
  كوب  استاد زرين روايت -   ھخامنشیان نحطاطا

    سلطنت  بر تخت اردشیر درازدست
 نسلھا   در توالي آمیز كه  جنايت  سوء قصدھاي  سلسله  در يك  خشايارشا ، دربار ھخامنشي با مرگ -10-1

ھر روز بیـش  بود فـرو رفـت رحمانه  بي  برادركشیھا و پدركشیھاي شامل یش  و    و انقـراض  انحطـاط  بـه  از پ
غاز   از وقـتي  در واقـع  آشكار گشـت  آن ھاي  نشانه  خشايارشا از يونان  با بازگشت  كه  انحطاط اين. گرايید  آ

ــي  روح شــد كــه ــه  جــاي  نظــامي  و انضــباط  جنگجوي ــازي ، سیاســت پردازي  توطئــه  خــود را ب ً   ب  و مخصوصــا
با ايـن  خشیارشا، كـه قتل.  داد  سرايان  و خواجه  حرمخانه ھاي دسیسه   مربـوط  حـرم ھاي  دسیسـه  گونـه  
ھر روز بیــش  خود كشاند و دربار ھخامنشـي  دنبال ھا را به  توطئه  گونه  از اين  سلسله بود، يك یش  را    از پ

  وي جانشـین.   انداخت  طوالني  نزاع  يك  فرو برد و در سراشیبي  و طال و خون  و خیانت  دسیسه در منجالب
  راستش  دست شد، از آنكه  مي  خوانده و درازدست - فرزند خشايارشا  ترين ، كوچك)  ارطخشات( اردشیر، 
 اردوان. رسـید  زانـو مي  تا بـه  ھر دو دستش  است ھا آمده  در افسانه  كه  درازتر بود و يا چنان  چپ از دست

يوش  نشـاند، بـرادر بزرگ  سـلطنت  را بـه  وي  كـه  پدرش قاتل   قاتـل  فكـر كـه  ايـن  بـا القـاي  را ھـم تـر او دار
كه  اسـمي  بود، و با سلطنت  كرده  ھالك  وي  دست  نیز سوء قصد دارد به  وي  و در حق خشايارشا اوست   

  ويشتاسـپ چـون.  بـود  كرده  را در دربار قبضه  قدرت  تمام  پسرانش  با كمك  خودش  او واگذار كرد در واقع به
  كـه  و با تسلطي  يافت  خويش  قدرت  را جوالنگاه  دربار شاه  بود، وي  دور از تختگاه  خشايارشا ھم پسر دوم

ین  بـراي  مناسبي  و منتظر فرصت  پنداشت  خويش ي  او را بازيچه  داشت بر اردشیر جوان بود  بـردن  از ب .  او 
تل  ھنگـام  تـا آن  وزيـر، كـه  از جنايـت  جـوان  پادشـاه  بود كـه  نگذشته اما چند ماه پدر وي  ق   بـرادرش  را بـه  

چیزي.   يافت ، آگھي داشت  مي  منسوب داريوش  ً كه ظـاھرا بول  وي   غاز در ق  ي  دربـاره  اردوان  اتھـام  را در آ
  . بود  وي  و مادرزن  از رفتار پدر با زن  داريوش  نارضايي ي  بود سابقه  از ترديد رھانیده داريوش

 
نوان  ، بـه  خواجـه ، میتريدات  توطئه  حقیقت  با كشف  ھر حال به یف  شـاه  قاتـل  ع با شـكنجه  توق  و زجـر   و 

 رســید و   قتــل  بـه  داد بــا پسـرانش  قصـر روي  در داخـل  ك  در زد و خــوردي  ھـم اردوان.  شــد بســیار كشـته
  شـده  وي  بـراي  درازدسـت  منشأ عنــوان  قوي  احتمال  را به  آنچه  بر اردوان  اردشیر با پیشدستي گونه بدين

عزام  وي  بعـدي اقدام.   يافت  دچار بود آسوده  دربار بدان  در داخل  كه اي  داد و خود را از دغدغه بود تحقق  ، ا
ین.  دانسـت  خـود مي  را حق  بود و سلطنت  بلخ  ساتراپ  بود كه  ويشتاسپ  برادرش  دفع  به لشكري  در اول

 و  و تخت)  میالدي462( كرد  او را تأمین  ديگر پیروزي  لشكركشي  خورد، اما يك  اردشیر شكست  سپاه جنگ
سخت  با شورشھاي  چند بار مواجه  با آنكه  وي ي  ساله  چھل سلطنت.   گشت منازع  بي  وي تاج شد روي     
بر .  افتاد  ركود و انحطاط  حال  به گرايي  صلح  بر اثر ھمین  ھخامنشي  و امپراطوري  گذشت  در صلح  رفته ھم

 بنـابر مشــھور،   عـالوه  بـود، بـه  محبـوب  موقــرش  و حالـت  ماليـم  خــاطر طبـع  در دربـار بـه ، وي  روايـت وفــق
 بـود و  النفس  ضــعیف  و تـا حـدي طبـع ، خوش  پادشـاه آيـد كـه  برمي از قــرائن.  بـود  زيبا و دلیر ھم العاده فوق

ً به   .  قرار داشت تیس  آمیس  و زنش  آمستريس  نفوذ مادرش  تحت  شدت مخصوصا
 

   و مصر  در يونان  اردشیر درازدست درگیريھاي
كه.  آورد  پنـاه  دربـار وي  به  سردار آتن  تمیستوكلس  وي  آغاز سلطنت در ھمان -10-2 تن او  سبب  بـه  در آ   

  از فتــح  كــه اي  و آوازه  نــام  رغــم  بــود، بــه  برانگیختــه جــايش  و غــرور بي  رفتــار مســتبدانه  كــه مخالفتھــايي
شھر   دادگـاه  غیــابي  حكــم  و بر موجب  مورد تعقیب  خیانت  اتھام  بود، به  آورده  دست  به  و پالته ساالمیس  

ھم  ايـران پادشـاه.  اردشیر آمـد  پناه  به  خويش ي ، با خانواده)468( بود   مرگ  به محكوم غم ، بـه    زيانھــا و   ر
شید  مردانه  بود جوان  وارد كرده  ايران  به  گذشته  جنگھاي  او در طي  كه گزندھايي ھار بخ  بـا  حـتي.  او را زن

شاھزادگان  قتـل  تالفي ، به  حرم ، از اھل  شاه ي  عمه آنكه   كشـته  و پالتـه  در سـاالمیس  كـه  ھخامنشـي  
  از ھـر گونـه  و پناھنـده  مھمــان  عنــوان  او بـود، او را بـه  اعـدام  و خواھان  عقوبت  اصرار طالب  بودند به شده

به  در آسیاي  ھم  مناسبي  بعدھا شغل  داد و حتي  پناه گزندي صغیر   عمـر در   او واگـذار كـرد و او تـا پايـان  
صر   بـا شـورش  مواجه  داخلي  از كشمكشھاي  بعد از رھايي اردشیر درازدست.  بود  ايران  پادشاه حمايت  م

به  مي  لیـبي  و فرمـانرواي  خـود را پسـر پسـامتیك  كـه نـام)  اينـاروس(ھارو  در آنجا اين). 460(شد   خوانـد، 
سفلي  سائیس  فرعونان  از اعقاب  و چون  برخاست سلطنت  دعوي شتیباني  بود در مصـر  یز   كاھنـان  از پ  ن

  بـراي از آتنیھا ھم.  آورد  بودند گرد خود جمع  ناراضي  پارسیان  از حكومت  را كه  مصريھاي وي. برخوردار شد
سپاه مقابله ست  يـاري  ايـران  با  تن  فرمـانرواي پـريكلس.   خوا نیز كـه  آ له خواسـت  مي     مـورد مصـرف ي  غ
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  . فرستاد  وي  كمك  خود را به  كند جھازات  خود را از مصر تأمین سرزمین
 

 شـاه.  رسـید  قتـل  داد بـه  روي  كه  بود در جنگي شاه)   عموي  قولي و به( برادر   مصر كه  ساتراپ ھخامنش
باال   سـبب  بـه  از مصر كنـد، سـرانجام  خروج ، آتنیھا را وادار به  اسپارت  به  شدن داد با نزديك  مي  ترجیح كه  

)  بغـابخش( مگـابیز   سـپاه فرمانـده.   يافـت  را ضروري  سپاه  و اعزام  نظامي ي  مداخله  ايناروس  طغیان گرفتن
  در دفـع  اول  داريوش دست  و ھم  زوپیر ، دوست ي  و نبیره  پارس  نجباي  از خاندان  بود كه شوھر خواھر شاه

). 454( كــرد   را مغلــوب  و يــارانش  اينــاروس  شــد امــا مگــابیز ســرانجام  طوالنــي جنــگ.  بــود  مــغ ي گئوماتــه
ھزم  مصر آمـده  به  ايناروس  كمك  به  كه  ھم يونانیھايي ند  و تلفـات  شـدند و خسـارات  بودنـد من .  بسـیار داد

 او   به  دستور وي  و به  شاه و مگابیز از جانب - شد   فرستاده  شوش  به  دستگیر شد و با نزديكانش ايناروس
به  با تلفات آتنیھا ھم.  داد امان صر بـه شـاه.  بازگشـتند  يونـان  بسیار    حـال ، و رعايـت  عامـه  دلجويـي  در م

ناروس  تنـوراس  بـه ، حـتي  پرداخت كاھنان ھم  ، پسـر اي یب  محبـت  ،  ساني  كـرد و از تعق   بـه  كـه  و آزار ك
- بـود   مبتـني  طرز رفتار او در مصر بیشتر بر تدبیر سیاسـي اين.   بازداشت  بودند دست  كرده  كمك ايناروس

موردي  بعد از غلبه  كه تا بر ضعف گر    در ايجـاد ايـن  كـه  يونانیھـا ھـم  تحريكـات در دفـع.   نداشـت  بر مصر دي
طال كمـك  از آھــن  استفاده  جاي  كرد به  آشكار بود، اردشیر سعي شان  مداخله شورش   گـیرد، و احـوال  از 

غه  و شـاه  سـاخت  را ممكن  سیاست  اين  نیز پیشرفت  ايام  در آن يونان ھاي ي  را از دغد   يـك  يونـان  گرفتاري
 قلمـرو   بـه  اردشیر نسبت  از انتقام  كه  سردار آتن  مصر، سیمون  شورش ي  خاتمه در دنبال.  كرد چند خالص

بار شـوش  الزام  براي اي  وسیله  مديترانه  را در درياي  بود، تھديد قبرس  نگران خويش به  در بول     مـذاكرات  ق
  ).450(  درگذشت  قبرس ي  در گیرودار محاصره  آنجا برد لیكن  به  خود را ھم جھازات.  كرد  تلقي صلح

