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 ايشان مادها وانقراض دورة عظمتـ 1

 ولت ماد انقراض د ـ پيمان خون سارديس ـ شاهان ايشان ـ منشأ اين قوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

آيا مادها، كه نقش مهمي در برانداختن دولت آشور داشته اند،  چگونه قومي      
بوده اند؟ پي بردن به اصل اين قوم، بدون شك، امري است كه رسيدن به آن دشوار       

نخستين اشارة به   . ي است كه هميشه آدمي بايستي از وسط آغاز كنداست؛ تاريخ كتاب 
اين قوم در كتيبه اي است كه گزارش حملة شلمنصر سوم به سرزمين موسوم به            

بر آن ثبت شده؛ از اخبار چنان بر    )   ق م 837سال  (پارسوا، در كوههاي كردستان،    
 هفت واليت كم  مي آيد كه در اين ناحيه بيست و هفت امير و شاه، بر بيست و      

مادها  . جمعيت، حكومت مي كرده اند؛ مردم اين واليتها را آمادها يا مادها مي ناميده اند   
از نژاد هندواروپايي به شمار مي روند و محتمل است كه در تاريخ هزار سال قبل از     

در زند اوستا، كتاب    . ميالد از كناره هاي درياي خزر به آسياي باختري آمده باشند  
: رسيان، يادي از اين زادگاه قديمي مي شود، و مانند بهشتي توصيف مي شود   مقدس پا

سرزميني كه آدمي جواني خود را در آن گذرانده، مانند خود ايام جواني، زيباست،            
. به شرط اينكه شخص ناچار نباشد دوباره در آن سرزمين يا در آن ايام زندگي كند          

كردنهاي خود،  از بخارا و سمرقند    چنان به نظر مي رسد كه مادها، در ضمن كوچ  
گذشته، و از اين نواحي، رفته رفته، رو به جنوب سرازير شده و پس از رسيدن به           

اين قوم، در كوههايي كه به عنوان جايگاه     . پارس، در آن سكونت اختيار كرده بودند      
خود در ايران انتخاب كرده بودند، مس، آهن، سرب، سيم و زر، سنگ مرمر، و    
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و چون قومي نيرومند بودند و زندگي ساده داشتند،        .  گرانبها بدست آوردند   سنگهاي  

به كشاورزي بر دشتها و دامنة تپه هاي منزلگاه خود پرداختند و زندگي آسوده اي   
 . براي خويش فراهم ساختند

، كه در درة زيبايي قرار گرفته و آبي     )يعني محل تالقي چند راه  (در اكباتان 
هها به دست مي آمد سبب حاصلخيزي آن بود،  نخستين          كه از ذوب شدن برف كو  
اول خود را بنا نهاد و آن را با كاخي شاهانه، كه بر شهر        شاه ايشان ديااكو پايتخت

بنا بر روايتي كه در  . مسلط بود و نزديك دو كيلومتر مربع وسعت داشت، آراست
و از آنجا به    ديااك- ولي روايت ديگري آن را تأييد نمي كند  -كتاب هرودوت آمده  

قدرت رسيد كه به عدالت اشتهار يافته بود؛ و چون به قدرتي كه مي خواست رسيد، به         
هيچ كس به   «يكي از فرمانهاي وي آن بود كه  . استبداد و خودكامگي پرداخت 

حضور شاه بار داده نشود،  و مردم تنها به وسيلة پيام آوراني مطالب خود را به عرض او           
كسي حق خنديدن يا آب دهان بر زمين انداختن در برابر شاه را    برسانند؛ ديگر آنكه    

 آن بود كه مردم،   …هدف وي از مقرر داشتن اين تشريفات براي شخص خود  . ندارد
مردم قانع    . »كه از ديدن وي محروم بودند، طبيعت او را از طبيعت خود جدا بدانند

د شدند؛ و بنا بر تأثير عادت   ماد، كه زندگي طبيعي داشتند، با پيشوايي اين شاه نيرومن   
و محيط زندگي خويش،  جنگ آزمودگي و تحمل بر سختيهاي جنگ پيدا كردند، و       

دولت آشور . به صورت خطري درآمدند كه پيوسته دولت آشور را تهديد مي كرد 
بارها بر سرزمين ماد حمله كرده،  هر بار چنان پنداشته بود كه ماد چنان شكست      

 برابري با آن را ندارد، ولي بعدها معلوم شده بود كه مردم اين          خورده كه ديگر ياراي 
بزرگترين پادشاه ماد،     .  سرزمين از مبارزه براي بدست آوردن آزادي خسته نمي شوند       

اين . هووخشتره، توانست، با ويران كردن شهر نينوا، به اين كشمكشها پايان بخشد  
 باختري پيش براند و به   پيروزي، خود، محرك وي شد كه لشكريانش را در آسياي  

. دروازه هاي سارديس برسد؛ و اگر كسوفي واقع نمي شد، هرگز از آنجا باز نمي گشت        
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دو پيشوا، كه با يكديگر در حال جنگ بودند، هر دو اين پيشامد آسماني را نذير            
آسماني پنداشتند و با يكديگر پيمان صلحي بستند، و براي استواري آن جرعه اي از          

هووخشتره،  سال بعد از اين حادثه، از دنيا رفت؛ اين پس از         .  نوشيدند خون يكديگر
آن بود كه در زمان پادشاهي خود كشور ماد را، از صورت ايالت تحت تصرف      
كشور ديگري، به صورت امپراطوري بزرگي درآورد كه آشور و ماد و پارس را  

 . يك نسل پس از وي امپراطوري برچيده شد  . شامل بود

ستعجل فرصتي پيدا نكرد كه بتواند در بناي مدنيت سهم بزرگي    اين دولت م
داشته باشد؛ تنها كاري كه كرد آن بود كه راه را براي فرهنگ و تمدن پارس باز و      

پارسيها زبان آريايي،  و الفباي سي و شش حرفي خود را از مردم ماد    . هموار ساخت
اي لوح گلي، كاغذ پوستي و    گرفتند، و همين مادها سبب آن بودند كه پارسيها، به ج        

. قلم براي نوشتن به كار بردندو به استعمال ستونهاي فراوان در ساختمان توجه كردند       
 كه در زمان صلح صميمانه به كشاورزي بپردازند، و در جنگ     -قانون اخالقي پارسيها  
 ، و نيز مذهب زردشتي ايشان و اعتقاد به اهورمزدا و اهريمن و-متهور و بي باك باشند  

سازمان پدرشاهي، يا تسلط پدر در خانواده، و تعدد زوجات و مقداري قوانين ديگر        
 كه از شدت شباهت با قوانين ماد سبب آن شده است كه در اين آية كتاب   -پارس 
ذكر آنها با هم » تا موافق شريعت ماديان و پارسياني كه منسوخ نمي شود  «: دانيال
 و هنر اين قوم يك پاره سنگ يا يك نامه هم  از ادبيات.  همه ريشة مادي دارد-بيايد 

 .بر جاي نمانده است  

اژدهاك يا    . انقراض دولت ماد بسيار سريعتر از تشكيل آن صورت گرفت     
ايشتوويگو، كه به جاي پدر خود هووخشتره به تخت سلطنت نشست، يك بار ديگر  
 اين حقيقت را اثبات كرد كه حكومت سلطنتي همچون بازي قماري است، و در 

وراثت سلطنت، هوشمندي مفرط و جنون، متحد نزديك به يكديگر به شمار  
اين شاه براحتي بر تخت سلطنتي كه به ميراث برده بود نشست، و به عيش و         . مي روند
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مردم نيز، به تقليد از او، از     . نوش و لذت بردن از آنچه نصيب وي شده بود پرداخت       

ده و خشني كه داشتند دست  پيروي دستورهاي اخالقي خشك و روش زندگي سا   
برداشتند و رفته رفته آنها را فراموش كردند؛ ثروت به اندازه اي ناگهاني به چنگ         

مردم طبقات باالي  .  ايشان افتاده بود كه فرصت بهره برداري عاقالنه از آن را نداشتند  
اجتماع بندة مد و زندگي تجملي شده بودند؛ مردانشان شلوارهاي قالبدوزي شده      

شيدند،  و زنان خود را با غازه و جواهر مي آراستند؛ حتي زين و برگ اسبان را      مي پو
قوم ساده اي كه پيش از آن از راه چوپاني زندگي    . نيز با طال زينت مي دادند 

مي كردند، و از سوار شدن بر ارابه هاي خشكي كه چرخهاشان جز گرده هاي ناهموار 
دند، اكنون كارشان آن بود كه بر ارابه هاي    بريده شده از تنة درختان نبود لذت مي بر   

نخستين شاهان ايشان   . گرانبها سوار شوند، و از مجلس جشني به مجلس ديگر بروند      
به دادگستري بر خود مي باليدند، ولي ايشتوويگو، كه روزي نسبت به هارپاگ        
خشمناك شده بود، دستور داد از تن بي سر و دست فرزند او خوراكي فراهم آوردند            

هارپاگ فرمان را اجرا    . و پدر را مجبور كردند كه گوشت تن فرزندش را بخورد     
كرد و گفت هر چه شاه امر فرمايد ماية شادي او مي شود؛ ولي كينه را دردل خود  

كوروش  . نگاه داشت و بعدها به كمك كوروش برخاست تا ايشتوويگو را خلع كند     
، كه در فرمان ماديان بود،  )ختياري شامل خوزستان و ب (جوان، فرماندار واليت انشان  

صفت و ستمگر اكباتان قيام كرد؛ خود مادها از پيروزي وي بر اين مردم     عليه شاه زن
و تقريباً هيچ كس با او از در       : خودكامه شاد شدند و به شاهي او خشنودي نمودند  

رس   تنها يك جنگ كافي بود تا دولت فرمانرواي ماد و حاكم بر پا    . مخالفت در نيامد  
رفته    به صورت فرمانبردار يك فرد پارسي درآيد؛ پس از آن دولت پارس رفته           ) ايران(

 . كارش به جايي رسيد كه تمام خاور نزديك را به زير فرمان خود درآورد    
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 شاهان بزرگـ 2

 كبوجيه ـ سياستهاي روشن وي ـ كوروش داستاني

 حمله به يونان ـ داريوش بزرگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوروش يكي از كساني بود كه گويا براي فرمانروايي آفريده شده اند و، به    
روح شاهانه داشت و   . گفتة امرسن، همة مردم از تاجگذاري ايشان شاد مي شوند   

شاهانه به كار برمي خاست؛ در ادارة امور به همان گونه شايستگي داشت كه در     
يهاي حيرت انگيز خود؛ با شكست خوردگان به بزرگواري رفتار مي كرد و    كشورگشاي

پس، ماية شگفتي نيست كه يونانيان    . نسبت به دشمنان سابق خود مهرباني مي كرد
دربارة وي داستانهاي بيشمار نوشته و او را بزرگترين پهلوان جهان، پيش از اسكندر،             

 هاي هرودوت و گزنوفون نمي توانيم  ماية تأسف آن است كه از نوشته. دانسته باشند
مورخ اول، تاريخ    . اوصاف و شمايل وي را طوري ترسيم كنيم كه قابل اعتقاد باشد    

وي را با بسياري داستانهاي خرافي درهم آميخته، و دومي كتاب خود كوروپايديا          
را همچون رساله اي در فنون جنگ نوشته، و در ضمن آن خطابه اي          ) تربيت كوروش  (

يت و فلسفه آورده است؛ گزنوفون چندين بار در نوشتة خود كوروش را با   در ترب
چون اين داستانها را كنار   . سقراط اشتباه كرده و احوال آن دو را با هم آميخته است 

آنچه به يقين مي توان گفت    . بگذاريم، از كوروش جز شبح فريبنده اي باقي نمي ماند    
ه، چه پارسيان تا آخرين روزهاي دورة     اين است كه كوروش زيبا و خوش اندام بود

هنر باستاني خويش به وي همچون نمونة زيبايي اندام مي نگريسته اند؛ ديگر اينكه وي     
است، كه در نامدارترين دورة       » شاهان بزرگ «مؤسس سلسلة هخامنشي يا سلسلة  



 

www.irantarikh.com  

8
تاريخ ايران بر آن سرزمين سلطنت مي كرده اند؛ ديگر آنكه كوروش سربازان مادي و    
پارسي را چنان منظم ساخت كه به صورت قشون شكست ناپذيري درآمد؛ بر          
سارديس و بابل مسلط شد؛ و فرمانروايي اقوام سامي را بر باختر آسيا چنان پايان داد       
كه، تا هزار سال پس از آن، ديگر نتوانستند دولت و حكومتي بسازند؛ تمام            

بل و ليديا و آسياي صغير بود   كشورهايي را كه قبل از وي در تحت تسلط آشور و با
ضميمة پارس ساخت، و از مجموع آنها يك دولت شاهنشاني و امپراطوري ايجاد       
كرد كه بزرگترين سازمان سياسي قبل از دولت روم قديم، و يكي از خوش       

 .اداره ترين دولتهاي همة دوره هاي تاريخي به شمار مي رود     

 از كشورگشاياني بوده است كه آن اندازه كه از افسانه ها برمي آيد، كوروش 
بيش از هر كشورگشاي ديگر او را دوست مي داشته اند، و پايه هاي سلطنت خود را بر   

دشمنان وي از نرمي و گذشت او آگاه بودند،   . بخشندگي و خوي نيكو قرار داده بود
و به همين جهت در جنگ با كوروش مانند كسي نبودند كه با نيروي نوميدي    

 -پيش از اين  .  داند چاره اي نيست جز اينكه بكشد يا خود كشته شود     مي جنگد و مي
 دانستيم كه چگونه كرزوس را از سوختن درميان هيزمهاي         -بنا به روايت هرودوت    

افروخته رهانيد و بزرگش داشت و او را از رايزنان خود ساخت؛ نيز از بخشندگي و      
سياست و حكومت وي آن بود   يكي از اركان  . نيكي رفتار او با يهوديان سخن گفتيم    

كه، براي ملل و اقوام مختلفي كه اجزاي امپراطوري او را تشكيل مي دادند، به آزادي        
عقيدة ديني و عبادت معتقد بود؛ اين خود مي رساند كه بر اصل اول حكومت كردن      

به همين جهت  . بر مردم آگاهي داشت و مي دانست كه دين از دولت نيرومندتر است  
هرگز شهرها را غارت نمي كرد و معابد را ويران نمي ساخت، بلكه          است كه وي 

نسبت به خدايان ملل مغلوب به چشم احترام مي نگريست و براي نگاهداري  
حتي مردم . پرستشگاهها و آرامگاههاي  خدايان، از خود، كمك مالي نيز مي كرد     
احترام وي را بابل، كه در برابر او سخت ايستادگي كرده بودند، در آن هنگام كه       
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نسبت به معابد و خدايان خويش ديدند، بگرمي برگرد او جمع شدند و مقدم او را    

هر وقت سرزميني را مي گشود كه جهانگشاي ديگري پيش از وي به آنجا         . پذيرفتند 
نرفته بود، با كمال تقوا و ورع، قربانيهايي به خدايان محل تقديم مي كرد؛ مانند  

بول داشت و ميان آنها فرقي نمي گذاشت؛ و با مرحمتي بيش از       ناپلئون، همة اديان را ق 
 .ناپلئون به تكريم همة خدايان مي پرداخت  

وي از لحاظ ديگري نيز به ناپلئون شبيه بود، چه مانند وي، قرباني بلندپروازي       
هنگامي كه از گشودن همة سرزمينهاي خاور نزديك آسوده شد،     . فراوان خويش شد 

د و پارس را از هجوم بدوياني كه در آسياي ميانه منزل داشتند         درصدد بر آمد كه ما  
خالص كند؛ و چنان به نظر مي رسد كه در اين حمله هاي خود، تاكنار نهر سيحون در    
شمال، و تا هندوستان درخاور پيش رفته باشد؛ در همين گيرودارها، و در آن زمان             

 ماساگت، كه از قبايل گمنام      كه به منتهاي بزرگي خود رسيده بود، در جنگ با قبايل      
كوروش نيز، مانند اسكندر،      . ساكن در سواحل جنوبي درياي خزر بودند، كشته شد    

امپراطوري بزرگي را به چنگ آورد، ولي پيش از اينكه فرصت سازمان دادن به آن       
 . پيدا كند، اجل آن امپراطوري را از چنگش بيرون آورد   

اي باقي گذاشته آن بود كه نقص بزرگي كه بر خلق و خوي كوروش لكه  
اين بيرحمي به پسر نيمه ديوانة وي    . گاهي بيحساب قساوت و بيرحمي داشته است   

وي  .  كبوجيه به ارث رسيد، بي آنكه از كرم و بزرگواري پدر چيزي به او رسيده باشد            
،  )سمرديس  : به يوناني (پادشاهي خويش را با كشتن برادر و رقيب خويش، به نام برديا        

د؛ پس از آن، به طمع رسيدن به ثروت فراوان مصر، به آن سرزمين هجوم برد          آغاز كر 
در اين كار كامياب شد، ولي . و حدود امپراطوري پارس را تا رود نيل پيش برد   

در راه رسيدن به  . چنانكه ظاهر است سالمت عقل خويش را بر سر اين كار گذاشت 
وني كه براي تسخير واحة عمون   شهر ممفيس با دشواري فراوان روبه رو نشد، ولي قش     

قرطاجه  ) كارتاژ (فرستاده بود، همه، در بيابان تلف شدند؛ نيز قشوني كه براي گرفتن     
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فرستاده بود دچار شكست شد؛ اين از آن جهت بود كه ناويان ناوگان پارس، كه همه  

ين كبوجيه كه چن.  از مردم فنيقيه بودند، از حمله كردن به مستعمرة فنيقي سرباز زدند  
دين همه مصريان را   . ديد از جا در رفت و فرزانگي و گذشت پدر را فراموش كرد        

از )  آپيس  ( ريشخند كرد، و با خنجر خويش گاو مقدسي را كه مصريان مي پرستيدند  
به اين كار نيز بس نكرد، بلكه نعشهاي موميايي شدة شاهان را از گورها    . پاي درآورد 

ه براي نبش كنندگان قبور شده بود هم توجهي  بيرون كشيد و به لعنتهاي قديميي ك  
گمان  . نكرد؛ معابد را با پليدي آلود و فرمان داد تا بتهايي را كه در آنها بود بسوزانند           

. وي آن بود كه با چنين كارها مردم مصر از بند خرافات و اوهام رهايي خواهند يافت     
 براي -عي بوده است  كه شايد آن بيماري نوبه هاي صر -چون دچار حملة بيماري شد 

مصريان شكي نماند كه اين بيماري كيفري است كه خدايان به او داده اند؛ از آن پس          
كبوجيه، براي . ديگر هيچ مصريي در راستي و درستي ديني خويش شك نداشت 

آنكه زشتيهاي حكومت مطلقه را هر چه بيشتر آشكار سازد، همان كاري را كرد كه            
لدرد سخت خويش انجام مي داد؛ به اين معني كه خواهر و    ناپلئون بر اثر حمله هاي د 

