
محمدعلي همايون كاتوزيان1389مرداد - شهريورشماره 76سال سيزدهمبخارا374 ترجمه: حسين شهيدىايرانيان  موشكافانه  تر، ايران از نخستين روزها تا روزگار كنونى، نگاهى تحليلى ـ تفسيرى دارد به سرگذشتى كه انگليسى نوشته شده و توسط دانشگاه ييل به چاپ رسيده است. اين كتاب با بررسى تاريخ همايون كاتوزيان، استاد تاريخ ايران و ادبيات فارسى در دانشگاه آگسفورد بريتانيا كه به زبان ايرانيان: ايران در عهد باستان، قرون ميانه و مدرن عنوان كتابى است از دكتر محمدعلى و امروز ايرانتاريخ باستان، ميانه،  نگاهى  با  را،  ايران  تاريخ  ديگر  بار  تا  مي كوشد  و  است  رفته  سرزمين  اين  در بر  تاريخ  نگارى  دشوارى  هاى  برشمردن  ضمن  كتاب  اين  در  كاتوزيان  دكتر  كند.  اختيار بخارا نهاده است. سپاسگزار ايشان هستيم.دكتر حسين شهيدى كه به ترجمة ايرانيان همت گمارده، بخش اول آن را براى چاپ در اسالمى 14) ايران بعد از آيت اهللا خمينىو ديكتاتورى 11) انقالب سفيد 12) انقالب فوريه 1979{2 بهمن 1357} 13) جمهورى كردن 8) انقالب براى استقرار قانون 9) حكومت خودكامة مدرن 10) اشغال، ملى شدن نفت ظهور امپراطورى ايران 6) از هم گسيختگى و تجديد وحدت 7) تنگناى اصالح و مدرنيزه كهن 2) يونانيان، پارتيان و پارسيان 3) عرب ها، اسالم و ايرانيان 4) ترك ها و مغول ها 5) باز هم كتاب ايرانيان به چهارده فصل اصلى تقسيم شده است: 1) اسطوره  ها، افسانه  ها و تاريخ از ايران داشته باشند كه گاه به دشوارى مى  توان در آنها وجه تشابهى يافت.نحوى كه موجب مى  شوند تمامى قدرت  ها و تمامى نژادها و نيز جوامع دركى ويژه و متفاوت ايران، از تناقض و تضادى سخن مى  گويد كه بر جامعة ايرانى در هر دوره حاكم است، به بازخوانى 
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375 پيدايش ديگر از ايرانيان، به نام پارس ها، به رهبرى كورش كبير، مادها را برانداختند و نخستينآنان به نام مادها نخستين امپراتورى ايرانى را برپا كردند. در سال 550 پيش از ميالد، گروهى دادند هزارسال و پانصد سال پيش از ميالد مسيح به آن وارد شدند. پس از مدتى گروهى از هائى از تمدن چند هزارساله وجود دارد. چادرنشينان ايرانى كه نام خود را به اين سرزمين ايران بسيار كهن تر از تاريخ نوشته سه هزارساله آن است. در بخش هائى از ايران نشانه انجيل، اشعياء، فصل 45، آيه هاى 3-1كند و و پادشاهان مقتدر را شكست دهد ...خداوند كورش را برگزيده و به او توانائى بخشيده تا پادشاه شودو سرزمين ها را فتح افسانه ها، اسطوره ها، تاريخ باستانفصل 1 از  پيش  ديرين،  هاى  دوره  آن  در  گذاشتند.  بنياد  را  جهانى  بزرگ  فراهم مى آورد.و شرحى از پادشاهى ساسانيان، آخرين سلسله ايرانى پيش از فتح ايران به دست اعراب، سوم جنوب و غرب ايران است. در اين حلقه فردوسى تاريخ و افسانه را در هم مى آميزد شاهنامه در حلقه هاى اول و دوم در شرق ايران رخ مى دهند، اما صحنه رويدادهاى حلقه كه در آن افسانه و اسطوره در هم مى آميزند و حماسه اى باستانى مى آفرينند. ماجراهاى پادشاهى ايرانى كيانيان را توصيف مى كند و داستانى بلند از دوره اى پر از قهرمانى است با پيدايش انسان و دوران پيشداديان آغاز مى شود، افسانه سرائى محض است. حلقه بعد شاهنامه سه حلقه پيشداديان، كيانيان و ساسانيان را در بر مى گيرد. نخستين حلقه، كه شاهنامه فرودسى است.در بر مى گيرند. مشهور ترين و كامل ترين اين روايت ها به فارسى نوين (پس از اسالم) برپايه آن فراهم آمدند كل يا بخش هائى از افسانه ها و اسطوره هاى كهن پيش از اسالم را باشد. اين كتاب از دست رفته، اما روايت هاى كتبى و شفاهى كه در دوران پس از اسالم وجود آمد كه تصور مى رود در دوره ساسانيان (651-224 ميالدى) در خداينامگ گردآمده بعدى در افسانه سرائى ايرانى، مجموعه اى از افسانه، اسطوره و تاريخنگارى اسطوره اى به ريشه دارند كه در عقائد و آئين فرقه هاى كهن هند و اروپائى جلوه مى كنند. در اثر تحوالت افسانه هاى كهن ايران فراوان، گوناگون و پرماجرايند و در سنت هاى كهن هند و اروپائى افسانه ها و اسطوره هاامپراتورى مادها، ايران زادگاه افسانه ها و اسطوره هاى پيچيده و پرنقش و نگارى بود.امپراتورى 



