناخته، نه تاريخ ايران را خوانده يا شنيده بـوده، و نـه نـسبت بـه فرهنـگ و آداب و رسـوم        را مي 

ــ. مـــردم ايـــران اطالعـــي داشـــته اســـت  انـــد او را مـــردي  او نـــسبت داده ان بعـــدي بـــهآنچـــه را مورخـ

  . دهد باف نشان مي بند و ياوه دروغ

 کــه کنــيم گمــان مــي بنــد نخــوانيم چنــين    ولــي مــا بــراي آنکــه کتيــسياِس خــدمتگزار را دروغ    

                                                 
 .۲۶/ ۸، ۱ اناباسيس، کتاب -1

2- John Gillmore, The Fragments of the Persika of Ktesias (1988). 
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ياِد بـي        طبيب کتيساِس آتـن رفتـه و    نـام و نـشان بـه     در ايران درگذشـته و چنـدي بعـد يـک يونـانيِ شـَ

خورد مردم آتـن داده و ادعـا کـرده کـه تـاريخ ايـران        هائي به  س است، و ياوه   ادعا کرده که کتيسيا   

کــنم تــا کتيــسياس اصــلي و خــدمگزار    مــن از ايــن دومــي بــا نــام کتيــساِس دروغــين يــاد مــي    . اســت

شـوش   اگـر کتيـسياس طبيـب وقتـي بـه     . بـافي نکـرده باشـم    گـوئي و يـاوه    نياکانمان را متهم به دروغ    

هــا  قتــي ايــن کتيــسياس دروغــين در آتــن داســتانهايش را بــراي آتنــي ســاله بــوده، و۴۰رفتــه حــدود 

ــازگويي مـــي  ــرده مـــي  بـ ــه بايـــست  کـ ــد؛   ۱۰۰کتيـــسياس طبيـــب از ســـن  کـ ــده باشـ ــالگي هـــم گذشـ  سـ

 .زمان سـالهاي درازي از درگذشـت کتيـسياس طبيـب گذشـته بـوده اسـت                عبارت ديگر، در آن     به

خــودش را بــاف بــوده   پــردازي دروغ تــوان ترديــد کــرد کــه ايــن دومــي کــه داســتان       پــش کمتــر مــي  

  .جاي کتيسياس اصلي جا زده است تا از شهرتِ او سوء استفاده کند به

  رفــتن بــه ايــران، ديــدن ايــران و مــردم ايــران، و آشــنائي بــا فرهنــگ و تمــدِن ايرانــي، در آن      

ا کـه ايـران ر   کـسي . روزگار براي نخبگانِ جهان از جمله نخبگانِ يونان افتخارآفرين بوده است        

و . کـرده کـه جهـان را ديـده اسـت      شـده و افتخـار مـي    ديده با تمدن و فرهنگ عظيمي آشنا مي    مي

هرکدام از بزرگان جهان کـه ايـران و پايتخـت ايـران را نديـده بـود چنـان بـود کـه جهـان را نديـده                  

 لذا بسياري از يونانياني که ايـران را نديـده بودنـد ولـي مـدتي از يونـان دور افتـاده بودنـد                     . است

انـد؛ و   کـرده  جـا خـدمت مـي    ايران رفتـه و در فـالن   کردند که به وطنشان ادعا مي    نيز در بازگشت به   

 را بـــراي ديگـــران  اســـتهايـــشان هـــا و شـــنيده  ديـــدهگفتنـــد داســـتانهائي کـــه مـــي ضـــمن ايـــن ادعـــا  

  . کردند راه کسب نام مي گفتند و از اين بازمي

فون و هرودوت و ديگراني کـه پـيش     نگارانِ بزرگ يونان ۔همچون گزينو      اگر هدف تاريخ  

از اين شناختيم۔ از نوشتنِ موضوعات تاريخ و فرهنگ ايران براي يونانيهـا شناسـاندن تمـدن و           

فرهنگ واالي ايراني بـه يونانيـان و آشـنا کـردن هرچـه بيـشتر يونانيهـا بـا عناصـر تمـدنِي پيـشرفته                   

ايـران   گوييِ داستانهاي مربوط بهقصد آماده شدن براي پذيرش آنها بود، برخي ديگر نيز باز         به

ايران رفته باشـند يـا دربـارۀ ايـران      ئي براي کسب نام و نان کرده بودند، و بدون آنکه به             را وسيله 

گوينـدۀ داسـتانهائي کـه در       . دادنـد   اطالعاتي داشـته داسـتانهاي دروغـين تحويـل يونانانيـان مـي            

 ميان اين گـروه دوم  نيز يکي از ه بودهدگردآوري ش تاريخ هند و تاريخ ايراننامهاي  دو کتاب به 

  .کرد که همان کتيسياس معروف است ها ادعا مي  آتنيبوده که نزد

هائي از آنچه مورخان بعدي  هاي اين مرد آشنا شويم، در اينجا به پاره براي آنکه با نوشته

ئـي وجـود     نوشـته کـه در هندوسـتان يـک درنـده         انـديکا او در   . کـنم   اند اشـاره مـي      او نسبت داده    به

انــدازۀ يــک شــيِر شــرزه اســت   ايــن جــانور کــه بــه. نامنــد» مرتــي خــوراس«زبــان هنــدي  دارد کــه بــه
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تِ سـگ اسـت، تـنش تـن جـانور و چهـره                    رنگش سرخ است، پشم    اش  آلود است و پشمش مثل پـ

چهرۀ آدميان است، گوشش مثل گوش انسان است ولي پرپـشم اسـت، چـشمانش مثـل چـشمان            

رديف در فِک پائين دارد،  رديف دندان در فِک باال و سه گ است، سهرن آدمي ولي خاکستري

افزايـد کـه يـک رأس از     و مـي . متر از انتهاي دمش مثـل نـيش عقـرب اسـت و زهـرآگين اسـت        نيم

  .ام چشم خودم ديده را به اين جانور را هنديان براي شاه ايران هديه آورده بودند و من آن

 ســاختهئــي   يــک افــسانهبــر اســاس را داســتانغــين ايــن تــوان پنداشــت کــه کتيــسياس درو مــي

ــرتيە«نــام  يــي بــه  بــوده کــه در يکــي از ســفرهاي چــارواداري دربــارۀ يــک جــانور افــسانه      م  خــوار «

چـشم   يونانيها بگويد که مـن خيلـي چيزهـا را بـه         ولي براي آنکه به   . شنيده بوده است  ) خوار  آدم(

او چونکـه بـا زبـان ايرانـي     . گونه پرداخته است  اينرا ام و اطالعات بسياري دارم آن     خودم ديده 

نه هندي بلکه پارسي است، و تأکيد کـرده  » خوراس مرتي«دانسته که  آشنايي نداشته حتي نمي  

  .خوار است خوراس يک واژۀ هندي است و معنايش آدم که مرتي

ان  ســـلطنتي دربـــار ايـــرۀ بـــه کتابخانـــکـــرده،  در دربـــار ايـــران خـــدمت مـــي ادعـــا کـــرده کـــهاو

ها حکايت از   نشانهۀاما هم است؛ هاي ايرانيان گرفته  را از نوشتهتاريخ ايراندسترسي داشته و 

ــران دارد  اوناآشـــنايي  ــاريخ و فرهنـــگ ايـ ــا تـ ــته.  بـ ــه از او نقـــل کـــرده   در نوشـ ــائي کـ  چنـــدانانـــد  هـ

ن  تاريخ و دولت و رجال ايراۀ دربارکافي است متوجه شويم او    اشتباهات بزرگ وجود دارد که    

ها  هاي گزينوفون و بعضي ديگر از يوناني او در مواردي از نوشته. دانسته است هيچ چيزي نمي

 هــرودوت را نديــده بــوده هــاي نوشــته کــه رســد مــينظــر  ، ولــي بــه کــردهآميــزي هــاي اشــتباه اســتفاده

خــاطر آنکــه هــرودوت در ســتايش ايــران بــسيار نوشــته  بــههــاي بعــدي  در ســده يونانيــان نيــز .اســت

باف بيشتر توجـه   آمده و به داستانهاي اين مرِد دروغ      هاي هرودوت خوششان نمي     از نوشته بوده  

توانسته احساس حقارتي که نزد آنها دربرابر عظمت ايران         اند؛ زيرا داستانهاي او مي      کرده  مي

  .وجود داشته را آرام بدارد و فرونشانَد

عنــوان  را از ذهــن خــودش بــه افــسانه پرداختــه و مطــالبي هــايش بــه  در بخــش اعظــم نوشــتهاو

   .اساس است کلي بي  نوشته است که بهماد و پارستاريخ آشور و 

يـک زنـي   ) م يعنـي در اوائـِل هـزارۀ دوم پ     ( سال پيشتر    ۱۵۰۰دربارۀ تاريخ آشور نوشته که      

بوده شاه آشور شده، در آشور باغهاي معلق ) يعني زرتشت(نام سميراميس که لقبش زروستر  به

نـام بغـستان کـه اقامتگـاه خـداي آسـماني بـوده نقـشي از خـودش بـر بـاالي             ر کوهي به ساخته، و د  

ارتفـاع دارد، و سـميراميس بخـش پـائيني     ) هـزار متـر  ۳يعني ( استاد ۱۷کوه کنده است؛ اين کوه  

انــد در آنجــا نقــش  دار کــه درکنــارش ايــستاده کـوه را مــسطح کــرده و نقــش خــودش را بــا صــد نيـزه  
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قلۀ ايـن کـوه برسـد     زبان سرياني نويسانده که سميراميس براي آنکه به ش بهکرده، و در پائيِن نق 

 و از آنهـا بـاال رفـت    ه پلکان ساختبارهاي يک کاروان که با خود آورده بود را بر روي هم چيد      

  . چشم ديده و خوانده است او ادعا کرده که اين نوشته را خودش به. قله رسيد تا به

توانسته براي شنوندگانِ  هاي دلکشي بوده که مي    ميس افسانه هاي او دربارۀ سميرا     افسانه

 که سـميراميس وقتـي زاده شـد يکـي از خـدايانِ بابـل او       او نوشته. او جذابيتِ بسيار داشته باشد    