 
    اردشیر درازدست  راحت  پلوپونز و نفس جنگھاي

صلح  مي  ھم  تھديد اسپارت  معروض  شدت  خود را به  ايام  آن  مقارن  كه اما آتن -10-3  ديد، در صدد برآمد با 
له  به  مربوط  تجھیزات  از بار مخارج  و رھايي با ايران براي  ايـران  احتمـالي ي  بـا حملـه  مقاب خود را    درگـیري  
شوھر خواھـر   خـود را كـه  سردار و قھرمان  نام  رو كالیاس از اين.  كند  بیشتر آماده ناپذير با اسپارت اجتناب  

ً به مذاكرات.  فرستاد  شوش  به  صلح ي  مذاكره  بود براي  آتن  اشراف  و از خاندان سیمون  اي  مقاوله  او ظاھرا
  نفوذ طرفین  حدود مناطق  تعیین ، و ناظر به)448 ح( شد   معروف  كالیاس  پیمان  او به  نام  به  شد كه منتھي

یاس  آمد اما مذاكرات  بعدھا ترديد پیش اي  مقاوله  وجود چنین در اصل.  صغیر بود  و آسیاي در امور يونان   كال
مورد قبـول  كـه  ھر صورت  كرد به  تھیه  مذاكرات  اين  او در دنبال  كه اي و مقاوله بود  قع   از .  نشـد  اردشـیر وا

 آيـد كـه  شـد بـر مي  محكـوم  جريمـه  پرداخـت  بـه  در آتـن  از شـوش  بعد از بازگشـت  ھم  خود كالیاس اينكه
به  در واقـع اگر ھـم -   كالیاس  پیمان  بود كه  آن حقیقت.  نبود  ھم  آتن  مقامات  او مورد قبول مذاكرات صورت     

بول  قراري  منجر به كرد و الجرم  نمي  را تأمین  از طرفین  يك  ھیچ منافع - شد   تنظیم  مقدماتي اي مقاوله   مق
ً تمـام  درگرفت  و اسپارت  آتن  طرفداران  بین ، كه) پلوپونزوس( پلوپونز  ھذا جنگھاي مع. نشد  را   يونـان  و تقريبا

نگ طـرفین.  كرد  خالص  ايوني  و واليات  يونان ي  اردشیر را از دغدغه  سال  چندين درگیر كرد، طي ھر دو   ج  
  بودند   وارد مذاكره  ماجرا با دربار شوش  اين در طي

 رسید كمـك  نظر مي  به  ايران  نفع  متضمن  كه  جنگ ي  ادامه  به  ماھرانه  سیاسي ، با بازيھاي  ايران و پادشاه

به  حمله اردشیر بار ديگر براي   
ھیز سـپاه مصر به .   پرداخـت  تج

 و در   اصـرار شـاه  بـه  بار آتن اين
 با دربار،   طوالني  مذاكرات دنبال

  مصـر خـودداري  به از مساعدت
 و   يونـان  شـھرھاي بعضي. كرد

  ھــم  ايونیــه  واليــات ھمچنیــن
 قـرار   در اختیــار شـاه چريكھايي

 .دادند
 

Page 2 of 13.Old Persian (Aryan) - (The Circle of Ancient Iranian Studies - CAIS)©

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\mad-hakha\articles-1\83.htm



  شـھرھاي  در سرنوشـت  عھد داريوش  سالھاي ، مثل  مدت  صغیر نیز در اين  در آسیاي  وي ساتراپھاي. كرد
  طـالي  طوالنـي  مدت  اين در تمام.  مستمر پیدا كردند ي  مداخله فرصت - صغیر ـ ايونیا   آسیاي نشین يوناني

  . رسانید  انجام  بود به  برنیامده  آن  دادن  انجام ي  اخیر از عھده  سالھاي  طي  شمشیرش  را كه  كاري ايران
 

    آخر اردشیر درازدست  مگابیز و سالھاي شورش
نه  خشايارشا در لـذتھاي  عمر پدرش  پايان  سالھاي  اردشیر مثل  فرمانروايي  پايان سالھاي -10-4  و   حرمخا

كه اي  تنھـا واقعـه  مصـر ھـم بعد از ماجراي.  سراھا گذشت  خواجه ھاي در توطئه  را  اش  حرمخانـه  رؤياھـاي  
 .  بود  مگابیز در سوريه  كرد، شورش آشفته

ناروس  در شـوش  كـه  بود از رفتاري  كرده  را حفظ  واقعي  جنگاوران  و صداقت  سربازي  روح مگابیز كه  و   بـا اي
بود، شـرافت  شده ھمراھانش سربازي   عروض    فاتح.  رنجیـد  شـدت  بـه  و از شـاه  يافـت  اھانـت  خـود را م

 وارد نخواھـد   جانش  به  بود گزندي  داده  او قول  به  شاه  مصر از جانب  ايناروس  سالح  خلع  در ھنگام پارسي
كه  بود اما بـه  و قرار بود رفتار كرده  قول  اين ي  الزمه  كه  در آغاز با او چنان آمد اردشیر ھم  او را   اصـرار مــادر 

ھل  دسـت  بـه  او رضا داد و اينــاروس  قتل  به دانست  مي  ھخامنش  فرزندش قاتل حرم  ا   فجیعـي  وضـع  بـه  
سندي  بـه ، مگابیز را در سـوريه  شاه  اقدام اين.  شد كشته شت  و عصـیان  اظھـار ناخر كه  ھـم شاه.   وادا   

ھر خـويش  اين خدمات تل  اردوان  توطئـه  و دفــع  را در كشـف  سردار و شوھر خوا  خشايارشـا، در خاطـر  ، قا
ً در جلب داشت  او   دفـع  چنـد بـار لشـكر بـه پـس.  بازنیامـد  كرد اما مگابیز از طغیان  او كوشش  رضاي  ظاھرا

كه.  كرد  ھزيمت  و وادار به  اردشیر را مغلوب  سپاه فرستاد و او دوباره   روح  اقتضـاي  بعـدھا خـود او، بـه با آن
سادت  ناشـي  شد، بارھا باز خشم  و مورد عفو واقع  باشد، تسلیم  شده  مغلوب آنكه  و بي سربازيش   از ح

  .  تھديد ساخت ، او را در دربار اردشیر معروض ناپذير مادرزن  تشفي ي  و كینه شاه
 

    با يھوديان رفتار اردشیر درازدست
شوش  آغاز سـلطنت اردشیر در سالھاي -10-5 ً در  ندي  پـس  ولـي زيسـت  مي  غالبــا گاه  بابـل  از چ   را تخت

 مــادر   بعدھا او از جانـب  بود كه  سلوك  و حسن  بر تسامح  مبني  چنان  يھود بابل  به رفتار او نسبت.  ساخت
ً در حرمسـراي.  كردند  منسوب  قوم  اين به ھاي  او در بابـل ظاھرا ثل  ھـم  يھـودي  زن ھاي  م  وجـود   بـابلي  زن

رسد،   نظر نمي  به  تطبیق  قابل  پدرش  با زمان  مذكور در تورات  استرومردوخا، اگر با جزئیات ي  و قصه داشت
فق  ھر حـال به. كند  تصوير مي  را در بابل  پارس  پادشاه ي  حرمخانه  از احوال  چیزي الاقل   تـورات  روايـت  بـر و

ھود بابـل اي  داد بـا عـده ، اجـازه  قـوم  عزرا ، كـاھن به) 458(   خويش  سلطنت  سال اردشیر در ھفتمین   از ي
  معبد به  در بناي  قوم  اقدام  كه  وقتي  بعد ھم چند سال.  كند  عزيمت  اورشلیم  در امور معبد به  نظارت براي

  شـد، در بیسـتمین  گـزارش  وي  پارسـیھا بـه ي  بر ضـد سـلطه  فلسطین  طغیان  از احتمال اي  نشانه عنوان
  خـود وي  و محبـوب  حرم  از خواجگان  يھود خود، را كه  خوبروي ، ساقي  نحمیا نام ھم) 445(   سلطنت سال

.  بیاورد  وي  براي  امور گزارشي  نمايد و از جريان  عزيمت  اورشلیم  داد تا باز به  بود دستوري  زنانش و بعضي
 يھـود   بـه ، رفتار اردشیر نسبت  نیست  و اشكال  از ابھام  خالي  باب  در اين  عھد عتیق  روايات  جزئیات با آنكه

 را از نظر   در امور اورشلیم  نظارت شايد وي. آيد  نظر مي  به ، حاكي  قوم  اين  به  نسبت اش  شاھانه از محبت
ست كرده  مي  تلقي  مصر و سوريه  امنیت  حفظ  براي آمیزي  احتیاط  اقدام سیاسي  و   يھـودي غـیر از زنـان.   ا

، ) پسر  ھفده الاقل( بودند   كرده  و كوچك  بزرگ ھاي  را پر از بچه  شاه  حرمسراي  كه  و پارسي  و مادي بابلي
  سـلطنت  در اول  و چون  گرفت  خشیارشا نام  بود كه  فرزندي  داماسپیا صاحب  نام  به  پارسي  زن  از يك شاه

  شـدت  بـه  در حرمخانـه ، كـه شـاه.  و ولیعھد پدر شـد ، جانشین  ھخامنشي  سنت  دنیا آمد، بر وفق پدر به
شاي  بـه  بود، نسبت  واقع تیس  و خواھر خود امي  مادر خود آمستريس ي  نفوذ يا بازيچه تحت   مـادر خشیار

يل  بود كه  آن از عجايب.   داشت  مفرط اي خود نیز عالقه مان) م. ق 424(   سـال  در اوا   شـاه  كـه  روزي ، در ھ
مادرش  تحـت  ھمچنان  شاه  و حرمسراي  درگذشت  داماسپیا ھم درگذشت   و خواھـرش  آمسـتريس  نفـوذ 

  از آنھا به  ديگر شاه  اكثر پسران كه - شد   و يھودي  و مادي  بابلي  زنان  تعداد زيادي  رقابت ، میدان تیس آمي
قع  اردشیر كه  سلطنت ي درباره.  بودند وجود آمده   انـدازه  بـود، ايـن  پارسـي  امـپراطوري  آغـاز انحطـاط  در وا

مانروايي  او، ھـم  فرمانروايي  كه  گفت توان مي بر سـلطنت  بھـتر بـود و ھــم  پـدرش  از فر   مزيـت  پسـرانش  
ً زندگي  و اراده  فاقد تصمیم  در جواني خود او با آنكه.  داشت ین ي ، اراده  حرمخانه  نبود، تدريجا  بـرد   او را از ب
  . نبود بھره  بي  ھم  نبود، از تدبیر سیاسي  اگر مرد جنگ  حال و با اين
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كه  دوم  خشیارشـاي پسر اردشیر درازدست -10-6   كوتـاه  او شـد سـلطنتي  ولیعھــد جانشـین  عنـوان  بـه  
سپیا بـراي  اردشــیر و مــادرش  پـدرش ي  ھنوز جنازه  كه  درحالي  خويش  جلوس  اوايل در ھمان.  داشت   داما
  فرناك  نام  به سرايي  خواجه دستي  ھم به)  سغديانوس(   سغديان  بود، برادرش  نشده  حمل  پارس  به تدفین