فردوسى، پيدايش انسان376 روايت  به  شود.  مى  آغاز  (گيومرد)  كيومرث  تولد  با  شاهنامه  حلقه  است كيومرث، و به گفته منابع ديگر فرزند نخستين مرد و زن فانى بود.مرد و زن فانى از تخمه او به وجود مى آيند.پادشاه بعدى به گفته فردوسى، سيامك فرزند توصيف كرده اند كه به دست اهريمن، خداوند تاريكى و بدى كشته مى شود و نخستين بود. منابع ديگر او را نخستين نمونه انسان و آفريده اهورامزدا، خداوند روشنائى و خوبى، جهان حكومت مى كرد. كيومرث پوست پلنگ به تن مى كرد و فرمانرواى آدميان و جانواران كيومرث نخستين پادشاه جهان بود و پيش از ظهور ايران به عنوان كشورى مشخص بر همه نخستين  ايران  اى  افسانه  هاى  شخصيت  ترين  مشهور  از  يكى  سيامك،  جانشين  سرنگون طعمه مارهاى ضحاك نشده است. "فريدون فرخ" با فرايزدى زاده شده و مقدر است ضحاك ضحاك به مقاومت و شورش به رهبرى فريدون و كاوه آهنگر مى انجامد، كه تنها يك پسرش را مى كشد و مغزشان را به مارهائى كه بر شانه هايش روئيده اند مى خوراند. فرمانروائى ضحاك نيز بيداد پيشه مى كند و هزار سال با ظلم حكم مى راند. بسيارى مردان جوان مى يابد و دو نيم مى كند.او به فرمانروائى جهان برسد. جمشيد در درياى چين پناه مى گيرد، اما ضحاك سرانجام اورا فر ايزدى به ضحاك فرصت مى دهد كه به جمشيد حمله كند، اورا شكست بدهد و به جاى است فر ايزدى را از دست بدهد. جمشيد به چنين سرنوشتى دچار مى شود. از دست رفتن بپرستند. چنانكه در مقدمه اشاره شد پادشاهى كه "بيدادگر" شود يا ادعاى خدائى كند ممكن موفق است كه از حد خود مى گذرد، ادعاى خدائى مى كند و به مردم فرمان مى دهد كه اورا مقدمه نگاه كنيد). جمشيد بر جامعه اى شاد و بى دردسر فرمان مى راند، و درپادشاهى چنان بركت، ايزدى برخوردار است و به اين دليل فرمانروائى عادل و مشروع به حساب مى آيد (به به كار رفته، بيش از هر چيز نام او را در خاطره ها زنده نگاه داشته است. جمشيد از فر، يا و "جام جم"، استعاره اى براى توصيف ديدى فراگير از جهان كه در شعر فارسى فراوان جمشيد،  را  او  فريدون  نام  به  قهرمانى  بيند  مى  خواب  در  شبى  ضحاك  بردارد.  ميان  از  و خود را بر چوبى آويخته و از آن پرچمى ساخته كه بعدها با نام "درفش كاويان" به پرچم فريدون نيروئى فراهم مى آورد و به كمك كاوه شورشگر مى شتابد كه پيش بند آهنگرى خواب مى بيند شباهت دارد.زاده شدن عيسى مسيح و كشتار نوزادان به دستور پادشاه هرود كه او هم تولد عيسى را به فريدون، فرانك، نخستين زن قهرمان ايرانى، همراه نوزاد فرار مى كند. اين ماجرا به داستان خواهد كرد. ماموران ضحاك آبتين، پدر فريدون نوزاد، را پيدا مى كنند و مى كشند. اما مادر را  دهند  مى  شكست  را  بيدادگر  ضحاك  فريدون  و  كاوه  شود.  مى  تبديل  ايران  فريدون او را در كوه دماوند به زنجير مى كشد. فريدون و سربازان سواره و پياده اش در سر امپراتورى 



377 اى، است بخش هاى افسانه اى و اسطوره اى شاهنامه تكرار مى شود. فر ايزدى حتى در برآمدن اردشير به دارنده خود توانائى مى دهد كارهاى خارق العاده اى انجام دهد. اين موضوع بارها در دارند. اما نكته اى كه بايد در مورد ايران بر آن تاكيد كرد نقش و اهميت فر ايزدى است كه نسبت داده شده، با بسيارى افسانه ها و اسطوره هاى ايران و ديگر مردم خاورميانه شباهت اين داستان، از جمله گذشتن از آب كه بعدها به برخى چهره هاى افسانه اى تصوف نيز راه نبرد با ضحاك به شكل خارق العاده اى به سالمت از رود اروند مى گذرند. عناصر اصلى  تاريخى، و نه اسطوره  اساسا شخصيتى  ساسانى، كه  غيب در جستجوى او بوده است. سپس، چنانكه خواهيم ديد، سيمرغ در تولد رستم و سرانجام به پدرش باز مى گرداند، كه از رها كردن فرزند پشيمان شده و پس از به خواب ديدن پيامى از برد و او را همراه جوجگان خود مى پروراند. سيمرغ زال را پس از آن كه به سن بلوغ رسيد شود او را در بيابان رها مى كند. مرغى جادوئى به نام سيمرغ كودك را مى يابد و با خود مى شود، كه پيرزاد است و مو و مژگان سپيد دارد. سام نگران از اين كه فرزندش به مسخره گرفته در اين ميان، سام فرمانرواى سيستان و فرمانده ارتش ايران صاحب پسرى به نام زال مى ايران و توران تبديل مى شود.از بامداد تا نيمروز پرواز مى كند و در كناره آمودريا به زمين مى نشيند و آمو دريا به مرز و جان خود را به كار مى گيرد و از فراز كوه دماوند تيرى به سوى شرق پرتاب مى كند. تير تيرانداز ايرانى، بسپارند تا با انداختن تيرى مرز دو سرزمين را مشخص كند. آرش تمام نيرو طرف صلح را مى پذيرند و تصميم مى گيرند حل اختالف بر سر مرز را به آرش، قهرمان فرمانرواى تورانيان، به ايران حمله مى برد و ايرانيان را به عقب نشينى وا مى دارد. هر دو پس از كشته شدن ايرج، نوه او به انتقام جوئى از تورانيان بر مى خيزد. سپس افراسياب، توجه تاريخ افسانه اى است.بر همه جهان فرمانروائى مى كنند. اما از اين زمان به بعد، رابطه ايران با همسايگانش كانون كند. از زمان كيومرث تا جمشيد و فريدون، پيشداديان و جانشينان آنان نه تنها بر ايران، كه و ديرپاى ايران و توران است كه مدتها در افسانه ها و اسطوره هاى ايرانى ادامه پيدا مى دست آورده حسد مى ورزند، بر او حمله مى آورند و او را مى كشند. اين ريشه جدال تلخ اين كار به همدلى سه پسر نمى انجامد. سلم و تور بر ايرج كه بهترين بخش سرزمين را به و ايران را، كه مركز امپراتورى جهانى اوست، به كوچك ترين پسرش، ايرج، مى دهد. اما مى كند تا پس از مرگ او ميانشان اختالف نيفتد. غرب را به سلم، شمال و شرق را به تور فريدون در زمان حياتش امپراتورى خود را ميان سه پسرش، سلم، تور و ايرج تقسيم سلم، تور و ايرجنقش خارق العاده اى بازى مى كند (به ادامه همين فصل نگاه كنيد).بابكان، بنيانگذار امپراتورى 