او شـــير بدهـــد؛ ســـميراميس وقتـــي بـــزرگ شـــد زن يـــک   کبـــوتري ســـپرد تـــا بـــه را تحويـــل گرفتـــه بـــه

باختريــه کـه در همــسايگي آشـور بــود    شکرکــشي بـه اتفــاق شـوهرش در ل  سـاتراپِ آشـوري شــد و بـه   

تــسخير شــاه آشــور درآمــد؛ پــس ازآن شــاه آشــور       تــدبير او بــود کــه بــاختريە بــه    شــرکت کــرد، و بــه  

رد سـميراميس پـسري کـه از ايـن شـاه داشـت را         . سميراميس را زن خويش کرد  چون شاه آشـور مـ

ا بنـا کـرد، و دسـتور داد کـه نقـش      گرفته تبعيد کرد و خودش شاه بابل شد و باغهاي معلق بابـل ر     

کـاري کردنـد؛ آنگـاه بـه مـصر و حبـشه و        هايش را در آنجـا کَنـده    او را در بغستان کشيدند و نوشته      

ليبي لشکر کشيد و هر سه کشور را گرفته ضـميمۀ آشـور کـرد؛ سـپس بـه هندوسـتان لـشکر کـشيد و          

 خــويش کــرده او را بــا خــود  قلمــرو خــويش افــزود، و پــسر شــاه هنــد را عاشــق    هندوســتان را نيــز بــه 

  .آشور برد برد به

زرتــشت نيــز در نوشــتۀ کتيــسياس دروغــين نــه پيــامبر ايرانــي بلکــه لقــب ســميراميس بــوده            

پادشـاه بـاختريە    » وساکـسيارت «را ابـداع کـرده      ) يعنـي زرتـشتي    (مگـوس  ديـن است، و مردي که     

  . ه و کشته استزيسته و سميراميس او را مغلوب کرد بوده که همزمان با سميراميس مي

م نَبوخَـد   دانيم که باغهاي معلقِ بابـل شـهرت جهـاني داشـته و در اواخـر سـدۀ هفـتم پ                     مي

ايـن کتيـسياس دروغـين نـام       . نَصَّر بابلي براي همسرش که دختر شاه ماد بوده ساخته بوده است           

سته دانـ  اش چيـزي نمـي   اين باغها را در يکي از سفرهاي چـارواداريش شـنيده بـوده ولـي دربـاره      

ــا افـــسانه        داســـتانهائي کـــه او بـــه  . اســـت هـــاي   عنـــوان تـــاريخ آشـــور و ايـــران و هنـــد ســـاخته عمومـ

طــور حـتم در ســفرهائي کـه همــراه کاروانهــا رفتـه از زبــان چاروادارهــائي     چـارواداري بــوده کـه بــه  

معلـوم  . هايشان دربارۀ تاريخ ايـران و آشـور و بابـل بـيش از او نبـوده اسـت        شنيده بوده که دانسته   

شود که او چارواداري از يکي از روستاهاي دورافتادۀ جائي از يونان بوده همراه کاروان از                  مي

ــه     جــائي مــي  جــائي بــه  انــد کــه او شــنيده، و    رفتــه، و کاروانيهــا داســتانهائي را بــراي همــديگر گفت

ب دو را بـا هـم ترکيـ    را هم از زبان مردم کارواني شنيده بـوده، سـپس ايـن          هاي آن   بغستان و نگاره  

 مــدعِي ۹کــه شــاه و دو مــرد در پــشت ســرش و  (نگــارۀ داريــوش بــزرگ را  کــرده و بغــستان و ســنگ

هـزار  ۳ارتفـاع کـوه بغـستان را نيـز          .  گونه بازنوشته اسـت     اين  را به ) اند  سلطنت در جلوش ايستاده   
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   .ئي شنيده بوده است متر نوشته که معلوم نيست از کجا چنين گزافه

دانـسته، ولـي    او هـيچ چيـزي دربـارۀ بغـستان و نقـشهايش نمـي       دهـد کـه       همۀ اينها نـشان مـي     

ادعــا کــرده کــه خــودش بــراي بازديــد آن رفتــه و آنچــه را کــه در اينجــا نوشــته مــشاهدات شخــصِي    

دانــسته کــه  او حتــي نمــي. خــودش اســت و نوشــتۀ ســميراميس بــر دلِ آن کــوه را نيــز خوانــده اســت

دانسته که  و نمي. يش ايجاد کرده بوده استيادگار پيروزيها داريوش بزرگ نقش بغستان را به

نــام آشــور نيــز نــام و نــشاني   ســال پــيش از او نــه تنهــا از پادشــاهي آشــور بلکــه از قــومي بــه۱۵۰۰در 

دانـــسته کـــه زبـــان ســـرياني مخـــصوص يـــک منطقـــه در ناحيـــۀ  و حتـــي نمـــي. وجـــود نداشـــته اســـت

اش   کـه شـاه آشـور بـوده نوشـته        رودان؛ لـذا نوشـته کـه سـميراميس          جنوبي شـام بـوده نـه مـردم ميـان          

دارد که او با سـريانيها و زبانـشان آشـنائي داشـته           ولي همۀ اينها معلوم مي    . زبان سرياني است    به

جملـه داسـتاني    و برخي داستانها را درسفرهاي چارواداريش از آنها شنيده بوده است، و از آن           

يـاي يهـودي وارد تـورات هـم     شـکل ديگـري توسـط انب       بـه  که او شنيده و نوشته داستاني است کـه        

  .تر خواهيم خواند و با داستانِ کتيسياس مقايسه خواهيم کرد را پائين شده است، که آن

هــا  کتيـسياِس دروغــين زمــاني داســتانِ ســميراميس و بغـستان و باغهــاي معلــق را بــراي آتنــي  

اي بغــستان هــ تــاريخ ايــران وجــود نداشــته کــه از نگــاره   کــه هــيچ انــسان آگــاه بــه کــرده بــازگويي مــي

 چنــدين نــسخه از ايــن  ۔ خــودشۀنوشــت بنــا بــه ۔؛ مخــصوصا کــه داريــوش بــزرگ   اطــالع باشــد  بــي

بـــراي نگاهـــداري در آرشـــيوهاي  و پوســـت گوســـفند  طومارهـــاي چـــرم گـــاو  بـــر رويهـــا را  نگـــاره

 تــا بــراي مــردم   دربارهــاي شــهرياران محلــي کــشورهاي تابعــه تهيــه کــرده و فرســتاده بــوده اســت       

قــرن مـا در مــصر يافــت    يــک نــسخه از ايـن نوشــته نيـز در  .اهي خوانــده شـود سراسـر کــشور شاهنـش  

 و  ، اسـت  شـده   نگهـداري مـي   ) اکنـون جزيـرة الفيلـه     ( نـشين يِـب     ۀ يهـودي   جزير  در پادگان  شده که 

 بـرروي طومـارِ کاغـِذ مخـصوص     را  چندين دهـه پـس از داريـوش آن   بار نيز  که يکشود ميمعلوم  

   .اند  نوسازي کردهبازنويسي و )بردي/ بربي(مصري 

اش نقـوش و   نام بغـستان هـست و بـر صـخره          جائي به   کتيسياس دروغين شنيده بوده که يک     

زبانـه را   هائي کنده شده است؛ ولي خبـر نداشـته کـه داريـوش بـزرگ آن کتيبـۀ معـروف سـه              نگاره

 گـوش بخـش اعظـم مـردم     نبـشته بـه   در آنجا نقش کرده؛ و اين در حالي بوده که آوازۀ ايـن سـنگ              

ــوده اســـت   ــيده بـ ــه رسـ ــين     . خاورميانـ ــام ســـميراميس را کتيـــسياس دروغـ ــه نـ ــوم نيـــست کـ ولـــي معلـ

اَدد پـنجم کـه در اواخـر سـدۀ نهـم       نـام شمـشي   گونه آفريده اسـت؟ زن يکـي از شـاهان آشـور بـه               چه

م شاه آشور بوده سميرامات نام داشته، ولي احتمـال اينکـه کتيـسياس دروغـين نـام ايـن زن را           پ

نــام  آيــا زنــي بــه . دانــسته سيار انــدک اســت؛ زيــرا دربــارۀ تــاريخ آشــور چيــزي نمــي    شــنيده بــوده بــ 



۴۵۶  ي کتيسياس دروغينشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                         داستانها

زبانِ يکي از مناطقِ شام وجود  در يکي از خاندانهاي سلطنتِي ساميهاي سرياني    » سميره ميثاء «

هــم يــک شــاِه مادينــۀ    را بــه يــک شــاه آشــوري تبــديل کــرده، آن    داشــته و او نــامش را شــنيده و وي 

 پيش از مسيح که هنوز نام و نشاني از آشور در جهان پديد نيامده بوده شاه ۱۹۰۰ در آشوري که 

  !آشور بوده و باغهاي معلق ساخته بوده است؟

ــه     ــاد و بابـــل بـ ــاهان مـ ــور را شـ ــه آشـ ــوده کـ ــنيده بـ ــد، ولـــي    او شـ ــديگر برافکندنـ همدســـتي يکـ

ر و بابـل و مـاد در   دانسته که اين رخدادِ بزرگ در چه زماني اتفـاق افتـاده و نـام شـاهان آشـو               نمي

ادعـاي او از فرمـانبراِن شـاه آشـور      نوشـته کـه بـه   » اَربـاگوس «او نـامِ شـاه مـاد را     . آن زمان چه بوده   

شـاه آشـور کـه توسـط     . نوشته که فرمانبر ديگر شاه آشـور بـوده   » بلسيس«بوده، و نام شاه بابل را       

شـکل ديگـري از نـامِ    (ام داشـته  نـ » سـارداناپال «دو از ميـان برداشـته شـده نيـز بنـا بـه نوشـتۀ او               اين

نوشــتۀ او آربــاگوس مــادي و بلــسيس بــابلي ســارداناپالِ      بــه). پــال يــا آشــور نــصيرپال    آشــور بــاني 

م در جنگ شکست داده کشتند و دولت آشـور را برانداختنـد     پ۸۱۰آشوري را در حوالي سال    