همسر خود ركسانه را كشت و پسر خود پركساسپس را به تير زد، و دوازده نفر از           
بزرگان پارسي را زنده به گور كرد، و به كشتن كرزوس فرمان داد و پس از آن   

لي كساني  پشيمان شد، و چون دانست كه حكم او را اجرا نكرده اند خوشحال شد، و  
در آن هنگام كه به پارس باز مي گشت  . را كه از اجراي آن تن زده بودند كيفر داد 

خبر يافت كه غاصبي بر تاج و تخت دست يافته و در همه جا مردم، با افروختن آتش   
از اين لحظه نام كبوجيه در تاريخ   . انقالب، از اين مدعي تخت و تاج حمايت مي كنند 

. بعضي از روايات، چون اين خبر به وي رسيد، خودكشي كرد  پنهان مي شود؛ بنا به  
آن غاصب مدعي بود كه همان برديا برادر شاه است كه با معجزه اي از خشم برادرش   

ولي حقيقت امر اين است كه وي يكي از  . كبوجيه و كشته شدن رهايي يافته است 
آيين زردشتي     روحانيان متعصب و از پيروان دين مجوسي قديم بود كه مي خواستند         
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پس از آن، شورش ديگري   . را، كه دين رسمي دربار پارس بود، از ميان بردارند   

درسرزمين پارس برپا شد كه درنتيجه آن مرد غاصب از تخت سلطنت فروكشيده             
شد؛ كساني كه در اين شورش دست داشتند هفت نفر از بزرگان كشور بودند؛ پس از        

ش پسر هيشتاسپ، به سلطنت برگزيدند؛    آن از ميان خود يكي را، به نام داريو
 . پادشاهي بزرگترين شاهنشاهان پارس با همين خونريزي آغاز شد     

در كشورهاي خاور زمين، پيوسته وراثت تاج و تخت با فتنه و آشوب در كاخ             
سلطنتي همراه بود، چه هر يك از بازماندگان شاه درگذشته در آن مي  كوشيد كه           

يرد؛ در عين حال، در مستعمره ها نيز انقالباتي رخ       خود زمام سلطنت را به دست گ 
مي داد، زيرا كه مردم اين نواحي فرصت اختالفات داخلي را غنيمت مي شمردند و  

غصب شدن تاج و تخت   . درصدد بازيافتن آزادي از دست رفتة خود برمي آمدند    
سلطنت، و كشته شدن بردياي غاصب، دوفرصت گرانبهايي بود كه واليتهاي تابع     
شاهنشاهي پارس در برابر خود داشتند؛ به همين جهت فرمانداران مصر و ليديا طغيان          

 واحد شوش و بابل و ماد و آشور و ارمنيه و سرزمين سكاها و بسياري   كردند، و درآنِ
ولي داريوش همه را به جاي خود نشانيد و  . از واليات ديگر سر به شورش برداشتند
از جمله، چون پس از محاصرة   .  را به كار برددر اين كار منتهاي شدت و قساوت

طوالني بر شهر بابل دست يافت، فرمان داد كه سه هزار نفر از بزرگان آن را به دار 
بياويزند، تا ماية عبرت و فرمانبرداري ديگران شود؛ داريوش با يك سلسله جنگهاي       

. ام كند سريع توانست والياتي را كه شورش كرده بودند، يكي پس از ديگري، آر         
چون دريافت كه اين شاهنشاهي وسيع هروقت دچار بحراني شود بزودي از هم    
پاشيده خواهد شد، زره جنگ را از تن بيرون كرد، و به صورت يكي از مدبرترين و    
فرزانه ترين فرمانروايان تاريخ درآمد و سازمان اداري كشور را به صورتي درآورد       

با .  عنوان نمونة عالي از آن پيروي مي كردند     كه تا سقوط امپراطوري روم پيوسته به   
نظم و ساماني كه داريوش مقرر داشته بود، آسياي باختري به چنان نعمت و آرامش     
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خاطري رسيد كه تا آن زمان، در اين ناحية پرآشوب، كسي چنان آسايشي را به خاطر 

 . نداشت

فرمان   آرزويش آن بود كه پس ازآن با صلح و صفا برآنچه دراختيار دارد            
براند، ولي سنت و مقدر چنان است كه در امپراطوريها هرگز آتش جنگ مدت      
درازي فرو ننشيند؛ دليل اين مطلب آن است كه بالد تسخيرشده بايد مكرر در مكرر            
از نو مسخر شود، و پيروزمندان، در ملت خود، هنر جنگيدن و در اردو و ميدان جنگ         

ر هر آن ممكن است زمانه نقشي تازه برآرد و        به سر بردن را زنده نگاه دارند؛ چه د      
در چنين اوضاع و احوال،  . امپراطوري تازه اي در برابر امپراطوري موجود قيام كند 

اگر جنگي خود به خود پيش نيايد، ناچار بايد آن را بيافرينند؛ به همين جهت بر    
ز راه نسلهاي متوالي واجب است كه بر دشواريهاي جنگ و خونريزي خو كنند، و ا

تمرين و تجربه دريابند كه چگونه از كف دادن جان و مال در راه نگاهداري ميهن را       
 . آسان شمارند 

شايد تا حدي همين دليل بود كه داريوش را برآن داشت كه از تنگة بوسفور و   
رود دانوب بگذرد، در جنوب روسيه تا رود ولگا پيش براند و به تأديب سكاهايي كه         

اهنشاهي وي تاخت و تاز مي كردند بپردازد؛ يا اينكه بار ديگر از          پيوسته در اطراف ش  
افغانستان و دهها سلسله جبال عبور كند و به درة رود سند برسد و صحنه هاي پهناوري                

ولي، براي حملة  . شاهنشاهي خويش بيفزايد   را، با جمعيت فراوان و مال بيشمار، بر  
هرودوت مي خواهد به ما  .  اين باشيموي به يونان، بايد در جستجوي دليلي قويتر از

بقبوالند كه علت حمله و اقدام به اين كار بدون نتيجه و زيانبخش وي آن بود كه              
يكي از زنان او به نام آتوسا در بستر او را فريفت و به اين كار واداشت؛ ولي بهتر آن       

كن است،  است كه چنان باور داشته باشيم كه، شاهنشاه پارس از آن نگران بود كه مم    
 شهرهاي يونان و مستعمرات آن، يك امپراطوري فراهم شود، يا ميان     -از ميان كشور 

در آن هنگام كه  . آنها پيماني بسته شود و تسلط پارس را بر باختر آسيا در خطر اندازد  
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ايالت يونيا سر به شورش برداشت، و از اسپارت و آتن به آن كمك رسيد، داريوش،    

همه داستان    . نداشت، ناچار دست به كار جنگ شد      با آنكه به جنگ خرسندي   
، و شكست خوردن قشون او در جلگة ماراتون، و   ) اژه (گذشتن وي از درياي يونان  

چون بار ديگر خود را آمادة حملة به    . بازگشت نوميدانة وي به پارس را مي دانند    
و يونان كرد و خواست ضربة ديگري به آن وارد كند، ناگهان دچار بيماري شد       

 .ناتوان گشت و ديده از اين جهان فرو بست
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  روش زندگي و صناعت پارسيانـ3

 دهقانان ـ زبان ـ ملت ـ دولت شاهنشاهي

 بازرگاني و امور مالي ـ شاهراههاي شاهنشاهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتها درجة بزرگي خود دولت شاهنشاهي پارس، كه در زمان داريوش به م
 مي شد و مصر، ] ساتراپ نشين  :به يوناني[رسيده بود، شامل بيست ايالت يا خشثرپاون   

فلسطين، سوريه، فنيقيه، ليديا، فريگيا، يونيا، كاپادوكيا، كيليكيا، ارمنستان، آشور،            
ر قفقاز، بابل، ماد، پارس، آنچه امروز به نام افغانستان و بلوچستان معروف است، باخت          

رود سند در هندوستان، سغديانا، باكتريا، جايگاه ماساگتها، و قبايل ديگري از آسياي                 
تا آن زمان هرگز دولتي به اين بزرگي و . ميانه جزو اين امپراطوري بزرگ بود 

 .پهناوري، كه در زير فرمان يك نفر باشد، در تاريخ پيدا نشده بود    

 اين نواحي حكومت كرد  پارسي كه در آن روزگار بر چهل ميليون ساكنان        
همان ايراني نيست كه اكنون مي شناسيم، بلكه ناحية كوچكي در مجاورت خليج   

» فارس«خوانده مي شد و اكنون آن را  » پارس«فارس بود كه در آن زمان به نام  
سرزمين پارس سراي بيابانهاي بيحاصل و كوههاي فراوان بود؛ رودخانة        . مي نامند

 گرماي سوزان و سرماي كشنده بود و به همين جهت بود فراوان نداشت و در معرض
كه درآمد زمين، به تنهايي، كفاف زندگي دو ميليون ساكنان آن را نمي كرد، و ناچار      

مردم كوه نشين اصلي  . بايد كسري را از راه بازرگاني و كشورگشايي تأمين كنند 
 جنوب روسيه به اين   سرزمين پارس، مانند مادها، از نژاد هند و اروپايي، و شايد از  

از زبان ودين قديم ايشان آشكار مي شود كه با آن دسته از نژاد           . نواحي آمده بودند   
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آرين كه از افغانستان گذشته و طبقة حاكمه را در سرزمين هند تشكيل داده بودند           

: داريوش اول خود را در نقش رستم چنين معرفي كرده است . نسبت نزديكي داشته اند
زردشتيان وطن نخستين خود را به نام      . »پارسي، آريايي از نژاد آريايي  پارسي، پسر  «
را براي سرزميني   »  آريانا«استرابون كلمة  . يعني وطن آرياييها مي نامند    »  وئجه-ايران«

 .  مي ناميم، تفاوتي ندارد  » ايران« استعمال كرده است كه تقريباً با آنچه امروز به نام     

ن زيباترين ملتهاي خاور نزديك در  چنان به نظر مي رسد كه پارسيا 
تصاويري كه در آثار تاريخي برجاي مانده نشان مي دهد      . روزگارهاي باستاني بوده اند    

كه آن مردم ميانه باال و نيرومند بوده و، بر اثر زندگي كردن در نقاط كوهستاني،      
ر سختي و صالبت داشته اند، ولي ثروت فراوان سبب لطافت طبع آنان بوده است؛ د         

سيماي ايشان آثار تقارن مطبوعي ديده مي شود، و مانند يونانيان بيني كشيده داشته اند،    
غالب ايشان لباسهايي مانند   . و در اندام و هيئت ايشان آثار نجابت مشهود بوده است

. لباسهاي مردم ماد بر تن مي كردند؛ بعدها خود را به زيورآالت مادي نيز مي آراستند     
اشتن هر يك از قسمتهاي بدن را خالف ادب مي شمردند، و به      جز دو دست، بازگذ 

شلواري سه   .  همين جهت سر تا پاي ايشان با سربند يا كاله، يا پاپوش پوشيده بود         
پارچه و پيراهني كتاني و دو لباس رو مي پوشيدند، كه آستين آنها دستها را              

پوشيدن سبب آن بود  اين گونه لباس  . مي پوشانيد، و كمربندي بر ميان خود مي بستند 
امتياز  . كه از گزند گرماي شديد تابستان و سرماي جانكاه زمستان در امان بمانند   

پادشاه در آن بود كه شلوار قالب دوزي شدة با نقش و نگار سرخ مي پوشيد، و       
اختالف لباس زنان با مردان تنها در آن   . دكمه هاي كفش وي به رنگ زعفراني بود  

مردان موي چهره را نمي ستردند و گيسوان     . شان شكافي داشت  بود كه گريبان پيراهن  
چون در . را بلند فرو مي هشتند؛ بعدها به جاي آن گيسوان عاريه رواج پيدا كرد       

دوران شاهنشاهي ثروت مردم زياد شد، زن و مرد به زيبايي ظاهر خود پرداختند؛   
 درشتي چشم و جهت آراستن صورت، غازه و روغن به كار مي بردند، و براي آنكه    
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به اين ترتيب، . درخشندگي آن را نشان دهند، سرمه هاي گوناگون استعمال مي كردند

» كوسمتاي  «پيدا شد كه يونانيان آنان را   » آرايشگران«در ميان آنان طبقة خاصي به نام  
پارسيان  . مي ناميدند و كارشناس در هنر آرايش بودند و كارشان تزيين ثروتمندان بود  

واد معطر مهارت فراوان داشتند، و پيشينيان چنان معتقد بودند كه گردها         در ساختن م 
شاه هميشه با  . و عطرهاي آرايش را نخستين بار همين مردم اختراع كرده بودند        

جعبه اي از مواد معطر براي جنگ بيرون مي رفت و، خواه پيروز مي شد، خواه شكست  
 . د رامعطر مي ساخت مي خورد، پس از هر كارزار با روغنهاي خوشبو خو   

. پارسيان، در اثناي تاريخ دراز خود، به زبانهاي گوناگون سخن مي گفته اند     
فارسي باستاني زبان دربار و بزرگان قوم در زمان داريوش اول به شمار مي رفت؛ اين     
زبان با زبان سانسكريت پيوند بسيار نزديكي دارد، و اين، خود، نشان مي دهد كه آن        

هايي از زباني قديميتر بود ه اند؛ اين هر دو لهجه از خويشان بسيار        دو زبان لهجه  
از لغت فرس قديم دو شاخة زند، يعني زبان       .  نزديك زبان انگليسي به شمار مي روند     

زند اوستا، و شاخة پهلوي بيرون آمد؛ از همين شاخه است كه زبان فارسي كنوني            
نويسي پرداختند، براي نوشتن   در آن هنگام كه پارسيان به كار خط . برخاسته است

پارسيان هجاهاي   . اسناد خود، خط ميخي و الفباي هجايي آرامي را به كار بردند
سنگين و دشوار بابلي را آسانتر كردند و عدد عالمات الفبايي را از سيصد به سي و   
شش رسانيدند؛  اين عالمات، رفته رفته، از صورت مقاطع هجايي بيرون آمد و شكل          

ولي بايد دانست كه خطنويسي را پارسيان  . باي ميخي را به خود گرفتحروف الف
سرگرمي زنانه مي پنداشتند، و كمتر دربند آن بودند كه از عشق ورزي و جنگاوري و     

 . شكار دست بردارند و به كار نويسندگي اشتغال ورزند و اثري ادبي ايجاد كنند      

بود و تمام كوشش خود     مرد عادي معموال بيسواد، و به اين بيسوادي خرسند    
كشاورزي را ستوده  » اوستا«كتاب مقدس . را در كار كشت زمين مصروف مي داشت 

و آن را مهمترين و واالترين كار بشري دانسته است، كه خداي بزرگ اهورمزدا از 
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قسمتي از اراضي ملك مردم بود، و خود . آن بيش از كارهاي ديگر خشنود مي شود 

اختند؛ گاهي اين خرده مالكان جمعيتهاي تعاوني      به كشاورزي در آن مي پرد   
كشاورزي متشكل از چند خانوار تشكيل مي دادند و به صورت دسته  جمعي به كاشتن       
زمينهاي وسيع مي پرداختند؛ قسمت ديگر از اراضي متعلق به اشراف و زمينداران      

آنها  بزرگ بود، كه دهقانان، در برابر قستي از درآمد زمين، به كشت و زرع در      
كه هرگز درميان آنان ايراني وجود    (مشغول بودند؛ قسمتي را نيز بندگان بيگانه     

براي شخم كردن زمين، گاوآهن چوبي به كار     .  كشاورزي مي كردند ) نداشت
آب را ازنقاط    . مي بردند، كه به آن نوك آهني بسته بودند و با گاو كشيده ميشد         

محصول عمدة كشاورزي، كه     . آوردند كوهستاني به وسيلة قنات به زمينهاي خود مي    
مهمترين مادة غذايي نيز محسوب مي شد، گندم و جو بود، ولي مردم گوشت فراوان  

. كوروش به سربازان خود شراب مي داد   . نيز مي خوردند و شراب زياد مي نوشيدند    
مباحثة جدي درامور سياسي آنگاه در مجامع پارسيها صورت مي گرفت كه اهل      

، چيزي كه بود، بامداد روز بعد، در نقشه هاي طرح شده تجديد       مجلس مست باشند 
يكي از نوشابه هاي ايرانيان قديم مشروبي بود به نام هومه كه آن را به   . نظر مي كردند

عنوان قرباني طرف توجه به خدايان تقديم مي كردند، و چنان گمان داشتند كه هر  
يختگي، تقوا و عدالت در او   كس از آن بنوشد، به جاي روشن شدن آتش خشم و انگ   

 .  بيدار مي شود

صناعت در پارس رواج و رونقي نداشت؛ پارسيها به آن خشنود بودند كه اقوام             
خاور نزديك به حرفه ها و صناعات دستي بپردازند و ساخته هاي دست خودرا، همراه    

ارهاي   در كارهاي حمل ونقل ابتكاري فراوانتر از ك      . باج و خراج، براي ايشان بفرستند    
صنعتي داشتند؛ مهندسان پارسي به فرمان داريوش اول، شاهراههايي ساختند كه     

درازي يكي از اين راهها كه از شوش تا . پايتختها را به يكديگر مربوط مي كرد   
سارديس امتداد داشت، دو هزار و چهارصد كيلومتربود، طول راهها را با فرسخ اندازه     
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در پايان هر چهار فرسخ منزلگاه شاهي و    «مي  گرفتند، و به گفتة هرودوت،   

» .مهمانخانه هاي با شكوه وجود داشت، و راهها همه از جاهاي امن و آباد مي گذشت  
بي معطلي به راه خود ادامه   )  چاپار (در هر منزل اسبهاي تازه نفس آماده بود تا بريد          

زماني  دهد؛ به همين جهت بود كه بريد شاهي فاصلة شوش تا سارديس را در همان   
 در  -مي پيمود كه اكنون اتومبيلها مي پيمايند، يعني در مدتي كمتر از يك هفته   

از نهرهاي   . صورتي كه مسافران عادي آن زمان اين فاصله را نود روزه مي پيمودند       
بزرگ با كرجي عبور مي كردند، ولي مهندسان پارسي توانايي آن را داشتند كه           

تنگة داردانل پلهاي محكمي بزنند تا صدها فيل    درموقع حاجت بر رودخانة فرات يا بر  
در آن زمان راه ديگري نيز بود كه از . ترسناك با ايمني از روي آنها عبور كنند 

كوههاي افغانستان مي گذشت و پارس را به هندوستان مي پيوست؛ همة اين راهها        
اين  سبب آن شده بود كه شهر شوش انبار ميان راه ثروت عظيم خاور زمين باشد؛              

ثروت، در آن زمان دور نيز، به اندازه اي فراوان بود كه عقل بسختي آن را باور             
اساس ساختمان اين راهها آن بود كه براي هدفهاي جنگي و دولتي به كار   . مي كند