و راهنمائى سيمرغ و زير نظر او انجام مى شود و نخستين عمل جراحى موفقيت آميز از نوعى چنان درشت اندام است كه بايد با شكافتن دل مادر از بدن او بيرون آورده شود. اين كار با است، دل مى بندد و با او ازدواج مى كند. رودابه فرزندى به نام رستم به دنيا مى آورد كه زال بر رودابه، يكى ديگر از زنان قهرمان ايران، كه دختر پادشاه كابل و از خاندان ضحاك شعرعرفانى فريدالدين عطار، آوازه سيمرغ را از منطقه فرهنگى ايرانى فراتر برده است.غم انگيز اسفنديار نيز نقش مهمى اجرا مى كند. اما كاربرد نمادين سيمرغ در منطق الطير، 378 اى  افسانه  تاريخ  قهرمان  ترين  بزرگ  رستم  شود.  مى  خوانده  "سزارين"  امروز  كه  دوران كيانيانحلقه دوم شاهنامه با داستان كيانيان آغاز مى شود.كيكاوس پسر كيقباد، بيانگذار سلسله كيانيان، و "كى" به معناى رئيس يا پادشاه است. و مى كشد و كاوس را آزاد مى كند.راه مى افتد؛ در سر راه از هفت ماجراى پر خطر مى گذرد؛ و سرانجام ديو سپيد را مى يابد اسب بى همتايش، رخش (كه او نيز توانائى هاى افسانه اى دارد)، براى رها كردن پادشاه به مى كند كه به مازندران برود. كاوس در مازندران به چنگ ديو سپيد مى افتد. رستم، سوار بر خان است. اهريمن به شكل انسان پديد مى آيد و پادشاه سبكسر ايران، كيكاوس، را وسوسه عليرغم تمايل باطنى اش مى كشد. يكى از مشهور ترين ماجراهاى رستم گذشتن او از هفت شناسند كه كار از كار گذشته است. رستم اسفنديار، يكى ديگر از قهرمانان شاهنامه، را نيز غياب او زاده و پرورده شده، مى جنگد و او را مى كشد و پدر و پسر هنگامى يكديگر را مى است و چندين بار تاج و تخت ايران را نجات مى دهد. رستم با پسرش، سهراب، كه در اساطيرى ايران و شخصيت اصلى بسيارى از داستان هاى حماسى و تراژدى هاى شاهنامه است  در  و  است  ايران  اى  افسانه  تاريخ  هاى  شخصيت  ترين  مشهور  از  يكى  جوان و شريف مى انجامد.گشتاسپ، است. به اين ترتيب، هر يك از اين سه تراژدى بزرگ به مرگ شاهزاده يا قهرمانى تراژدى سياوش، پسر كيكاوس. آخرين تراژدى تاريخ افسانه اى ايران تراژدى اسفنديار، پسر دو مورد اين نبرد كامال به تراژدى تبديل مى شود: يكى تراژدى سهراب، پسر رستم، و ديگرى ادامه پيدا مى كند و هر يك از دو طرف گاه پيروز مى شود و گاه شكست مى خورد. اما در نبرد ايران و توران، به فرماندهى كاوس و افراسياب، در تمام دوران بلند حكومت كاوس تضاد ميان نظريه فر ايزدى و واقعيت مورد اشاره آن است.است (به مقدمه نگاه كنيد) به او داده شده، بايد با عدالت حكم كند. اين يكى از نمونه هاى «فرمانروائى عادل» نيست، اگرچه از آن رو كه فرايزدى، كه تنها عامل مشروعيت حكومت پادشاهى او وقايع بسيارى هم در ايران و هم ميان ايران و توران رخ مى دهند. كاوس ابدا كاوس 



379 كاتوزيان كه توسط دانشگاه ييل منتشر شده است و به قلم دكتر حسين شهيدي به فارسي درآمده استروي جلد كتاب «ايرانيان: ايران در عهد باستان، قرون ميانه و مدرن» تأليف دكتر محمدعلي همايون 



چشممى گويد:داستان رستم و سهراب تكان دهنده ترين تراژدى شاهنامه است. فردوسى در آغاز داستان تراژدى رستم و سهراب380 آب  پر  است  داستان  خشميكى  به  آيد  رستم  از  نازك  دل  كنج ز  برآيد  تندبادى  ترنجاگر  نارسيده  افگند  خاك  به  گيتى طرب باشد به  را چه  كه نى مرگ را هست پبرى سببجوان  ار دادگر خوانيمش  بى هنرستمكاره  ار  دانيمش  هنرمند  بيداد چيست دادست  مرگ  ز داد اين همه بانگ و فرياد چيستاگر  نيست آگاه  تو  جان  راز  راه نيستازين  ترا  اندر  پرده  دين  به  فراز رفته  آز  در  تا  بازهمه  راز  در  اين  نشد  بر  كس  به  جاى آيدش  بهتر  مگر  رفتن  ديگر سراىبه  به  يابد  آرام  چو  هولناك آتش  چون  مرگ  باكدم  فرتوت  و  برنا  ز  ندارد  درنگ جاى  نه  رفتن  جاى  تنگدرين  مرگ  كشد  گر  فنا  اسپ  بر  جاى فرياد نيستچنان دان كه دادست و بيداد نيست داد آمدش  چو  مرگ نزديك  به  پيرى  و  توران، سهراب اندكى پس از رسيدن به سن بلوغ نام پدرش را از مادر جويا مى شود. روادبه جسمى، قدرت اراده، مهارت هاى رزمى و توانائى رهبرى فوق العاده تبديل مى شود.