ن جنـــگ بـــا آنهـــا شـــاه باختريـــه کـــه کـــشورش همـــسايۀ آشـــور بـــود در ايـــ. و نينـــوا را ويـــران کردنـــد

هاي او در کنار فرات در جائي که بابل بوده قرار داشـته نـه          نينوا نيز در نوشته   . کرد  همکاري مي 

  . در کنار دجله

دارد کــه او  انگيــز اســت، و معلــوم مــي تــاريخي کــه او بــراي ســلطنت مــاد نوشــته نيــز شــگفت 

» آربـاگوس « نوشـتۀ او  نخـستين شـاه مـاد در      . حتي نامهـاي شـاهان مـاد را نيـز نـشنيده بـوده اسـت               

ــتباراس و    بـــوده، و پـــس از او بـــه  ترتيـــب، سوســـارموس، ارتيکـــاس، آريـــائوخوس، ارتيـــنِس، اسـ

 پادشــاه را نيــز  ۹مــدت ســلطنت هرکــدام ايــن   .  ســال ســلطنت کردنــد ۲۸۴اســپنداس بــراي مــدت  

م بـــوده، و آخـــرين   پ۸۱۰آغـــاز ســـلطنت نخـــستين شـــاه مـــاد  . ســـال و مـــاه نوشـــته اســـت  دقيقـــا بـــه

  .  سلطنت کرده است۵۲۶شان تا سال پادشاه

شناسانِ غربـي اتفـاق نظـر دارنـد کـه نامهـائي کـه کتيـسياس در بخـش تـاريخِ مـاِد               همۀ ايران 

ــارم پ (کتـــابش آورده نامهـــاي کـــساني معاصـــر خـــود وي    ــه در غـــرب  ) م يعنـــي ســـدۀ چهـ بـــوده کـ

حـال    کرده ولـي بـا ايـن     اند، و او براي پرداختن تاريخ ماد از اين نامها استفاده            زيسته  اناتولي مي 

هارپاگَە که او اَرباگوس نوشته نام يک خاندان . نتوانسته شکل درست اين نامها را نيز بنويسد   

از نوادگان همان هارپاگە معروف که روزگاري وزير اَشَتِياگ بود و بـراي         (ايراني اهل ماد بوده     

انـد و   زيـسته  تولي مـي کـه در غـرب انـا   ) براندازي پادشـاهي مـاد بـا کـوروش بـزرگ همکـاري کـرد         

دهد کـه دولـت       تاريخي که او براي شاهان ماد ترتيب داده نشان مي         . اند  شهرت همگاني داشته  

. م برسِر پا بوده و هنوز شاهنشاهِي هخامنشي پديد نيامده بوده اسـت     پ ۵۲۶ماد تا حوالي سال     
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ــته    ــاد در نوشـ ــِي مـ ــاهان واقعـ ــاي شـ ــاي ب    از نامهـ ــاي او اثـــري نيـــست، و حتـــي نامهـ ــون  هـ زرگـــي چـ

دانـسته کـه ميـان آشـور و بـاختريە         او نمـي  . گوش او نخورده بـوده اسـت        هوخشَتر و اَشَتِياگ هم به    

بايـست درکنـار    کرده که مي    هزاران کيلومتر فاصله است، و نام باختريە را شنيده بوده و فکر مي            

ن مـاد و بابـل   بينيم که نوشته در حين جنگ نزديک بـود کـه شـاها            لذا مي . آشور و ماد بوده باشد    

. شکست بخورند کـه ناگهـان شـاه باختريـه بـا لـشکريانش رسـيد و سرنوشـت جنـگ را تغييـر داد                  

جنگ شاه باختريە رفته بود و شاه باختريە را که مؤسس      پيش از آن نيز سميراميس شاه آشور به       

  .بود کشته بود) يعني زرتشت(دين مغان 

جـــاي  دروغـــين کـــه خـــودش را بـــه پـــردازي داشـــته ايـــن کتيـــسياس   عجيـــب جرأتـــي در دروغ

هـــاي هـــرودوت را  توانـــسته نوشـــته رســـد کـــه او نمـــي نظـــر مـــي بـــه! کتيـــسياس طبيـــب جـــا زده بـــوده 

بخوانـد، يــا اصـال خبــر نداشـته کــه هـرودوت کتــاب تـاريخ ايــران را نگاشـته اســت، وگرنـه امکــان        

سياس هرچـه را  انـد کتيـ   شناسان غربي که نوشـته  کساني از ايران. همه دروغ ببافد نداشت که اين  

هــاي هــرودوت را نفــي و ادعــاي خــويش را اثبــات کنــد تــا         نوشــته نظــرش بــرآن بــوده کــه نوشــته     

شـان قابـل دفـاع نيـست، و احتمـال اينکـه او         ها نشان داده باشد گفته      آتني  بهتردانيِ خودش را به   

 و افدهمه دروغ بب خبر بوده بيشتر است، وگرنه امکان نداشت که اين هاي هرودوت بي از نوشته

  .همه اشتباهات بزرگ تحويل تاريخ بدهد اين

دانــسته و فقــط نــامش را شــنيده بــوده، و       کــوروش بــزرگ نيــز چيــزي نمــي    ۀ حتــي دربــار او

نيـز داسـتان    کـوروش نوشـته   ۀآنچـه دربـار  . )نـه شـاه پـارس    ( بـوده اسـت  مـاد دانسته کـه پادشـاه     مي

 ۀنــام طايفــ  راهــزن بــهۀطايفــ از يــک بيابــانگرد کــوروش در داســتان او يــک جــوان  .تخيلــي اســت

 نــام »ساتــرادات«بــوده کــه پــدرش ايــران  يشــمالســاکن در بيابانهــاي  )يعنــي نــامردان (»اَمردهــا«

کـوروش غـالم خـانگي     .کـرده  مادر کوروش هم بزچراني مـي . نشين بوده  و بزچرانِ بيابان  داشته

را بـه مغـي     » يتيـداس آم«بوده، پسر نداشته و دخترش      » اسپنداس«شاه ماد نامش    . شاه ماد بوده  

نـام   اسپنداس يک غالم ديگري هم داشته به . داده بوده » اسپيتاماس«نام    از خانوادۀ خودش به   

بـار اسـپنداس بـر ايـن غــالم      يـک . بـارِس کـه کـارش روبيـدنِ سـرگين اسـبان طويلـۀ شـاهي بـوده          اُي

د کــه کنــ گريــزد، و کــوروش را تحريــک مــي    غــالم مــي . زنــد شــدت مــي  گيــرد و او را بــه  خــشم مــي 

رود و پـدرش را بـا     نزد پدرش اترادات مـي      کوروش به . همدستي يکديگر بکُشند    اسپنداس را به  

شاه ماد براي مقابلـه  . گردد پايتخت ماد برمي هزار مرد جنگي از قبيلۀ امردها را برداشته به  ۲۰۰

شـود   يشوند، ولي کوروش پيروز مـ  آيد، اترادات و بسياري از امردها کشته مي         با آنها بيرون مي   

و اســپنداس و اســپيتاماس و دو پــسر اســپيتاماس کــه نامهايــشان اســپيتاکس و مهــابرنس بــوده را         
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بـــارس دســـتيار کـــوروش  اُي. کنـــد کنـــد و ســـلطنت مـــاد را غـــصب مـــي گرفتـــه شـــکنجه و تبعيـــد مـــي

نـــام پتـــساکس را  خواســـته کـــه اســـپنداس زنـــده بمانـــد مـــردي بـــه   شـــود، و چونکـــه دلـــش نمـــي  مـــي

. کنــد بــرد و طعمــۀ ددان مــي   بيابــان مــي  د و ايــن مــرد اســپنداس را گرفتــه بــه    فرســت بــاختريە مــي  بــه

شـنود   اميتيـداس وقتـي مـي   . گيـرد  زنـي مـي   اميتيداس زنِ اسپيتاماس را نيز کوروش اسـير کـرده بـه           

رحمـــي ازميـــان بـــرده اســـت هـــردو را   آن بـــي بـــارِس بـــه تحريـــک اُي کـــه اســـپنداس را پتـــساکس بـــه

کنـد، و پتـساکس را نيـز خـودش در زيـر             مجبـور بـه خودکـشي مـي        بـارِس را    کنـد، اُي    بازداشت مي 

شــود، يکــي تانيوکــسارکس و ديگــر  کــوروش از اميتيــداس داراي دو پــسر مــي. کُــشد شــکنجه مــي

ــيە کــه در   هــزار مــرد جنگــي، همــه از دالورانِ مــاد، بــه  ۸۰۰کــوروش بــا . اســپنداتِس کــشور کادوسِ

رود،  جنـــگ او مـــي ە کـــه يــک زن بـــوده بــه  کـــشد، شـــاه کادوســي  همــسايگِي نينـــوا بــوده لـــشکر مــي   

شـــود و اثـــري از  دســـت ايـــن زن کـــشته مـــي  خورنـــد و کـــوروش بـــه  ســـپاهيان کـــوروش شکـــست مـــي 

  . آيد دست نمي جسدش به

زاده بــودن کــوروش را ايـــن کتيــسياس از داســتاني کــه دربـــارۀ       رســد کـــه چوپــان   نظــر مــي   بــه 

سـارگون اکّـادي   . سـاخته اسـت  سارگون اکـادي در يکـي از سـفرهاي چـارواداريش شـنيده بـوده              

که شرح مختصري از زندگي خودش را نويسنانده و براي ما بازمانده ) بنيانگذار سلطنت اَکّاد(

 اسـت يــادآور شــده کــه پــدر و مــادرش چوپــان بودنــد، و او وقتــي زاده شــد مــادرش او را در ســبدي 

و دســت تقــدير او را را برگرفــت و بــزرگ کــرد، ســومر او  نهــاد و بــر رودخانــه افکنــد، چوپــان شــاه

 کشته شـدن کـوروش در   .شاهي رسيد کاخ شاه افکند، و خدمتکار شاه سومر شد و سرانجام به    به

جنــگ بــا کادوســيها نيــز تکــرار داســتان کــشته شــدن دو ســارگون ديگــر ۔يکــي اکــادي و ديگــري      