ً به  نوبت مدت.   كشت او را در خوابگاھش)  فرناسیس(   از ھمــان  ھـم سـغديان.  نرسید  ھم  دو ماه  او ظاھرا
يا   گرگـان  والي  شد كه  مواجھه  اخس  برادرش  و طغیان  با مخالفت آغاز سلطنت  و مثــل) باختر(=  يـا باكتر

شكري  او را به سغديان.  بود  بابلي خود او از مادري   قصـد بـر كنــار كـردن  بسـیار و بـه  دربار خواند اما او با ل
 او را در   بودنـد اقـدام  او ناراضي  از خشونت  در دربار سغديان  كه ھمدستانش.  كرد  وي  تختگاه برادر عزيمت

سغديان  قیام ي بھانه -   اوراراس  بغ نامش -  گناه  بي ي  خواجه  يك قتل ضد  قدم  بـر  به  اخـس  كردنـد و م   را 
خس.  شـدند  پذيره گرمي ست  سـلطنت  بـه ا سغديان  نش   ھفـت  شـش  دسـتگیر شـد و سـلطنت  ھــم ، 
خس.  از خاكسـتر  و آكنده روزن  بي  اطاق  در يك با انداختنش:  رسید  پايان  به  او در خاكستر مرگ ي ماھه ،  ا

دو .  خوانـد  دوم  پـدر، خـود را داريـوش  بـر تخـت  اردشیر بود با جلـوس  بابلي  غیر عقدي  زن  او از يك  مثل كه
  كوتـاه  فـترت  يـك  دوم  داريـوش  اردشیر و جلــوس  مرگ  بین ي  در فاصله  خشیارشا و سغديان  كوتاه سلطنت

  تلقـي  اردشـیر اول  بالفصـل  جانشین  عنوان  به  اخس ، داريوش  و دفاتر رسمي  رو در الواح  نبود، از اين بیش
نامرئي ھاي  و توطئـه  خانگي  از منازعات  سرانجام  كه  دوم داريوش).  م. ق 423(شد  خوف     حرمسـراي  و م

ً يك سلطنت.  كرد  سلطنت  سال  آمد، نوزده پدر پیروز بیرون كه  سـلطه  در تحـت سره  او تقريبا  اش  و نفـوذ مل
ھم سرايانش خواجه.   بود گذشت اش  زوجه  حال  خواھر و در عین كه)  پروزاتس(  پروشات  در   بـا نظـارت  كـه  

خوف  قــدرت  داشتند، در مقابـل  نفوذي  در وجود وي  شاه  ساير زنان احوال   متحـرك ھايي  سـايه  پـروزاتس  م
گر خـويش  با طغیان  در آغاز سلطنت داريوش. بودند برادر دي سي    در   شـد كـه مواجـه)  تس ارشـي(  تس  ار

مت  فرات  ماوراي  در واليات  اوقات  در آن  كه  پسر مگابیز ھم ارتوفیوس.   برخاست سوريه ، بـا او   داشـت  حكو
صرف  شد و داريوش  آنھا فرستاد مغلوب  دفع  به  داريوش  كه نیرويي.   گشت دست ھم فت  پولھـاي  بـا    ھنگ

ً چريكھاي  سپاه توانست مان  خود آنھا ھم به.  بودند از دور آنھا بپراكند  يوناني  آنھا را غالبا عده  ا  عفـو  ي  و و
شد   آنھا را ريخته  خون آنكه بي - ھر دو را   بود آن  داده  كه  قولي  خالف ، به داد اما بعد از تسلیم  تسـلیم - با

با يـك  اخس  گونه  كرد، بدين خاكستر مرگ شي   شتي  برادرك گر، خـود را از سرنو كه  دي   نصـیب  خـود وي  
عد سـاتراپ چنـدي.   داشـت  بود در امـان  كرده سغديان  سـر بـه -) ؟ پشـوتن(   پیسـوتنس نـامش -   لیديـه  ب
 او را فـرو   طغیان  او پرداخت  فرمان  تحت  چريكھاي ي  سركرده  به  شاه  كه ، اما پولي)413(   برداشت شورش
ّه  كه  ھم  آمورگیس پسرش. نشاند   ).412( شد   سركوب  راه  كرد، از ھمین  طغیان  در كاري

 
  دوران  را در تمــام  دربــار وي  داشــت  پــروزاتس  زنــش  در مقابــل  دوم  داريــوش  كــه  و انقیــادي  تســلیم حالــت

گان  ، سـاتراپ تخمـه  تري مـاجراي.  كـرد  غرق  و جنايت  در توطئه فرمانروايیش شونت ، اوج  گر   و قسـاوت  خ
سادت  داماد شـاه  كه تخمه تري. دھد  مي  را نشان  وي ي  در دربار و حرمخانه حاكم   كـه اي  زنانـه  بـود، در ح

به  عالقـه  به  متھم  داشت  جريان  ركسانه  و خواھرش  آمستريس  زنش بین یان  ركسـانه     بـردن  و قصـد از م
 در   يا ناحق  حق  به كه -   و شوھرش  پروزاتس  و كین  خشم  آماج  شدت  او را به  اتھام  شد، و اين آمستريس

  مــرگ ي  را طعمه  خود او و ركسانه  فقط  نه  پروزاتس  خشم آتش.  ساخت - بودند   پیدا كرده  او سوءظن حق
شاه  عروس كه - استاتیرا  ، مادر و خواھر ديگرش  ساخت فجیع نـیز از  - بـود   ولیعھـد وي  ارشـك ي  و زوجـه  
    مصون  آن ي زبانه

  پیشـــــنھاد صـــــلح مقـــــدوني
  نومیــدي  نشــان  را كــه داريــوش

براي بود رد كـرد، امـا خـودش  ، 
  احتمـــالي ي  از حملـــه ايمـــني

  جـاي ، بـه  يونان  به  ايران ناوگان
 و   بابـل  را در خــط  داريـوش آنكـه

ــب ــاد تعقی ــه م ــد ب ــخیر   كن  تس
  و مصــر ھمــت ، فنیقیــه ســوريه

اسـكندر در صـور و در .  گماشت
 شــھر را بــا   اھــل  مقاومــت غــزه
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قام  او را نـیز بــه  مناسب  فرصت  در يك اما سالھا بعد پروزاتس. نماندند  ضـعف.  كـرد  ھــالك  خـويش  زھــر انت
بار وي  كـرده خوي  درنده  زن آمیز اين  خشونت  ھوسھاي ي  را بازيچه  وي ، سلطنت  داريوش نفس  را   بـود و در

  بینداز و حكومــت تفرقه«   از سیاست  با يونانیھا داريوش در معامله.  بود  درآورده  خونین  قربانگاھي  صورت به
كه  پلوپونـزوس  جنگھـاي  مـدت در طــول.  كرد استفاده»  كن  از   بودنـد وي  درافتـاده  بـا ھـم  و اسـپارت  آتـن ، 

 استمرار   كرد كه  استفاده طوري -داد   مي  از طرفین  ھر يك  به  موقع  به  كه پولھايي - خود   طاليي ي اسلحه
جب اين ھا را مو سودگي  جنگ كات  خـويش  آ ھا در آسـیاي  از تحري صغیر و نواحـي  يونانی فت   امـا .   مجـاور يا

ً اســلحه  طاليــي ي اســلحه   بــا روح  در گذشــته  كــه  پــارس  و ســپاه  را از اثــر انــداخت  آھنینــش ي  او تــدريجا
گي كار شـد و قـدرت  بي  رفته كرد، رفته  مي  حكومت  عصر آن  خود بر دنیاي جنگجويي   خـود را از دسـت  جن

طاط  اين ھاي  نشانه ، اولین  كردوخي  واليت  مصر، و بعدھا شورش شورش. داد سپاه  جنگـي  روح  انح   را در 
سامح  جانبدارانـه  حمايـت  مصر كـه شورش.  ظاھر كرد داريوش شام  و دور از ت ساتراپ  آر سي  ،  ، از   آن  پار
یر   حمايـت  بـه  را بـر ضـد ايـران  نیل ي  دره  شد، كاھنان  آن  و مصر علیا، موجب  الفانتین  ساكن يھوديان  از ام

 مصر از   انفصال  بود منجر به  عادي  شورش  در آغاز كار يك  و يا آنكه واداشت - مصر   سلطنت مدعي -  تنوس
ستقل.  پارسـیھا را از مصـر رانـد  تمـام  شورشگر مصـري اين). 410( شد   ايران امپراطوري كرد و  مصـر را م  

 ). 408(   ساخت  ھجوم  بود معروض  ايران  تابع  واليت  كه  را ھم  فنیقیه حتي
شي  نیل ي  نرسید و تا سالھا بعد دره  جايي  به  طغیان  اين  فرونشاندن  براي  داريوش تالش   از قلمرو ھخامن

یش  وي  آھني ي  مورد كارگر نیفتاد و اسلحه  در اين  ايران  پادشاه  طاليي ي اسلحه. جدا ماند   نیز از مدتھا پ
در .  برخـورد  دجلــه  علیاي در نواحي) كرد؟(   كردوخي  طوايف  با شورش  عمر داريوش در پايان.  بود كُند شده

شد  نواحـي  آن  بـه  شـورش  رفـع  بـراي  كه  ھم  يا ناموفقي  ناتمام لشكركشي له.  كـرد بیمـار   كـار را  ي دنبا
ً به   .  بازگشت  بابل  و خود به  واگذاشت  سردارانش ظاھرا

 
    اردشیر دوم سلطنت -   اخس  كوروش مرگ
  ارشـك  با لغو ولیعھدي  نتوانست  پروزاتس  داد كه  و زودتر از انتظار روي  ناگھاني چنان) 404( او  مرگ -10-7

شك  نزد وي  را كه ، پسر ديگر خود كوروش بود ولیعھـد كنـد  محبوب  از ار كه  كـوروش در واقــع. تر    در آن  را 
ند، امـا داريـوش  پدرخوانده  بالین  بود، به  لیديه  صغیر و ساتراپ  اختیار آسیاي  صاحب ھنگام ً   كـه  بود ظاھرا  

كه ي  اراده  در مقابل  لحظه  يك خواست  عمر، مي  روزھاي  بار، در آخرين اين براي  نشـان  مقاومــت  مل ھد    د
 .  شد  خوانده  و اردشیر دوم  نشست  سلطنت  به  او ارشك  با مرگ الجرم.  نكرد  اقدامي تغییر ولیعھد ھیچ