او بدهد. جان و تن كودك به سرعت رشد مى كند و سهراب به جوانى با نيروى فكرى و با شنيدن اين خبر طال و جواهر براى تمهينه مى فرستد تا پس از بزرگ شدن سهراب به و اگر فرزندش پسر بود بازوبند را بر بازوى او ببندد. نه ماه بعد سهراب زاده مى شود. رستم ايران، مى دهد وبه او مى گويد اگر دخترى از او به دنيا بيايد بازوبند را به موى او بياويزد، افتد، اما پيش از رفتن بازوبند جواهرنشان خود را به تهمينه، سومين زن قهرمان افسانه هاى بسته، ازدواج مى كند. صبح روز بعد رخش يافته مى شود و رستم به سوى سيستان به راه مى معروف تر از آن است كه گم شود. همان شب، رستم با دختر پادشاه، تمهينه، كه به رستم دل است، به راه مى افتد. شاه سمنگان از او استقبال مى كند و به او اطمينان مى دهد رخش خشم مى آيد. غمگين و آشفته، پياده به سوى شهر سمنگان، كه بخشى از سرزمين توران او را مى گيرند و همراه خود مى برند. رستم هنگامى كه بيدار مى شود از نديدن اسبش به رود، و رخش در دشت مى چرد. گروهى از سواران تورانى رخش را مى يابند و به دشوارى مدتى به شكارگاه مى رسد، گورخرى را مى كشد، كباب مى كند و مى خورد و به خواب مى رستم روزى ناخرسند بر رخش سوار مى شود و براى شكار به دشت مى رود. پس از يكى دان چو اندر بدن نيست برگجوانى  فروانرواى  كه  كند  مى  تاكيد  اما  است  رستم  پهلوان  پسرجهان  كه  گويد  مى  او  بكشد. به  را  سهراب  رستم  از  انتقام  براى  است  ممكن  اگرنه  شود،  خبردار  نبايد  افراسياب، 



381 نبردى بلند مدت، سهراب پشت پدر را به خاك مى رساند و براى كشتن او آماده مى شود، اما كند، اما هر دو حس مى كنند كه با حريفى همتاى خود سروكار دارند. در روز دوم، پس از پدر و پسر در ميدان به نبرد تن به تن بر مى خيزند. نخست هيچ يك بر ديگرى غلبه نمى بنا بر دستورى كه به او داده شده حقيقت را از سهراب پنهان نگاه مى دارد.كه جان رستم به خطر بيفتد، به سهراب دروغ مى گويد. سردار تورانى و مامور افراسياب نيز از هژير مى پرسد، و به خصوص مى خواهد بداند كدام يك رستم است. هژير، نگران از اين همراه هِژيراسير، از يك سوى ميدان نبرد به سربازان و پهلوانان ايران مى نگرد و نام آنان را رستم، كاوس و سپاه ايران با سپاه تورانيان به فرماندهى سهراب روبرو مى شوند. سهراب، پايان مى رسد.مى آيد و با رستم تندى مى كند، اما به دنبال ميانجيگرى اشراف، جدال آن دو به سرعت به چند روزى را با گيو به شادى و ميگسارى مى گذراند. شاه از اين رفتار سهل انگارانه به خشم هنوز جوان تر از آن است كه به ميدان نبرد پا بگذارد. رستم پيش از رفتن به كمك كاوس سهراب با او اغراق آميز است، و به گيو مى گويد از دختر شاه سمنگان پسرى دارد، اما او مى فرستد تا از رستم كمك بگيرد. رستم خبر را جدى نمى گيرد، زيرا معتقد است مقايسه كاوس، نگران از موفقيت هاى برق آساى سهراب، سردار دالور خود گيو را به سيستان نتيجه و فرار گردآفريد دل سهراب را مى شكند.پى مى برد كه پدر و دختر و نگهبانان دژ شبانه از گذرگاهى پنهان گريخته اند. پيروزى بى روز بعد سهراب براى تصرف دژ حركت مى كند، اما دروازه را باز و دژ را خالى مى يابد و نبرد پايان دهد. دختر مى پذيرد، اما بر خالف توقع سهراب، دژ را به او تسليم نمى كند. صبح شانه ها مى ريزد. سهراب كه مسحور زيبائى و شهامت گردافريد شده از او تمنا مى كند به شتابد. در ميانه نبرد، سهراب كاله خود گردافريد را به چنگ مى آورد و موهاى بلند دختر بر مى پوشد، موهايش را در كاله خود پنهان مى كند، و سوار بر اسب به نبرد با سهراب مى نگهبان با تجربه دژ، هژير، را اسير مى كند و براى تصرف دژ آماده مى شود. گردافريد زره گردافريد، يكى ديگر از زنان قهرمان شاهنامه، در آن زندگى مى كنند. سهراب به سرعت سهراب در سر راه به دژ سپيد مى رسد كه جنگاورى سالخورده، به نام گژدهم، و دخترش را بكشد از پشيمانى و غم از پا بيفتد.را بشناسند، تا اگر سهراب رستم را بكشد تورانيان ايران را تصرف كنند، و اگر رستم سهراب ترين سواركاران خود را همراه او مى فرستد، اما به آنان مى گويد پدر و پسر نبايد يكديگر كه افراسياب مى شنود سهراب قصد گذشتن از آمودريا و رفتن به ايران دارد گروهى از زبده افراسياب را براندازد: "چو رستم پدر باشد و من پسر / نبايد به گيتى كسى تاجور." هنگامى ايران برود و به جستجوى پدر برخيزد؛ كاوس را سرنگون كند؛ و سپس به توران بازگردد و سهراب مى گويد ممكن نيست اين حقيقت مخفى بماند و تصميم مى گيرد با لشكرى به 



شوىكشانده، تا پيش از يافتن پدر كشته شود، و به رستم هشدار مى دهد كه:سهراب مى نالد كه نه خطاى رستم، بلكه دست تقدير او را به جستجوى رستم به ايران تواند سهراب را به زمين بزند: «سبك تيغ تيز از ميان بركشيد / بر شير بيدار دل بردريد.»