 .هردو شان اشاره کـرديم  آشوري۔ در جنگ با ايرانيان است که ضمن سخن از پادشاهي ماد به   

يعنــي او بــر اســاس داســتانهائي کــه احتمــاالً دربــارۀ دو ســارگون اکــادي و يــک ســارگون آشــوري    

ئـــي را بـــراي کـــوروش بـــزرگ ترتيـــب دادده اســـت؛ ولـــي او دربـــارۀ آن    نامـــه شـــنيده بـــوده زنـــدگي

دانسته، زيرا در تاريخي که براي آشور نوشته بوده به نـام سـارگون اشـاره       ها چيزي نمي    سارگون

ــه. نکـــرده اســـت  ــارگون، و      بـ ــاه شـــدن سـ ــرورده شـــدن و شـ ــتان زاده شـــدن و پـ ــر، داسـ عبـــارت ديگـ

  .همچنين داستان کشته شدن سارگون ديگر را شنيده بوده ولي نامهايشان را نشنيده بوده است

رسـد پـسر بـزرگ     مـاد مـي     در داستان کتيسياس دروغين، وقتـي خبـر کـشته شـدن کـوروش بـه               

نـام اسـپنداتِس    اسپيتاماسِ مغ پسري به. شود اد ميکوروش که نامش تانيوکسارکس بوده شاه م   

دو را  شکلِ او بوده که هرکه آن داشته که نامش شبيه نامِ پسر دوم کوروش و خودش نيز چنان هم

مـادر او و مـادر پـسران    . دانسته که کدام پسر کوروش و کدام پسر اسـپيتاماس اسـت       ديده نمي   مي
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بــار ميــان  يــک. انـد   آنهــا همـشکِل مادرشــان بــوده کـوروش يکــي بــوده و همـان اميتيــداس بــوده، و  

افتد، اسپنداتِس پسر کورش نزد بـرادرش   اسپنداتِس مغ و اسپنداتِس پسر کوروش اختالف مي 

دهــد کــه اســپنداتِس مــغ را  او قــول مــي کنــد، بــرادرش بــه تانيوکــسارکس شــاِه مــاد۔ شــکايت مــي ۔

ترســيده، در  اتِس مــغ نيــز بــوده مــيتنبيــه کنــد، ولــي چونکــه از مــادرش اميتيــداس کــه مــادر اســپند 

کُشد، و اسپنداتِس مغ را  چيند و برادرِ خودش اسپنداتِس را مي      خفا با اسپنداتِس مغ توطئه مي     

عـالوه بـر مـادرش، تنهـا کـس از بزرگـان مـاد        . کنـد  جاي برادرش اسپنداتِس اصلي معرفي مـي      به

دوتا . برده ه در کاخ شاه فرمان مي    بوده ک » ارتسير«که از اين راز خبر داشته يک ساتراپ به نام           

. انــد نيــز از ايــن راز خبــر داشــته» باگابــاتوس«و » ايکــساباتوس«نامهــاي  از غالمــان اختــۀ کــاخ بــه

رود، و اسـپنداتِس مـغ کـه نايـب الـسلطنه در       پنج سال بعد تانيوکسارکس به لشکرکشي مـصر مـي      

دايـات و ماردونيـاس و    نا و نـورون نامهاي انوف و ايدِر   ماد بوده به دستياري هفت افسر مادي به       

تانيوکـسارکس وقتـي در مـصر    . کنـد  کند و سـلطنت مـاد را قبـضه مـي           باريس و ايتافرناس قيام مي    

  .کند شود و خودکشي مي شنود ديوانه مي اين خبر را مي

م بـه    پ۴۹۰دهد، اسـپنداتِس مـغ در حـوالي سـال        دست مي   بنابر تواريخي که کتيسياس به    

شــاه پــارس هــم در ايــن زمــان داريــوش بــوده کــه بــه يونــان لشکرکــشي    . بــودهســلطنت مــاد رســيده  

يونــان را چونکــه مربــوط بــه وطــن خــودش بــوده و       داســتان لشکرکــشي داريــوش بــه  . کــرده اســت 

هـاي او   تـاريخ مـاد نيـز از ايـن زمـان در نوشـته      . درست شنيده بوده درسـت بازنويـسي کـرده اسـت     

شــايد در جــاي   . کجــا کــشيده   ن اســپنداتِس مــغ بــه  شــود و معلــوم نيــست کــه فرجــام ايــ      بريــده مــي 

ماد لشکر کـشيده و اسـپنداتِس         ديگري از کتاب او داريوش وقتي از لشکرکشي يونان برگشته به          

هائي چندان دروغِ زشـتي بـوده کـه هـيچ      مغ را کشته و کشور ماد را گرفته است؛ ولي چنين نوشته  

  . ما بماندنگار يوناني آنها را نقل نکرده است تا براي تاريخ

پــرداز  بينــيم، نامهــائي کــه ايــن کيــسياِس دروغــين ســاخته مخلــوق ذهــن داســتان  چنانکــه مــي

) آميتــيس(» ايتــيش اَمە«يــادآور نــام  » آميتيــداس«در ميــان نامهــا فقــط نــام  . خــودش بــوده اســت 

ــصَّر دوم بابــل اســت، کــه ايــن کتيــسياِس دروغــين در جــائي        ــد نَ دختــر هوخــشَتر و شــهبانوي نَبوخَ

. کوروش داده و شده مـادر پـسران کـوروش        زني به   يده بوده و وارد اين داستان کرده و او را به          شن

نَە «تانيوکسارکس کـه او پـسر کـوروش و شـاه مـاد معرفـي کـرده نيـز شـايد تلفـظ يونـاني                          » وزَرکَە تـَ

هاي  هتوانسته يکي از قهرمانان افسان مند، که مي اندام و تَنَه    باشد، يعني مرد درشت   ) تن  بزرگ(

گــوش  چاروادارهــاي ايرانــي بــوده باشــد و توســط چاروادارهــا در يکــي از ســفرهاي بازرگــاني بــه 

» خادوشـيه «نـشين   سرزمين کادوسيە نيز شايد منطقۀ آرامي    . اين کتيسياِس دروغين رسيده بوده    
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باشــد کــه در شــمال عربــستان بــر کرانــۀ جنــوبي فــرات در ســرزميِن باســتانيِ اور کَلــده واقــع بــوده        

آنجـا   ، و چـه بـسا کـه ايـن کتيـسياس دروغـين در سـفري بـه           )شـد » قادسيه«جائي که نامش بعدها     (

هـاي مـردم    اين سرزمين منبعي بـراي بـسياري از افـسانه        . دانسته است   رسيده بوده و نامش را مي     

قبايل بيابانهاي شام بوده که برخي از آنها براي ما بازمانده است، و جاي سـخن از آنهـا اينجـا                      

شـايد  . بوجيە و بردِيە در داستان کتيسياس دروغين هـيچ خبـري نيـست       از گاؤماتَە و کام   . نيست

شــايد نامهـاي اســپنداتِس و اســپيتاماس را او در يکــي از ســفرهاي  . او ايـن نامهــا را نــشنيده بــوده 

گونـه    ايـن   چارواداريش از داستانهاي حماسي ايرانيان دربارۀ رستم و اسفنديار شنيده بوده و به            

همــان داســتانهاي    کــه نــام خانــدانيِ زرتــشت بــوده نيــز مربــوط بــه    اســپيتامەدرآورده اســت؛ زيــرا  

بـاختريە   حماسي است، و واقعـا هـم زرتـشت در يکـي از لشکرکـشيهاي ايرانيـان قبايـل تـوران بـه                   

شـناخته و چيـزي دربـارۀ زرتـشت         ولي کتيسياس دروغـين زرتـشت را نمـي        . کشته شده بوده است   

بــوده، و مؤســس ديــن مغــان » ســميراميس«در داســتانِ او لقــبِ ســلطنتي » زروســتر«دانــسته،  نمــي

دست سميراميس کشته شده است و پسرش هـم معـشوق سـميراميس بـوده                شاه باختريە بوده و به    

رسمي دقيقًا يوناني که در داستانهاي منسوب بـه هـومر           (آشور برده است      که سميراميس او را به    

  ).آمده بود

نـــام و نـــشان از يـــک قبيلـــۀ بيابـــانگردِ بـــدنام    م، کـــوروش يـــک بيگانـــۀ بـــي بينـــي چنانکـــه مـــي

پادشـاهي مـاد    بوده که دست تقدير و تحريکاِت يک غالمِ ناراضـي از شـاه مـاد او را بـه       ) اَمردها(

ها کشته شده، و پسرش نيز نتوانسته  دست کادوسي رسانده بوده، ولي سلطنتش ديرپا نبوده و به

يعنــي کــوروش در  . طنت مــاد دوبــاره بــه وارث اصــلي برگــشته اســت   ســلطنت را حفــظ کنــد و ســل  

زودگـذر بـوده کـه فترتـي در سلـسلۀ سـلطنتي مـاد ايجـاد         تـصادفي و  ميان شـاهان مـاد يـک رخـداد        

  . کرده بوده است

گويــد از ارتبــاط او و پــارس و هخامنــشيان    کتيــسياِس دروغــين وقتــي از کــوروش ســخن مــي   

. کـــوروش از پـــارس و از خانـــدان هخامنـــشي بـــوده اســـت دانـــسته کـــه  دهـــد؛ زيـــرا نمـــي خبـــر نمـــي

يونـان لشکرکـشي کـرده     شناسد داريوش است که به عنوان شاه پارس مي نخستين شاهي که او به   

هـــا او منفـــور  داريـــوش در نوشـــته. ولـــي داســـتانهاي او دربـــارۀ داريـــوش نيـــز افـــسانه اســـت. بـــوده

ه او را دفن کنند، و پدر و مادر داريوش          اند ک   پارسيان بوده، و وقتي درگذشته پارسيان نگذاشته      

انــد، و جــسد داريــوش بــر روي    دســت شورشــيان کــشته شــده   در راه دفــن کــردن جــسد پــسرشان بــه  

  .زمين مانده است

شود که کتيسياِس دروغين يـک مـرد شـيادي بـوده سـواي کتيـسياس                  از همۀ اينها معلوم مي    
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ايــن . کـار طبابـت مــشغول بـوده اسـت     اصـلي کـه پزشــک معتبـري بـوده و ســالها در دربـار ايـران بــه      