  شد و او از ھمـان  مواجه  كوروش  برادرش  با سوءقصد نافرجام  روز تاجگذاري  در ھمان  اردشیر دوم سلطنت
به خود را ناچـار  سبت  و سـوءظن  خشـونت آغـاز كـار،   اصـرار و   را بـه  كـوروش البتـه.   يافـت  اطرافیـان  بـه  ن

  بـه امـا نسـبت.  صـغیر فرسـتاد  در آسـیاي  فرمــانروايیش  محل  او را به  بخشود و حتي  پروزاتس درخواست
به  نسـبت  حتي  كس ھمه ھم   كه  مـادر  نوز در تمـام   له  ھ بار مداخ شت  كـار در  ھمیـن.  شـد  بـدگمان  دا

ظه«   و عنوان  ساخت  خويش  او را ھشیار و مراقب بدگماني ین)  منمـون:  يونـاني(»  پرحاف ظه از ھم  ي  حاف
ً او را به مادرش.  شد  داده  وي  به خوب   قتـل  در مـاجراي ، كه  تخمه  استاتیرا ، خواھر تري  خاطر زنش  ظاھرا
مان به.   نداشت  بود دوست  مانده  او در امان ي رحمانه  بي ، از انتقام  وي  حمايت  سبب ، به  خاندانش عام   ھ

  بود تا شاه  خوانده  تختگاه  صغیر به  را از آسیاي  كوروش  دوم  آخر عمر داريوش  در روزھاي  بود كه  ھم سبب
  . كند راضي -   ارشك  جاي به - او   ولیعھد كردن محتضر را به

 
 صـغیر در   آسیاي  به  تا در بازگشت  را واداشت  او كوروش  مادر و شايد تشويق  اعتماد بر حمايت  ھر حال به

كه  سپاه با اين.  پردازد  سپاه ي  و تھیه  جمع  به  بالفاصله لیديه ھزار چريـك  سـیزده     شـامل  را ھـم  يونـاني  
بل در شوش.  با اردشیر  جنگ براي:  كرد  بابل شد عزيمت مي   كـه  كسـاني  پـارس  نجبـاي  در بیـن  ھــم  و با

مپراطوري  احیاي طالب یات  ھخامنشـي ي  فرسـوده  ا   پـروزاتس  تحريـك  بودنـد بـه  پـارس  دولـت  و تجديـد ح
 مــورد   پادشـاه  تفوق  اسباب  در تدارك  آشكارا ھر يك استاتیرا و پروزاتس.  شدند  با كوروش  ھمكاري ي آماده

 و   ســخت  و كشــتاري خشــونت
ھم رحمانه بي ، و   شكسـت  در 

  جنـگ  را بـدون صیدا و اورشلیم
. گرفت
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به ، در محلــي  بابل در راه. كردند  مي  رقابت  خويش ي عالقه  ، تالقـي  دجلــه  سـاحل  كوناكسـا ، نزديـك  نـام  
  نبرد برادر را مجـروح ي  بار در معركه  داد و يك  بسیار نشان  جالدت  كوروش  با آنكه در جنگ.  داد  روي فريقین

نبرد كشـته  اصغر در ضـمن  كوروش اين.  اردشیر گرديد  از آن  نھايي ي كرد، غلبه  و   او مغلــوب  شـد و سـپاه  
شدند ضـمن  او، موفـق  يوناني  از چريكھاي  ھزار تن تعداد ده.   گشت پراكنده نگ     و از راه  و گريـز از بابـل  ج

البـد  - را   آن  حوادث  جزئیات ، كه  بازگشت اين.  صغیر بازگردند  آسیاي  به  تلفات  يا با اندكي  سالم كوھستان
يك  سـپاه  از سـرداران  تـن  يك ، كه  ، شاگرد سقراط گزنفون -   سربازان  كھنه  معمول زنیھاي با الف   يونـان  چر

ً با تعقیب كند، با آنكه  مي نقل»   آناباسیس«    نام  به  گزارش  يك بود در طي   سپاھیان  از جانب  جدي  ظاھرا
كات.   اسـت  دربـار اردشـیر حـاكي  اوضـاع  و آشـفتگي  از ضعف  ھر حال  نبود، به  مواجه ايران  ھر چنـد تحري

  ايـن  كـردن  دنبـال  بـه  توجـه  عـدم  بايد از اسباب  ايام  در آن  قوي  احتمال  به  ھم  كوروش  و ھواداران پروزاتس
  . باشد  فراري  چريك مشتي

 
به  را در آسیاي  شاه ، ساتراپھاي  اصغر در بابل  كوروش  اين شكست صغیر وادار    متحـدان  منـافع  تجـاوز بـه  

نزوس  جنگھاي  از محنت  تازگي  خود به  با آنكه  ھم  اسپارت  شد كه  آن  او كرد، و حاصل يوناني   بـیرون  پلوپو
ناني  ده  بازگشت  پارسیھا در ماجراي  ضعف ي  بود، از مشاھده آمده به  ھزار يو تاز در آن  تاخـت ، خـود را    و 

 صـغیر و بـرادر   آسـیاي ساتراپ -   تیسافرن و اردشیر كه) 399-94( شد   طوالني جنگ.   مجاز شمرده نواحي
با عـزل پنداشت  مؤثر مي  در استمرار آن را تا حدي -  تخمه  تري وي سلحه  او، از طريـق   فق  طاليـي ي  ا   مو

تـر كنـد،   محكم  اسپارت  خود را در مقابل  كرد تا موضع  كمك  آتن  به  بعد ھم چندي.  بخشد  خاتمه  آن شد به
  صـغیر آسـوده  در آسـیاي  تھديد يونانیان ي  را از دغدغه  خاطر شاه  مجدد در يونان  خطر درگیري گونه و بدين
 اتحـاد   شـامل  قـراري  منجر به ھم -   در دربار ايران سردار اسپارتي -   آنتالسیداس  طاليي مذاكرات.  ساخت
  آسیاي  يوناني  شھرھاي و ھم»  آمد  مانع  اسپارت  را از سوءقصد به  آتن  ھم كه) 388( شد   و ايران اسپارت

  . بازگرداند  ايران صغیر را به
 

كه  ايران شاه ستقیم ، بـه  طاليـي ي  را بـا اسـلحه  يونـان  بـا آن طور غیرم كم ، تحـت   ين  خـويش  ح   درآورد، ا
  نیــل ي  تسخیر مجـدد دره  ھر چند دو بار براي اثر ماند و اردشیر دوم  در مورد مصر بي  وي  طاليي ي اسلحه
 بعـد   كـه  ھم  ديگري  نشد و از فرصت  قلمرو خويش  به  آن ي  اعاده  به ، موفق)384و385( زد   اقدام  به دست
خويش  از سـاتراپھاي  تعـدادي ، با طغیان  بعد، اردشیر دوم چندي.  نكرد ، استفاده)360( داد   دست برايش   

 با تحريكھا   دربار، و ھمراه  و تشتت  ضعف ي  ساتراپھا از مشاھده اين.  شد  مواجه  صغیر و سوريه در آسیاي
كه  علـت  پیدا كردند، امـا بــه  استقالل ي  يونانیھا و مصريھا، داعیه  پنھاني ھاي و توطئه كديگر تفـاھم  آن با ي   

  بین افكني  گشتند و اردشیر با تفرقه  نشدند، دچار تفرقه  موفق  مشترك  فرماندھي  ايجاد يك نداشتند و به
 در   نود سالگي ، نزديك  پیري  بعد، در سنین چندي). 360( داد   آنھا خاتمه  شورش  به  سال آنھا بعد از شش

يك  طاليیـش ي  اسـلحه  كـه حالي  بـود،   كـرده  آسـوده اي  و توطئــه  تحريـك  او را از ھـر گونـه  چنـد سـلطنت  
  ).358(  درگذشت

 
قرار داد، از  ھا در رديـف  آنھـا را در كتیبــه  كـرد و نـام  او در معابـد رسـم  آناھیتا و میترا كــه نیايش  اھورامــزدا 
 او را از سوءقصــد   در پاسـارگاد جـان آناھیتا در معبد خـويش:  بود  دو ايزد حاكي  اين  او به  شخصي ي عالقه

سزا داده شـكني  خاطر پیمان  برادر را به  بود، و میترا اين  كرده  حفظ  كوروش برادرش بود    عمـر او بـا  پايـان.  
كديگر و بـه  را بـه  پسـرانش  كه  خانواده  داخل تحريكات صد پـدر برمي  قصـد ي نت  ق ید در مح   و مصـیبت آغال
سیده  به تر از آنچه تر و پريشان  را آشفته  ھخامنشي ، امپراطوري  مرگ ھنگام.  گذشت بود بـه  او ر   اخـالف  

تاالر بـاري در شوش. سپرد شكوه اش  شـاھانه  و شـكوه  يادگـار جـالل  او سـاخت  كـه     و جاللـي  بـود، امـا 
بود  بـا سـوءظن  ھمـراه حـالي  و بي ، شـھوت  قساوت  او سلطنت سلطنت.  تھي میان مه بـا ايـن.   ، وقــار   ھ

  بـه  نسبت با آنكه. داد  مي منشي  و بزرگ  نجابت ي  رفتار او صبغه  به  از ضعف  ناشي  و خونسردي مصنوعي
  در مـاجراي  كـه اسـتاتیرا، زنـش.  مانـد  نفوذ او بـاقي  تحت ، ھمچنان  داشت  دايم  سوءظن  پروزاتس مادرش
سموم  پـروزاتس ي  وسـیله كرد، به  مي  معارضه  او با پروزاتس  نفع  به كوروش   واكنشـي  شـد و او چنـدان  م
فت  زنـي  را بـه  دختر خـويش  آتوسا نام  اصرار پروزاتس به.  نداد نشان گر خـود   و چنـدي  گر  بعـد بـا دخـتر دي

مه  پـروزاتس ، كه  و دخترانش  زنان ھاي  توطئه عمر او در حرمسرا و در میان!  كرد  ازدواج آمستريس  ي  بـر ھ
  . كرد گذشت  مي آنھا حكومت
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ّم    اردشیر سو
 از  -10-8

فت صد و پانزده  بود يك  اردشیر دوم  در كاخ  كه  و غیرعقدي  عقدي  زن سیصد و شصت  ولیعھـدش.   فرزنـد يا
سید  قتل  امر خود او به  پدر شد به  قتل  براي اي  وارد توطئه  زن  خاطر يك  به  كه داريوش  دو پسـر ديگـرش.  ر
سي  قاتـل  دست  خود او يا به  دست ، به) وھوك(   اخس  پسرش  تحريك  به  و آرشام ارياسپ   قتـل  بـه  ناشنا
ند و   ولیعھد باقي  عنوان  به  وي  آنھا بود، براي  قتل  مباشر يا محرك  در واقع ، كه  اخس سرانجام. رسیدند  ما