خواهد كه نيروى جوانى را به او بازگرداند. دعا مستجاب مى شود و رستم در روز سوم مى كه مى داند نمى تواند بر سهراب چيره شود پيش از سومين نبرد به خدا پناه مى برد و از او مى گيرد، اما نمى گويد كه خود پسر رستم است، و رستم هويت خود را آشكار نمى كند. رستم بارى كه پشتش به خاك رسيده بكشد. جوان در خالل نبرد بارها از پدرش سراغ رستم را مى رستم حيله گرى مى كند و مى گويد بنا بر سنت، هيچ كس نبايد حريف خود را در نخستين 382 ماهى  آب  در  تو  گر  و گر چون شب اندر سياهى شوىكنون  بر سپهر شوى  ستاره  چون  پاك مهروگر  زمين  روى  ز  ببرى  من  كين  پدر  تو  از  هم  منبخواهد  بالين  خاكست  كه  بيند  چو  نامداران گردنكشان رستم نشانازين  سوى  برد  هم  كسى  خواستاركه سهراب كشتست و افگنده خوار همى  كردن  خواست  نوشدارو را از كاوس بخواهد، خبر مرگ فرزندش را دريافت مى كند. فردوسى مى گويد: كه مبادا زنده ماندن سهراب به معناى پايان حكم او باشد. رستم در حالى كه آماده شده خود بدهد اما، چنانكه خوى اوست، از فرستادن آن براى رستم خوددارى مى كند زيرا نگران است رستم از پا مى افتد. كاوس نوشداروئى در اختيار دارد كه مى تواند سهراب را نجات ترا 
مى فرستد و تقاضاى صلح مى كند. سياوش پيشنهاد او را مى پذيرد و رستم را با گزارش ميان افراسياب خواب آشفته اى مى بيند، سراسيمه مى شود، هديه هاى پربها براى سياوش را به نبرد او ببرد. رستم در مقام دستيار و سرپرست سياوش را همراهى مى كند. در اين اندكى بعد، افراسياب به ايران حمله مى آورد و سياوش داوطلب مى شود كه نيروئى از جان او مى گذرد. سودابه بعدها جايگاه خود را نزد شاه به دست مى آورد.مطمئن شده سودابه را مى خواهد و بددلى او را نكوهش مى كند، اما به درخواست سياوش وشاهزاده جوان سوار بر اسب به سالمت از آن مى گذرد. كاوس كه اكنون از بيگناهى پسر شود كه سياوش براى اثبات بيگناهى خود با اسب از آتش بگذرد. آتش عظيمى آماده مى شود پادشاه ادعاى او را باور نمى كند. سودابه سپس نقشه اى مى ريزد و تصميم بر اين گرفته مى دعوت را رد مى كند، سودابه به كاوس شكايت مى برد كه سياوش در اغواى او كوشيده؛ اما كاوس، به پسرخوانده دالور خود دل مى بندد و در اغواى او مى كوشد. هنگامى كه مرد جوان سياوش پسر جوان، بسيار شريف و بزرگمنش كى كاوس است. سودابه، همسر زيباى تراژدى سياوش"جهان سرگذشت است از هر كسى / چنين گونگون بازى آرد بسى."



383 مى فرنگيس باردار است از اعدام او صرف نظر مى كند.هنگامى كه معلوم مى شوداعدام همسرش پدر را نفرين مى كند. افراسياب دستور مى دهد فرنگيس نيز كشته شود، اما ريخته گياهى سربر مى آورد كه بعدها خون سياوش نام مى گيرد. فرنگيس با شنيدن خبر شاهنامه، كارگر نمى افتد. سر سياوش از تن جدا مى شود و از جائى كه خون او بر زمين كوشد بگريزد، اما گرفتار مى شود. التماس و اشك هاى فرنگيس، يكى ديگر از زنان قهرمان افراسياب فريب مى خورد و نيروئى را براى دستگير كردن سياوش مى فرستد. سياوش مى در تماس است و قصد خيانت به تورانيان دارد، افراسياب را به دشمنى با او بر مى انگيزد.افراسياب، گرسيوز، را بر مى انگيزد. گرسيوز با اين ادعا كه سياوش مخفيانه با دربار ايران افراسياب به سياوش احترام بسيار مى گذارد، اما پيروزى هاى سياوش حسادت برادر استقبال مى كند و دخترش، فرنگيس، را به زنى به او مى دهد.ايران باز مى فرستد و خود در توران پناهنده مى شود. افراسياب از سهراب با شكوه وجالل باز مى گردد. سياوش كه دستور پدر را نامعقول و دورازشرافت مى بيند لشكريان خود را به برخيزد. رستم مى كوشد نظر كاوس را تغيير بدهد، اما موفق نمى شود و ناخرسند به سيستان آتش بيندازد، اسيران را به پايتخت بفرستد تا سر از تنشان جدا شود، و با افراسياب به جنگ كاوس از توافق سياوش به خشم مى آيد و به رستم مى گويد سياوش بايد هديه ها را به مذاكرات موفقيت آميزش نزد پدرش كاوس مى فرستد. تكان  بيگناه  و  دالور  جوان،  سياوش  مرگ  خبر  شنيدن  از  ايران  اشراف  و  روايت سياوش مى گويد: "شاه تركان سخن مدعيان مى شنود / شرمى از مظلمه خون سياووشش حسين تاثير گذاشته است (به فصل 3 نگاه كنيد). حافظ در اشاره اى استعارى به تراژدى بيستم اجرا مى شد، و اين تصور را به وجود مى آورد كه احتماال بر شيوه سوگوارى امام سوگ ساالنه خون سياوش، با آداب و رسومى بسيار شبيه به سوگوارى امام حسين، تا قرن خورند و كيكاوس را مالمت مى كنند كه او را ناچار كرد به توران پناهنده شود. سووشون، نخبگان  براى  را  سياوش  ماجراى  سووشون،  خود،  مشهور  داستان  در  دانشور  سيمين  فرمانده فرنگيس پسرى به نام كيخسرو مى زايد كه مقدر است به يكى از نامدار ترين پادشاهان داستان تازه اى از شهادت سياسى به كار مى گيرد.باد."  شود.  مى  برده  چين  مرز  به  جوان  شاهزاده  شود.  تبديل  ايران  باستانى  هاى  به جانشينى بر مى گزيند.رود پهناور و خروشان مى گذرند. كاوس نوه اش، كيخسرو، را به جاى پسر خود، فريبرز، اما گيو، فرنگيس و كيخسرو، كه از فر ايزدى برخوردار است، معجزه آسا سوار بر اسب از از آمودريا مى گذرد تا به ايران برود. افراسياب با شنيدن خبر به دنبال آنان روان مى شود، ارتش ايران، گيو، به جستجوى كيخسرو فرستاده مى شود و سپس با كيخسرو و فرنگيس افسانه 