کلـي بيگانـه بـوده، هـيچ کتـابي دربـارۀ        کتيسياس دروغين ايران را نديده بوده، با زبان ايراني به     

هــاي هــرودوت را نيــز   خبــر بــوده، حتــي نوشــته   کلــي بــي  ايــران نخوانــده بــوده، از تــاريخ ايــران بــه   

هائي ساخته بـوده   نشان بدهد افسانهنخوانده بوده، و براي آنکه خودش را آشنا به تاريخ ايران         

خبرتـر از خـودش بخوانـد و جـايزه بگيـرد و کـسب نـان و         هـاي بـي     تا در ميدانهاي آتن براي آتنـي      

انـد چيـزي در    هاي اين کتيـسياس را بـراي مـا بازگذاشـته          نگاران يوناني که نوشته     تاريخ. نام کند 

اره نـشده کـه او وقتـي مـشغول روايـت           جـا اشـ     انـد، و هـيچ      ارتباط با پيشۀ پزشکي از او نقـل نکـرده         

  .باشداين داستانها بوده چيزي از پزشکي يا رياضيات هم گفته يا نوشته 

 چـاروادارِ روسـتايي بـوده کـه بـه      تـوانيم تـصور کنـيم کـه يـک        فقـط مـي   دربارۀ اين کتيسياس    

 ،دهسـاز بـو    دروغپـردازي  داسـتان  سفرهاي بسياري رفته بوده و داستانهاي بسياري شنيده بوده،        

 نـد  را بخوانـد و ادعـاي تجربـه و فـضل ک    هـايش  و براي آنکه در ميدانهاي شهرهاي يونان نوشـته       

و پرداختـه بـوده کـه هـيچ ارتبـاطي بـا واقعيتهـاي تـاريخي           داستانهائي را از پـيش خـودش سـاخته          

گفته؛ و  شايد هم او کتابش را خودش ننوشته بوده، بلکه در ميدان شهر داستان مي            . اند  نداشته

انــد نوشــتۀ يکــي يــا چنــدتا از شــنوندگان بــوده، کــه منبــع اصــليش   او نــسبت داده ايتهــائي کــه بــهرو

کتيــسياس «همــين کتيــسياِس دروغــين بــوده، و نويــسنده در آغــاز هرکــدام از مطــالبي کــه نوشــته         

  ١.هاي اين کتيسياس است اين وسيله معلوم شده که کتاب از بافته را آورده بوده، و به» گفت

ــتانه ــراف   در داسـ ــردي داراي انحـ ــشيارشا مـ ــواره  اســـت و جنـــسي و اخالقـــي اي او، خـ همـ

 کــه بــسياري از افــراد  شــود مــيزنــان خانــدان هخامنــشي نظــر بــد دارد؛ و ايــن رفتــارش موجــب     بــه

در يکـي از ايـن داسـتانها، خـشيارشا      .  برونـد   از ميـان    گردنـد و    او خاندان سـلطنتي گرفتـار انتقـامِ      

بينــد کــه زن حاضــر نيــست رام بــشود      ، و وقتــي مــي شــود مــي يکــي از بــرادران خــودش   زنِعاشــق 

عاشـق   اتفاقًا وصال مادر برسد؛ ولي   راه بتواند به    گيرد تا از آن     را براي پسر خودش مي      دختر وي 

                                                 
هاي سوم و چهارم هجري که مؤلف اصلي امالءکننـده بـوده، و     درست شبيه بسياري از کتابهاي سده    -1

او   که اکنون کتاب بـه      يعني کسي (» قال ابو فالن  «در آغاز هر مطلب عبارِت       )راويه: عربي  به(نويسنده  

دســـت  دش بـــهتـــاريخش و همچنـــين تفـــسيرش را خـــو» طبـــري«حتـــي . را آورده اســـت) منـــسوب اســـت

مولــوي نيــز  . انــد نوشــته گفتــه را مــي  کــرده و چنــد نفــر آنچــه کــه او مــي    خــودش ننوشــته، بلکــه امــالء مــي  

. نوشـته اسـت   کـرده و شـاگردش ۔حـسام الـدين۔ مـي          دست خودش ننوشـته بلکـه امـالء مـي           مثنوي را به  

سته بــوده و ايــن کتيــساس دروغــين نيــز وقتــي در ميــدان آتــن در ميــان جمعيــت انبــوه برفــراز بلنــدي نشــ        

شـده کـه هرچـه از زبـانش بيـرون       گفتـه چنـان مـست سـخن مـي         تاريخ ايران را بـراي شـنوندگانش بـازمي        

 .سو آشکار است سرائي از همه مهارت او در داستان. داده است آمده را تحويل شنوندگان مي مي
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. دهـد  مـي او   ئـي بـه      و شاه هديـه    شود  ميدختر تسليم   .  که اکنون زنِ پسرش است     شود  ميآن دختر   

مثل زنهاي يونـاني   (دست خودش بافته است    ارشا به ئي است که شهبانوي خشي      اين هديه جامه  

ايــن گمــان کــه ايــن پيــشامد     د، و بــهبــر شــهبانو ازموضــوع بــو مــي  . )انــد بافتــه ريــسيده و مــي  کــه مــي 

او در جشن سال . گيرد که از مادر دختر انتقام بگيرد       مادر دختر است، تصميم مي     ۀسبب حيل   به

. او تــسليم کنــد   بــه۔ زنِ بــرادر خــشيارشا اســت کــه۔کنــد کــه ايــن زن را   نــو از شــاه درخواســت مــي 

 نيــز افــراد ۔يعنــي بــرادر شــاه ۔شــوهر زن . کنــد تکــه مــي دســت خــودش تکــه  آنگــاه انــدام زن را بــه 

ــا برضـــد شـــاه بـــشورد؛ ولـــي در راه توســـط      مـــيبـــاختريە بـــه و دارد مـــياش را بر خـــانواده گريـــزد تـ

  .گردد کشته مياش   افراد خانوادهۀ و با همشود ميمأموران شاه دستگير 

 او .گــــردد و کــــشته مــــي شــــود دربــــاري مــــيئــــي  طئــــهقربــــاني تو خــــشيارشا در داســــتانهاي او

نام مگـابيزوس پـسر زوپيـروس بـود و زنـا        نويسد که خواهر خشيارشا زنِ يکي از خويشانش به          مي

ليکن خشيارشا از کشتن خواهر . کرده بود و ميگابيزوس از خشيارشا تقاضا کرد که او را بکشد        

. خشم شد و در صدد شد که خـشيارشا را بکـشد           مگابيزوس از خشيارشا به   . دش امتناع نمود  خو

پسر بزرگ خشيارشا که داريوش نام داشـت نيـز از پـدرش در خـشم بـود زيـرا کـه زنِ او را پـدرش             

او بــا همدســتي داريــوش و ارتبــانوس و همچنــين . زناکــاري کــرده بــود فــساد کــشانده و وادار بــه بــه

. خـشيارشا زهـر خورانـد و او را کـشت     طنتي که نامش ميتردات بود توطئه چيـد و بـه         دار سل   خزانه

ــير   ديگـــر فرزنـــدان  و ، نـــشاندســـلطنت بـــه خـــشيارشا را ۀ ســـال۱۸ پـــسر ارتبـــانوس پـــس از آن اردشـ

دســت  را نيــز بــه  ۔ قتــل پــدر بــود ۀ و شــريک توطئــ تــر بــزرگازجملــه داريــوش کــه پــسر   ۔ خــشيارشا

. بردار زده شدفرمان اردشير  بهجرم خيانت و قتل خشيارشا   بهات نيز ميترد. برد از مياناردشير

در صــدد شــد کــه اردشــير را بکــشد و خــودش شــاه شــود، لــيکن زخمــي کــه در           ســپس ارتبــانوس 

 همدســت او .خوابگــاه بــه اردشــير زد کــارگر نــشد و اردشــير دســتور داد او را زيــر شــکنجه کــشتند 

پـسر ارتبـانوس را اردشـير     سـه . ر زير شکنجه کشته شـد     نام اسپاميترس بود که همچنين د       مردي به 

هــر ســه پــسر در آن  . جنگــي فرســتاد کــه يقــين داشــت کــشته خواهنــد شــد     همــراه مگــابيزوس بــه  بــه

در بــرد، و زنــش   جنــگ کــشته شــدند، ولــي مگــابيزوس کــه زخــم شــديدي برداشــته بــود جــان بــه          

پس از آن مادر و خـواهر و  . ود يافتاو را مداوا کرد تا بهب     ) همان زني که متهم به زنا کرده بود       (

  .برادر مگابازوس پادرمياني کردند تا مگابازوس با زنش آشتي کرد

بينـــيم۔ داســـتان فـــساد و کـــشت و کـــشتار متقابـــل اســـت، و خبـــر از         داســـتان ۔چنانکـــه مـــي  

فساد اخالقي خاندان شاهي مايۀ اصلي داسـتان        . دهد  فروپاشي سلطنت هخامنشي از درون مي     

اردشــير کــه . شــوند تــا جنبــۀ اســرارآميز داســتان بيــشتر شــود  گــران نيــز کــشته مــي ئــههمــۀ توط. اســت
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بايـست کـه در برابـر اينهـا زوري نداشـته باشـد همـۀ            توسط اينها به شـاهي نـشانده شـده بـود و مـي             

امــا کتيــسياس دروغــين   . اتهــام شــرکت در قتــل پــدرش از ميــان برداشــت      يکــي بــه  اينهــا را يکــي 

ريــوش پــسر بــزرگ خــشيارشا را شــريک قتــل پــدر کنــد، زيــرا او پــس از    متوجــه نبــوده کــه نبايــد دا 

در اينجـا کتيـساس دروغـين    . شـود  معموالً در چنين مواردي پسر بزرگ شاه مي. پدرش شاه نشد 

  .در پرداختن داستانش مرتکب اشتباه بزرگي شده است

ر و مـاد    داستان خشيارشا نيز شبيه داستانهائي است که کتيسياس دروغين دربارۀ شاه آشو           