رود و تسلط حكومت مركزي و جريان اداري كارها را تسهيل كند، ولي در عين      
 نقل كاالها نيز آسان شود و عادات و       حال سبب آن شد كه كار بازرگاني و حمل و    

افكار از ناحيه اي به ناحية ديگر انتقال يابد؛ در ضمن، خرافات متداول ميان مردم، كه     
. گريزي از آنها در زندگي روزانه نيست، از همين راه، بين اقوام مختلف مبادله مي شد     

فسانه هاي پارسي   از جمله بايد گفت كه فرشتگان و شياطين به وسيلة همين راهها از ا 
 .به افسانه هاي يهودي و مسيحي راه يافت 

دريانوردي در ميان پارسيان به آن درجه كه حمل و نقل خشكي به دست آن        
پارسيان ناوگان مخصوص به خود نداشتند، بلكه    . مردم ترقي پيدا كرده بود نرسيد 

 منظورهاي جنگي   ناوگان فنيقي را يا به اجاره مي گرفتند يا با مصادره كردن از آن در  
داريوش اول ترعة بزرگي ميان درياي سرخ و رود نيل         . خويش استفاده مي كردند  
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حفر كرد تا از اين راه، به وسيلة رود نيل، خليج فارس را با درياي مديترانه اتصال             
دهد، ولي اهمال جانشينان وي سبب شد كه اين كار عظيم دستخوش ريگهاي روان        

خشيارشا به قسمتي از نيروهاي دريايي خود فرمان داد     . دشود و راه ارتباط قطع گرد  
ستونهاي   «كه برگرد افريقا گردش كنند، ولي اين ناوگان، پس از عبور از برابر 

.   و دور زدن قسمتي از افريقا، بي نتيجه بازگشتند  ) خ. ام-تنگة جبل طارق  (» هركول
و فنيقيان و يهوديان    كارهاي بازرگاني بيشتر در دست مردم غيرپارسي مانند بابليان            

بود، چه پارسيها بازرگاني را كار پستي مي شمردند و بازار را كانون دروغ و فريب              
طبقات ثروتمند به اين مي باليدند كه مي توانند بيشتر نيازمنديهاي خود را،           . مي دانستند

دي  از مزرعه يا دكان، خود مستقيماً به خانه بياورند، بي آنكه انگشتان خود را به پلي      
در ابتداي كار، مزد و وام و سود سرمايه را با كاال      . خريد و فروش آلوده كنند 

مي پرداختند، و بيشتر چهارپايان و دانه بار به اين منظور به كار مي رفت؛ بعدها از ليديا          
را با سيم و زر ضرب كرد و      » دريك «سكه هاي پول به پارس آمد، و داريوش سكة        

 1به   3/5 سبت دريك طال به دريك نقره مثل نسبت      نقش خود را بر آن گذاشت؛ ن   
بود؛ اين، خود، آغاز پيدا شدن نسبتي است كه هم اكنون ميان واحد نقره و واحد     

 .طال، در سكه هاي زمان حاضر، وجود دارد  
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  آزمايشي در حكمرانيـ4

 خشن قانون كيفري  ـ سپاه ـاشراف ـ شاه

  بزرگ اداره كردن هنرـ) ساتراپ نشينها( اياالت  ـپايتختها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سياست وجنگ بيشتر ازمسائل اقتصادي بستگي داشت، و    زندگي پارس به  
جهت پايه هاي دستگاه      ثروت آن سرزمين برپاية قدرت بود نه برپاية صناعت؛ به همين       

جزيرة كوچكي مي نمود كه در وسط درياي وسيعي باشد وبر   دولتي متزلزل بود، و به 
سازمان   .  آن دريا حكومت كند، و اين حكومت و تسلط بنا و بنياد طبيعي نداشته باشد        

شاهنشاهي كه بر اين مجموعه تسلط داشت از نيرومندترين سازمانها وتقريباً منحصر به      
شاهاني در زير فرمان او   بر رأس اين سازمان شخص شاه قرار داشت و چون     . فرد بود
خوانده ميشد و جهان قديم به اين لقب اعتراضي » شاهنشاه«يا » شاه شاهان«نام   بودند به

قدرت   .  ميخواندند »  شاه «يعني » باسيلئوس  « نداشت، تنها يونانيان شاهنشاه پارس را      
مطلقه دردست شاه بود وكلمه اي كه ازدهان وي بيرون مي آمد كافي بود كه هركس    

 و اين راه و رسمي است كه بعضي از -دون محاكمه و توضيح، به كشتن دهد را، ب
ديكتاتورهاي زمان حاضر نيز در پيش گرفته اند؛ گاهي نيز به مادر يا زن سوگلي     

كمتر، از ميان مردم و    . خويش اين حق فرمان قتل صادر كردن را تفويض مي كرد   
ده گيري يا وي را سرزنش     حتي اعيان مملكت، كسي را جرئت آن بود كه از شاه خر

. كند؛ افكار عمومي، در نتيجة ترس و تقيه، هيچ گونه تأثيري در رفتار شاه نداشت         
هرگاه شاه فرزند كسي را، در برابر چشم وي، با تير مي زد، پدر ناچار در برابر شاه سر          
فرود مي آورد و مهارت او را در تيراندازي ستايش مي كرد؛ كساني كه به امر شاه     
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ان در زير ضربه هاي تازيانه سياه مي شد، ازمرحمت شاهنشاه سپاسگزاري         تنش

اگر همة شاهان ايراني روح نشاط و  . مي كردند كه از ياد آنان غافل نمانده است  
فعاليت كوروش و داريوش اول را داشتند، مي توانستند هم حكومت كنند و هم      

اعيان و اشراف زيردست    پادشاهي، ولي شاهان متأخر بيشتر كارهاي حكومت را به 
خود يا به خواجگان حرمسرا وا مي گذاشتند و خود به عشقبازي و باختن نرد و شكار    

كاخ سلطنتي پر از خواجه سراياني بود كه از زنان حرم پاسباني مي كردند            . مي پرداختند
و شاهزادگان را تعليم مي دادند و، در آغاز هر دورة سلطنت جديد، دسيسه هاي   

شاه حق داشت كه از ميان پسران خود هركدام را بخواهد به    . مي انگيختند   فراوان بر
 .جانشيني برگزيند، ولي غالب اوقات مسئلة جانشيني با آدمكشي و انقالب همراه بود    

آنچه دربارة قدرت شاه گفتيم از لحاظ نظري بود، ولي عمال اين قدرت به             
 ميان دربار و مردم بودند،      وسيلة نيروي اعيان و اشراف مملكت، كه درواقع واسطة    

عادت بر اين جاري شده بود كه شش خانواده اي كه با داريوش اول     .  محدود مي شد
انقالب كردند و بردياي غاصب را از ميان برداشتند امتيازات خاصي داشته باشند، و    

بسياري از بزرگان در كاخ شاهي   . در مهمات امور كشور رأي آنان خواسته شود  
و مجلسي تشكيل مي دادند كه شاه غالباً به نظر مشورتي آنان اهميت     حاضر مي شدند  
امالك اختصاصي بسياري از ثروتمندان و بزرگان را شاه به ايشان   . فراوان مي داد

بخشيده بود، و آنان در مقابل، هرگاه شاه فرمان بسيج مي داد، مرد جنگي و ساز برگ        
ط بيحد و حساب داشتند و ماليات     اين اشراف در امالك خود تسل . فراهم مي آوردند  

مي گرفتند و قانون مي گذاشتند و دستگاه قضايي در اختيارشان بود و براي خود            
 . نيروهاي مسلح نگاه مي داشتند  

ارتش پاية اساسي قدرت شاه وحكومت شاهنشاهي به شمار ميرفت، چه       
 نگاه   دستگاه شاهنشاهي تا زماني سرپا مي ماند كه قدرت آدمكشي خود را محفوظ          

تمام كساني كه مزاج سالم داشتند، و سنشان ميان پانزده و پنجاه سال بود، ناچار   . دارد
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يك بار چنان اتفاق افتاد كه پدر   . بودند در هنگام جنگ به خدمت سربازي در آيند  

سه فرزند درخواست كرد كه يكي از آنان را از خدمت سربازي معاف دارند، و شاه      
مان داد تا هر سه پسر او را كشتند؛ پدر ديگري چهار پسر    در مقابل اين درخواست فر  

خود را به ميدان جنگ فرستاد و از خشيارشا تقاضا كرد كه پسر پنجم او را براي        
رسيدگي به كارهاي كشاورزي نزد او بازگذارند؛ شاه فرمان داد تا آن پسر را دو پاره                

.   گذشت آويختند كردند، و هر پاره را در يك طرف راهي كه قشون از آن مي 
سپاهيان، در ميان بانگ موزيك نظامي و فرياد تحسين مردمي كه سنشان از خدمت  

 . سربازي گذشته بود، به ميدان جنگ رهسپار مي شدند   

گل سرسبد سپاه گارد سلطنتي بود كه از دو هزار سوار و دو هزار پياده تشكيل            
سپاه  .  شخص شاه بود مي شد، و همه از اشراف و بزرگان بودند و كارشان پاسباني  

ثابت و فعال منحصراً از افراد پارسي و مادي تشكيل مي شد، كه به صورت دسته هاي   
ثابت در مراكز مهم سوق الجيشي كشور مستقر مي شدند تا ماية آسايش خاطر مردم و        

ولي نيروي جنگي كامل مركب از دسته هايي بود كه از تمام   . برقراري امنيت باشند  
نشاهي بسيج مي شدند، و هر كدام به زبان خاص خود تكلم مي كردند،    اقوام تابع شاه

همان . و با راه و رسم جنگاوري و سالح مخصوص خويش به جنگ مي پرداختند  
گونه كه سربازان از اقوام گوناگون بودند، سالحها و ساز و برگ جنگ نيز اشكال        

، سرنيزه، فالخن،     مختلف داشت و در ميان آنها تير و كمان، شمشير، زوبين، خنجر        
كارد، سپر، كاله خود، زره چرمي، زره آهني ديده مي شد؛  اسب و فيل، هر دو، را در          
جنگ به كار مي بردند؛ با ارتش، جارچيان، منشيها، خواجه سرايان، زنان روسپي و            
معشوقه ها نيز به راه مي افتادند، و همراه آنان ارابه هايي حركت مي كرد كه چرخهاي         

اينگونه لشكرهاي جرار، كه شمارة     . ا داسهاي بزرگ مسلح كرده بودند آنها را ب 
 نفر رسيد،     ه يك ميليون و هشتصدهزارجنگاوران يكي از آنها در حملة خشيارشا ب 

هرگز يك وحدت كامل نداشتند؛ به همين جهت، چون نخستين عالمات شكست     
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زي چنان لشكري  پيرو . آشكار مي شد، به صورت گروه پريشان و بيساماني در مي آمد 

معلول فزوني شمارة آن بر سربازان دشمن، و هم از اين بود كه مي توانستند بĤساني      
جاي كشتگان را در صفهاي جنگ پركنند؛ ولي چون با سپاه منظمي روبه رو      
مي شدند، كه افراد آن يك زبان داشتند و در تحت سازمان يكسان و منظمي            

رشكست خوردن پارسيان در جنگهاي      مي جنگيدند، ناچار شكست مي خوردند؛ س  
 . ماراتون و پالته همين بود 

در چنين دولتي حق و قانون منحصر به ارادة شاه و قدرت قشون بود؛ هيچ      
حقي در برابر اين حق محترم شمرده نمي شد، و هيچ سابقه و سنتي، بدون اتكا برحكم   

ن تغييرناپذير است،   پارسيها به آن فخر مي كردند كه قوانين ايشا . شاه، ارزشي نداشت 
تصميمات و احكام شاه، در نظر آن      . و وعده يا فرمان شاه به هيچ وجه نبايد نقض شود     

مردم، همچون وحي و الهامي بود كه از جانب اهورمزدا به شخص شاه نازل مي شود؛        
به اين ترتيب، قانون مملكت عنوان مشيت االهي را داشت و سرپيچي از آن، سرپيچي    

قوة عالية قضايي در اختيار شخص شاه       . است االهي به شمار مي رفت از فرمان و خو
. بود، ولي شاه غالباً عمل قضاوت را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي كرد  

پايين تر از آن،     . پس از آن، محكمة عالي بود، كه از هفت قاضي تشكيل مي شد      
انين را كاهنان وضع     قو. محكمه هاي محلي بود كه در سراسر كشور وجود داشت    

مي كردند و، تا مدت درازي، كار رسيدگي به دعاوي نيز در اختيار ايشان بود؛ ولي،      
در زمانهاي متأخرتر، مردان و حتي زناني جز از طبقة كاهنان به اينگونه كارها            

در دعاوي، جز آنها كه اهميت فراوان داشت، غالباً ضمانت را  . رسيدگي مي كردند 
محاكم،  . در محاكمات از راه و رسم منظم خاصي پيروي مي كردند        مي پذيرفتند، و   

همان گونه كه براي كيفر و جرايم نقدي حكم صادر مي كردند، پاداش نيز مي دادند    
و، در هنگام رسيدگي به گناه متهم، كارهاي نيك و خدمات او را نيز به حساب  

راي هر نوع مدافعه  براي آنكه كار محاكمات قضايي به درازا نكشد، ب     . مي آوردند 
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مدت معيني مقرر بود كه بايد در ظرف آن مدت حكم صادر شود؛ نيز به طرفين      
دعوي پيشنهاد سازش از طريق داوري مي كردند، تا نزاعي كه ميان ايشان است به  

چون رفته رفته سوابق  . وسيلة داور، و به صورت مسالمت آميز، حل و فصل شود 
سخنگويان    «تفصيل پيدا كرد، گروه خاصي به نام  قضايي زياد شد و قوانين طول و  

پيدا شدند، كه مردم در كارهاي قضايي با آنان مشورت مي كردند و براي پيش     » قانون
دادن و   در محاكمات، سوگند   . بردن دعاوي خويش از ايشان كمك ميگرفتند    

براي جلوگيري از   . نيز مرسوم بود » اوردالي«واگذاشتن متهم به روش آزمايش   
 دادن و گرفتن، و پاك نگاه داشتن دستگاه قضايي، اين كار را از جنايتهاي      رشوه

كبوجيه  . بزرگ مي شمردند، و مجازات  دهنده و گيرندة رشوه، هر دو، اعدام بود     
فرمان داد تا زنده زنده پوست يك قاضي فاسدي را كندند و بر جاي نشستن قاضي           

ر مسند قضا نشانيد، تا پيوسته   در محكمه گستردند؛ آنگاه فرزند همان قاضي را ب  
 . داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود     

هر :  كيفر مي دادند - از پنج تا دويست ضربه   -بزههاي كوچك را با شالق زدن  
كس سگ چوپاني را مسموم مي كرد، دويست ضربه شالق مجازات داشت، و       

براي تأمين حقوق  . ضربه تازيانه بود  هركس ديگري را بخطا مي كشت، مجازاتش نود    
قضات غالباً، به جاي شالق زدن، جريمة نقدي گرفته مي شد و هر ضربة شالق را با            

گناههاي بزرگتر را با داغ كردن، ناقص     . مبلغي معادل شش روپيه مبادله مي كردند    
كردن عضو، دست و پا بريدن، چشم كندن، يا به زندان افكندن و كشتن مجازات        

قانون، كشتن اشخاص را در برابر بزه كوچك، حتي بر شخص شاه، ممنوع   . دندمي كر
كرده بود، ولي خيانت به وطن، هتك ناموس، لواط، كشتن، استمناء، سوزاندن يا دفن          
كردن مردگان، تجاوز به حرمت كاخ شاهي، نزديك شدن با كنيزكان شاه يا نشستن  

در اين گونه حاالت،  . ر مرگ داشت بر تخت وي، يا بي ادبي به خاندان سلطنتي، كيف
گناهكار را ناچار مي كردند كه زهر بنوشد يا او را به چهار ميخ مي كشيدند يا به دار  
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يا سنگسارش   ) در حين دار كشيدن، معموال سر مجرم به طرف پايين بود      (مي آويختند  

گ مي كردند يا، جز سر، تمام بدن او را در خاك مي كردند يا سرش را ميان دو سن
دو   «بزرگ مي كوفتند يا به مجازاتي كه عقل نمي تواند آن را باور كند، به نام مجازات             

بعضي از اين مجازاتهاي وحشيانه را تركاني كه بعدها بر       . ، كيفر مي دادند»كرجي
سرزمين ايران مسلط شدند به ميراث بردند و خود، به عنوان ميراث، براي تمام بشريت  

 . بر جاي گذاشتند 

)  ساتراپ نشين هاي  (  قوانين و اين سپاه، شاه، از چند پايتخت خود، اياالت          با اين
پايتخت اصلي در پازارگاد بود، و گاهي شاهنشاه در  : بيستگانة كشور را اداره مي كرد  

اقامت مي كرد؛ پايتخت تابستاني اكباتان بود، ولي شاه   ) تخت جمشيد( = پرسپوليس  
 در همين شهر -خت عيالم قديم، مي گذرانيد   بيشتر اوقات خود را در شهر شوش، پايت 

است كه تاريخ تمام خاورزمين باستاني جمع مي شود و آغاز و انجام آن به يكديگر            
يكي از امتيازات شوش اين بود كه رسيدن به آن دشواري      . پيوستگي پيدا مي كند   

ر  ، خود نقصي براي اين شه ، ولي دور بودن آن از ساير پايتختهاي شاهنشاهي داشت
بود؛ اسكندر براي تسخير اين شهر ناچار شد بيش از سه هزار كيلومتر راهپيمايي كند،            
ولي براي فرونشاندن شورش ليديا يا مصر سربازان او دوهزار و چهارصد كيلومتر را       

چون در آخر كار راههاي بزرگ كاروانرو ساخته شد، يونانيان و    .  زير پا گذاشتند
 ،  اي خود را بر سر آسياي باختري بريزند؛ در مقابل    روميان بĤساني توانستند لشكره  

پارس به اياالت . باختر آسيا نيز، با معتقدات ديني خود، يونان و روم را تسخير كرد   
درهر  . تقسيم شده بود، تا به اين ترتيب امر اداره كردن و ماليات گرفتن آسانتر باشد          

ا گاهي از امراي محلي  ايالت شخصي از طرف شاهنشاه حكومت مي كرد؛ اين ساتراپه    
را شاه انتخاب مي كرد؛ و هنگامي كه از او      )  ، ساتراپ به يوناني (بودند، ولي بيشتر آنان   

 ، براي آنكه بيشتر ساتراپها را در   داريوش . راضي بود بر سركار خود باقي مي ماند 
رمان   ، هر دو، را در زير فقبضة خود داشته باشد، و براي آنكه ساتراپ و فرماندة سپاه       
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بگيرد و خاطرش از جانب آنان آسوده باشد، اميني از جانب خود به هر استان گسيل          

براي  . مي داشت؛ وظيفه اين شخص آن بود كه وي را از رفتار آن هر دو آگاه سازد    
تشكيل   » چشم و گوش شاه«دورانديشي بيشتر، دستگاه خبرگزاري محرمانه اي به نام       