دين به معبدى مى رود و زهد پيشه مى كند. در دوران پادشاهى گشتاسپ زرتشت آئين تازه اى لهراسپ نيز پس از مدتى پادشاهى را به پسرش گشتاسپ (يا ويشتاسپ) وامى گذرد، برآمدن زرتشتآيد و پادشاهى را به لهراسپ، از خويشاوندان دور يكى از پادشاهان پيشين واگذار مى كند.و توران به اين ترتيب به پايان مى رسد. اما كيخسرو نيز تصميم مى گيرد كه از تخت به زير برادرش، گرسيوز، را كه محرك قتل سياوش بود مى كشد. جدال ديرپاى دو پادشاهى ايران بزرگ تورانى خود، افراسياب، مى جنگد و او را شكست مى دهد؛ و سرانجام افراسياب و كيخسرو با موفقيت بسيار پادشاهى مى كند و به نمونه حاكم عدال تبديل مى شود؛ با پدر 384 تغيير  ارژاسپ،  توران،  فرمانرواى  گروند.  مى  او  به  درباريان  و  شاه  و  كند  مى  به هر حال براى تسليم رستم به راه مى افتد.پدر به تخت خواهد نشست. شاهزاده جوان نسبت به انگيزه پدرش دچار شك مى شود، اما به سيستان برود و رستم را كه از فرمان شاه سر باز زده دست بسته به دربار بياورد به جاى رستم كشته شود. گشتاسپ براى رهائى از دست فرزند او را احضار مى كند و مى گويد اگر گر و سنگدل از پيشگوئى راهنمائى مى خواهد ومى شنود كه مقدر است اسفندياربه دست او مى خواهد همانگونه كه وعده كرده بود تاج وتخت را به پسرش واگذارد. گشتاسپ حيله مى شود، دشوارى هائى را كه در راه شكست ارژاسپ تحمل كرده به او يادآورى مى كند و از نصحيت مى كند كه تصميم پدرش براى ادامه فرمانروائى را بپذيرد. اسفنديار با پدر رودرو اما گشتاسپ به عهد خود وفا نمى كند. اسفنديار به مادر خود شكوه مى برد. مادر او را تراژدى اسفنديارواگذار خواهد كرد. اسفنديارارژاسپ را شكست مى دهد و مى كشد.كند تا به جنگ ارژاسپ برود و به او قول مى دهد كه اگر پيروز شود تاج و تخت را به او جان مى دهد. گشتاسپ، كه پسر و وليعهدش، اسفنديار، را به زندان انداخته او را آزاد مى حقيقت هرچه باشد، جنگى ديرپا ميان دو كشور رخ مى دهد كه در جريان آن لهراسپ نكوهش مى كردند از مردمان آسياى ميانه بودند.لهراسپ به معبدى بودائى رفته بوده و تورانيان كه گشتاسپ را به سبب گرويدن به دين تازه ايران، نزديك به سرزمين آئين بودا، رخ مى دهند (به فصل 2 نگاه كنيد). به نظر مى رسد داد. از سوى ديگر، چنانكه اشاره شد، ماجراهاى حلقه دوم شاهنامه، مانند حلقه اول، در شرق اهريمن را خداى تاريكى و بدى مى دانستند، و زرتشت عقائد آنان را متحول كرد و پااليش آن روشن نيست، احتماال فرقه اى ايرانى بودند كه اهورامزدا را خدى روشنائى و خوبى و را خيانت به "آئين كهن" مى داند و به ايران حمله مى كند. پيروان آئين كهن، كه ماهيت عرضه 



385 بر  زنجير  و  شود  تسليم  كه  گويد  مى  او  به  رستم  سرزمين  به  رسيدن  از  پس  تكان نبرد پى در پى مى انجامد.گفتت برو دست رستم ببند / نبندد مرا دست چرخ بلند." درگيرى دو مرد سرانجام به چند دست به دربار برود. رستم پاسخ مى دهد كه هيچ كس او را زنده و در بند نخواهد ديد: "كه اسفنديار  جا  از  را  اسفنديار  تواند  نمى  وجه  هيچ  به  برد  مى  پى  نبردها  اين  در  كه  زودببرد. اسفنديار در پاسخ مى گويد رستم يا بايد بند را بپذيرد، يا نبرد را. در اين لحظه:دهد و مى گويد آماده است گنج هاى فراوان و هداياى ديگر به او بدهد كه با خود به دربار ضرورت به كار ببرد. در نبرد بعدى، رستم بيش از پيش نسبت به اسفنديار تواضع نشان مى در چشمانش روئين تن است و به رستم ياد مى دهد كه تير ويژه اى بسازد و در صورت بدهد، از پرنده افسانه اى، سيمرغ، راهنمائى مى خواهد. سيمرغ مى گويد اسفنديار به جز رستم  راند  كمان  اندر  گز  بودتهمتن  فرموده  سيمرغ  كه  سان  بران  اسفنديار چشم  بر  راست  نامداربزد  آن  پيش  جهان  شد  دوران مى رسد.دارا اسكندر ايران را فتح مى كند و به اين ترتيب حلقه دوم شاهنامه، دوران كيانيان، به پايان هماى، ساسان، ناپديد مى شود. جاى داراب را پسرش دارا مى گيرد. در دوره فرمانروائى نام داراب مى شود. پس از بهمن، هماى، و پس از هماى داراب به تخت مى نشيند، اما برادر باستان و جامعه باستانى ايران با دختر خود، هماى، ازدواج مى كند و با او صاحب پسرى به سيستان را تاراج مى كند و پسر و برادر رستم را مى كشد. بهمن مطابق رسم افسانه هاى مى ميرد و تاج و تخت را به پسر اسفنديار، بهمن، وا مى گذارد. بهمن به انتقام خون پدر مجرى اصلى آن است كشته مى شود، اما پيش از مرگ شغاد را مى كشد. مدتى بعد، گشتاسپ رستم خود اندكى بعد در اثر توطئه اى كه پادشاه كابل ريخته و برادر ناتنى رستم، شغاد، سيه  به  گذرا  اى  اشاره  از  پس  ساسانيان،  اى  اسطوره  داستان  شاهنامه  سوم  شد. تاريخ واقعى ايران با هخامنشيان آغاز مى شود، كه خود نوبت حكمرانى را به سلوكيان نخستين امپراتورى ايرانى است كه آخرين آنان، داريوش سوم، به دست اسكندر سرنگون اما مهم ترين موضوعى كه در شاهنامه به آن اشاره اى نشده دوران هخامنشيان، بنيانگذاران منابع ديگر پس از اسالم مفصل تر ثبت شده اند (به ادامه اين فصل و فصل 2 نگاه كنيد).