 .  شد  خوانده  و اردشیر سوم  نشست  سلطنت  اردشیر به  نام بعد از پدر به
خود را بي ي  سلطه  خويشان  و تمام  برادران  تمام  عام ، با قتل)358(   مجرد جلوس ، به اردشیر سوم  منـازع  

كرد  كشتار عام  در اين  خود را ھم  عموھا و عموزادگان ، و حتي ، خواھران  زنان تعدادي.  ساخت  وي.  نـابود 
ندين  گفته  اينكه ، حتي  داشت  با خدعه  مقرون  و سیاستي  با قساوت  توأم اي اراده ماه انـد چ  پـدر را   مــرگ  

  سیاسـت  شـیوه  باشد، از ھمیـن  را افشا كرد، اگر درست  آن  خويش  موضع  و بعد از تحكیم  داشت مخفي
یز   يك كه -   و آذربايجان  طالش در نواحي -   كادوسیان  طوايف  با شورش در آغاز سلطنت.    است حاكي  بـار ن

 و   كوھسـتاني  سـرزمین  آن  بـه  در لشكركشـي  پدر كـه بر خالف.  شد  بودند مواجه  شوريده  پدرش در زمان
فت ابرآلود توفیقي ين  وي  كـه كسـي.  كـرد  سـركوب  و خشـونت  آنھـا را بـا شـدت  شـورش ، وي  نیا   را در ا

ين  بـا پـاداش  وي ، بـود كـه  دوم  داريوش ي ، نبیره  نام  رسانید كودمان  پیروزي  به لشكركشي  او را   خـدمت  ا
كار دريافـت.  رسید  ايران  سلطنت  به  سوم  داريوش  نام  كرد و بعدھا، به  ارمنستان ساتراپ  اردشیر، از آغاز 

ً داعیه  ويژه  و سپاه  محلي  چريك  كه  جھت  بدان  بزرگ  ساتراپھاي كه كننـد،   پیدا مي  خودسري ي  دارند غالبا
). 356( باشند   در اختیار نداشته اي  ويژه  كنند و سپاه  را مرخص  خويش  داد تا آنھا چريكھاي  رو فرمان از اين

قط.  پذيرفتند درنگ  را بي اكثر ساتراپھا فرمان تن ف ھا زيـر بـار ايـن  دو  كم  از آن تس  ح ند، اورون   ، والـي  نرفت
یه والي) آرتاباذ(باز   و ارته ارمنستان كه ارتـه.   سـفلي ي  فروگ خدمات  وي  بـه  دوم  داريـوش  در سـلطنت باز    

جاورت  ھلسپونت  در نواحي  ايران  خود و مغاير با مصلحت  حیثیت  را مخالف  حكم  بود، اين بسیار كرده   در م
ّي:  نرسید  جايي  او به ، اما طغیان دانست  مي  يونان دنیاي ّ و فر   پنـاه  مقدونیـه  شـد و بـه  كرد اما مغلـوب كر

 پیدا   فراغت  ھر دو شورش  از اين اردشیر چون.  شد  تسلیم  به  بعد راضي  چندي  ھم اورونتس). 353 ح(برد 
یان  مدتھا در حال  مصر كه  به  حمله كرد، خود را براي فت  بـود آمـاده  مانـده  بـاقي  طغ ین.   يا  او  ي  حملـه اول

له.  شـد  تـابع  مجدد درواليات  شورشھاي  او موجب و شكست) 351 ح( بار آورد   به ناكامي   در قـبرس از جم
صر ھـم.  كـرد  ايـران ي  بر ضد سـلطه  سختي  شھر صیدا قیام  ھم  و در فنیقیه  درگرفت شورش عزام م   بـا ا

  طرابلس  كرد و ھم  صیدا را تقويت كرد، ھم  مي  خدمت  فرعون  به  نیل ي  در دره  كه  سردار يوناني منتور، يك
 شھر، بعد   شد و اھل  شاه ي  دغدغه ي  صیدا مايه ماجراي.   واداشت  شورش  را به و چند شھر ديگر فنیقیه

و ) 345(   سـوخت صیدا در آتـش.  كردند  خودكشي  تسلیم  جاي  كردند، به  يقین  خويش  شكست  به از آنكه
  نسـبت  پـارس  پادشـاه ي العـاده  فوق  بر قساوت  ديگر و شاھدي  فنیقیھاي  عبرت ي  مايه  آن  اھل سرنوشت

ھان ، ھم  مصري  و جھازات  يوناني  چريكھاي ي منتور، فرمانده.  شد  مخالفان به خويش  با ھمرا   خـدمت  بـه  
 .  اردشیر پیوست

بال  اصرار شاه  به  بار آتن اين.   پرداخت  تجھیز سپاه  مصر به  به  حمله اردشیر بار ديگر براي   مـذاكرات  و در دن

ــن ــم  بنیــان اي   در حــال  كــه  عظی
  بـــــود و كلنـــــگ فروريختگـــــي

ــه ــراي اي اســكندر بھان ــران  ب   وي
ــــــتنش ــــــد در دوره گش  ي  ش

  يــك ي  تجربـه  خــويش اسـتواري
 و   شرق  بود كه  آرماني حكومت

 داد و  زيستي  ھم  را مجال غرب
ـــمت   از دنیـــاي اي  عمـــده قس
ــدن ــگ متم ــانون  را در فرھن   و ق
. كرد   مربوط  ھم  به متعادلي
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  ھـم  ايونیـه  واليـات  و ھمچنیــن  يونان  شھرھاي بعضي.  كرد  مصر خودداري  به  با دربار، از مساعدت طوالني
شاه  مصـري سراي  ، خواجه باگواس.  قرار دادند  در اختیار شاه چريكھايي   در ايـن  او منتـور ھـم ، و دوسـت  

 بودنـد از   فرعـون  در خدمت  را كه  يوناني  شد چريكھاي  موفق منتور كه.  دادند  انجام اي  ارزنده  خدمات حمله
 اردشـیر   دسـت  مصــر بـه  جنـگ  در ايـن  ھر حـال به.  شد  پیروزي  اين  در تأمین اي  عمده  جدا كند، عامل وي

 در مصر  اردشیر ھم). 343(   گريخت  اتیوپي  كشید و از آنجا به  عقب  ممفیس ، نكتانبو ، به  آن افتاد و فرعون
تل  را بـه  از كاھنـان اي  كرد و عده  از معابد را خراب  داد، تعدادي  بسیار نشان خشونت ند  حـتي.  آورد  ق  گوي
به  نسـبت  شـدت  را به  مصريان  رفتار وي  خورد و اين  آن  و از گوشت  كشت  را ھم گاوآپیس  و پارسـیھا   وي  

حتي  اين  بد عمر او را مصريھا سزاي فرجام.   ساخت خشمگین يران ي  غلبــه  رفتار شمردند،    اسـكندر بـر ا
  رايـج  قــوم  در بیـن ھايي  افسانه از آنكه - شد   مصر از پارسیھا تلقي ، انتقام  كاھنان ي  وسیله  بعدھا به ھم

تور، بـه  باگواس  به اردشیر نسبت. شد   مي  نكتانبو خوانده  اسكندر فرزند واقعي  آن  موجب  به شد كه   و من
 دربار   اختیار تمام  صاحب باگواس.  داد  وافر نشان ي  و عالقه  داشتند، تكريم  پیروزي  در اين  كه خاطر نقشي
ساتراپ  پادشاه  واقعي  نايب و در حقیقت یا   دريـاي  در سـواحل  ايـران  ايـاالت  تمــام  شـد و منتـور  و )  اژه( اگ

بر تمـام  ايران  نظارت ي  و توسعه  قدرت  بسط  به  نواحي ، و او در آن  گشت  نواحي  آن  سپاه فرمانده يات     وال
-   و ھرمیاس  واداشت  ايران  به  اظھار انقیاد نسبت  را به  نواحي  آن  يوناني  از جباران اي عده.  مجاور پرداخت

ستاد   دربـار شـاه  كـرد و بـه  توقیف اي  بھانه را به - ارسطو   و دوست  و حامي  میسیه جبار واليت ). 342( فر
  جنـگ  تدارك  براي  مقدونیه  پادشاه  پنھاني  بود، از اقدامات  مقدوني  و متحد فیلیپ  دوست  كه  ھم ھرمیاس
 امـر   افشـا نكــرد و بـه  در دربـار ايـران  بود، چیزي  كرده  ضد ايران  را مركز توطئه  مقدونیه  ايام  در آن آسیا، كه

  كـه  آتنیھايي  نبرد به  بويي  فیلیپ  و تداركات  و تحريكات  مقدونیه  از اوضاع  چون اما شاه.  رسید  قتل  به شاه
جواب  كمــك  درخواست  با فیلیپ  مقابله  براي از وي یپ در واقـع.  نـداد  مسـاعدي  جـواب  كردنـد   در   كـه  فیل

يران  تسخیر آسیا و غلبــه  رؤياي  خويش  جلوس  از اوايل  داشت  سلطنت مقدونیه . پـرورد  را در سـر مي  بـر ا
  تسخیر آسیا مجھز نمايد، در تمـام  را براي  يوناني  را متحد و منقاد سازد و دنیاي  يونان  تمام  آنكه  براي وي

  او را مرادف ي  نقشه ، كه  در آتن  جا حتي  زد و ھمه  دست  راه  دراين  پول  و صرف  افكار عامه  تھییج  به يونان
  مقابله  براي  او در آتن ، مخالفان  حال با اين.  پیدا كرد ديد، طرفداراني  مي  مقدونیه  دست  به  يونان با اسارت
 نرسـید و   جـايي  آنھـا بـه  اردشیر برآمدند اما اقدامات  مساعدت ، در صدد جلب  نفوذ او در يونان ي با توسعه

ً با قبـول  بونان  و تمام ناچار آتن.  مساعد نداد  آنھا جواب  به  ايران شاه قع  اتحـاد بـا مقدونیـه  تدريجا   بـه  در وا
  ).338( ناچار شد  انقیاد از فیلیپ

 
ّم مرگ    ظھور اسكندر مقدوني -   اردشیر سو
، در   خواجه  و باگواس  يافت  صغیر وفات ، منتور در آسیاي  مقدوني  فیلیپ  دست  به  انقیاد يونان مقارن -10-9
پاره  جسـد او را پـاره گوينـد حـتي.  كرد  و ھالك  بود اردشیر را مسموم  ھر سبب  به  سال ھمان   كـرد و بـه  
)  ارشـك(   ارسـس  وي ، پسـر خردسـال  حـال با اين). 338( رسانید   ھالكت  او را نیز به  بیشتر فرزندان قولي

 .  ماند  خود او باقي  عھد اردشیر، در دست ، مثل  واقعي  نشاند اما قدرت  را بر تخت نام
  زيـادي  بود، مـدت  ھم  باگواس  واقعي  قدرت  بر روي  نقابي  او در واقع  وا سم  سلطنت  عنوان ، كه  ارشك اين