اياالت سركشي مي كردند و دفاتر و امور اداري و   داده بود كه به صورت ناگهاني به    
گاهي ساتراپ، بدون محاكمه، معزول مي شد؛       . مالي را مورد بازرسي قرار مي دادند  

گاهي، بدون سر و صدا، خدمتگزاران خود ساتراپ به فرمان شاه، به او زهر   
در زير دست ساتراپ و امين خصوصي شاه    . مي خوراندند و كارش را مي ساختند  

وه فراواني منشيان بودند كه از امور مملكتي آنچه را مستقيماً به استعمال نيروي    گر
نظامي نيازمند نبود، انجام مي دادند؛ اين منشيان و مأموران اداري با تغيير ساتراپ و    
حتي با تغيير شاه به كار خود ادامه مي دادند، چه شاه فاني، ولي كاغذبازي دولتي        

 .جاوداني بوده است 

دان اداري ساتراپ نشينها ازخزانة شاهي حقوق دريافت نمي كردند، بلكه      كارمن
اين حقوق . حقوق ايشان از مردم همان ايالتي گرفته مي شد كه درتحت ادارة آنان بود 

آن كفاف ميداد كه ساتراپها كاخها و حرمسراها و شكارگاههاي    بسيار گزاف بود و به
هر ايالت موظف  . براي خود فراهم كنند  مي ناميدند،   » فردوس«وسيعي، كه پارسيان    

هندوستان   . بود ساالنه مبلغ ثابتي، نقدي يا جنسي، به عنوان ماليات براي شاه بفرستد 
 تالنت، چهار ايالت  700 تالنت، مصر  1000 تالنت مي فرستاد، آشور و بابل    4680

 14560نه  تالنت، و قس علي هذا؛ اين مبالغ روي هم رفته ساال     1760آسياي صغير  
 دوازده ميليارد و هشتصد   تالنت مي شد، كه ارزش آن، به تخمينهاي مختلف، ميان 

از اين گذشته هر ايالت ناچار بود    .  ريال مي شود  ميليون و هفده ميليارد و پانصد ميليون      
كاالي موردنياز شاه را تهيه و تسليم كند؛ مثال مردم دانه باري را كه براي خوراك  

 گوسفند تقديم   200000 ود مي فرستادند؛ اهالي ماد    نفر الزم ب 120000ة ساالن
جز اينها، منابع   . مي كردند؛ ارمنيان سي هزار كره اسب و بابليان پانصد غالم اخته كرده  
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براي اينكه   . ديگري نيز بود كه خزانة مركزي از آنها نيز اموال فراوان تحصيل مي كرد      

است كه بدانيم، در آن    اندازة آن ثروت هنگفت معلوم شود، همين اندازه كافي      
 تالنت  180000 هنگام كه اسكندر بر خزانه هاي سلطنتي پارس دست يافت، مبلغ عظيم     

 ميليارد ريال مي شود، در صورتي كه     21در آنها يافت، كه به پول اين زمان در حدود     
 .  تالنت را نيز با خود برده بود8000داريوش سوم هنگام فرار از مقابل اسكندر     

ه دستگاه اداري شاهنشاهي پارس خرج فراوان داشت، بايد گفت     با وجود آنك 
كه اين دستگاه شايسته ترين تجربه در سازمان حكومت شاهنشاهي است كه    
خاورميانه، پيش از پيدا شدن امپراطوري روم، شاهد آن بوده است؛ اين امپراطوري      

. را به ميراث برد اخير نيز سهم بزرگي از انتظام سياسي و اداري شاهنشاهي قديم ايران    
اگر چه شاهان اخير بيرحمي و تجمل پرستي فراوان داشتند، و در بعضي از قوانين آن             
زمان وحشيتي ديده مي شود، و بار ماليات بر دوش مردم بسيار سنگيني مي كرده، بايد       
گفت، در برابر همة اين معايب، از بركت دستگاه حكومت، نظم و امنيتي موجود بود          

در ايالتها   . ن، با وجود مالياتهاي سنگين، مردم ايالتها ثروتمند مي شدند       كه در ساية آ 
چنان آزاديي وجود داشت كه در ايالتهاي وابسته به روشنترين و پيشرفته ترين    

مردم هر ناحيه زبان و قوانين و عادات و اخالق و      : امپراطوريها نظير آن ديده نمي شود   
و پاره اي اوقات سلسله هاي محلي بر آنان     دين و سكة رايج مخصوص به خود داشتند،    

بعضي از ملتهايي كه، مانند بابل و فنيقيه و فلسطين، خراجگزار         . حكومت مي كردند
پارس بودند، از اين وضع كمال خرسندي را داشتند، و چنان مي پنداشتند كه اگر كار     

ه كشي  به دست سرداران و تحصيلداران بومي باشد، بيش از پارسيها بيرحمي و بهر           
دولت شاهنشاهي پارس، در زمان داريوش اول، از لحاظ سازمان  . خواهند كرد

سياسي، به سرحد كمال رسيده بود؛ تنها امپراطوري روم، در زمان ترايانوس،    
 . هادريانوس، و آنتونينهاست كه مي تواند همپاية شاهنشاهي پارس به شمار رود      
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  زردشت  ـ5

  اهورمزدا ـ كتاب مقدس پارسيها ـ زردشت دين ايران پيش از ـظهور پيامبر

  مبارزة ميان آنها براي تسلط بر جهان ـارواح پاك و ارواح پليد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وئجه،   -ر ايرانبنا بر داستانهاي ايراني، چند قرن قبل از ميالد مسيح، پيامبري د
زردشت   ( = ، ظهور كرده بود كه مردم زمان او را زره توشتره      »وطن آرياييها   «يعني 
مي ناميدند، ولي يونانيان، چون از تلفظ نام فارسي اين پيامبر عاجز بودند، نام            ) كنوني

مطابق روايات، تولد وي رنگ    . وي را به صورت زوروآسترس تلفظ مي كردند   
رفت و، با » هومه«ان بود كه فرشتة نگاهبان وي به درون گياه آسماني داشت، و آن چن 

شيره اي كه از آن گرفته بود، به تن كاهني كه قرباني مقدس مي كرد درآمد؛ در همين  
زمان شعاعي از جالل آسماني به سينة دختري فرود آمد كه نسب عالي و شريف   

شان، يعني فرشته و   آن كاهن دختر را تزويج كرد، و دو زنداني تن هاي اي   . داشت
در همان روز كه متولد . شعاع، درهم  آميختند، و از آن ميان زردشت به وجود آمد  

شد به صداي بلند خنديد؛ ارواح پليدي كه برگرد هر موجود زنده اي جمع مي شوند          
چون سخت دوستدار حكمت و     . ترسناك و پريشان شدند و از كنار وي گريختند     

اع مردم بيرون كشيد و در تنهايي كوهستان زندگي     عدالت بود، خود را از اجتم
شيطان خواست تا وي را بفريبد، ولي    .  مي كرد و خوراكش پنير و ميوه هاي زمين بود  

سينه اش را به ضرب خنجر دريدند و اندرونة وي را با سرب گداخته     . كامياب نشد
ردگار نور    پركردند، ولي زردشت لب به شكايت نگشود و از ايمان به اهورمزدا، پرو

كتاب   «اهورمزدا بر وي ظاهر شد و كتاب اوستا، يا     .  وخداي بزرگ، دست بر نداشت   
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، را در كف وي گذاشت و به او فرمان داد كه مردم را به آن بخواند    » معرفت حكمت

مدت درازي همه او را ريشخند مي كردند و آزارش مي دادند، تا اينكه           . و پند دهد 
يشتاسپ ياهيشتاسپ، سخنان وي را شنيد و فريفتة آنها شد،   شاهزاده اي ايراني، به نام و

به اين ترتيب بود كه دين    . و وعده كرد كه دين تازه را ميان مردم پراكنده سازد        
زردشت خود مدت درازي بزيست، تا اينكه برقي از   . زردشتي در جهان پيدا شد 

 . آسمان بر او زد و آن پيغمبر به آسمان صعود كرد     

 چه اندازه از اين داستان راست است؛ ممكن است يوشعي  نميتوان گفت كه
يونانيان معتقد بودند كه وي   . همانند يوشع بني اسرائيل وي را كشف كرده باشد   

 سال قبل از زمان خود مي دانستند؛     5500شخصيتي تاريخي است، و زمان وي را     
سته از مورخان  د  ق م ميداند؛ اما آن2000بروسوس بابلي زمان وي را نزديكتر و تاريخ  

جديد كه به وجود او عقيده دارند تاريخ حيات وي را ميان قرنهاي دهم و ششم قبل     
در آن هنگام كه زردشت در ميان اجداد پارسيها و ماديها ظهور       . از ميالد مي دانند  

كرد، دريافت كه مردم جانوران، زمين، آسمان، و نياكان خود را مي پرستند؛ عناصر          
. دايان آن با دين هندوان عصر ودايي اشتراك فراوان داشتآن دين باستاني وخ  

بزرگترين خدايان، در دين پيش از زردشتي، ميترا خداوند خورشيد، و آناهيته، االهة             
زمين و حاصلخيزي، و هومه گاوخدايي بود كه مرده و دوباره زنده شده و خون خود      

ان آدم بخشيده بود؛   را، همچون نوشابه اي كه حيات جاوداني مي آورد، به فرزند 
را »  هومه«پرستش اين خدا در نزد ايرانيان قديم چنان بود كه شيرة مستي آور          

زردشت را  .  مي نوشيدند، و آن گياهي بود كه بر دامنة كوههاي ايران زمين مي روييد     
وبرضد مغان يا مجوسان، يعني        اين خدايان اوليه و شعاير ميخوارگي ناخوش آمد     

دايان نماز مي گزاردند و براي آنها قرباني مي كردند، قيام كرد و،       كاهناني كه به اين خ 
 كمتر نبود، اعالن كرد كه - عاموس و اشعيا  -با شجاعتي كه از شجاعت معاصران وي   

در جهان جز خداي يگانه، يعني اهورمزدا، پروردگار آسمان و روشني، خداي    
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شايد داريوش   . ستندديگري نيست، و خدايان ديگر مظهر وي و صفتي از صفات او ه     

اول، كه مذهب زردشت را پذيرفت، چنان مي پنداشت كه اين دين مي تواند      
الهامبخش ملت و ماية تقويت بنيان حكومت وي باشد؛ به همين جهت، از همان زمان     
كه به تخت سلطنت نشست، به جنگ با كاهنان مجوس و برانداختن آداب پرستش          

 .سمي دولتي قرار داد قديم پرداخت و دين زردشتي را دين ر 

كتاب مقدس دين زردشتي مجموعه اي است از كتابهايي كه ياران و مريدان     
پيغمبر گفته ها و دعاهاي وي را در آن جمع آوري كرده بودند، و پيروان متأخر وي به          

آنچه براي خوانندة غير ايراني اين زمان ماية وحشت مي شود       .  داده اند » اوستا «آن نام  
 اگر چه -كه بر جاي مانده » اوستا« وي گفته شود مجلدات بزرگي از  اين است كه به

 خود جزء بسيار كوچكي است از آنچه خداوند  -ما كوچكتر است» كتاب مقدس «از 
آنچه از اين كتاب كهن بر جاي مانده،     . به پيامبر خود زردشت وحي فرستاده بود  

اها و سرودها و    درنظر بيگانگان و كوته فكران، همچون مخلوط پريشاني از دع       
افسانه ها و مراسم ديني و قوانين اخالقي جلوه گر مي شود، كه در جاهاي مختلف آن  
كلمات زيبا و طرز بيان به آن رونق خاص بخشيده و نمايندة اخالص بدون شايبه و   

مانند كتاب  . بلندي اخالقي و تقوايي است كه به صورت غنايي جلوه گر مي شود   
ليف آن شكل التقاطي دارد و گزيده ها را در آن جمع    مسيحيان، تأ » عهد قديم«

مرد محقق، كه به مطالعة آن بپردازد، در خالل آن خدايان و حتي گاهي      . كرده اند
را مي  يابد، به حدي كه بعضي از    »  ودا-ريگ «كلمات و جمله هاي كتاب هندي   

ه از كتب  وحي اهورمزدا نيست، بلك  »  اوستا «دانشمندان هندي چنان عقيده دارند كه     
فقراتي ديده مي شود كه ريشة بابلي   »  اوستا «ودايي اقتباس شده؛ در جاهاي ديگري از   

آسمانها، آبها، زمين،     (دارد، مانند فقرات مربوط به آفرينش جهان در شش مرحله  
؛ پيدا شدن همة افراد آدمي از يك پدر و يك مادر؛ )گياهان، جانوران، انسان 

شمگين شدن آفريدگار بر آفريده هاي خود، و عزم      آفرينش بهشتي بر روي زمين؛ خ     
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. كردن وي بر آنكه طوفاني بر آنان مسلط سازد تا جز گروه اندكي، همه را نابود سازد  

ولي عناصر خالص ايراني كتاب به اندازه اي فراوان است كه مجموع آن رنگ كلي    
جهان مدت فكر اساسي در آن ثنويت عالم است، و اينكه در  : ايراني پيدا مي كند

: دوازده هزار سال ميان اهورمزدا و شيطان، به نام اهريمن، مبارزه درگير بوده است       
 بزرگترين فضيلتها پاكي ودرستي است، كه به آدمي زندگي جاوداني مي بخشد؛           

مردگان را نبايد، مانند يونانيان و يهوديان پليد، به گور كنند يا بسوزانند، بلكه بايد      
 .  گذارند تا طعمة سگان و پرندگان شكاري شوند    آنها را به حال خود 

اهورمزدا . بود »  فلك كلي آسمانها «خداي زردشت، در ابتداي كار، همان    
 و پيكر او روشني و جالل       …سقف جامد آسمان را به جاي لباس بر خود پوشيده       «

در زمانهاي متأخر كه دين ازدست  . »اعالست، و ماه و خورشيد دو چشم اوست  
ج شد و در اختيار سياستمداران قرار گرفت، خداي بزرگ به صورت     پيغمبران خار 

اهورمزدا را، كه آفريننده و مدبر        . شاه عظيم الجثه اي درآمد كه عظمت هولناكي دارد    
جهان بود، گروهي مقدسات پايينتر از وي در كارگرداندن جهان دستياري مي كردند،     

عي مانند آب و آتش و خورشيد و   كه درابتدا آنها را به صورت اشكال و نيروهاي طبي  
بزرگترين كاري كه به دست زردشت انجام گرفت        .  ماه و باد و باران تصور مي كردند     

صورتي معرفي ميكرد كه برتر ازهمة اين چيزهاست؛ آنچه     آن بود كه خداي خودرا به
 :  از حيث جالل و شكوه، همسنگ نوشته هاي كتاب ايوب است ،در كتاب وي آمده 

كيست نگهدار اين    . سم، اي اهورا، براستي مرا از آن آگاه فرما    از تو مي پر
كه به سوي نشيب فرود نيايد؟ كيست     ) در باال  (زمين در پايين و سپهر     

آفرينندة آب و گياه؟ كيست كه به باد و ابر تندروي آموخت؟كيست، اي    
 مزدا، آفرينندة منش پاك؟    

ور حكمت االهي  عقل انساني نيست، بلكه منظ » منش پاك «مقصود از اين 
اختالفي ندارد، و اهورمزدا آن را   » كلمة اهللا«است، كه تقريباً با لوگوس يا  
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زردشت براي اهورمزدا هفت جلوه يا هفت  . وسيلة آفرينش كاينات قرار مي دهد   

نور، منش پاك، راستي، قدرت، تقوا، خير،          : صفت بر مي شمارد كه عبارت است از   
ون به شرك و پرستيدن ربهاي متعدد عادت داشتند،    ولي پيروان وي، چ. فنا ناپذيري 

به اين صفات رنگ اشخاص دادند و آنها را امشاسپندان يا قديسان جاوداني نام  
نهادند، و چنان معتقد شدند كه اين امشاسپندان در زير نظر اهورمزدا جهان را     

سس اين  مي آفرينند و بر آن تسلط دارند؛ به اين ترتيب بود كه يكتاپرستي عالي مؤ        
دين، در ميان مردم، به صورت شرك درآمد؛ اين كاري است كه پس از آن در دين             

عالوه بر ارواح مقدس امشاسپندان، پارسيان نيز به    . مسيحي نيز صورت گرفت
فرشتگان معتقد بودند و چنان مي پنداشتند كه هر كس، از زن و مرد و خرد و كالن،    

نداران چنان باور داشتند كه در كنار اين   دي. فرشتة نگاهبان خاصي براي خود دارد 
فرشتگان و قديسان جاوداني، كه آدمي را در آراستن خود به فضايل و رهبري    

يا روح پليد نيز در فضا در پروازند و پيوسته بر      ) شيطان(دستگيري مي كنند، هفت ديو   
زدا و   آنند كه انسان را به گناه ورزيدن و جنايت كردن وادارند، و هميشه با اهورم       

سر دستة اين شياطين انگره مئين يوه،      . مظاهر حق و نيكي در حال جنگ به سر مي برند 
يا اهريمن فرمانرواي تاريكي و حاكم بر عالم سفال و نمونة اول شيطان پر كاري است  
كه ظاهراً يهوديان آن را از پارس اقتباس كرده و همچون ميراثي به جهان مسيحيت      

آوردن مثالي براي پركاري اهريمن، بايد گفت كه آفرينندة مارها      براي  . انتقال داده اند  
و حشرات موذي و ملخ و مورچه و زمستان و تاريكي و جنايت و گناه و لواط و   
حيض و آفات ديگر زندگي را همين شيطان مي دانسته اند؛ همين ابداعات شيطان       

ر و مادر نوع سبب خراب شدن بهشتي شد كه اهورمزدا، در آغاز آفرينش جهان، پد  
چنان به نظر مي رسد كه زردشت به اين ارواح پليد        . بشر را در آن منزل داده بود   

همچون خدايان باطل مي نگريسته،  و در واقع آنها را جسد خرافي نيروهاي مجردي          
مي دانسته كه سد راه پيشرفت آدمي مي شوند؛ ولي پيروان وي آسانتر آن ديدند كه          
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و به اندازه اي در شخصيت دادن   . موجودات زنده تصور كنند   اين نيروها را به صورت  

به آنها مبالغه كردند كه، پس از مدتي، شمارة  شياطين و ديوها در دين پارسيان به              
 . چندين ميليون بالغ شد 

آنچه زردشت آورده بود، در آغاز كار، با عقيدة يكتاپرستي بسيار نزديك                
وارد اين دين شد، به اندازه اي كه دين    بود؛ حتي در آن زمان كه اهريمن و ارواح  

مسيحي با شياطين و فرشتگان خود از توحيد حكايت مي كند،  آن دين نيز نمايندة          
در دين مسيحي ابتدايي، همان گونه كه تعصب و خشكي عبراني و فلسفة         . توحيد بود