پيش از ميالد به دست اردشير بابكان سرنگون شدند كوتاه است و ماجراهاى اين دوره در فردوسى به اشكانيان، كه بيش از چهار قرن بر ايران حكومت كردند و سرانجام در سال 224 دوره فرمانروائى سلوكيان، جانشينان يونانى اسكندر، بر سرزمين ايران سخن نمى گويد. اشاره فالت ايران مى گذرند. اما پايگاه ساسانيان در جنوب و غرب ايران بود. شاهنامه فردوسى از فصل و فصل 2 نگاه كنيد). ماجراهاى دو حلقه نخست، پيشداديان و كيانيان، در بخش شرقى اشكانيان، با ماجراى بنيانگذار سلسله ساسانى، اردشير بابكان، آغاز مى شود (به ادامه اين حلقه 



اين 386 به  گيرند.  مى  را  سلوكيان  جاى  اشكانيان،  يا  ايرانى،  پارتيان  سپس  و  دهند  مى  بودند، به نوبه خود در سال 224 ميالدى به دست اردشير بابكان، بنيانگذار سلسله ساسانى، و باز قرن ديگر به درازا كشيد و فرهنگ يونانى تا حدى در دوران اشكانيان به جا ماند. اشكانيان پارتيان ايرانى شمال شرق حكومتى برپا كردند، اگر چه فرايند تكميل امپراتورى اشكانيان يك آنچنان عميق نبود كه در برابر تحوالت بعدى پايدارى كنند. از سال 247 پيش از ميالد به بعد، جنبه هائى از فرهنگ يونانى را به سرزمين هاى ايرانى وارد كرد، اما ريشه اين نوآورى هاى همچنان بزرگترين امپراتورى جهان بود. امپراتورى سلوكيان كه پس از مرگ اسكندر برپا شد كه اسكندر كبير ايران را در نبردى كوتاه مدت كه از ويژگى هاى تاريخ ايران است فتح كرد جانشين او، داريوش، شكوه خود را تا حدى از دست داد، اما در سال 350 پيش از ميالد جهان به دست كورش كبير هخامنشى آغاز مى شود. امپراتورى ايران پس از كورش و دومين تاريخ باستان ايران بيش از دوهزار و پانصد سال پيش با بنيانگذارى نخستين امپراتورى نقشه 2: امپراتورى هخامنشىبا حمله به مرزهاى ايران امپراتورى هاى ايرانى را آزار مى دادند.مردمان ايرانى ديگرى نيز بودند، از جمله سكائيان و قبائل آران، كه از اين دو، سكائيان بعدها لبه شرقى آن، در مرزهاى كوهستانى شمال غرب هندوستان، كه امروز بلوچستان نام دارد. پارس ها، باختريان و پارتيان در بخش غربى سرزمين، و پشتون ها و بلوچ هاى ايرانى در قبيله هاى چادرنشين ايرانى در هزاره اول پيش از ميالد در سراسر آن مستقر شدند: مادها، از يك موج مهاجرت، در هزاره هاى سوم و دوم پيش از ميالد به فالت ايران رسيدند و امپراتورى پيش از دوره ساسانيان چنين ناميده شده باشد. قبيله هاى آريائى، احتماال در بيش در تاريخ باستان، ايران هم نام سرزمين است و هم نام مردم آن، اگرچه بعيد است آن تاريخ باستان: هخامنشيانجنوب بر امپراتورى حكم راندند.بلكه از پارس در جنوب برخاستند و مانند ساسانيان كه بعدها به قدرت رسيدند، از غرب و ترتيب، در تاريخ اسطوره اى ايران، كيانيان جاى هخامنشيان را گرفته اند، كه نه از شرق ايران، يونانى  برخاسته  پارس  سرزمين  از  كه  ايرانى  قومى  ساسانيان،  شدند.  سرنگون  سرعت،  استبدادى كه در همه آنان مشترك بود در سرعت بخشيدن به سرنگونى شان در برابر رقيبى دالئل ظهور و سقوط سريع اين امپراتورى ها گوناگون و پرشمارند. اما نظام حكومت سرنگون شدند.كنند. چهار قرن بعد، ساسانيان نيز به دست اعراب مسلمان، و باز در مدت زمانى نسبتا كوتاه، كوشيدند امپراتورى سنتى ايران را، اگر چه در ابعادى كوچكتر از قلمرو هخامنشيان، بازسازى به 



387 اين محمدرضا شاه پهلوى در قرن بيستم مى توان ديد. تاريخ پژوهان معدودى كه به اين پديده داريوش سوم، آخرين پادشاه هخامنشى، در قرن چهارم پيش از ميالد و هم در سرنگونى نياز براى دفاع و بقاى خود بر آن تكيه كند برخوردار نبود. اين ويژگى را هم در سرنگونى پرتوان نقشى اساسى داشت. در اين نظام حكومت از پايگاهى اجتماعى كه بتواند به هنگام  اما  اند.  داده  نسبت  حكومت  از  عادى  مردم  بيگانگى  به  را  آن  معموال  اند  كرده  طبقه توجه  هيچ  پشتيبانى  از  حساس  لحظه  در  كه  شدند  سرنگون  رو  آن  از  دقيقا  ها  مى متحد شدند. به اين ترتيب ديااوكو بنيانگذار حكومت نوزاد ماد بود كه براى بقا با همسايگان ايرانى، به رهبرى يكى از روساى قبائل، به نام ديااوكو، كه يونانيان او را دئيوسس ناميده اند، محلى و ديگرى امپراتورى جهانى برپا كند. در آغاز قرن هشتم پيش از ميالد، قبيله هاى ماد رهسپار سرزمين هاى ايرانى شدند، مقدر بود كه مادها و پارس ها، به ترتيب، يكى امپراتورى از ميان چادرنشينان ايرانى كه در هزاره دوم پيش از ميالد از شمال شرق و شمال غرب مادها و پارس ها8 و 12 نگاه كنيد).