بـــا اطـــالع ۔از آنجـــا کـــه هـــرودوت . و کـــوروش و پـــسرانش و اســـپيتاماس مـــغ ســـاخته بـــوده اســـت 

بـه موضـوع توطئـه در دربـار خـشيارشا و اردشـير       ئـي    هـيچ اشـاره  ۔وسيعي که از تاريخ ايران داشته   

يقين گفت که اين  توان به  ندارد، پس ميئي به کشته شدن خشيارشا   اول، و همچنين هيچ اشاره    

.  بـوده اسـت   دروغـين  ذهن شخص کتيـسياِس ۀبنياد و ساخته و پرداخت    کلي دروغ و بي     تان به داس

 ۀزيـسته چنـين وقـايعي در خـانواد     کتيـسياس مـي   ايـن   امکان اينکه در شهري از شهرهاي شـام کـه           

.  استدور از پذيرش خرد داده باشد نسبتدربار ايران   آن را به   اوحاکم محلي رخ داده بوده و       

 وقـايع دربـار   اوافتـاده را   اتفـاق مـي  در يـک خانـدانِ حاکمـان بـومي     در آن شـهر شـام   يعني هرچـه   

ــاه خـــشيارشا را در خيـــالش توســـط يـــک توطئـــه     ــته و  از ميـــانايـــران فـــرض کـــرده آنگـ پـــسر  برداشـ

ــير را بـــهنوجـــوانش ــار ايـــران را مرکـــز توطئـــه و آشـــفتگي و       اردشـ ــا دربـ ســـلطنت نـــشانده اســـت، تـ

هـائي کـه در    توطئـه   چنـدين تـن از بزرگـان خانـدان هخـامنش را بـه           بعـد هـم   . نابساماني جلوه دهد  

  .کشتن داده است خيالش به اين داستان آورده در

 پــسر ۱۵۰ زن گرفتــه بــود و  ۳۶۰خــوانيم کــه اردشــير اول   بــاز، در داســتانهاي کتيــسياس مــي  

 درگيريهــاي خانــداني برســر   کــه جانــشين اردشــير شــد  دومخــشيارشا بــا روي کــار آمــدِن  . داشــت

دســـت يکـــديگر کـــشته  گـــردد و بـــسياري از فرزنـــدان اردشـــير اول بـــه  تخـــت و تـــاج بـــا او آغـــاز مـــي 

تـاج و تخـت    صـدد دسـتيابي بـه      بـه خـشيارشا دوم     تا از برادرانِ     ۱۶داستانها،   بنابر اين    .گردند  مي

ــان برآمدنـــد  ــه . پدرشـ ــام يکـــي بـ ــشيارشا دوم  ســـکيديانوس نـ ــه خـ ــود کـ ــه مـــست و   را بـ ــالي کـ در حـ

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

شـوريد و سـکيديانوس را    سـکيديانوس بـود برضـد   اوخـوس کـه شـهريار بـاختريە     بـرادر ديگـرش   

. ســـلطنت نشـــست  بـــهدوم داريـــوش در انبـــار خاکـــستر افکنـــد و خفـــه کـــرد و خـــود بـــا لقـــب  گرفتـــه

، ولي بر او بود شهريار سوريه    رو شد که    روبه ارشيتش برادر ديگرش    شورش نيز با    داريوش دوم 

 هـاي پـدرش بودنـد    کـه از همخوابـه   ش بـرادران  ۀ برداشت وآنگـاه همـ      از ميان  پيروز گرديد و او را    

 پـسر اردشـير اول را کتيـسياس    ۱۴۹ ترتيـب  ايـن  بـه . تـن را نيـز زنـده نگذاشـت          و يـک    کرد کشتاررا  
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 کشته شدن چنين شماري از خاندان شـاهي     داند که   قدر نمي   دهد، ولي اين    کشتن مي   دروغين به 

عهــــد و جانــــشين بالفــــصل    داريــــوش دوم کــــه ولــــِي.چــــه بالئــــي برســــر ســــلطنت درخواهــــد آورد 

ــن    ــين ايـ ــسياس دروغـ ــوده را کتيـ ــشيارشا دوم بـ ــه  خـ ــه بـ ــي  گونـ ــصوير مـ ــشونت     تـ ــساد و خـ ــا فـ ــشد تـ کـ

 خـشونت رفتـار    گونه بـا    هخامنشيان را نشان داده باشد؛ يعني مردمي که با خاندان خودشان اين           

انــد  کــرده  و همــديگر را کــشتار و نــابود مــي انــد و همــواره در توطئــه برضــد يکــديگر بــوده کــرده مــي

خــــاطر برقــــرار داشــــتِن صــــلح و آرامــــش در کــــل جهــــان را    ادعــــاي سرپرســــتي جهــــان متمــــدن بــــه 

ــه و بــراي آتنــي   داســتانهائي کــه او مــي  . انــد داشــته ــه اســت شــنيدنش بــراي     هــا بــازمي  پرداخت گفت

جـز نامهـاي شاهنـشاهان از داريـوش         بـه  .انگيز بود ولي هيچ حقيقي را دربر نداشت         انيها دل يون

عنــوان اعــضاي   بعــد، ديگــر نامهــا ســاختۀ ذهــن خــود او بــوده، و بــسياري از نامهــائي کــه او بــه      بــه

  .خاندان سلطنتي آورده است حتي نامهاي ايراني نيست

زرگ شاهنــشاهي در اســتخر اســت و   دانــسته کــه پايتخــِت بــ    گونــه کــه نمــي   کتيــسياس همــان 

گـاه نـشنيده بـوده     گونـه کـه نـام همـدان را هـيچ       پنداشته که شاه هميشه در شوش است، و همان          مي

دانسته که آرامگاههاي داريوش و خشيارشا و اردشـير           که سومين پايتخت شاهنشاهي بود، نمي     

رودان در  گان شام و مياندهد آنها را مثل مرد اول در کجا است، لذا وقتي از مرگ آنها خبر مي    

شـدند، و انگـار کـه گـورِ       نمايانـد کـه در شـوش دفـن مـي            کنـد، و حتـي چنـين مـي          زير زمين دفن مـي    

گويـــد کـــه وقتـــي اردشـــير  حتـــي در داســـتاني مـــي. ايـــن شـــاهان در شـــوش را نيـــز ديـــده بـــوده اســـت

 هزاربـد کـه   درگذشت او را در جائي دفن کردند که مورد نظر خـوِد اردشـير نبـود، و بـاگورازوسِ         

سنگـسار کـشته    خبر در آنجا دفن کرده بود مـورد خـشم جانـشين اردشـير قـرار گرفـت و بـه        او را بي 

کتيسياِس دروغين خبر نداشته که اردشير پيش از درگذشـتش آرامگـاه باشـکوه خـودش را               . شد

ــاخته بـــــوده اســـــت، و         ــوش و خـــــشيارشا در دل کـــــوه ســـ ــتخر درکنـــــار آرامگاههـــــاي داريـــ در اســـ

  .  که اردشير هم در شوش دفن شده استپنداشته مي

صــــورت دوران پــــر از توطئــــه و دسيــــسه  دوران ســــلطنت داريــــوش دوم را نيــــز کتيــــسياس بــــه

او . تـصوير کـشيده اسـت، تـا اطـالع خـودش از تـاريخ ايـران را بـراي يونانيـان نقـل کـرده باشـد                             به

 گرفته و داستانهائي   )اناباسيس ( گزينوفون سفرنامۀا از    داريوش دوم را عمدتً    زمانرخدادهاي  

 بنـابر  .هـاي خـودش معرفـي کنـد     هـا و شـنيده    تـا آنهـا را ديـده       آنها افزوده اسـت      خودش به  از پيش 

خــواهِر ( ۀ خالــ کــهبــابلي، داريــوش دوم از يــک مــادر بــابلي بــود، و همــسري داشــت       اوداســتان 

 او نـام را ايـن  .  داريوش دوم را پروشات نوشته است     شهبانويکتيسياس نام   . بودخودش  ) مادرِ

پريـزاتيش  دانـسته و   گرفته است، زيـرا گزينوفـون نـام شـهبانوي داريـوش دوم را مـي               گزينوفون   از



۴۶۵  ي کتيسياس دروغينشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                         داستانها

 پريــزاتيش را زنــي  کتيــسياس در داســتانش . )زاده پــري( کــه پارســي خــالص اســت    نوشــته اســت 

شـديدي    تـأثير شـاه  بـر  اود کـه  نويس مي قلمداد کرده است و در دربارها  محور توطئه خونخواره و   

  .کرد و دست او را در دربارش بازگذاشته بود هاي او توجه مي خواسته اه بهاشت و شد

 در .آمدهاي شکست و قتـل کـوروش کهتـر نيـز داسـتانهاي جـالبي سـاخته اسـت                 دربارۀ پي 

خـشم بـود، و از     بـه   کـوروش  از کـشته شـدن فرزنـد محبـوبش        پريـزاتيش    خوانيم که   اين داستان مي  

او  در حـضور شـاه گفتـه وي بـوده کـه کـوروش را کـشته اسـت بـه               خواست کـه مـردي کـه روزي          شاه

ــه   ــا بـ ــسپارند تـ ــد  بـ ــاداش دهـ ــه  . او پـ ــزاتيش ســـپس بـ ــژه  پريـ ــان ويـ ــرد را    غالمـ ــتور داد ايـــن مـ اش دسـ

 و چــشمانش را داشــتند و زبــانش را بريدنــد هــا نگــاه شــکنجه ســپردند و ده روز در زيــر شــکنجه بــه

پريـزاتيش  و گويـا   .  او را در زيـر شـکنجه کـشتند          و برکندند و در گوشهايش مواد گداخته ريختند      

انـد را   شتن کـوروش شـرکت داشـته    شخـصًا در کـ     کـه   کار گماشت تا کـساني      اش را به    أموران ويژه م

 ازجملــه کــساني بــود کــه پــس ازجنــگ پــاداش    ەداتَميتــر.  انتقــام بگيــرد  از آنهــاشناســايي کنــد و 

ــزاتيش . ريـــزاتيش بـــودشـــک پر دريافـــت کـــرده بـــود و مـــورد   شاهنـــشاهي ازگيـــر چـــشم ــا پرييـ  گويـ