ھايي چـون.  نمانـد  بـاقي  خـويش  ظاھري بر مسند فرمانروايي   برآمــد، بـه  بـاگواس ي  از سـلطه  در صـدد ر
جه ي وسـیله جاي بـه). 336( شـد   و ھـالك  مسـموم  خوا بیره  او كودمـان   ساتراپ  كـه  دوم  داريـوش ي  ، ن   

نده  سـوم داريوش). 336( رسید   سلطنت ، به  داشت  دوستي  بود و از ديرباز با خواجه ارمنستان .  شـد  خوا
سرش  قتل  به  طور مرموزي  نیز به  مقدوني  پادشاه  فیلیپ  وي  از جلوس  قبل اندكي   اسـكندر كـه  رسید و پ

  پدر را دنبال  تسخیر آسیا اقدامات  رؤياي  به  بخشیدن  تحقق  آغاز كار براي ، از ھمان)336(   او را گرفت جاي
  خواجه  باگواس  وقت  فوت  بدون  بود كه  كرد آن  كه  كاري  اولین  سلطنت  به  در جلوس  سوم اما داريوش. كرد

  و تـأمین  سـلطنت  كار او در تحكیم ترين  جسورانه و اين.  بود چشاند  داده  ارشك  او به  كه  شربت را از ھمان
  واقـع  اردشـیر سـوم ، مورد توجه  كادوسیان  در جنگ  و لیاقت  با اظھار جالدت  كه  كودمان داريوش.  بود قدرت
ً چھــل  جلــوس  بــود، ھنگــام  يافتــه  ارمنســتان  او ســاتراپي  بــود و از جانــب شــده  بــود و   ســاله  و پنــج  تقريبــا

ين. شـد  مي  محسـوب  تجربه  و صاحب  ديده  جنگ فرمانروايي سلطنت  تحكیـم  بـراي ، فرصـتي  حـال بـا ا  و   
 او   بـود بـراي  كـرده  متزلـزل  شـدت  را بـه  آن  باگواس  اردشیر و جنايت  خشونت  كه  امپراطوري  قدرت ي اعاده

تاد  مجدد در مصـر مقـارن  شورش  با بروز يك  باگواس  قتل  به ، اقدام  آغاز جلوس از ھمان.   نگشت حاصل .  اف
به اما در بازگشت) 334( فرونشاند   را ھم  مصر برد و شورش  لشكر به داريوش ھايي  بـه  پـارس    از   كـه  آتنی

ندي.  رد داد  جواب  و غرور تمام اعتنايي  كردند با بي  كمك  با اسكندر درخواست  مبارزه  براي وي كه چ   بعـد 
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    مختصري ، كمك  اسكندر را دريافت ھاي غور خطر نقشه

كه.  بود   اسكندر درآمده ي  زير سلطه  يونان  بود و ديگر تمام  آنھا كرد اما دير شده به سیا  سخیر آ  در  فكـر ت
سپاه  تـدارك  بـود اسـكندر را يـه  فیلیـپ  از مـیراث  قسمتي واقع گه  بـراي   .  كـرد  الـزام  داردانـل ي  عبـور از تن

نه  عبور از داردانل  تا ھسپونت  از بابل  ھزار نفر يوناني  ده  بازگشت ي تجربه   را در نظر اسكندر، فاقـد ھـر گو
سیاي نشـین  يوناني  واليـات ، آزاد كـردن  لشكركشـي ھدف.  داد   جلوه اشكالي   اقـوام ي  صـغیر از سـلطه  آ

نل  مقدوني  آن  كمتر از نصف  او كه ي  نفره ي  ھزاره  چھل  سپاه وقتي. بود) بربرھا(  بیگانه  عبــور   بود، از داردا
  .ناپذير شد  اجتناب  داريوش  با او براي ، جنگ)334(كرد
 

    ھخامنشي  شاھنشاھي آغاز فروپاشي
قي  داريـوش  اسـكندر بـا سـپاه ، سـپاه ، در كنار رود گرانیكوس  داردانل  سوي در آن -10-10  كـثرت.  كـرد  تال
مايش  ديگــر دسـت  و در جنگھــاي  جنگ  در اين  داريوش  سپاه  نژادي  و تنوع نسبي  و   ثـروت  و پـاگیر بـود و ن

مام  پیروزي  به جنگ.   غارتگر گشت  مھاجمان  و شوق  حرص  محرك  ھم اش  شاھانه جالل شد و   اسكندر ت  
، بـا چنـد   ايونیـه اكـثر شـھرھاي.  نشـد  ديگري ي  عمده  جنگ  صغیر مجبور به  آسیاي  در تمام  آن او در دنبال

.  داد  داخلـي  آنھـا اسـتقالل  بـه  شدند و اسكندر ھم  پذيره  گرمي  به اي  رھاننده استثنا، اسكندر را ھمچون
گر بــا ھیـچ  تا سوريه  يوناني سپاه شد  مواجـه اي  مالحظـه  قابـل  مقاومـت  دي  در  ، واقـع  در ايسـوس فقـط.  ن

یز .  برخـورد  داريـوش  بـا سـپاه  دوبـاره ، مقدوني  اسكندرون  صغیر و خلیج  آسیاي  شرقي الیه منتھي اينجـا ن
 بود تار و مار   تجھیز كرده  از بابل  داريوش  كه  پارس  عظیم و سپاه) 333نوامبر( اسكندر گرديد  ي  بھره پیروزي
  نشـان  از خويشـتن اي  مالحظـه  قابل  و جالدت  رشادت  ھمواره  گذشته  در جنگھاي  كه  ھم داريوش.  گشت

نايم -   و فرزندانش زن - او  ي  و خانواده  گريخت داد اينجا از معركه مي تاد  دشـمن  چنــگ  بسـیار بـه بـا غ .  اف
یدي  نشـان  را كـه  داريوش  پیشنھاد صلح مقدوني مني ، بـراي  بـود رد كـرد، امـا خـودش  نوم له  اي  ي  از حم
،   تسـخیر سـوريه  كنــد بـه  و ماد تعقیب  بابل  را در خط  داريوش  آنكه  جاي ، به  يونان  به  ايران  ناوگان احتمالي

شت  و مصر ھمت فنیقیه   و كشـتاري  شـھر را بـا خشـونت  اھـل  مقاومـت اسـكندر در صـور و در غــزه.   گما
-   آن  ايرانـي در مصر سـاتراپ.   گرفت  جنگ  را بدون ، و صیدا و اورشلیم  شكست  در ھم رحمانه  و بي سخت
سات كه -   مازاكس نامش به  عـام  احسا نه  پارسـیھا مي  اخـیر، مخـالف  سـركوبیھاي  علـت  را  ھر گو  ديـد 

  الھـي  منجـي  يك  ھمچون  قوم  كاھنان  و اسكندر از جانب  يافت فايده  بي  مھاجم  سپاه  را در مقابل مقاومت
شي  آن  دنبال و به)  332( مصر  فتح.   گشت تلقي حه  بـه  لشكرك مون ي  وا   يـك ي  مرتبـه  ، اسـكندر را بـه  آر

 او و  ي  بنا كرد خاطره  نیل  در مصب  وي  كه شھر اسكندريه.  رساند  فاتح  خداي ، و يك زاده  فرعون ، يك فرعون
، اسكندر   سوريه  مصر و از طريق از راه.   نگھداشت  قرنھا زنده  نیل ي  دره  را در تمام  يونان  استیالي ي خاطره

مت -   گوگمـل  نـام  بـه محلي -   و موصل  اربل  و جز در نواحي  گرفت  را پیش  بابل راه با مقاو گري خـود را    دي
  سـپاه  اينجا نـیز فرمانـده  كه داريوش). 331اكتبر( بود   داريوش  برخورد او با سپاه  سومین اين.   نیافت مواجه

 و   مجـروح  جنـگ ي  بـود، در معركـه  كـرده  بسیج  مقدوني ي  مقابله  براي  و شاھانه  عظیم بود، و باز لشكري
ثل  ھــم  بابـل كاھنان.  اسكندر افتاد  دست  به  شد و بابل منھزم نان  م ستقبالي  كاھ صر در ا كه  م   از فـاتح  

 در   قــوي  احتمــال  بــه زرتشــت
ً   فـالت  شـرقي نواحـي  و ظـاھرا

  خويش  تعلیم  ترويج در باختر به
يات  وي اينكه.  پرداخت   بنابر روا

  بلخ  و از آنجا به از ماد برخاست
ً به رفت سیله  ظاھرا   مغـان ي  و

ــد وي ــد از عھ ــدتھا بع ــاد و م  م
یات زمان.   است  يافته شیوع   ح

 و شـايد بـا   است  بحث او محل
 از میـالد   قبل  اول ي  ھزاره اوايل

.برسد
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  . دادند  نشان  اخیر پارس آمیز پادشاھان  رفتار رعونت  به  خود را نسبت ي  ديرينه  كردند ناخرسندي مقدوني
 

 از بابل - پارسھا  ي  ديرينه دو تختگاه -   و پرسپولیس  تسخیر شوش ، براي  استراحت  ماه اسكندر، بعد از يك
  يـك  اسـباب  تدارك  و آنجا براي  ماد رفت  نواحي  به  گوگمل  بعد از ماجراي اما داريوش.  راند  و پارس با انشان

 در پـارس.   گشـت  مھـاجم  غـارت ي  خود عرضـه  و ذخاير نفیس  با خزاين شوش.   پرداخت  تالش نبرد ديگر به
ستاني  بر اين  تسلط  شد و اسكندر براي  آتش ي  طعمه  پرسپولیس كاخ شھر با يك  دو  با طوايـف  جـز    بـار 

ھم  مقاومـت  چند با او بـه  يك  شوش  در سر راه  كه خوزيان بار  برزن  برخاسـتند، و يك )  آريوبـارزانس(   بـا آريو
ً ھیـچ  در سر راه  در پارس  كه سردار پارسي مانع  او ايستاد، تقريبـا با  جا   و  رعـب.  برخـورد نكـرد اي  عمـده  

فاتح  كه  و قساوتي  و خشونت  فرار واداشت  به  مھاجم  را از مقابل  داريوش  كه وحشتي  و   در قتــل  اسكندر 
ھاجم  را در سـر راه  آن  صـاحبش  كـه  و تخـتي  تـاج  حفظ  را براي  مقاومت ، ھر گونه  گرفت  بالد پیش غارت   م

  پارس  ديگر شھرھاي  پرسپولیس سوزي  و آتش  غارت  دنبال اسكندر به. داد  مي  نشان فايده  بود بي انداخته
شاه  تعقیـب  براي گاه  خود كرد و آن  غارت ي  عرصه را ھم فراري  پاد پارس   بھـار(   گرفـت  مـاد را پیـش  راه  از 