ارسي  يونان قابل مالحظه است، تأثير ثنويت و تقابل خير و شر و اهورمزدا و اهريمن پ  
شايد انديشة دين زردشتي دربارة خداي جهان چنان بوده   . نيز جلب توجه مي كند

است كه خاطر كساني را كه روح نقادي داشته و به جزئيات امور توجه مي كرده اند  
اهورمزدا در واقع نماد مجموع قوايي است كه در جهان براي . خرسند مي ساخته است 

اخالق فاضله جز از راه همكاري با اين قواي       برپاداشتن حق و عدالت دركارند، و    
از اين گذشته، ثنويت راهي مي گشوده كه تناقضات و انحرافات   . خير فراهم نمي شود

از طريق حق را، كه هرگز فكر يكتاپرستي نمي توانسته است مفسر آن باشد، به         
 اينكه فقهاي دين زردشتي، مانند رازوران هند و فيلسوفان          . صورتي توجيه كنند 

مسي اروپا، گاهي در اين اصرار مي ورزيدند كه شر، در واقع و نفس االمر، وجود              در
حقيقي ندارد و مجازي بيش نيست، در حقيقت براي آن بود كه ديني بسازند كه با       
نقشه اي كه مردم متوسط الحال پيش خود رسم مي كنند، و انتظار دارند پايان صحنة             

به مردم چنان وعده مي دادند كه . ر درآيد  جهان به صورت اخالقي باشد، سازگا
 با سعادت خاتمه -براي آدم عادل و درستكار     -صحنة آخري زندگي در اين عالم  

 پس از چهار دورة  سه هزار ساله، كه در آنها غلبه گاهي با اهورمزدا      : پيدا مي كند
ست و گاهي با اهريمن، در پايان كار، نيروي بدي شكست مي خورد و از جهان    ا
  مي افتد؛ حق در همه جا پيروز مي شود، و ديگر هرگز شر و فساد وجود نخواهد  بر
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در آن زمان،  نيكوكاران در بهشت به اهورمزدا مي پيوندند، و پليدان در     . داشت

 .تاريكي بيرون بهشت فرو مي روند و خوراكشان جاودانه سم مهلكي خواهد بود   
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  اخالق زردشتي ـ6

  پارسيان ـ مغان ـآيين مهر پرستي ـ  جهنم و بهشت ـي آتش جاودانـنگ خير و شر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چون پيروان دين زردشت جهان را به صورت ميدان مبارزه ميان خير و شر           
در خيال، محرك نيرومندي بيرون از     تصور مي كردند،  با اين طرز تصور خويش،   

قوانين طبيعت مقرر مي داشتند كه فردا را به كار نيك تشويق مي كرد و ضامن اجراي   
 نبردگاه ارواح پاك با ارواح پليد       نفس بشري ر ا نيز، مانند صحنة جهان،      . آن بود

 در صف     هر كس در نظر ايشان سربازي بود كه خواه نا خواه      مي دانستند؛ به اين ترتيب،  
خدا يا در صف شيطان مي جنگيد،  و هركار كه به آن برمي خواست يا از آن  

دستگاه اهريمن   به تقويت دستگاه اهورمزدا يا   خودداري مي كرد، خود به خود،
با اين فرض كه انسان براي رسيدن به اخالق نيك محتاج به تكيه گاه فوق            . مي انجاميد 

قي دين زردشت عاليتر و شگفت انگيزتر از جنبة    طبيعي باشد، بايد گفت كه جنبة اخال 
ديني و االهي آن است؛ اين طرز تصور به زندگي روزانة آدمي شرافت و مفهومي   
مي بخشد كه از ديد قرون وسطايي نسبت به انسان، كه او را چون كرم ناتواني تصور       

خود به خود  كه او را دستگاه مكانيكي متحرك         مي كرد، يا از ديد جاري در اين ايام،    
انسان،  . تصور مي كند، هرگز چنان شرافت و مفهومي براي آدمي فراهم نمي شود      

مطابق تعليمات مذهب زردشت، همچون پيادة صحنة شطرنج نيست كه درجنگ         
جهانگير دائمي بدون ارادة  خود در حركت باشد،  بلكه آزادي اراده دارد،  چه         

 تهاي مستقلي باشند و با فكر و انديشة  اهورمزدا چنان خواسته است كه انسانها شخصي
چه .   خود كار كنند، و با كمال آزادي در طريق روشني، يا در طريق دروغ،  گام نهند   
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اهريمن،  خود، دروغ مجسم و جاندار،  و هر دروغگو و فريبكار بنده و خدمتگزار وي           

 . به شمار مي رفت

 اي به وجود آمد    ازاين طرز تصوركلي قانون اخالقي مفصل ودرعين حال ساده        
تنها كسي خوب است كه آنچه را برخود روا  «كه بر اين قاعدة  طاليي تكيه داشت كه 

يكي اينكه  «: به گفتة  اوستا، انسان سه وظيفه دارد» .نمي دارد، بر ديگران نيز روا ندارد
دشمن خود را دوست كند؛ ديگر اينكه آدم پليد را پاكيزه سازد؛ و سوم آنكه نادان را       

ست، و بالفاصله پس از آن، شرف و درستي در     ا، بزرگترين فضيلت تقوا  »ا گردانددان
در ميان پارسيها رباخواري رايج نبوده، ولي بازپس دادن وام را           . كردار و گفتار است  

بدترين همة    ) مانند شريعت يهود  (در شريعت اوستا    .  امر واجب و مقدسي مي شمردند 
بيه هاي سختي كه دربارة  ملحدان اجرا مي شد،      از روي تن  . گناهان كفر و الحاد بود 

مي توان حدس زد كه شك در دين درميان پارسيان وجود داشته است؛ كساني را كه   
 كه   بخشندگي و مهرباني،  . از دين باز مي گشتند بدون درنگ اعدام مي كردند      

، پروردگار همه را به آن فرمان داده بود، عمال شامل حال كفار،  يعني بيگانگان    
نمي شد،  چه آنان گروه پس افتاده اي از مردم تصور ميشدند كه اهورمزدا تنها محبت         
سرزمين خودشان را به دلشان انداخته بود تا از هجوم و حملة  بر ايران زمين غافل    

خود را از هر جهت بهتر و واالتر از همة مردم  «به گفتة  هرودوت، پارسيان،    . بمانند 
نان باور داشتند كه ملتهاي ديگر به آن اندازه به كمال        ؛ چ»روي زمين مي دانستند  

: نزديكترند كه مرز و بوم ايشان از لحاظ جغرافيايي به سرزمين پارس نزديكتر باشد، و     
اين سخنان نغمه هايي را به خاطر      » .بدترين مردم كساني هستند كه از پارس دورترند      «

 .  همة ملتها چنين تصوري دارند  مي آورد كه اين روزها نيز به گوش مي خورد و تقريباً    

چون دينداري و تقوا بزرگترين فضيلت بود، نخستين وظيفة آدمي در زندگي      
در دين زردشتي روا    . آن بود كه خدا را بپرستد و تطهير و قرباني كند و نماز بگزارد         

نبود كه معبد بسازند يا بت بتراشند، بلكه قربانگاههاي مقدسي را بر قلة كوهها و در        
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ل كاخها و مركز شهرها بنا مي كردند و، براي اداي احترام به اهورمزدا، يا    داخ

خود آتش نيز به عنوان   . مقدسات پايينتر از وي، بر باالي آنها آتش مي افروختند   
مي ناميدند، و عقيده داشتند كه فرزند    » اتر«خدايي پرستش مي شد و آن را به نام  

خانواده بود، و سعي داشتند كه آتش        آتشدان مركز اجتماع  . خداي روشنايي است 
. خانوادگي هيچ گاه فسرده نشود، چه اين كار يكي از واجبات دين به شمار مي رفت 

آتش خاموشي ناپذير آسمان، يعني خورشيد، را به عنوان مظهر تجسديافتة اهورمزدا           
يا ميترا پرستش مي كردند؛ اين درست مثل كاري بود كه اخناتون در مصر كرد و   

: در كتاب مقدس زردشتيان چنين آمده است كه   . ش خورشيد را رواج داد  پرست 
خورشيد صبحگاهي بايد كه تا نيمروز تقديس شود، و خورشيد نيمروز را بايد كه تا              «

 و آنان كه به  …هنگام پسين تقديس كنند، و خورشيد پسين تا شامگاه تعظيم شود    
» .وز به حساب نخواهد آمد بزرگداشت خورشيد بر نخيزند، كارهاي نيكشان در آن ر  

براي خورشيد و آتش و اهورمزدا، چيزهاي گوناگون، از قبيل گل و نان و ميوه و             
مواد خوشبو و گاو و گوسفند و شتر و اسب و خر و گوزن، و در زمانهاي قديمتر، 

تنها بوي قربانيها مخصوص خدايان    .  مانند ملتهاي ديگر، آدميزاد را قرباني مي كردند   
ت آنها نصيب كاهنان و پرستندگان مي شد؛ چه، بنا به گفتة  كاهنان،    بود، و گوش

عادت قديم آريايي، كه عبارت از     .  خدايان جز روح قرباني به چيزي احتياج نداشتند  
تقديم كردن شيرة  مستي آور هومه به خدايان بود، پس از ظهور دين زردشتي نيز تا    

دت را ناخوش داشت، و نامي از  مدت درازي باقي ماند، گر چه خود زردشت اين عا  
كاهنان مقداري از اين شراب را مي چشيدند و بازماندة  آن       . آن در اوستا نيامده است   

در آن هنگام   . را ميان مؤمنان، كه براي اداي نماز جمع شده بودند، تقسيم مي كردند 
 از كه فقر مانع آن بود كه مردم چنين قربانيهاي اشتهاآوري به خدايان پيشكش كنند،      

اهورمزدا نيز، مانند يهوه، حمد و ثنا را     . راه دعا و نماز به خدايان تقرب مي جستند    
دوست داشت و آن را مي پذيرفت؛ به همين جهت،  براي بندگان مؤمن فهرست    
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باشكوهي از صفات و نيكي هاي خود فراهم كرد كه تالوت آنها به عنوان دعا مورد   

 . كمال عالقة پارسيها بود   

ارسا، كه با تقوا و درستي زندگي كرده بود، از روبه رو شدن با      هر پارسي پ
. مرگ باكي نداشت؛ اين مطلب، خود، يكي از رازهاي نهفتة دين و دينداري است 

چنان عقيده داشتند كه استيويهاد، خداي مرگ، هركسي را درهرجا كه باشد خواهد   
 يافت؛ وي همچون جويندة مطمئني است كه   

ي تواند از چنگ او فرار كند حتي كساني كه مانند      هيچ انسان فانيي نم  
افراسياب ترك به زير زمين پناه برده بودند، از او درامان نماندند؛ وي براي           
خود قصري آهنين در زيرزمين به بلندي هزار قامت آدمي ساخته، و صدها    
ستون در آن به كار داشته بود؛ در آن قصر، ماه و خورشيد و ستارگاني       

كه بر باالي آن مي گشتند و مانند روز آن را روشن نگاه      ساخته بود 
افراسياب در آنجا هر چه مي خواست مي كرد و زندگي را به    . مي داشتند

با همة قدرت و جادوي خود نتوانست كه از دست  . خوشي مي گذرانيد 
 نيز كسي كه اين زمين گرد و  …استيويهاد بگريزد و جان به سالمت برد  

ه هاي آن بسيار دور است، حفر كند و مانند ضحاك در      پهناور را، كه كران 
خاور و باختر عالم در جستجوي زندگي ابدي تالش كند، هرگز نتيجه اي     

وي، با همة قوت و قدرتي كه داشت، نتوانست از    : به دست نخواهد آورد  
 استيويهاد غافلگير و پنهاني به ديدار همه كس        …چنگ استيويهاد فرار كند    

چ كس مدح و ثنا نمي پذيرد و گول نمي  خورد، و به هيچ مي آيد، و از هي
 . كس ابقا نمي كند و جان همه را مي ستاند  

و چون اساس دين بر آن است كه با وعده و وعيد همراه باشد، و بيم و اميد هر         
دو كار كند، فرد متدين زردشتي آن گاه مي توانست از مرگ نترسد كه همچون    

در ماوراي مرگ، كه   .  اهورمزدا جنگيده باشد   سرباز اميني در صف طرفداران     
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و بهشتي وجود   )  اعراف  (ترسناكترين معما به شمار مي رفت، دوزخي و تطهير گاهي        

همة ارواح ناچار بودند كه پس از مرگ از پلي بگذرند كه پليد و پاكيزه را  . داشت
 فرود »  سرزمين سرود  « ارواح پاكيزه در آن طرف پل به    : ازيكديگر جدا مي كرد  

به آنان خوش آمد »  دوشيزة زيبا و نيرومندي با سينه و پستان برآمده     «مي آمدند و 
مي گفت، و در آن جايگاه جاودانه با اهورمزدا در نعمت و خوشبختي به سر مي بردند؛    
ولي ارواح پليد نمي توانستند از اين پل بگذرند، و در گودالهاي دوزخ سرازير        

اين دوزخ    . ه بودند، گودال دوزخي آنان ژرفتر بود   مي شدند؛ هر چه بيشتر گناه ورزيد  
تنها عنوان جهان سفال را نداشت، كه بنا بر غالب دينهاي قديم همة مردگان، از خوب      
و بد، بدون تفاوت به آن فرو مي رفتند، بلكه گودال تاريك و ترسناكي بود كه ارواح     

بديهاي او مي چربيد،    اگر نيكيهاي كسي بر  . گناهكار تا ابد در آن شكنجه مي ديدند    
آن اندازه شكنجه مي ديد كه از گناهان پاك شود، و اگر گناه فراوان و كار نيك كم     

بنا به    . داشت، دوازده هزار سال عذاب مي ديد و پس از آن به آسمان باال مي رفت      
عقيدة زردشتيان، پايان جهان نزديك است و ظهور زردشت آغاز دورة سه هزارسالة              

 پس از آنكه، درزمانهاي مختلف، سه پيغمبر از صلب زردشت        اخير جهان است؛
ظهور كنند و تعليمات او را در سراسر جهان منتشر سازند، روز بازپسين فرا مي رسد؛         
. دورة سلطنت اهورمزدا مي شود، و اهريمن و تمام نيروهاي بدي وي از ميان مي رود   

 كه خالي از شر و تاريكي و  در آن هنگام ارواح پاكيزه زندگي تازه اي را، در جهاني      
مردگان برانگيخته مي شوند و جان به تن هاي مرده     «. درد و رنج است، آغاز مي كنند  

 سراسر عالم مادي از پيري و مرگ و تباهي …مي آيد و نفس به سينه ها باز مي گردد 
 » .و انقراض رهايي مي يابد و براي هميشه چنين مي ماند  

مة مصري، به تهديد روز عظيم رستاخيز و حساب        در اينجا نيز، مانند مرده نا   
برمي خوريم؛ چنان به نظر مي رسد كه اين فلسفة روز محشر، در آن زمان كه پارسيان     

اين خود وسيلة بسيار     . بر فلسطين تسلط پيدا كردند، به يهوديان انتقال پيدا كرده باشد       
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و مادر خويش باشند؛   مؤثري بود كه كودكان را مي ترسانيد تا پيوسته در فرمان پدر    

است كه وظيفة دشوار اطاعت خردساالن از  چون يكي از هدفهاي دين آن بوده 
سالخوردگان را آسانتر سازد، به همين جهت، بايد قبول كنيم كه علماي دين زردشتي     

به طور كلي، بايد گفت . در وضع قواعد و اصول دين خود مهارت فراوان داشته اند    
ي بود كه نسبت به ساير دينهاي معاصر با خود كمتر جنبة   كه دين زردشتي ديني عال 

جنگ طلبي و خونخواري و بت پرستي و خرافه جويي داشت، و به همين جهت روا     
 . نبود كه به اين زودي از جهان برافتد 

در زمان داريوش اول، اين دين نمايندة روحي ملتي بود كه در اوج عزت و      
، بيش از آنكه دوستدار منطق باشند، به شعر      ولي مردم. اقتدار خويش به سر مي برد 

به  . عشق مي ورزند، و اگر اساطير و افسانه هايي در كار نباشد ملتها از ميان مي روند  
همين جهت بود كه ميترا و آناهيته، خداي خورشيد و ماه، خداي رويش و       
 حاصلخيزي و تناسل و روابط جنسي نيز براي خود پرستندگاني داشتند، و در كنار        

اهورمزدا خداي رسمي باقي ماندند؛ اسامي آنها در زمان اردشير دوم دوباره در   
از آن به بعد نام ميترا روز به روز بزرگتر و نيرومندتر    . نوشته هاي سلطنتي پيدا شد  

چون قرن اول ميالدي فرا رسيد، پرستش      . مي شد، و نام اهورمزدا رو به زوال مي رفت   
يبا، كه برگرد صورت او هاله اي از نور تصور مي شد و        ، خداي جوان و ز )مهر( = ميترا 

نمايندة يكي بودن اصل قديمي آن با خورشيد به شمار مي رفت، در سراسر     
امپراطوري روم رواج يافت؛ انتشار همين آيين مهرپرستي بود كه سبب برپا داشتن             

هنگام كه     فناپذير بود، در آن    اگر زردشتِ . عيد ميالد مسيح در ميان مسيحيان گرديد    
مجسمه هاي آناهيته يا آفروديتة ايراني را، چند قرن پس ازوفات خود، در بسياري از           

نيز بدون شك بر وي سخت     . شهرهاي شاهنشاهي ايران مي ديد، بسيار شرمنده مي شد   
ناگوار بود كه ببيند بسياري از كتابهاي وحي شده به وي را مغان و بزرگان دين به           

پس از   . ي بيماران و اسباب غيبگويي و جادو درآورده اند      صورت طلسمهايي براي شفا 
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يا مغان بر وي و تعليماتش مسلط     » مردان حكيم «مرگ زردشت، دستگاه كهن مذهبي      

شدند، و با وي همان كاري كردند كه روحانيان همة مذاهب، در پايان كار، با  
 حل مي كنند؛    زنديقان و گردنكشان مي كنند، و آنان را در تعليمات و اصول دين خود          

در ابتدا زردشت را وارد سلسلة مغان كردند و پس از آن وي را به دست فراموشي  
آن مغان با زهد و تحمل سختي، و بس كردن به يك زن، و پيروي از صدها        . سپردند 

آداب و شعاير مقدس، و خودداري از خوردن گوشت و قناعت كردن به لباسهاي         
 كه، حتي در نظر بيگانگان، و از جمله يونانيان،   ساده و دور از خودنمايي چنان شدند 

به حكمت اشتهار پيدا كردند و تأثير كالم و نفوذ نامحدودي نسبت به هموطنان خود  
شاهان پارسي شاگرد ايشان بودند، و تا با آنان مشورت نمي كردند          . به دست آوردند   

طبقات باال مردان  مغان به چند طبقه قسمت مي شدند؛    . به كارهاي مهم بر نمي خاستند  
حكيم بودند، و طبقات پايينتر به كارهاي غيبگويي و جادوگري و ستاره بيني و              