 ەداتَميتــردر حالــت مــستي از زبــان   خــاص او رأمومهمــاني فراخوانــد و مــ   را بــهەداتَميتــرروز  يــک

ميتــــرداتَە را پريــــزاتيش . کــــوروش زده و او را ازپــــا افکنــــده اســــت بيــــرون کــــشيد کــــه ضــــربتي بــــه

تها و ســـرش را بيـــرون  ســـپرد؛ او را در صـــندوقي نهادنـــد و دســـگـــران شـــکنجه بازداشـــت کـــرده بـــه

مـين   در هاو. دادنـد  او شـير و عـسل و ديگـر خوردنيهـا مـي      کردند، و روزها در اين حالت بود و به  

 روز ۱۷رم در آن ايجاد شد و  و ککرد و درنتيجه پوستش عفونت کرد صندوق قضاي حاجت مي

  ١.زير شکنجه بود تا متالشي شد

را   بـود کـه خـدمتگزاران باوفـاي اردشـير     پريزاتيش بـرآن ،   دروغين  کتيسياس بنا بر داستان  

 پريـزاتيش افـسري بـود کـه پـس      نفرتازجمله افراد مورد . نيست کند ديگري سر به  يکي پس از  

زبــان  اش از أمور ويـژه پريــزاتيش توسـط مـ  . سِـمِت دبيـر مخــصوص شـاه منـصوب شـد      جنـگ بـه   از

 .ي شــاه بــرده اســت  بريــده بــراشــدنش  پــس از کــشته ايــن مــرد بيــرون کــشيد کــه او ســر کــوروش را   

 بـا  ) طـال ۀهزار سـک (برسر هزار زريک روزي و  ئي انديشيد، پريزاتيش براي کشتن اين مرد حيله    

در دور دوم بـا شـاه    . شاه داد   ا به  و در دور اول باخت و هزار زريک را نقد          شاه شطرنج بازي کرد   

 دور، پريـزاتيش  در ايـن . برنـده بدهـد    سـرا را بـه  ۀقرار گذاشت که هرکس بازنده شود پنج خواج     

 را وقتــي دبيــر  .وي ببخــشد جــاي پــنج تــن فقــط دبيــرش را بــه    شــاه خواســت کــه بــه   برنــده شــد و از 

 دســـتور داد او را زنـــده زنـــده در برابـــر او پوســـت  ســـپرد وگـــران بـــه شـــکنجه او را تحويـــل گرفـــت،
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  ١.هالکت برسد شکنجه به در زير  آن پوست برصليب زدند تا در ميانبرکندند و

ــتان دي ــه کتيــــسياس داســ ــينگــــري کــ ــزاتيش آورده  دروغــ ــه پريــ ــه آنکــ ــتاتيراعروســــش   بــ  اســ

 در ايـــن داســـتان . کـــردشاو زهـــر خورانـــده نـــابود يـــد و بـــهورز مـــي اردشـــير دوم رشـــک شـــهبانوي

که وقتي استاتيرا بميرد انگشت اتهام شاه تا ئي ماهرانه طرح کرد   که پريزاتيش نقشهخوانيم مي

روزه بــا شــاه و اســتاتيرا برســر يــک ســفره غــذا       يــن منظــور همــه  او بــراي ا. ســوي او دراز نــشود  بــه

سـفره نهادنـد    دستور او کاردي را بر  جنايتش را انجام دهد، بهخواست ميروزي که  . خورد  مي

پريــزاتيش بــا دســت خــودش  . ش پــاک بــودهــري کــشنده آغــشته بــود و يکطــرف  ز کــه يکطــرفش بــه 

اين عمل . اش را در بشقاب استاتيرا نهاد مه برياني که برسفره بود را دونيم کرد و يک نيۀپرند

خوردن   بدگماني بهگونه هيچاستاتيرا بدون    شد، و   عروسش تلقي مي     محبت نسبت به   ۀمثاب  او به 

   ٢. در اثر زهري که همراه با چاقو وارد گوشت شده بود شهبانوي نيکوکار درگذشت.ادامه داد

مهــري پــي بــرده   نــين رازهــاي ســربه چ گونــه بــه معلــوم نيــست کــه ايــن کتيــسياِس دروغــين چــه  

پــردازي بــوده کــه فرامــوش    پرداختــه چنــان غــرق در دروغ   او وقتــي ايــن داســتانها را مــي  ! اســت؟

شـوند را وارد داسـتانش کنـد و خـودش را نـسبت         گـاه افـشاء نمـي       کرده که نبايد رازهائي کـه هـيچ       

 کــه متوجــه ايــن موضــوع  ولــي عــادت چــارواداريِ او مــانع از آن بــوده . آنهــا بــاخبر نــشان بدهــد  بــه

مهرتـرين رازهـاي    هـا بگويـد کـه مـن از سـربه      بشود؛ و چنين داستانهائي را آروده است تا به آتنـي  

  .ام شده درون دربار ايران نيز باخبر مي

ايـران   وفـادارترين سـپهدار     به خوانيم که پريزاتيش    در داستان ديگري از اين کتيسياس مي      

ــرنَە کـــه در انـــاتولي يـــد، زيـــرا او در جنـــگ اردشـــير و  ورز مـــي کينـــه بـــودار ليـــديە۔ ۔شـــهري  چيترفـَ

نظر پريزاتيش در شکست و قتل کوروش  کوروش رشادتهاي شاياني از خود نشان داده بود و به

 بدبين کرد و برآن داشت که کساني مردعناوين گوناگون شاه را از اين  او به. داشتسهم عمده 

  .کردندنيست   بهسر را  چيترفَرنَە  وفرستاد يسسارد به

زن   در اثـر حـسادتي کـه بـه    پريزاتيش  که خوانيم  باز در داستان ديگري از اين کتيسياس مي       

يکي از بزرگان دربار بنـام اردشـير داشـت، نـزد شـاه سـعايت کـرد کـه اردشـير هـواي دسـتيابي بـر                             

 کــشتن وي کــرد و خــودش دســت   بــهتحريــکوســيله شــاه را  ايــن ، و بــهداردتخــت و تــاج را در ســر  

 همــسر يکـي از افـراد خانـدان هخــامنش    پريـزاتيش ديگــر اينکـه دختـر شـاه و    . قتـل ايـن مـرد زد    بـه 

وقتـي ايـن خبـر    . زنـي گرفـت      را نيـز بـه     خـودش  خـواهر    تَخـمە   تـرِے ايـن   .  بـود  »تَخـمە   تـرِے «نـام     به

                                                 
  .۱۸: همان -١

  .۲۰:  همان-2



۴۶۷  ي کتيسياس دروغينشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                         داستانها

شـورش درآورد و او    را برضـد او بـه      تَخـمە   تـرِے  رسيد، وسائلي انگيخت و اطرافيـان        پريزاتيش  به

گــور  بابــل آورده همــه را زنــده بــه پــس از آن مــادر و دو بــرادر و دوخــواهر او را بــه . کــشتن داد ا بــهر

گورکنـد، ولـي در اثـر      بـود را نيـز زنـده بـه    تَخـمە  تـرِے کرد و برآن شد که زن پسر خودش که دختـر          

  .ه او را زنده گذاشتگريه و زاري پسرش از او درگذشت

 شـاه از پريـزاتيش      جنايتهـا ايـن   پـس از    خـوانيم کـه        مـي  در دنبالۀ داستان کتيسياس دروغـين     

و پس از مدتي دل شاه ، رفتبابل  برود، و پريزاتيش به خودش ۀنزد خانواد بابل خواست که به

  . پير شده بود چندان ديري زنده نماندکه و چون؛شوش برگشت  بهمجددادست آورده  را به

 کــه کتيــسياس دروغــين بــا  و داريــوش دوم دربــارۀ اردشــير دوممجموعـۀ داســتانهاي تخيلــي 

۔کـــه در اســـتفاده از نامهـــائي کـــه گزينوفـــون در کتـــابش آورده جعـــل کـــرده بـــوده دربـــار ايـــران را  

تــصوير   ريــز را بــه  ئــي از مردمــان ابلــهِ خــشن و خــون     مجموعــهزمــان محــور تمــدن جهــان بــود۔      آن

ادعاي آشنايي با تاريخ زمان  از آنجا که در آن. اند  کشد که کاري جز کشتار يکديگر نداشته        مي

ــاني در    و فرهنـــگ ايرانيـــان   ــام و آوازه بـــراي هرکـــدام از تحـــصيلکردگان يونـ از عوامـــل کـــسب نـ

، کـه عمومـا مورخـان    کار نوشـتن تـاريخ ايـران شـدند     کشور خوشان بود، بسياري از آنها دست به       

ايـن  . گيـز اسـت  ان واقعي بودند، ولـي درميـان آنهـا ايـن کتيـسياس دروغـين يـک اسـتثناء شـگفت            

ايـن    بدون آنکه اطالعي از ايران و تاريخ ايـران و وقـايع داخلـي ايـران داشـته باشـد دسـت بـه                       مرد

» تاريخ ايـران «تحت عنوان  وار را     و غيرواقعي و افسانه   ئي از اطالعات آشفته       کار زد و مجموعه   

ه نمــود مــيير هــا دلپــذ  اســاس بــوده ولــي بــراي يونــاني    بــيکــه  هرچنــد داســتانهاي او .انتــشار داد

کــرده، و   در دربــار ايــران خــدمت مــي  ادعــاي اينکــه او همــان کتيــسياس معــروف اســت و    . اســت

 بـه مطـالبي کـه نوشـته      از آرشيو سـلطنتي گرفتـه اسـت     و شنيده    ايران  در درون دربار   اطالعاتش را 

 دانـسته کـه پـارس و     نمـي اين کتيسياِس دروغينولي . داد خواند اهميت مي بود و براي مردم مي   

دانــسته کــه بــاختريە هــزاران کيلــومتر از مــاد دور اســت،     جهــان قــرار دارنــد، نمــي  مــاد در کجــاي 

ايــران   بــهگــاه هــيچ کــه او دارد مــي و همــين معلــوم دانــسته کــه بابــل در کجــا واقــع شــده اســت،   نمــي