330.(  
 

قدام  مشـغول  تازه  جنگ  يك  طرح  جھت  در ھگمتانه  كه داريوش یچ  در طـرح  از توفیـق  بـود، قبـل  ا   تـدارك  ھ
ساتراپ  بـا بسـوس  و سرگردان  زده  اسكندر وحشت  عزيمت ي ، از آوازه اي تازه يا   ،   خـود  كـه)  باختر( باكتر

حي  بـه  ري  در آنجـا از راه  پـارس  از سركردگان اي  عده  بود، ھمراه  و از نژاد ھخامنشي پارسي   شـرقي  نوا
ثل كه - در نگیانا   ساتراپ  برزنتس  ھمراھي  به  كه ، بسوس  دامغان ، نزديك  راه در بین.  كرد كشور عزيمت   م

 دھد   نجات  مھاجم  و تاز سپاه  كشور را از تاخت ، و شرق  فراري  پادشاه  خود را از شر تحكم خواست او مي
خم  قصد كشـتن  را به  بود، داريوش متكي - لك  ز ھم  مھ عد   ي  تھیــه  خوانـد و بـراي  خـود را پادشـاه  زد و ب

  بـه  داريـوش  اسـكندر در تعقیــب  كـه وقتي.   گريخت  خويش  فرمان  تحت  واليت  در باختر به  مقاومتي اسباب
به  و ھمراھــانش  بسوس  كه  از اثر زخمھايي  ھخامنشي  پادشاه  رسید، آخرين  وي اردوگاه   وارد كـرده  وي  

بدين) 330 ژوئیه( فرستاد   پارس  به  را با تأثر و احترام اش  پاره اسكندر جسد پاره.  بود بودند مرده  بـا   گونـه و 
  .  يافت  انقراض  اسكندر مقدوني  دست  به  ھخامنشي  سال  ديرينه  امپراطوري  سوم  داريوش مرگ

 
    پارس  تمدن میراث
سلحه  پـارس  پادشـاھان جويي  و آسـايش دوستي  تجمل از وقتي -10-11  ي  اسـلحه  آنھـا را بـه  آھـني ي  ا
خامنش  خانـدان  نسـتوه  جنگجويان  آھنین  در دستھاي  كه  كرد و قدرتي  تبديل طاليي   دسـتھاي  بـود بـه  ھ
ً آلوده ظريف   ھست  ھر قدرتي  در درون  كه  نابودي  شد، عامل  سپرده  حرم سرايان  و خواجه  زنان ي  اما غالبا
كه ناپـذيري  چاره  و انحطـاط ضعف.   ظھور يافت  مجال  امپراطوري  احوال خورد در تمام  را مي  آن  آرام و آرام  از   

 ي  حملـه  كه  داشت پاشیدگي  و از ھم  با سقوط  كمي ي  فاصله  شد چنان  چیره  پارس  بر امپراطوري  پس آن
حال  كـه  عظیــم  بنیان ھذا اين مع.  داد  خاتمه  آن  طوالني  نزاع  به اسكندر فقط   بـود و كلنـگ  فروريختگــي  در 

بود كـه  آرماني  حكومت  يك ي  تجربه  خويش  استواري ي  شد در دوره  گشتنش  ويران  براي اي اسكندر بھانه   
مدن  از دنیاي اي  عمده  داد و قسمت زيستي  ھم  را مجال  و غرب شرق نگ  مت   متعـادلي  و قــانون  را در فرھ

 .  كرد   مربوط  ھم به
ھرات  آنھـا در پـارت ي  متحد و وابسته  و ماد و طوايف  پارس  اقوام  به در آنچه سغد و  باختر و   بـود   مربـوط  و 

  تلقـي  اجتماعي  عدالت  زمان  در آن  و آنچه  اقتصاد ملي  را در تنظیم  جدي  قدمھاي  اولین  ھخامنشي دولت
ً در عھد داريوش:  شد برداشت مي كرد تحـت  كه  دستور و قانوني  و بر وفق  بزرگ مالیاتھا مخصوصا   او مقرر 

نوع  در حـق  درازدسـتي  و ھر گونه رسمي  بي  از ھر گونه  محلي  درآمد و ساتراپھا و حكام نظارت   رعايـا مم
سیع  اين  اجزاي ، ارتباط  امپراطوري  قدرت  تحكیم ي  وسیله  عنوان  به  ثابتي شدند؛ ارتش ضمین  قلمرو و   را ت

به  خاندانھاي شد و از جوانان  مي  خوانده  جاويدان  سپاه  كه كرد؛ گارد سلطنتي مد حـافظ  وجـود مي  نجبا   آ
  تمـام  بـراي  جنگ  در ھنگام ، خاصه  نظامي  فرمانروا در دربار بود؛ خدمت  شخص  و نگھبان  قلعه  در ارگ نظم
ھاي  خـدمات  گونـه  از اين  شدن  معاف  براي  بود؛ تشبث  اجباري  امپراطوري اقوام سخت  مجازات تا حـدي     و 

ماد تشـكیل  پـارس  اقوام  از بین  و فعال  ثابت  سپاه  صلح ؛ در ايام آمیز داشت قساوت  و در تمـام. شـد  مي  و 
طرف  بـود ھمــه العاده  فوق  قلمرو وسیعي  آنھا در چنین  و تفاوت  تنوع  كه  تابع اقوام ظر   حكومـت  جـا از   بـا ن

ین  را كـه  نكته  خود اين  خاص  با ھشیاري  اول شد؛ داريوش  مي  نگريسته تسامح تابع  اقـوام  در ب   كسـاني  
يك  ھیـچ  ھرودوت  قول خورند و به  آنھا را مي  ھستند كه سوزانند و كساني  خود را مي  مردگان ھستند كه   
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  ضـرورت  براي  كند، ھشداري  عوض  است  ديگر معمول  نزد قوم  خود را با آنچه  رسم از آنھا نیز حاضر نیست
به  ھخامنشـي ؛ پادشـاھان يافت  مي  تابع  اقوام  و رسوم  آداب  به  احترام  در عقايد و لزوم تسامح مال  و    احت

يي  آيیـن  و داريــوش  تا مدتھا بعد از عھد كوروش  ماد و پارس  اكثر اقوام قوي يايي  مزدا شتند،   قـديم  آر  را دا
َغْ بزرگي ي  مثابه  به  يكتا بلكه  خدايي  عنوان  به اھورامزدا را نه گر   بغان كردند و بعدھا نیايش  مي  نیايش  ب  دي

    كه  زرتشت ھذا آيین مع.  ظاھر شد  قوم  شاھان  بعضي ھاي  در كتیبه ھم

شور   شرقي  بر نواحي  و داريوش  كوروش ي بعد از غلبه - بود   باستاني  آيین  اين  اصالح شامل ماد و  - ك در 
غان ي  وسیله  نیز به  آن  خاص مراسم.  پیدا كرد  رواج  ھم پارس قوم  كاھنـان  كـه  م   گرويـدگان  بودنـد در بیـن  
سبب  ھمیـن شـد و بـه  و اجـرا مي  تعلیـم  ماد و پارس اھل ين  حیثیـت   فوذ ا   آيیـن  در عھـد رواج  طايفـه  و ن

 .  ماند  و باقي  محفوظ  در قلمرو ھخامنشیھا ھمچنان  ھم زرتشت
ً در باختر به  فالت  شرقي  در نواحي  قوي  احتمال  به زرتشت یم  تـرويج  و ظاھرا  اينكـه.   پرداخـت  خـويش  تعل

ً به  رفت  بلخ  و از آنجا به  از ماد برخاست  بنابر روايات وي ھد وي  مغان ي  وسیله  ظاھرا   ماد و مدتھا بعـد از ع
شايد بـا اوايــل  اسـت  بحـث  او محـل  حیـات زمـان.   است  يافته شیوع سد  قبـل  اول ي  ھـزاره  و  یالد بر .  از م
ست  اوگاثه  تعلیـم  در بـاب  موثق  منبع ترين قديم كه ھا كه  تعلیـم ايـن.   اوستاسـت  از ايسـناھاي  بخشـي     

بني  است  حیواني  از قرباني  و منع  جادويي  از اعمال  نھي شامل يت ، م   و اينكـه  خـیر و شـر اسـت  بـر ثنو
یار خـويش  مسئول گرايد، و الجرم  شر مي رود يا به  خیر مي  اختیار دنبال  به انسان یك.   اسـت  اخت ،  پنـدار ن

 طبیـب(   شـمن  قولـي و بـه) زوتـار(خـود او شـاعر .   اوسـت  اخالقـي  تعلیم ي  خالصه  و گفتار نیك كردار نیك
شـود،   مي تركیـب»  اسـب«و » شتر«   با لفظ  كه  نزديكش  از خويشان  خود و بعضي  و نام  است بوده)  الھي
 گشتاسپ  كي  عنوان  او به  حامي با آنكه. دھد  مي  نشان  شرق  او را در نواحي  و نشو و نماي  حیات محیط

يوش  با ويشتاسپ  نام  اين ، تطبیق  است  شده خوانده نده ، گمراه ، پدر دار  در اواخـر   ھـر حـال بـه.   اسـت كن
 بعـدھا در   و از ھمانجا بود كـه  داشت  راسخ  ھواداران  بعضي  پارس  مغان  او در بین ، تعلیم عھد ھخامنشي

ً درتمام اواخر عھد اشكانیان   .  گشت  رسمي  آيین  پارس  تقريبا
 

غان  و طبقات  پارس  اقوام  در بین  آيین  اين  تدريجي  شاھد رواج  كه  ھخامنشي پادشاھان گر ھــم  م ند ا   بود
قه  آيین  اين خود به شان اي  عال باري  ن سامح  نشـر و نفـوذ آن  بـه  ندادنـد،  در قلمـرو .  نگريسـتند  بـا نظـر ت

 را   تسـامح ، رعايـت  در عقايد و آداب  آزادي  ضرورت  آنھا به  و گرايش  وجود نداشت  رسمي ھخامنشیھا آيین
نان  سرپوشـیده معبـد و قربانگــاه. كـرد  مي بر آنھا الـزام كنـد نـزد   مي خاطرنشـان) 1/131(   ھـرودوت  كـه  چ

ھم پارسیھا معمول بود، چنـد معبـد  شوش  كـه  ن سارگاد و  ھد بــاقي  از آن  رسـتم  و نقـش  در پا   اسـت  ع
 . شود  نمي محسوب»  پدر تاريخ«   اين  قول  و نقض  نفي متضمن

 نجبا،   مشورتي ھذا آراي مع.  بود  بر استبداد شخصي  و مبني  مطلقه  البته  ھخامنشي  پادشاھان سلطنت