 كه به معني جادوگري است، از نام  Magicخوابگزاري مي پرداختند؛ كلمة انگليسي  
گرچه . عناصر زردشتي دين پارسي سال به سال رو به زوال بود         . آنان مشتق شده است 

اين دين از نو رونقي پيدا كرد، ظهور   )  ميالدي651-226(ن در زمان سلسلة ساسانيا 
اكنون آيين زردشتي، جز در    . اسالم و حملة تركان به ايران بكلي آن را از ميان برد  

ميان گروه اندكي در ايران، و نزديك نودهزار پارسيان هندوستان، در جاي ديگر           
هاي مقدس خود را حفظ  اين مردم باقيمانده، با كمال اخالص، كتاب  . ديده نمي شود

مي كنند و به مطالعه و تحقيق در آنها مي پردازند؛ آتش و آب و خاك و باد را به      
عنوان چيزهاي مقدس ستايش مي كنند، و براي آنكه مردگانشان، با دفن شدن در          

» دخمه ها«زمين يا سوخته شدن در هوا، سبب پليدشدن خاك و هوا نشوند، آنها را در   
اين زردشتيان اخالق عالي و سجاياي نيكو   .  شكاري مي گذارند به اختيار مرغان

دارند، و خود گواه زنده اي هستند بر اينكه دين زردشتي چه تأثير بزرگي در تكامل    
 . تمدن نوع بشر داشته است
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  آداب و اخالق پارسيانـ7

  گناهان جسماني ـ قانون پاكيزگي ـقساوت و بزرگواري

  كودكان ـ زنان-دواج از ـدوشيزگان و مردان عزب

 نظر پارسيان در تعليم و تربيت
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آنچه ماية شگفتي مي شود اين است كه مردم ماد و پارس، با وجود آن ديني         
در كتيبة   بزرگترين شاه ايشان، داريوش اول،    . كه داشتند، تا چه حد بيرحم بودند  

گوشها و بيني   . فرورتيش دستگير شد و او را نزد من آوردند       «: بيستون چنين مي گويد 
او را در دربار من به غل و زنجير      . و زبان او را بريدم و چشمهاي او را درآوردم   

 و  …بعد او را به اكباتان بردم و به دار آويختم    .  كردند تا همة مردم او را ببينند 
به ارادة اهورمزدا قشون من بر قشوني كه از  . ا به من عطا كرداهورمزدا ياري خود ر

من گوشتها و بيني او    . من برگشته بود پيروز شد و چيترتخم را گرفته نزد من آوردند       
او را در دربار من در غل و زنجير داشتند، و تمام          . را بريدم و چشمهاي او را بركندم   

داستانهايي كه   » . را مصلوب كردندبعد به امر من در اربل او  . مردم او را ديدند 
پلوتارك، در سرگذشت اردشير دوم و حوادث اعدامي كه به فرمان وي صورت       
گرفته، نقل مي كند، نمونه هاي خونيني از اخالق شاهان پارس را در دورة اخير آنان            

بر كساني كه خيانت مي ورزيدند هيچ گونه رحمت و شفقتي روا    . نشان مي دهد
پيروانشان را   . نگونه اشخاص، و پيشوايان ايشان را به دار مي آويختند  اي: نمي داشتند

چون بنده مي فروختند و شهرهاشان را چپاول مي كردند و پسرانشان را اخته       
ولي عدالت و حق .  مي ساختند، و دخترانشان را به اسيري مي بردند و مي فروختند  
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رفتار شاهان آن قضاوت   مقتضي آن نيست كه، در بارة يك ملت، تنها از اعمال و  

شود؛ فضيلت چيزي نيست كه مانند اخبار تاريخي روايت شود، و نيكان و پاكان،           
حتي شاهان نيز، در پاره اي از موارد، از خود    . مانند ملتهاي خوشبخت، تاريخي ندارند    

اخالق نيك نشان مي دادند، و چنان بود كه ميان يونانيان پيمانشكن به درستي عهد        
چون پيماني مي بستند به آن استوار مي ماندند، و به اين مي باليدند كه       .  دمعروف بودن  

آنچه از تاريخ پارسيها با ستايش و        . هرگز وعده اي را كه داده اند خلف نمي كنند 
تحسين بايد ذكر شود اين است كه بندرت اتفاق مي افتاد كه فرد پارسي براي جنگ        

تي كه هر كس مي توانست يونانيان را براي   با پارسيها به مزدوري گرفته شود؛ در صور    
 .كندجنگ با خودشان اجير 

برخالف آنچه از خواندن تاريخ آميخته به خون و آهن اين قوم به نظر   
. مي رسد، بايد گفت كه اخالق و رفتارشان اين اندازه سختي وخشونت نداشته است        

خشنده بودند، و بر    پارسيها در سخن گفتن صريح و در دوستي استوار ومهمان نواز و ب              
چون دو نفر، كه . رعايت آداب معاشرت، تقريباً به اندازة مردم چين، مواظبت داشتند  

از حيث رتبه با يكديگر برابر بودند، به هم مي رسيدند، يكديگر را مي بوسيدند؛ و اگر           
كسي به شخصي بلندمرتبه تر از خود برمي خورد، پشت دوتا مي كرد و به او احترام  

در مقابل اشخاص كوچكتر گونة خود را براي بوسيدن پيش مي آوردند؛      . تمي گذاش
چيز خوردن در كنار راه را سخت     .  براي مردم متعارفي، تواضع مختصري كافي بود    

تا  .  ناپسند داشتند؛ بيني گرفتن وآب دهن انداختن درمقابل ديگران را بد مي دانستند           
 داشتند، و جز يكبار در روز    زمان خشيارشا، درخوردن و نوشيدن سادگي فراوان   

پاكيزگي را، پس . خوراك نمي خوردند و جز آب خالص چيز ديگري نمي نوشيدند   
از زندگي، بزرگترين نعمت مي دانستند، و چنان مي پنداشتند كه كار نيكو چون از    

 ]ميكروب ها؟  [چه انسان، اگر در برانداختن فساد    «دست ناپاك سرزند ارزشي ندارد؛       
كساني را كه سبب پراكنده   » .رشتگان در جسم او منزل نخواهند كرد   قيام نكند، ف  
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در جشنها، همة مردم با   . شدن بيماريهاي واگيردار مي شدند سخت كيفر مي دادند      

در شريعت او، مانند دو شريعت برهمايي و   . لباسهاي پاك سفيدي حاضر مي شدند  
 در كتاب مقدس .موسوي، آداب و رسوم تطهير و جلوگيري از پليدي بسيار بود  

زردشت، فصلهاي مطولي است كه همه از قواعد مخصوص پاكي جسم و جان بحث       
در آن كتاب آمده است كه چيدن ناخن و مو، و نفس كشيدن از دهان، همه،        . مي كند

پليدي است، و ايراني فرزانه بايد از آنها پرهيز كند، مگر اينكه قبال آنها را پاك كرده        
 .  باشند

سماني در شريعت زردشت، مانند شريعت يهودي، بسيار سخت    كيفر گناهان ج
استمناي با دست را با شالق زدن مجازات مي كردند؛ كيفر لواط و زنا آن بود كه      . بود

بكشند، زيرا از مار خزنده و      «زن يا مردي را كه مرتكب چنين گونه اعمال مي شدند     
ن از نوشته هاي از آنچه هم اكنو» .گرگ زوزه كش بيشتر مستحق كشتن هستند  

هرودوت نقل مي كنيم معلوم مي شود كه، بنابر معهود، ميان گفتار و كردار تفاوت     
پارسيان ربودن زنان را، به وسيلة زور و        «: بوده است؛ گفتة هرودوت چنين است   

قدرت، كار ناپاكان و بدان مي دانند؛ ولي در فكر انتقام برآمدن، پس از ربوده شدن                 
؛ و آنان را از ياد بردن كار فرزانگان؛ چه واضح است كه اگر  زني، كار احمقان است

و در جاي . »خود زنان به اين كار مايل نباشند، هرگز كسي نمي تواند آنان را بربايد  
؛ اگر چه نمي شود به  »پارسيان امردبازي را از يونانيان آموخته اند    «: ديگر مي گويد

دربارة   » اوستا«سرزنشهاي سختي كه    اعتماد كرد، از   آنچه اين خبرنگار عجيب آورده     
در چند جا تكرار    » اوستا «: عمل لواط مي كند، تا حدي گفتة هرودوت تأييد مي شود 

 »  .هيچ چيز آن را پاك نمي كند «مي كند كه اين گناه زشت قابل آمرزش نيست و   

زن نگرفتن     البته شريعت زردشت چنان نبود كه بي شوهر ماندن دوشيزگان و  
تشويق كند، ولي تعدد زوجات و اختيار كردن همخوابگان و كنيزكان   پسران عزب را 

مجاز شمرده مي شد؛ و اين از آن جهت بود كه در يك اجتماع، كه اساس آن بر    
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سپاهيگري و نيروي نظامي قرار دارد، احتياج به آن هست كه هرچه ممكن است       

مردي كه زن دارد بر   «:در اين باره چنين مي گويد  » اوستا «. تعداد فرزندان زيادتر شود  
آن كه چنين نيست فضيلت دارد، و مردي كه خانواده اي را سرپرستي مي كند بر آن  
كه خانواده ندارد فضيلت دارد، و مردي كه پسران فراوان دارد بر آن كه چنين نيست     

اينها همه مقياسهايي    » فضيلت دارد، و ثروتمند برتر از مردي است كه ثروت ندارد؛    
خانواده در نظر  .  اجتماعي متعارف ميان ملتهاي مختلف را تعيين مي كند      است كه مقام

 : زردشت از اهورا پرسيده بود كه    . آنان مقدسترين سازمان اجتماع به شمار مي رفت      
 اي مقدس دادار گيتي جسماني، آيا دوم خوشترين جاي زمين كجاست؟ پس         

د كه داراي آتش و  هر آينه جايي كه مرد مقدس خانه اي بساز…: اهورمزدا گفت
پس از آن، گاو و گوسفند بسيار و   . گاو و گوسفند و زن و فرزند و اهل بسيار باشد

آرد بسيار علف بسيار و سگ بسيار و زنان بسيار و بچه هاي بسيار و آتش بسيار و          
حيوان، و مخصوصاً سگ، جزء اليتجزاي خانواده  » .اسباب زندگي خوب بسيار باشد  

اگر . ان گونه كه در قسمت آخر ده فرمان موسي نيز چنين بودبه شمار مي رفت؛  هم 
جانوري آبستن بود و جايي نداشت، بر نزديكترين خانه واجب بود كه از آن پرستاري             

اگر كسي خوراك فاسد يا بسيار داغ به سگي مي خورانيد، به او كيفر سخت            . كند
با هزار   » ه بود، مي زدماده سگي را، كه سه سگ با او نزديكي كرد«مي دادند؛ هر كس 

گاو نر را، به واسطة قوة بارور كردن فراواني كه        . و چهارصد تازيانه مجازات مي شد     
 . داشت، احترام مي كردند، و براي ماده گاو دعاها و قربانيهاي خاص داشتند   

چو ن فرزندان به سن رشد مي رسيدند، پدرانشان اسباب كار زناشويي ايشان را          
دامنة انتخاب همسر وسيع بود، زيرا چنانكه روايت شده ازدواج       . فراهم مي ساختند 

كنيزك و همخوابه     .  ميان خواهر و برادر، پدر و دختر، و مادر و پسر معمول بوده است        
اعيان و اشراف، چون  . گرفتن عنوان تجملي داشت كه تنها مخصوص ثروتمندان بود  

مخوابگان با خود همراه     براي جنگ به راه مي افتادند، پيوسته دسته اي از اين ه      
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 و 329شمارة كنيزكان حرم شاهي را، در دوره هاي متأخر شاهنشاهي، ميان     . مي بردند

 گفته اند، چه در آن زمان عادت بر اين جاري شده بود كه، جز در مورد زنان         360
 .  بسيار زيبا، هيچ زني از زنان حرم دوبار همخوابة شاهنشاه نمي شد     

زنان، همان گونه كه عادت پيشينيان بود، منزلتي     در زمان زردشت پيغمبر،  
با كمال آزادي، و با روي گشاده، در ميان مردم آمد و شد مي كردند؛      : عالي داشتند

صاحب ملك و زمين مي شدند و در آن تصرفات مالكانه داشتند و مي توانستند، مانند          
ه كارهاي مربوط  اغلب زنان روزگار حاضر، به نام شوهر، يا به وكالت از طرف وي، ب     

پس از داريوش، مقام زن، مخصوصاً در ميان طبقة ثروتمندان، . به او رسيدگي كنند
زنان فقير، چون براي كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم   . تنزل پيدا كرد 

بودند، آزادي خود را حفظ كردند، ولي، در مورد زنان ديگر، گوشه نشيني زمان     
بود، رفته رفته ادامه پيدا كرد و سراسر زندگي اجتماعي     حيض، كه برايشان واجب 

در ميان مسلمانان به شمار    » پرده پوشي«ايشان را فرا گرفت، و اين امر، خود، مبناي 
زنان طبقات باالي اجتماع جرئت آن نداشتند كه، جز درتخت روان          . مي رود

شد كه آشكارا بامردان  روپوشدار، از خانه بيرون بيايند؛ هرگز به آنان اجازه داده نمي   
آميزش كنند؛ زنان شوهردار حق نداشتند هيچ مردي را، ولو پدر يا برادرشان باشد،      

در نقشهايي كه از ايران باستان برجاي مانده، هيچ صورت زن ديده نمي شود و    . ببينند 
كنيزكان آزادي بيشتري داشتند، چه الزم بود از     .  نامي از ايشان به نظر نمي رسد  

زنان حرم شاهي، حتي در دوره هاي اخير نيز، در      . خواجة خود پذيرايي كنندمهمانان 
دربار تسلط فراوان داشتند و، در كنگاش كردن، با خواجه سرايان، و در طرحريزي     

  .مي كردند وسايل شكنجه، با شاهان رقابت    

پسران . فرزند داشتن نيز، مانند ازدواج، از موجبات بزرگي و آبرومندي بود    
ران خود سود اقتصادي داشتند و در جنگها به كار شاهنشاه مي خوردند؛ ولي         براي پد 

دختران طرف توجه نبودند، چه به خانه اي، جز خانوادة خود، مي رفتند و كساني، جز  
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از گفته هاي ايرانيان قديم در اين باره يكي اين     . پدرانشان، از ايشان بهره مند مي شدند  

مي كنند كه دختري به ايشان روزي كند، و فرشتگاه    پدران از خدا مسئلت ن «: است كه
شاهنشاهي هر  » .دختران را از نعمتهايي كه خدا به آدمي بخشيده به شمار نمي آورند  

 تو گويي بهاي خون -سال براي پدراني كه پسران متعدد داشتند هدايايي مي فرستاد   
 كه از راه زنا    زنان شوهردار يا دوشيزگاني را   . آن فرزندان را از پيش مي پرداخت      

باردار مي شدند و در صدد سقط جنين بر نمي آمدند، ممكن بود ببخشند؛ چه،        
در يكي از . بچه انداختن در نظر ايشان بدترين گناه بود و مجازات اعدام داشت      

، وسايل جلوگيري از باردار شدن ذكر   »بندهشن«تفسيرهاي زردشتي قديم، به نام  
ها برحذر داشته است؛ از جمله مطالبي كه در آن شده، ولي مردم را از توسل به آن

دربارة امر توالد و تناسل در كتاب مقدس چنين آمده       «: كتاب آمده يكي اين است  
است كه چون زن از حيض پاك شود، تا ده شبانروز آمادة آن است كه، چون با   

 » .مردي نزديكي كند، باردار شود 

 از پنج تا هفت سالگي تحت      فرزندان تا سن پنج سالگي به اختيار مادر، و      
تعليم و تربيت غالباً    .  سرپرستي پدر بودند، و در اين سن به مدرسه داخل مي شدند          

و اين كار معموال به وسيلة كاهنان صورت        . منحصر به فرزندان اعيان و ثروتمندان بود      
يكي از اصول رايج آن بود كه محل مدرسه نزديك بازار نباشد، تا دروغ     . مي گرفت

كتابهاي  .  تباهي حال كودكان نشود  ةام و تزويري كه در آنجا رايج است ماي   و دشن
و شرحهاي آن بود؛ مواد درسي شامل مسائل ديني و طب و حقوق  »  اوستا «درسي، 

مي شد؛  درس را از راه سپردن به حافظه فرا مي گرفتند، و بندهاي طويل را از بر       
ن اجتماع دردسر درس خواندن    پسران طبقات پايي  .  مي كردند و مكرر مي خواندند 

تعليمات   . اسب سواري، تيراندازي، و راستگويي    : را مي آموختند  نداشتند و تنها سه چيز   
عالي تا سن بيست يا بيست و چهار سالگي ادامه مي يافت، و به بعضي از فرزندان   
اشراف تعليمات مخصوصي مي دادند كه براي فرمانداري استانها و تصدي مشاغل        
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. ا شوند؛ ولي آنچه براي همه مشترك بود فرا گرفتن فنون جنگ بود          دولتي مهي

زندگي دانشجويان در مدارس عالي بسيار دشوار بود، شاگردان صبح زود بيدار     
مي شدند، مسافت زيادي را مي دويدند، بر اسبان سركش سوار مي شدند و بسرعت    

ن، دنبال كردن  ديگر از كارهاي اين مدارس شناوري، شكار جانورا    مي تاختنند؛
دزدان، كشاورزي و درختكاري، و طي كردن مسافتهاي درازي در گرماي شديد        
تابستان يا سرماي جانگزاي زمستان بود؛ آنان را چنان پرورش مي دادند كه بتوانند      
تغييرات و سختيهاي اقليم را نيكو تحمل كنند و با خوراك خشن ساده بسازند و،               

اين گونه تعليمات بوده است   . د، از رودخانه ها بگذرند   بي آنكه سالح و لباسشان تر شو  
كه، در لحظاتي كه فردريش نيچه مي توانست تنوع و درخشندگي فرهنگ و تمدن   

 .مي آورد يونان قديم را فراموش كند، اسباب سرور خاطر او را فراهم    

  علم و هنر ـ8

 كاخ  ـ گور كوروش و گور داريوش ـ خرده هنرها ـپزشكي
  ارزيابي هنر پارسي ـ نقش ديواري تيراندازان ـپرسپوليس

نظر مي رسد كه پارسيان جز هنر زندگي هيچ هنري به فرزندان خود   چنان به
ادبيات در نظر ايشان همچون تجملي بود كه به آن كمتر نيازمند    . نمي آموخته اند 

ان پذير   بودند، و علوم را همچون كاالهايي مي دانستند كه وارد كردن آنها از بابل امك         
بود؛ گرچه تمايلي به شعر و افسانه هاي خيالي داشتند، اين كار را بر عهدة مزدوران و   
طبقات پست اجتماع مي گذاشتند، و لذت سخن گفتن و نكته پردازي و لطيفه گويي در         