پـردازي کـسب      جاي کتيسياس مفقود جازده بوده تا با داسـتان           او خودش را به    .نرفته بوده است  

نــان کنــد؛ زيــرا خــدمت در دربــار ايــران نــزد يونانيهــا يکــي از بزرگتــرين افتخــاراتي شــمرده   نــام و 

او بخــش بزرگــي از کتــابش را بــه  . آن نائــل آيــد توانــست بــه شــد کــه کمترکــسي در جهــان مــي   مــي

لذا سميراميس براي يونانيـان دنيـاي باسـتان بـه يکـي      . افسانۀ سميراميس اختصاص داده است   

  .  تبديل شد و داستانهايش در بسياري جاها برسر زبانهاي يونانيان افتادهاي جهان از اعجوبه

خواهنـــد کـــه دروغـــين بـــودن ايـــن کتيـــسياس و شـــياد بـــودِن او را   شناســـان غربـــي نمـــي ايـــران
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پــرداز بــودنِ او اتفــاق نظــر دارنــد، او را همــان کتيــسياس       بپذيرنــد، و درعــينِ حــالي کــه بــر دروغ   

گوينــد کــه اطالعــات   دربــار ايــران خــدمت کــرده بــوده، لــذا مــي  داننــد کــه مــدتهاي درازي در   مــي

خاطر ضـديتي کـه بـا         خواسته که حقايق را بنويسد بلکه به        بسياري دربارۀ ايران داشته، ولي نمي     

مـثال  . هرودوت داشته ايـن جعليـات را درسـت کـرده و پراکنـده تـا هـرودوت را از اعتبـار بينـدازد            

گويــد  پــرداز بــودنِ کتيــسياس ســخن مــي    ن دربــارۀ دروغديــاکونوف پــس از آنکــه بــا دليــل و برهــا    

او . پوشـي کنـيم   هـاي کتيـسياس چـشم      کلي از نوشته    توانيم که به    حال ما نمي    با اين «افزايد که     مي

هـا   واقعا مدتي دراز در ايران زيست و با بسياري از پارسيان و مادها آشنا بود و روايات و افـسانه           

کنـد يـک واقعـه يـا      ارزشي که نقل مـي  هي در ميان مطالب بيو بگومگوهاي فراواني شنيد، و گا    

جـاي    ديـاکونوف بـه   » .شود که محال است خودِ او جعل کرده باشـد           يک نام يا روايتي يافت مي     

نويـسد   جاي کتيـسياِس مفقـود جـا زده بـوده، مـي       آنکه فکر کند که يک مرد شيادي خودش را به         

 را بـراي خـودش يادداشـت نکـرده و بعـد کـه            که کتيسياس تا وقتي در ايران خدمت کـرده چيـزي          

ذهــن خــودش متکــي بــوده لــذا نامهــا و    نوشــتن کــرده و در نوشــتنش بــه  بــه يونــان برگــشته شــروع بــه 

رسيده جعل کرده و تاريخ ايران را نوشـته اسـت تـا بـه افتخـاري       ذهنش مي گونه که به  وقايع را آن  

افزايد کـه   و مي. بوده است دست يابدشبيه آنچه که هرودوت با نوشتن تاريخ ايران دست يافته  

کــار نوشــتن تــاريخ ايــران شــد تــصميم جــدي داشــت کــه هرچــه را هــرودوت نوشــته    وقتــي دســت بــه

اش يــاري نکــرده يــا   و ازآنجــا کــه حافظــه «وســيله بــر او برتــري يابــد؛   ايــن اســت تکــذيب کنــد و بــه 

طــالبي را جعــل کــرده  بنــدوباري از پــيش خــودش م  اطــالع بــوده بــا کمــال بــي   کلــي از وقــايع بــي  بــه

بايـست کـه يکـي از دو     مـي «افزايـد کـه    حال، دياکونوف در دنبالۀ ايـن مطالـب مـي      با اين » .است

نحـــو  البتـــه علـــم کنـــونِي تـــاريخ بـــه. را دروغگـــو اعـــالم کـــرد) يعنـــي هـــرودت يـــا کتيـــسياس(مـــورخ 

  ١».انکارناپذيري ثابت کرده که هرودوت دروغگو نبوده است

گو بنامد، ولي بسياري  اين حد رفته که کتيسياس را رسما دروغ   کم۔ تا     دياکونوف ۔دستِ 

انــد، تــا جــائي کــه برخــي از آنهــا عالقــه   هــاي او را بــاور کــرده نگــاران نــوين غربــي نوشــته از تــاريخ

ئــي جــاي گاؤمــاتَە را گرفتــه اســت همــان     نحــو آشــفته  دارنــد کــه اســپيتامه مــغ کــه در داســتان او بــه   

دســت  بــوجيە بداننــد کــه بــه ت را معاصــر کــوروش بــزرگ و کــامزرتــشت حقيقــي بپندارنــد و زرتــش

ايـن نظـري اسـت کـه حتـي کـسي همچـون اومـستد                . شورشيان مخالف داريوش کشته شـده اسـت       

بند است، و حتي گمان برده کـه اسـپنداس کـه     آن پاي با باور کردن داستان کتيسياس دروغين به      

گونـــــه، بـــــسياري از  ايـــــن. اســـــتدر داســـــتان کتيـــــسياس آمـــــده اســـــپنداتَە نـــــام اصـــــلي داريـــــوش  

                                                 
  .۲۹ -۲۸:  تاريخ ماد-1
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خواهند که تشکيک دربارۀ کتيسياس دروغين را نفي کننـد و او را       نگاران نوين غربي مي     تاريخ

همان کتيسياس واقعي بپندارند، و گشتاسپ شاه باسـتاني بـاختريە کـه از زرتـشت حمايـت کـرد                    

ت بـوده اسـت نـه    يار پـار بـوجيە شـهر   د که در زمان کـوروش و کـام  نرا گشتاسپ پدر داريوش بدان    

ســلطنت   اومــستد پنداشــته اســت کــه گــشتاسپ پــيش از آنکــه کــوروش بــزرگ بــه      حتــي. بــاختريە

بــوجيە شــهريارِ پــارت شــده    برســد شــاه بــاختريە بــوده و در زمــان ســلطنت کــوروش بــزرگ و کــام     

تـر   کننـده  تـر و گمـراه   ئي آشـفته    تواند نتيجه    باور کردن داستانهاي دروغينِ کتيسياس نمي      ١.است

عنــوان  ئــي کــه حيثيــت يــک پژوهنــدۀ معتبــر غربــِي تــاريخ ايــران را ۔بــه   ايــن داشــته باشــد، نتيجــهاز

  . کشانَد زير سؤال مي باور۔ به مردي افسانه

انـد کـه کتيـسياس بـا هـرودوت ضـديت        شناسان غربي از کجا دريافته معلوم نيست که ايران   

هـرودوت  . وت همخـواني نـدارد  هـاي هـرود     کـدام از داسـتانهايش بـا نوشـته          داشته جز آنکه هـيچ    

توسـط بـسياري از اسـناد تـاريخي و      آنچه را که دربارۀ تاريخ ايران در زمان هخامنشيان نوشـته بـه   

هـــاي  گزارشـــهاي او بـــسيار دقيـــق و از روي شـــنيده. شـــود هـــاي مورخـــان يونـــاني تأييـــد مـــي نوشـــته

 داريــوش بــزرگ را بــا چنــان مــثال داســتانِ گاؤمــاتَە و بــردِيە و. درســت از مــردان آگــاه بــوده اســت

و هـاي داريـوش بـزرگ     نبـشته  هـاي بغـستان و ديگـر سـنگ        دقتي نوشته اسـت کـه اکنـون کـه نوشـته           

هاي داريـوش   هاي او را در کنار نوشته بازخواني شده است ما وقتي نوشته   اسنادبابلي و مصري    

مکتــوب اســتفاده شــويم کــه او يــا از اســناد  گــذاريم متوجــه مــي  مــي و ديگــر اســناد بازمانــدهبــزرگ

نامها و جايهائي کـه او در  . اند تاريخ ايران داشته    کرده يا از شنيدن از کساني که آگاهي دقيق به         

شــدۀ ســدۀ اخيــر قابــل  هــاي يافــت رخــدادهاي تــاريخ ايــران آورده نيــز بــسيار دقيــق و توســط نوشــته

نامهـا در  . ستگونه ا دربارۀ کوروش بزرگ و خشيارشا نيز آنچه نوشته است همين         . تأييد است 

هــاي هــرودوت، آنچــه کــه مربــوط بــه تــاريخ هخامنــشي اســت، همــه درســت اســت، وقــايع       نوشــته

طرز بسيار دقيقي پشت سر هم است و آشفته نيست، و گزارشها همه توسط منابع کتبـي ديگـر               به

کـدام   ولي هيچ. رودان و ايران و مصر و ديگرجاها کشف شده است قابل تأييد است    که در ميان  

ــتانهاي کتيـــسياس دروغـــين دربـــارۀ ايـــران بـــا وقـــايع تـــاريخي انطبـــاق ندارنـــد و همـــه از          از د اسـ

آنچـــه کـــه دربـــارۀ خـــشيارشا و شـــاهان پـــس از او   . پـــرداِز خـــوِد او اســـت  هـــاي ذهـــِن خيـــال  ســـاخته

گفتــه اســت چيــزي بهتــر از داســتانهايش دربــارۀ کــوروش و داريــوش و شــاهان مــاد و آشــور            مــي

جــاي کتيــسياس مفقــود جــازده و  پــردازي بــوده کــه خــودش را بــه  دروغســاز او مــرد افــسانه. نيــست

گفته تا نشان دهد که دربـار ايـران و خانـدان سـلطنتي مرکـز فـساد و               ها مي   داستانهائي براي آتني  
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۴۷۰  ي کتيسياس دروغينشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                         داستانها

ئي است کـه بـا هـر بـادي ممکـن       پاشيده توطئه و کشت و کشتار است و دولت ايران دستگاه ازهم   

ها و مردم يونان نبايد بـراي چنـين دسـتگاهي     ود شود، و آتنياست که ساختمانش فروريزد و ناب  

  .اهميتي قائل شوند و ازآن بشکوهند
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