نام با آنكه   بعد از عھد اسكندر 
 از ھخامنشـــیھا در  و نشــــاني

 بعــد نمانــد و  خــاطر نســلھاي
 و   در عھــــد اشــــكانیان حــــتي

ـــانیان ـــم ساس ـــام  ھ ـــز ن   ھرگ
یه كوروش  و   و ارشـام  و كمبوج

 و   و داريـــــــوش ويشتاســـــــپ
 تكرار نشـد  خشايارشا در تاريخ

  تـاريخ  ھخامنشیھا بـراي میراث
ــــــم  پرمايــــــه ايــــــران  و  ، عظی
ــــاطره ــــود خ ــــیوه. انگیز ب  ي ش
 ترين  كامل ي  آنھا نمونه حكومت

  در دنیــاي  منســجم امــپراطوري
. شد  تلقي شرق
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تل  داريوش  ياران  از آنھا اعقاب  بعضي ، كه گانه  ھفت ھاي  خانواده ساتراپھا و سركردگان   مـغ  گئوماتـاي  در ق
عادت عـرف. كرد داد يا محدود مي  را تغییر مي  پادشاه ي  و اراده  تصمیم گاه بودند، گه   اقـوام  در بیـن  رايـج  و 

ً آن  ھم تابع  اسـتبداد   تـا حـدي  آن  رعايـت  ضـرورت شد كـه  مي  واقع  پادشاه  و احترام  مورد توجه  اندازه  غالبا
ما محاكمـات  مـي  خاتمه  دعوايي  ھر گونه  به  شاه ، رأي  مھم در محاكمات.  را مھار كند وي عادي داد ا  زيـر   

 واگـذاري.   داشـت  ويـژه شد و تشريفات  مي  داشتند انجام  شاھي  قاضي  عنوان  كه  و دستوراني نظر مغان
سم  جا آوردن  به و ھمچنین -   يا آب  عبور از آتش مثل -   ايزدي  حكم  به متھم سوگندخواري  مرا  ، در بعضـي  

ناه  سـنگین تناسبي  نحو بي  به  گاه مجازاتھا ھم.   بود  معمول دعاوي   و خیانـت  اھانـت  بـود، از جملـه تر از گ
ظر پادشـاه  عدالت  در اجراي دقت. آورد  مي  دنبال  را به  مجازات ترين  فرمانروا سخت  به نسبت   اھمیــت  در ن

ً مورد مؤاخذه  مي اي  مسامحه  باره  در اين اگر قاضي:  بسیار داشت  شـد، حـتي  مي  واقــع  ســخت كرد غالبا
ھرودوت  قول  بود به خواري  رشوه  به  متھم  را كه  قاضي  يك كمبوجیه نان   جازات  چ كه  م كرد   پسـر و   بـراي  
قاطع  پارس قوانین.  شد  ھر روزينه  و عبرت  وحشت ي  او مايه جانشین ماد نافـذ و   و  آداب.  و اليتغـیر بـود  و 

ستي  و صادق  صريح  گفتن در سخن. آمد  نظر مي  به  از تكلف  و عاري  و دقیق  ساده  آنھا ھم رسوم   و در دو
  برخورد در كـوي گرفتند و ھنگام  مي  جشن  و تشريفات زادروز خود را با شادي.  اعتماد بودند استوار و قابل

 بـود و   رسـم  ايشان  متمكن  اشخاص  در بین تعدد زنان. بوسیدند  مي  خاص  و رسوم و بازار يكديگر را با آداب
ظر مي  بـه  و مرسوم  نژاد مقبول  پاكي  حفظ  براي اي  وسیله  ھمچون  ھم  نزديك  با خويشان ازدواج . رسـید  ن

 تراشـیدند و در طعـام  را نمي  سر و صورت موي. باال و نیرومند بودند  و میانه  ظاھر، خوبروي پارسیھا از حیث
ھیز مي روي  زياده  از ھر گونه و شراب قات  صـلح در ايـام. كردنـد  پر شاورزي  شـبانكارگي  را بـه ، او  سـر   و ك

ً كاري بازرگاني. كردند مي ستند  مي  و فريـب  دروغ شمردند و بازار را كانون  مي  پست  را غالبا  بازرگـاني. دان
جه  ھم  صنعت ، به  داشت  بابلیھا و يھوديھا اختصاص  چون  تابع  اقوام  آنھا به در بین يادي  تو نب  ز ھا   از جا  آن

سیله شـد يـا بـه  وارد مي  بیگانـه  از سرزمینھاي گشت  مي  مورد نیاز واقع  زمینه  در اين آنچه. شد نمي  ي  و
یه  مقیم بیگانگان ماري ي  در زمینــه فقـط. گرديـد  مي  كشور تھ شوق  مع قه   با بـه  پادشـاھان ي  و عال   و نج

.   داشت  و التقاطي  تلفیقي ي  جنبه  و مصالح  شكل  از لحاظ  ھم  قوم اما معماري.  منجر شد  ابداعات بعضي
 . كرد  مي  ھخامنشیھا را منعكس  بر طرز حكومت  حاكم  و تعاون  تسامح  از روح و چیزي
ھد اسـكندر نـام با آنكه سلھاي  و نشـاني  بعد از ع خاطر ن  در عھـد   بعـد نمانـد و حـتي  از ھخامنشـیھا در 

 و خشايارشـا در   و داريـوش  و ويشتاسپ  و ارشام  و كمبوجیه  كوروش  ھرگز نام  ھم  و ساسانیان اشكانیان
 آنھا   حكومت ي شیوه. انگیز بود  و خاطره ، عظیم  پرمايه  ايران  تاريخ  ھخامنشیھا براي  تكرار نشد میراث تاريخ
  وسـعت  از لحـاظ  فقط  نه  امپراطوري اين.  شد  تلقي  شرق  در دنیاي  منسجم  امپراطوري ترين  كامل ي نمونه
شان  بـود كـه اي  تجربـه اولیـن.  بود سابقه  عصر بي  آن  در دنیاي  ھم  تشكیالت  از جھت بلكه  تـوان  داد مي  ن
قوام  آن  تمام  واحد درآورد و براي  و لواي  قدرت  را تحت  عالم  از اقوام  تعداد بسیاري توان مي  و   حقـوق  ھـم  ا

به  امـپراطوري ي  حـوزه طرز تقسـیم.  كـرد  تـأمین  مشـترك  با مسئولیت  مساوي امتیازات   و اعمـال  واليـات  
ھد داريـوش ، الاقل  امپراطوري  در اين  و مالیات  عوارض  وصول  و میزان  حكومت ي  بر شیوه  دقیق نظارت   در ع

. داد  مـي  امـپراطوري  بـه  و اسـتواري  نبودنـد، تمركـز دقیــق  خـالي  و قدرت  از عزم  او كه  از اخالف و كساني
شاه  دقیـق  بـا نظـارت ، ھمراه  انعطاف  و غیرقابل  ثابت  اتكاء قانون  به  دادرسي نظام ستانھاي  پاد تابع  در ا    ،

ً   ندرت جز به -   بر ضد پادشاه  فكر شورش كرد كه  مي  تأمین  نحوي  به  را در قلمرو امپراطوري عدالت  و غالبــا
عريض ھاي  از جاده اي شبكه. كرد  رعايا بروز نمي در اذھان -  جويان  فتنه ھا و تحريكات  توطئه  در دنبال فقط    ،

ين  را به  امپراطوري تختگاھھاي صل  مراكز ا ستانھا مت  از   منظمــي  چاپـار و خبررسـاني دسـتگاه. كـرد  مي  ا
  آگاه  موقع  بود به  امپراطوري  نقاط ترين  در دوردست  كه  از رويدادھايي  را ھمواره ھا دولت  جاده  ھمین طريق

صر و يونـان  آسـیاي  به  میانه  از آسیاي  كشور را كه ، بازرگاني  امنیت  و آن  آگاھي اين. كرد مي   صـغیر و از م
  كـه ھـم -  ، زريـك دريك - زر  ھاي  سكه  و رواج ضرب.  داشت  و شكوفا مي  فعال رفت  مي  و چین  عربستان به
بادالت  و تزلـزل  ترس  ھر گونه  يافت  توسعه  داريوش ي  وسیله به مي  از خـاطر سـوداگران  را در امـر م . زدود  

ستانداران  در اعمـال  مرزھـا، نظـارت  بـر تـأمین  عـالوه الجیشـي  سوق  پادگانھا در مرزھا و نقاط برقراري  را   ا
ھر گونـه سـاخت  مي  و عوايد را ممكــن  مخارج  بین ، تعادل  و خرج  در دخل كرد، دقت  مي كامل یف  و از   و   ح
قوق  خزانـه  در اموال میل مانع  و در ح يا  مد  مي  رعا كه  مي  انجـام  دقـتي  بـا چنــان  نظـارت كـار ايـن. آ  شـد 
. كند  مي  كاخھا را ھنوز حفظ  مزد كارگران  پرداخت  جمشید صورت  در تخت  باستاني  الواح  تعدادي اكنون ھم

به  تـا مصـر و يونـان النھـرين  بین  از ھنرھــاي  ھر چند تلفیقي ھنر ھخامنشي ظر مي    و   ذوق رسـد نقـش  ن
  اجــزاء نامتجــانس ، كــه  عــالي ي  و ســلیقه  ذوق ايــن.   گرفــت  ناديــده تــوان  نمي  را در آن  پارســي ي ســلیقه

  نیز ارتبـاط  در آن  كه  است  قوم آمیزد، يادآور ساختار امپراطوري  مي  ھم  به  نامرئي  وحدت  را در يك گون گونه
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  بود، مجسـمه  ھنر عمده  عصر معماري در ھنر اين. دھد  مي  را تحقق  در كثرت  وحدت ، نوعي اجزاء مختلف
صالح  ھخامنشي  كاخھاي در بناي. شد  مي  محسوب  آن  و مكمل ، تابع  برجسته  و نقوش سازي  و   غیر از م

يات ي  از ھمه مواد كه تابع  وال ھم  يونـاني  و حـتي  مصـري  معمـاران شد بعضـي  وارد مي   ً شـركت     ظـاھرا
ھم  و وسعت  ابنیه  عظمت  كه  نیست اند و شك داشته ین  امكانـات  ايـن  از تمــام  اسـتفاده  قلمـرو    را در چن

ین  در ايـن  رايج در ديانات.   است كارھا اقتضا داشته اعتقـاد .  بـود  نیافتـه  تفـوق  زرتشـت  عصـر نـیز، ھنــوز آي
ً تسامح  ھر چه  پادشاھان شخصي قوام  و معتقدات  رسوم  به  نسبت  بود، غالبا نوان  بـه  تـابع  ا   اصـل  يـك  ع

مپراطوري  مي  پیش  اصل  از اين  نیز عدولي گاه اگر گه. گرديد  مي  رعايت ناپذير در كشور داري تخلّف  را  آمـد ا
 . گشت  مي  آن  عامالن  تنبیه  و موجب  خسارت ي  مايه  زودي  به كرد كه  مي  مواجه با شورشھا و ناآرامیھايي
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