.  گفت و شنيد را برتر از لذت خاموشي و تنهايي و مطالعه و خواندن كتاب مي شمردند      
ه از روي نوشته بخوانند، از راه آوازخواني مي شنيدند؛ با مردن             شعر را، بيش از آنك     

 . خنياگران، شعر نيز از ميان رفت 

 99999 پزشكي در ابتدا وظيفة كاهنان بود؛ آنان چنين مي پنداشتند كه شيطان          
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بيماري آفريده، و هر يك از آنها را بايد به وسيلة مخلوطي از سحر و جادو و مراعات                

در معالجة بيماران، توجه به ادعيه و اوراد بيش از توجه         . ن كنندقواعد بهداشت درما  
به دارو بود، به اين اعتبار كه تعويذ و ورد، اگر سود نداشته باشد، بيزيان است و  

باوجود اين، در آن هنگام     .  مريض را نمي كشد، و دربارة داروها نمي توان چنين گفت   
اج پيدا كرد؛ چنان بود كه، در   كه ثروت پارس زياد شد، فن پزشكي غير ديني رو     

زمان اردشير دوم، سازمان منظمي براي پزشكان و جراحان پيدا شد؛ مزد آنان را            
 اين كاري بود كه قانون حموربي نيز  -قانون، مطابق مقام اجتماعي بيماران، تعيين كرد   

علماي ديني را مي بايستي برايگان معالجه كنند؛ درست    . پيش از آن كرده بود 
ونه كه در ميان ما معمول است، پزشكان تازه كار حرفة خود را با معالجة   همان گ

كافران و بيگانگان آغاز مي كردند، چه هر پزشكي، در آغاز كار خود، ناچار بود       
پروردگار   «اين، خود، فرمان  . يك يا دو سال بر روي مهاجران و فقيران آزمايش كند      

 : بود» نور
ن كه مزداپرستند براي آموختن پزشكي اي مقدس دادار گيتي جسماني، اينا  

پرستان؟ پس يوآيا نخست در مزداپرستان آزمايش كنند يا در د. مي روند 
نخست يك  . پرستان آزمايش كننديو پيش از مزداپرستان در د : اهورمزدا گفت 

پرست دوم را جراحي كند؛ اگر او     يوپرست را جراحي كند؛ اگر او بميرد، ديود
 خواهد  مي [ا جراحي كند؛ اگر او هم بميرد، آن كه    پرست سوم ر يوهم بميرد، د
ناقابل كار   [پس از آنكه   .  است ]ر پزشكيكا [ابداآلباد ناقابل   ] پزشك بشود
 نبايد به مزداپرست دوا بدهد، نبايد مزداپرست را جراحي كند، و     ]پزشكي شد

نبايد مزداپرست را در جراحي زخم كند؛ پس اگر به مزداپرست دوا دهد، و   
اپست را جراحي كند؛ و اگر مزداپرست را جراحي كرده، زخم كند، اگر مزد

.    كسي است كه عمداً به كسي زخم وارد آورد    ] همان مجازات[ مجازاتش 
پرست را جراحي كند، و او ي يك د]مي خواهد پزشك بشود[كسي كه 
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 خوب  )مريض(پرست دوم را جراحي كند، و او    يو  خوب شود، و او د  )مريض(

 خوب شود، پس   )مريض(سوم را جراحي كند، و او     شود، و او دؤپرست   
 به خواهش خود مي تواند به   ]پزشك شدن[ پس از . آزموده است تا ابداآلباد

 . مزداپرست دوا دهد، و به خواهش مي تواند مزداپرست را جراحي كند  

چو پارسيان تمام همت خود رامتوجه برپا ساختن كاخ شاهنشاهي خويش   
روي ايشان براي كاري، جز جنگ و كشتار، كفايت    كرده بودند، ديگر وقت و ني    

به همين جهت، در مورد هنر، مانند روميان، قسمت عمدة توجه آنها به           . نمي  كرد
البته ذوق زيباپسندي داشتند، ولي    . چيزي بود كه از خارج ايران زمين وارد مي شد   

كه در داخل  ساختن چيزهاي زيبا را برعهدة هنرمندان بيگانه، يا بيگانگان هنرمندي         
خاك ايشان به سر مي بردند، مي گذاشتند، و پولي را كه براي مزد دادن به اين    

خانه هاي زيبا و باغهاي   . هنرمندان الزم بود از كشورهاي تابع خود فراهم مي كردند  
خرم و عالي داشتند، كه گاهي به صورت شكارگاه و محل نگاهداري مجموعه هاي      

در خانه هاي خود اثاثة گرانبها جمع آوري مي كردند؛     گوناگون جانوران در مي آمد؛ 
از قبيل ميزهايي كه روپوش طال و نقره داشت، يا با اين دو فلز گرانبها منبت كاري  

كه روپوشهاي عالي آنها را ازكشورهاي ديگر وارد ميكردند؛ و      شده بود؛ و تختهايي  
ده مي شد و كف فرشهاي نرمي كه همه گونه رنگهاي زمين و آسمان بر آنها دي   

 .  اطاقهاي خود را با آن مفروش مي كردند

در جامهاي زرين شراب مي نوشيدند، و ميزها و طاقچه هاي اطاق را با        
گلدانهاي ساخت بيگانگان مي آراستند؛ آواز خواندن و رقصيدن را دوست داشتند و               

ايشان گوهرهاي گرانبها در نزد . و طبل و دف لذت مي بردند از نواختن چنگ و ني 
فراوان بود و با آنها از تاج و گوشواره گرفته تا دستبند و كفشهاي مرصع مي ساختند؛        
مردان نيز به زيورآالت عالقه مند بودند و گوش و گردن و بازوهاي خود را با آنها     

مرواريد و ياقوت و زمرد و الجورد را از خارج وارد مي كردند، ولي           .  مي آراستند 
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ارس به دست مي آوردند؛ از همين سنگ گرانبها بود كه         فيروزه را از كانهاي پ   

سنگهاي گرانبها را به صورتهاي عجيب و      . ثروتمندان مهرهاي خود را تهيه مي كردند 
غريب مي تراشيدند و، به گمان خود، آنها را به صورت ديوان و شياطين معروف    

 آن بود و شاه بر تخت زريني مي نشست كه آسمانة طاليي بر باالي  . درمي آوردند  
 . پايه هاي زرين داشت  

در . تنها در هنر معماري بود كه پارسيان شيوة خاصي براي خود داشتند  
روزگار كوروش، داريوش اول، و خشيارشاي اول، گورها و كاخهايي ساخته اند كه       
باستانشناسان مقدار كمي از آنها را از خاك بيرون آورده اند؛ پس از اين نيز دو مورخ               

 چيزهايي را براي ما اكتشاف خواهند كرد كه ماية - بيل و كلنگ-ير خستگي ناپذ 
اسكندر، برخالف    .  زياد شدن حس قدرشناسي ما نسبت به هنر پارسي خواهد بود     

راه  . آنچه در پرسپوليس كرد، قبر كوروش را در پازارگاد براي ما باقي گذاشت       
اخ كوروش و پسر   كاروانرو اكنون از كنار صفة برهنه اي مي گذرد كه روزگاري ك        

ديوانه اش بر آن سر به فلك كشيده بود؛ از آن كاخها، جز چند ستون شكسته كه  
اينجا و آنجا پراكنده شده، يا سر در و سرپنجره اي كه نقش برجستة كوروش بر آنها                  

در نزديكي اين صفه، بر دشت مجاور آن،       . ديده مي شود، چيزي بر جاي نمانده است 
، كه اثر گذشت بيست و چهار قرن زمان بر آن مشهود    گور كوروش ديده مي شود 

است؛ اين قبر سنگي ساده، كه شكل و حالت يوناني دارد، با ارتفاعي نزديك يازده       
متر، بر روي سكويي از سنگ قرار گرفته است؛ شك نيست كه اين اثر تاريخي        

گور . ته استبلندتر از آنچه اكنون مي نمايد بوده و پايه اي متناسب با بزرگي خود داش  
كوروش امروز برهنه و دورافتاده و بي پيرايه به نظر مي رسد، و هيئت آن آدمي را به           
ياد زيبايي گذشتة اين ساختمان مي اندازد، كه از آن تقريباً هيچ اثري بر جاي نمانده       
است؛ سنگهاي شكسته و فرو ريخته تنها ما را به اين فكر مي اندازد كه جسم بيجان،    

از اين . صرفات روزگار، بسيار بيش از آدميزاد ايستادگي به خرج مي دهد        در مقابل ت 
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بنا، چون مقدار زيادي به طرف جنوب پيش برويم، در نزديكي تخت جمشيد       

مي رسيم كه در آنجا قبر داريوش اول، همچون معبدي           » نقش رستم  «، به   )پرسپوليس  (
چون شخص آن را  هندي، در دل كوه كنده شده، و دهانة آن به صورتي است كه          

در كنار در،   . مي بيند، به جاي دهانة مقبره، مدخل كاخي در نظر وي مجسم مي شود       
كه زياد بلند نيست، چهار ستون باريك با سنگ تراشيده شده؛ بر باالي در، نقش    
برجستة اشخاصي ديده مي شود كه مردم كشورهاي تابع پارس را نمايش مي دهند؛     

مي ايستاده و شاهنشاه را، كه مشغول پرستش اهورمزدا       چنان است كه گويي بر روي با
فكري كه در ساختن اين نقش برجسته به كار رفته، و  . و ماه است، بر تختي برداشته اند 

 .همچنين طريقة اجراي آن، از سادگي و ظرافت حكايت مي كند  

بناهاي باستاني ديگر پارسي، كه از آسيب جنگها و چپاولها و دزديها و اثر            
آب و هوا، در ظرف مدت دو هزار سال، رسته وبرجاي مانده، خرابه هاي      مخرب 

نخستين شاهان پارسي در اكباتان براي خود اقامتگاهي با     . كاخهاي سلطنتي است 
چوب ارز و سرو، پوشيده شده از صفحات فلزي، ساخته بودند كه تا زمان پولوبيوس           

.  آنها برجاي نمانده است    برپا بود، و اكنون هيچ نشانه اي از    ) ق م150حوالي (
باشكوهترين آثار ايران باستاني، كه در اين اواخر بتدريج از زير خاك رازدار و     

در  . ممسك بيرون آمده، پلكانهاي سنگي و صفه ها و ستونهاي تخت جمشيد است         
اين نقطه، داريوش كبير، و شاهاني كه پس از وي آمدند، كاخهايي بنا نهادند تا، بدين              

اين پلكانهاي   . را كه پس از آن نامشان فراموش مي شد درازتر كنند  وسيله، مدتي 
بزرگ و باشكوهي كه شخص را از زمين هموار به باالي پشته اي كه كاخها بر آن  

به احتمال     . ساخته شده مي رساند، در سراسر تاريخ معماري جهان، هيچ نظيري ندارد         
ي »زيگوراتها«وص برجها يا قوي، پارسيان اين شكل ساختن پله را از پلكانهاي مخص   

بين النهرين، كه برگرد آن برجها مي گشته، اقتباس كرده بودند، ولي پلكانهاي        
تخت جمشيد خصوصياتي دارد كه منحصر به خود آن است؛ به اين معني كه به   
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اندازه اي وسيع، و باالرفتن از آنها آسان، است كه ده سوار مي توانند پهلو به پهلو از               

اين پله ها همچون مدخل باشكوهي است، و ما را به صفه اي مي رساند     . وند آنها باال ر
كه ميان شش تا پانزده متر از سطح زمين بلندتر است؛ آن صفه در حدود پانصدمتر              

در آنجا  . طول و سيصد متر عرض دارد، و كاخهاي شاهي را بر روي آن ساخته بودند 
ة سنگي بزرگي ديده مي شود كه در   كه پله ها از دو طرف به يكديگر مي رسد، درواز    

دو طرف آن، دو مجسمة گاو بالدار با سر آدمي نصب شده و زشت ترين آثار باز            
در طرف راست اين دروازه، شاهكار بناهاي      . ماندة هنر آشوري را نمايش مي دهد   

خوانده مي شود؛ و آن تاالر  » كاخ چهلستون«پارسي قرار داشته، كه اكنون به نام   
 است كه به زمان خشيارشاي اول ساخته شده و، با اطاقهاي متصل به آن،        بزرگي بوده

 متر مربع را فرا مي گرفته است؛ اگر براي وسعت بنا اهميتي    9000مساحتي در حدود 
قائل باشيم، بايد گفت كه اين كاخ از معبد پهناور كرنك و از هر كليساي اروپايي،         

سيدن به اين تاالر بزرگ از پله هاي     براي ر. جز كليساي ميالن، بزرگتر بوده است 
ديگري مي  گذريم كه در دو طرف آن، براي زينت، ديوارهاي سنگي كوتاهي قرار  
دارد، و بر آنها نقش برجسته هاي بسيار عالي ديده مي شود كه بهترين نقش    

از هفتاد و دو ستوني كه در    . برجسته هايي است كه تا كنون در ايران به دست آمده  
شا برپا بوده، اكنون در ميان ويرانه ها، هنوز سيزده تاي آنها سرپاست و،          كاخ خشيار

مانند تنة درختان خرما در ميان واحه اي خشك، وحشت آور به نظر مي رسد، اين      
ستونهاي شكسته از آن دسته از كارهاي بشري به شمار مي  رود كه تقريباً به سرحد     

 و يونان بلندتر است، و ارتفاع غير       كمال رسيده است و از نظاير خود در مصر قديم      
تنة اين ستونها چهل و هشت ترك ناوداني دارد، و پاية  . متعارفي نوزده متر را دارد  

سرستونها   . آنها به صورت كاسة زنگي است كه برگهاي وارونه آنها را پوشانيده است       
 به را دارد، و بر باالي آن دو پارچه سنگ، كه» يوني«غالباً شكل گلهاي پيچيدة  

صورت سرو گردن دو گاو نر تراشيده شده، پشت به پشت واقع است، كه حمالهاي   
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شك نيست كه حمالهاي سقف چوبي بوده است،     . سقف بر روي آنها قرار مي گرفته      

زيرا اين ستونهاي ظريف و شكننده، كه از يكديگر فاصلة زياد دارند، هرگز تحمل            
دور درها و پنجره ها را با    . ا نداشته اند بار بسيار سنگين تخته سنگهاي بزرگ پيشاني ر     

سنگ سياه صيقليي ساخته بودند كه مانند چوب آبنوس درخشندگي داشت؛ ديوارها            
آجري بود، ولي، با سفالهاي لعابدار خوشرنگ درخشان، روي آنها را با نقش گلها و      

يبا يا   جنس ستونها و مجرديها و پله ها از سنگ آهكي سفيد ز  . جانوران پوشانده بودند  
» تاالر صد ستون   «، و در طرف خاور آن،    »چهلستون«پشت . مرمر كبود سخت است  

از اين تاالر، جز يك ستون و از اره هاي خارجيي كه حدود آن را نشان       . قرار داشته
شايد اين دو كاخ زيباترين بناهايي باشد كه در    . مي دهد، چيزي بر جاي نمانده است  
 .اد ساخته شده است  جهان قديم و جديد به دست آدميز 

اردشير اول و اردشير دوم در شوش كاخهايي ساختند كه از آنها جز آثار         
بناي آن كاخها با آجر بود و روي آنها را با زيباترين    . شالوده چيزي بر جاي نيست

به »  نقش ديواري تيراندازان «در ضمن كاوشهاي شوش، . سفال لعابدار پوشانده بودند    
، يعني جانداران و پاسبانان خاص     »جاودانان  « قوي صورت  دست آمده، كه به احتمال  

در ضمن تماشاي اين نقش، چنان به نظر مي رسد كه اين   . شاهنشاه، را نمايش مي دهد 
تيراندازان با شكوه، بيش از آنكه قصد جنگ داشته باشند، خود را آراسته اند تا در       

گ درخشان خود توجه  جامه هايي بر تن دارند كه با رن . جشني درباري شركت كنند 
را جلب مي كند؛ پيچ و خم  موهاي سر و رويشان ماية شگفتي مي شود؛ با غرور و       
نيرومندي خاصي نيزه هاي خود را، كه نشانة منصب رسمي ايشان است، به دست   

نقاشي و پيكرتراشي، در شوش و ساير پايتختهاي پارس، عنوان هنر مستقلي     . گرفته اند
اي معماري به شمار مي رفت؛ به همين جهت، بيشتر مجسمه ها      نداشت، بلكه از شاخه ه 

كار دست هنرمنداني بود كه، براي همين كار، آنان را از آشور و بابل و يونان به       
 . پارس آورده بودند   
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در خصوص هنر پارسي چيزي را مي توان گفت كه شايد براي هر جاي ديگر  

شكل   . ج به عاريه گرفته شده بود نيز چنان بوده است؛ و آن اينكه عناصر آن از خار  
خارجي قبر كوروش از ليديا گرفته شده؛ ستونهاي باريك نظير ستونهاي آشوري              
است، كه آنها را تكميل كرده اند؛ رديف بندي ستونها و نقش برجسته ها، خود،         
گواهي مي دهد كه از تاالرهاي ستوندار مصر و نقوش آن الهام گرفته شده؛        

نوران همچون مرضي است كه از نينوا و بابل به پارس سرايت      سرستونهاي به شكل جا  
ولي آنچه ماية امتياز هنر پارسي است، و آن را قائم به ذات و مستقل و   . كرده بود

مشخص از معماريهاي ديگر ساخته، همان جمع شدن اين عناصر مختلف و هماهنگ  
ي هولناك و  ساختن آنها با يكديگر بوده است؛ سليقة اشرافي پارس به ستونها           

توده هاي سنگين بين النهرين رقت و لطافتي بخشيده و، از تركيب آنها، درخشندگي و      
وصف اين تاالرها    .  رونق و تناسب و هماهنگي تخت جمشيد را به وجود آورده است       

و كاخها كه به گوش يونانيان مي رسيد اسباب حيرت و تعجب آن مردم مي شد؛   
كاف يوناني، از هنرهاي ايران و تجمالت آن    سياحان پركار و سياستمداران موش    

سرزمين، براي همشهريان خودخبرهايي مي بردند كه ماية تحريك احساساتشان   
به اين ترتيب بود كه يونانيان، هرچه . مي شد و آنان را به رقابت با پارس برمي انگيخت    

زودتر، سرستونهاي دو طرفي و مجسمة سر و گردن جانوران را، كه در كاخهاي    
پرسپوليس بر روي ستونهاي بلند و باريك قرار داشت، تغيير شكل دادند و    
سرستونهاي صاف و بي پيراية ستونهاي يوني را ساختند؛ آنگاه با كاستن از درازي       
ستونها، بر استحكام آنها افزودند و آنها را به صورتي درآوردند كه تحمل حمالهاي            

حق اين است كه بگوييم . ند داشته باشد سنگي يا چوبيي را كه بر روي آنها مي گذاشت
. براي رسيدن از تخت جمشيد به آتن، از لحاظ معماري، يك گام بيشتر فاصله نبود           

تمام سرزمينهاي خاور نزديك، كه در شرف خواب مرگ آلود هزار ساله بودند، خود  
 . را آمادة آن مي كردند كه ميراث باستاني خويش را در پاي يونان بريزند     
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 حطاط انـ 9

  فصلي از آدمكشي ـ خشيارشا ـچگونه ملتي مي ميرد

 اصغر) يا داراي( داريوش  ـ كوروش كوچك ـاردشيردوم

 علل سياسي و نظامي و اخالقي انحطاط

  فتح پارس به دست اسكندر، و پيشروي او در هندوستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخوان  . شاهنشاهيي كه داريوش تأسيس كرده بود يك قرن بيشتر نپاييد 
بندي مادي و  معنوي پارس با شكستهاي ماراتون و ساالميس و پالته در هم شكست؛       
شاهنشاهان كار جنگ را كنار گذاشته، در شهوات غوطه ور شده بودند، وملت به       

ض شاهنشاهي پارس در واقع    انقرا.  سراشيب فساد و بيعالقگي به كشور افتاده بود  
در هر دو  : نمونه اي بود كه بعدها سقوط امپراطوري روم مطابق آن صورت گرفت      

مورد، انحطاط و تدني اخالقي ملت با قساوت شاهنشاهان و امپراطوران و غفلت ايشان    
به پارسيان همان رسيد كه پيش از ايشان به ماديان رسيده        . از احوال مردم توأم بود 

پس از گذشتن دو سه نسل از زندگي آميخته به سختي، به خوشگذراني   بود، چه، 
كار طبقة اشراف آن بود كه شكم خود را با خوراكهاي لذيذ پر كند؛      .  مطلق پرداختند

 و اين آييني در -كساني كه پيشتر در شبانروز بيش از يك بار غذا نمي خوردند   
ود از يك بار غذا، خوراكي  اينك به تفسير پرداخته، گفتند مقص  -زندگي ايشان بود

است كه از ظهر تا شام ادامه پيدا كند؛ خانه ها و انبارها پر از خوراكهاي لذيد شد؛ 
غالباً گوشت بريان حيوان ذبح شده را يكپارچه و درست نزد مهمانان خود برخوان         
مي نهادند؛ شكمها را از گوشتهاي چرب جانوران كمياب پر مي كردند؛ در ابتكار      
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خانة . ا و مخلفات و شيرينيهاي گوناگون، تفنن فراوان به خرج مي دادند        خوردنيه

ثروتمندان پر از خدمتگزاران تباهشده و تباهكار بود، و ميخوارگي و مستي ميان همة     
كوروش و داريوش  : به طور خالصه بايد گفت كه . طبقات اجتماع رواج داشت 

 و جانشينان وي آن را نابود پارس را تأسيس كردند، خشيارشا آن را به ميراث برد،   
 . ساختند 

خشيارشاي اول، از لحاظ ظاهر، پادشاهي به تمام معنا بود؛ قامت بلند و تن         
ولي جهان . نيرومند داشت و، بنا به مشيت شاهانه، زيباترين فرد شاهنشاهي خود بود   

هنوز مرد خوشگلي كه گول نخورده باشد به خود نديده؛ همان گونه كه مرد مغرور       
خشيارشا . يروي خودي را كه اسير سرپنجة زني نشده باشد كمتر مي توان يافت   به ن

. معشوقه هاي فراوان داشت، و بدترين نمونة فسق و فجور براي رعاياي خود بود        
شكست وي، در ساالميس، شكستي بود كه از اوضاع و احوال نتيجه مي شد، چه آنچه             

ي خود را دوست داشت، و چنان از اسباب بزرگي داشت تنها اين بود كه بزرگنماي   
نبود كه، هنگام رو كردن سختي و ضرورت، بتواند مانند پادشاهان حقيقي به كار          

پس از بيست سال كه در دسيسه هاي شهواني گذراند و در كار ملكداري       . برخيزد
اهمال و غفلت ورزيد، يكي از نزديكان وي به نام ارتبان يا اردوان او را كشت، و         

 . شكوه و جالل شاهانه به خاك سپردند    جسد او را با

تنها آنچه در دربار روم زمان تيبريوس صورت گرفته با كشتارها و            
. خونريزيهاي وحشت آوري كه در دربار ايران قديم اتفاق افتاده، قابل مقايسه است      

كشندة خشيارشا را، اردشير اول، كه پس از پادشاهي درازي خشيارشاي دوم به جاي  
 وي را، پس از چند هفته، نابرادريش سغديان كشت، كه خود،     .او نشست، كشت

شش ماه پس از آن، به دست داريوش دوم كشته شد؛ اين داريوش، با كشتن     
تري تخم، و پاره پاره كردن زن و زنده به گور كردن مادر و برادران و خواهران وي،       

لطنت نشست كه به جاي داريوش دوم، پسرش اردشير دوم به س   . فتنه اي را فرو نشاند  



 

www.irantarikh.com  

58
ناچار شد، در جنگ كوناكسا، با برادرش كوروش كوچك، كه مدعي پادشاهي بود،  

اين اردشير مدت درازي سلطنت كرد و پسر خود داريوش را كه قصد       . سخت بجنگد  
او كرده بود كشت و، آنگاه كه دريافت پسر ديگرش اوخوس نيز قصد جان او دارد،  

سال پادشاهي، به دست سردارش باگواس      اوخوس، پس از بيست    . از غصه دق كرد  
مسموم شد؛ اين سردار خونريز پسري از وي را، به نام ارشك، به تخت نشانيد و، براي      
اثبات حسن نيت خود نسبت به وي، برادر او را كشت؛ چندي بعد، ارشك و فرزندان       
خرد وي را نيز به ديار عدم فرستاد و دوست مطيع و مخنث خود كودومانوس را به             

لطنت رسانيد؛ اين شخص هشت سال سلطنت كرد و لقب داريوش سوم به خود    س
داد؛ هموست كه در جنگ با اسكندر، هنگامي كه سرزمين و پادشاهي او در حال     

در هيچ دولتي، حتي در دولتهاي دموكراسي امروز، كسي را    . احتضار بود، كشته شد 
طبيعت   . وده باشدسراغ نداريم كه در فرماندهي از اين شخص بي كفايت تر ب   

دستگاههاي امپراطوري و شاهنشاهي چنان است كه هرچه زودتر مضمحل شود، چه       
نيرويي كه در مؤسسان آن بوده ديگر در كساني كه آن را به ميراث برده اند وجود   
ندارد؛ و اين درست هنگامي است كه ملتهاي سر كوفته نيروهاي خود را تجديد  

نيز اين طبيعي نيست كه .  دست رفته را بازيابندكرده و درصدد آنند كه آزادي از
ملتهايي كه از حيث زبان و دين و اخالق و سنن با يكديگر اختالف دارند، مدت            

چنين وحدتي  . درازي به يكديگر پيوسته بمانند و صورت وحدت خود را حفظ كنند    
 هرچند يك بنيان و شالوده اي ندارد كه بتواند مانع از بين رفتن آن باشد؛ ناچار بايد  
پارسيها، در   . بار، با به كار بردن نيرو، اين پيوستگي و وحدت ساختگي را حفظ كنند     

دورة دويست سالة شاهنشاهي خود، كاري نكردند كه از تباين و اختالف ميان ملتهاي    
زير فرمان ايشان بكاهد، يا از تأثير بد نيروهاي گريز از مركزي كه سبب از هم پاشيده           

ود جلوگيرد؛ به اين قانع بودند كه برآميخته اي از ملتها حكومت    شدن شاهنشاهي ب
كنند، و هرگز در صدد آن بر نيامدند كه از آنها دولت حقيقي واحدي به وجود            
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به اين جهت، نگاهداري وحدت شاهنشاهي پارس سال به سال دشوارتر مي    . آورند 

حلي مي افزود و  شد؛ هرچه از سختي شاهنشاهان مي  كاست، بر طمع فرمانداران م     
جرئتشان بيشتر مي شد و كساني را كه از طرف شاه، براي اشتراك در حكومت، به  
واليات فرستاده شده بودند يا با ترساندن بنده و مطيع خود مي    ساختند يا به سيم و زر                  

آنگاه اين فرمانداران به ميل خود به هر جا مي خواستند لشكر مي كشيدند       . مي  فريفتند 
شورشها و  . راوان به دست مي آوردند و گاه به گاه بر ضد شاه قيام مي كردند  و مال ف

جنگهاي متوالي سبب از بين رفتن مردان زندة پارس شد؛ مردان محتاط و ترسو بر       
جاي مانده بودند، و اين ترتيب روح زندگي و نشاط در قشون شاهنشاهي فسرده بود؛      

كسي . م شد كه جز گروهي بزدل نيستند  و آنگاه كه با اسكندر رو به رو شدند، معلو   
در بند تمرين دادن به قشون و بهبود بخشيدن به سالح جنگي ايشان نبود؛ سرداران           

چون آتش جنگ افروخته شد، اين    .  سپاه از تازه هاي فنون جنگي آگاهي نداشتند      
سرداران بزرگترين خبطها را مرتكب شدند،  و سپاه غير متجانس پارس، كه بيشتر     

آن تيرانداز بودند، هدف خوبي براي نيزه هاي بلند مقدونيان و دسته هاي زرهدار         افراد 
اسكندر نيز به لهو و لعب مي پرداخت،  ولي اين پس از آن بود       . به هم پيوستة آن شد   

كه پيروز شد؛ اما فرماندهان قشون پارس كنيزكان خود را همراه آورده بودند،  و      
تنها .  شد كه به جان و دل به جنگ آمده باشد     كمتر كسي در ميان ايشان يافت مي 

 . سربازان واقعي در قشون پارس مزدوران يوناني بودند    

از همان روز كه خشيارشا در ساالميس شكست خورد،  معلوم بود كه روزي           
يك طرف راه بزرگ بازرگانيي كه      . يونانيان دولت پارس را به مبارزه خواهند كشيد     

 پيوست در تصرف پارس بود،  و طرف ديگر آن را      باختر آسيا را به مديترانه مي  
يونانيان در اختيار داشتند؛ و آنچه از قديم در طبع آدمي بوده، و وي را به طمع كسب    
مال مي انداخته، خود سبب آن بوده است كه روزي چنين جنگي بين يونان و پارس        

كه بتوانند در  به محض اينكه يونانيان كسي چون اسكندر را پيدا كردند،   . درگير شود
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 . زير پرچم او متحد شوند،  به اين كار برخاستند   

گذشت، چه آسياييان قشون   )  داردانل (= اسكندر،  بي مقاومتي، از هلسپونت      
 40000سپاهي  .   سوارة وي را به چيزي نمي گرفتند    5000 پياده و  30000مركب از 

 سازد؛ در اين    نفري از پارس كوشيد تا اسكندر را در مقابل رود گرانيكوس متوقف        
اسكندر تا مدت يك سال      .  كشته شد20000  مرد، و از پارسيها  115نبرد،  از يونانيان   

رو به جنوب و خاور پيش مي آمد و بعضي شهرها را مي گرفت، و پاره  اي ديگر در         
 نفري 600000ي در اين اثنا، داريوش سوم اردوي  . برابر وي سر تسليم فرود مي   آوردند   

ماجراجويان براي خود فراهم ساخته بود؛ براي عبور كردن چنين       از سربازان و   
سپاهي، از پلي كه با كشتيها بر روي فرات بسته بودند،  پنچ روز وقت الزم بود؛  

چون دو لشكر در . دستگاه سلطنت را ششصد استر و سيصد شتر حمل مي كرد   
د، و داريوش،  مرد جنگ نبو30000 ايسوس به يكديگر برخوردند،  با اسكندر بيش از    

از تيره  بختي و ناداني، ميداني را براي جنگ برگزيده بود كه جز معدودي از سپاه         
بيشمار وي نمي   توانستند به كارزار برخيزند و باقي سربازان بيكار ماندند؛ چون آتش          

 110000  كشته داده اند و از ايرانيان 450جنگي فرو نشست، معلوم شد كه يونانيان 
 بيشتر ايشان هنگام فرار از ترس به اين پايان سياه و ننگين رسيده       ته شده، كهكش

اسكندر سخت در پي فراريان افتاد و به قولي، بر پلي كه از كشتگان ساخته    . بودند
داريوش زن و مادر و دو دختر و ارابه و چادر مجلل خود         . شده بود،  از نهري گذشت   

در با بانوان پارسي چنان برزگوارانه     اسكن  . را به جا گذاشت و ننگ فرار را تحمل كرد 
رفتار كرد كه مورخان يوناني درشگفتي مانده اند؛ به اين بس كرد كه يكي از دختران     

اگر به گفتة كوينتوس كورتيوس باور داشته باشيم، بايد  . داريوش را به زني بگيرد
 بگوييم كه مادر داريوش به قدري اسكندر را دوست داشت كه چون از مرگ او با     

 .خبر شد آن اندازه چيز نخورد تا مرد  

پس از آن، فاتح جوان، براي آنكه سلطه و نظارت خود را بر سراسر آسياي            
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باختري مستقر كند، با فراغ خاطري كه متهورانه مي نمود آرام گرفت؛  نمي خواست        
پيش از آنكه پيروزيهاي خود را سروساماني بدهد و خط ارتباطي مطمئني براي      

مردم بابل، مانند اهالي    . كند،  از جايي كه رسيده بود پيشتر برود خويش فراهم 
اورشليم، به شكل دسته جمعي، براي خوشامد گفتن به اسكندر، از شهر خود بيرون      

اسكندر با خوشرويي    .  ، با هر چه طال داشتند، به وي تقديم كردندآمدند و شهر را 
ان را،  كه خشيارشا از روي   پيشكشيهاي ايشان را پذيرفت و دستور داد معابد ايش    

بي  تدبيري خراب كرده بود، تعمير كنند؛ اين خود، ماية خوشحالي و خرسندي مردم   
داريوش به وي پيغام فرستاد و پيشنهاد صلح كرد و وعده داد كه اگر مادر و زن            . شد

و دو دخترش را به وي بازگرداند،  ده هزار تالنت طال به اسكندر بدهد، و يكي از             
اي خود را به او تزويج كند و تسلط وي را بر تمام نواحي واقع درمغرب فرات           دختره

به رسميت بشناسد؛ درمقابل، چيزي از اسكندر نمي  خواهد، جز اين كه از جنگ        
پارمنيون، فرماندة  دوم قشون يونان، با شنيدن اين       . دست بازدارد و با او دوست باشد    

ر بودم با كمال خرسندي اين پيشنهادهاي  اگر من به جاي اسكند«پيشنهادها گفت كه 
عالي را مي پذيرفتم و با كمال شرافتمندي خود را از تصادف شكست مصيبت باري        

: اسكندر كه اين سخن را شنيد، گفت   . »كه ممكن است پيش بيايد دور نگاه مي  داشتم    
در  ولي،  چون وي پارمنيون نبود و اسكن » .اگر من هم پارمنيون بودم چنين مي كردم «

)  يعني اسكندر  (بود، در جواب داريوش گفت كه پيشنهادهاي او معني ندارد، چه وي   
فعال آنچه را داريوش پيشنهاد مي  كند در تصرف دارد،  و هر آن بخواهد مي تواند             

داريوش چون دانست كه اميدي به .  دختر شاهنشاه را به همسري خويش انتخاب كند   
 بي  مالحظه      اي نيست، از روي كمال بي   ميلي، به   بسته شدن صلح با چنين مرد زبان آور 

 . گرد آوردن سپاهي پر شماره     تر از سپاه نخستين برخاست      

تا آن زمان اسكندر بر صور مسلط شده و مصر را به امالك خويش افزوده           
بود؛ پس از آن متوجه شاهنشاهي بزرگ شد و رسيدن به شهرهاي دور آن را وجهة           
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لشكريان وي، بيست روز پس از بيرون آمدن از بابل، به شهر  . ادهمت خويش قرار د

شوش رسيدند، و اسكندر، بي    مقاومتي، بر آن مستولي شد؛ سپس چنان بسرعت به   
جانب پرسپوليس به راه افتاد كه نگاهبانان خزاين مملكتي فرصت آن پيدا نكردند كه      

 . اموال موجود را در جاي امني پنهان كنند

 لكة ننگي   اوندر كاري كرد كه درزندگي پر ازكارهاي باشكوه      دراينجا اسك  
برجاي گذاشت؛ و آن اينكه، براي فرو نشاندن آتش هوس يكي از معشوقه    هاي خود،    

به سپاهيان خود پروانة غارت كردن      . به نام تائيس، در كاخهاي پرسپوليس آتش زد      
 چنين كار زشتي، گوش    شهر را داد و به اندرز پارمنيون،  براي خودداري كردن از       

پس از آنكه دل لشكريان خود را با مالهاي غارتي و عطاياي خود به دست  . نداد
 . آورد،  رو به شمال به راه افتاد تا براي آخرين بار با داريوش رو به رو شود     

داريوش از واليات پارس،  و بالخاصه واليات خاوري،  قشوني به شمارة  يك      
پارسيان، ماديان، بابليان، سوريان،     : ود، كه مركب بود از ميليون نفر فراهم آورده ب 

افراد . ارمنيان، كاپادوكياييان،  باكترياييان، سغديان،  آراخوسياييان، سكاها، و هندوان       
اين قشون ديگر تنها به تير و كمان مسلح نبودند،  بلكه زوبين و نيزه و زره نيز داشتند و          

اي ارابه   هاشان داسهايي بسته شده بود تا دشمنان       و به چرخه  بر اسب و فيل سوار بودند،    
را مانند گندم مزرعه درو كند؛  آسياي پير،  با اين نيروي عظيم،  آخرين تالش خود را     

 سوار  7000اسكندر با   . مي كرد كه در مقابل اروپاي جوان از هستي خويش دفاع كند 
خورد، و نبرد درگرفت؛     پياده در گوگمل با اين مخلوط ناهمرنگ بي نظام بر    40000 و

او، با برتري سالح و شجاعت و فرماندهي صحيح خويش، توانست در ظرف مدت    
داريوش بار ديگر در صدد گريختن   . يك روز شيرازة  سپاه داريوش را از هم بگسلد   

از ميدان جنگ برآمد،  ولي فرماندهان وي اين فرار دوم را ناخوش دانستند و وي را    
اسكندر،  از كشندگان شاه پارس هر كه را به دست         .   اش كشتندناگهاني، درسراپرده     

آورد،  كشت و نعش داريوش را با احترام به پرسپوليس فرستاد،  تا مانند شاهان      
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هخامنش به خاك سپرده شود؛ و اين خود بيشتر سبب شد كه پارسيها نيكخويي و        

ي پارس را به  اسكندر كارها  . جوانمردي او را بپسندند و زير پرچمش گرد آيند 
سامان رسانيد و آن را يكي از استانهاي دولت مقدونيه ساخت،  و پادگان نيرومندي     

 .براي نگاهداري آن بر جاي گذاشت؛ آنگاه به جانب هند رهسپار شد    
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