داخلى يا حمله خارجى از حكومت دفاع مى كردند، برخوردار نبودند (به فصل هاى 3، 6، اجتماعى ، به ويژه طبقات باال، كه در جوامع طبقاتى به سبك اروپا معموال در برابر شورش حكومت  بودند  ايرانى  نژاد  از  كه  سكائيان  و  بعدى)  (آرمنستان  اورارتو  آشور،  چون  خود را از كناره درياى خزر تا ايالم گسترش داده بود.هووخشتره، بود كه آشورى ها را شكست داده و نينوا را كامال نابود كرده بود، و امپراتورى و پدر كورش كبير، دو پادشاهى كوچك پارسى متحد شدند. كمبوجيه باج گزار پادشاه ماد، جنوب شرقى، يعنى سرزمين پارس، به آريارمنه رسيد. در زمان كمبوجيه اول، پادشاه انشان خود را ميان دو پسرش كورش و آريارمنه تقسيم كرد. كورش پادشاه انشان شد و بخش هم پادشاه انشان بود و در سال 640 پيش از ميالد درگذشت، و پيش از آن كه بميرد قلمرو ها گرفته شد پارس نام گرفت كه نام قوم تازه وارد بود. چيش پيش كه هم پادشاه پارس و بومى ايالمى، حكومت خود را در جهت جنوب شرق، گسترش دادند. سرزمينى كه از ايالمى مادها بودند و به رهبرى چيش پيش، پادشاه انشان، با تصرف بخشى از قلمرو تمدن كهن و كردند و در كوهستان هاى بختيارى، در ميانه غرب سرزمين، مستقر شدند. اين قبائل باج گزار در همين حال، قبائل ايرانى در قرن هشتم پيش از ميالد از شمال غرب به جنوب حركت كرد.آنان و تصرف مناطقى در اطراف درياچه اروميه، در آذربايجان امروز، موقعيت خود را تحكيم مدفون است. نوه ديااوكو، هووخشتره، مدتى باج گزار سكائيان بود اما سرانجام با شكست جنگيد. پايتخت مادها اكباتان، به معناى جاى گردهمائى، بود كه امروز در زير شهر همدان نيرومندى 



بلند 388 عمرى  بود،  شده  نيرومند  و  گسترده  هووخشتره  حكومت  در  كه  ماد،  مطابق بود، اما به دست كورش كبير، نوه آژدهاگ از دخترش ماندانا، كه با پادشاه پارس كمبوجيه نداشت. حكومت پسر هووخشتره، آژدهاگ (550-584 پيش از ميالد)، دورانى نسبتا آرام امپراتورى  نيز  آژدهاگ  بر  او  پيروزى  و  كورش  شورش  شد.  سرنگون  بود،  كرده  ازدواج  شده كورش در سال 559 به جاى پدرش به تخت پادشاهى انشان و پارس نشست. در باره ديگر نيز گفته شده، اما ممكن است كامال خالى از اهميت تاريخى نباشد.داستان بى شك اسطوره اى بيش نيست و مانند آن در باره چهره هاى اسطوره اى و تاريخى بخورد، اما به كورش اجازه داد نزد پدر و مادر حقيقى خود، كمبوجيه و ماندانا، بازگردد. اين نكشته بوده است. پادشاه خشمگين با حيله اى گماشته را واداشت كه گوشت فرزند خود را كه نسبت به كورش بدگمان شده بود از گماشته پرسش كرد و او اعتراف كرد كه كودك را كه كورش ده ساله شد، از خو و كردارش هويدا بود كه فرزند مردى عادى نيست. آژدهاگ را بكشد؛ اما چوپان كودك را نگاه داشت و چون فرزند خود از او نگهدارى كرد. هنگامى داد نوزاد را بكشد. گماشته خود را در آن كار ناتوان ديد و از چوپانى خواست كه كودك آن گفتند نوه پادشاه سرانجام او را سرنگون خواهد كرد. آژدهاگ به گماشته خود دستور از اين اسطوره سخن مى گويد كه پس از تولد كورش، آژدهاگ خوابى ديد كه مغان در تعبير كورش (539-559) مادها و پارس ها را در سال 550 پيش از ميالد متحد كرد. هرودوت كورش كبيرمعمول تاريخ ايران كوتاه مدت و قاطع بود.اول  گفته  گوناگون  هاى  اسطوره  فرمانروايش  و  پدربزرگ  بر  كورش  شورش  هاى  اما نگين انگشتر امپراتورى فتح بابل در سال 539 بود، كهن ترين تمدن باقى مانده در شمال شرقى امپراتورى خود در برابر چادرنشينان آسياى ميانه محافظت كند.شهرهائى محصور – كه معروف ترين آن ها سمرقند در ازبكستان است – بنا كرد تا از منطقه كه به درياى آرال مى ريزد تصرف كرد. كورش كشاورزى را به اين سرزمين ها وارد كرد و كند و سرزمين هاى وسيعى از جمله گرگان، پارت و سغد را تا كناره سيحون يا سيردريا ليديا به شرق متوجه شد تا مرزهاى شرقى خود را در برابر حمله هاى چادر نشينان محافظت كرد، اما پژوهش هاى تازه تر در اين مورد ترديد ايجاد كرده اند. كورش چند سال پس از فتح يونانى آن، را تصرف كرد. در گذشته اعتقاد بر اين بود كه كورش ليديا را در سال 547 فتح كورش پس از سرزمين مادها ليديا و بخش بزرگى از آسياى صغير، از جمله برخى شهرهاى در سال مرگش، 530 يا 529 پيش از ميالد، نخستين امپراتورى جهان را به وجود آورده بود. بودند در اين ماجرا نقشى اساسى داشت. كورش پس از فتح ماد به كشورگشائى پرداخت و است. اما اين كه مادها همه از شورش او استقبال كردند و بابلى ها با مادها قطع ارتباط كرده ريشه 



389 خداى توصيف استوانه كورش را به عنوان نشانه اى از ميانه روى و مداراى پادشاهى در عصرى و عمرى بيش از دو قرن – از زمان انقالب هاى آمريكا و فرانسه – ندارد، شايد بتوان اين نخستين منشور حقوق بشر توصيف شده است. اگرچه "حقوق بشر" مفهومى نوين است در موزه بريتانياست، و آزادى دين و فرهنگ مردم زير فرمان كورش در آن اعالم شده، گاه برخورد با مردم سرزمين هاى فتح شده در اسطوره ها آمده است. استوانه كورش، كه اكنون منطقه كه بين النهرين، فنيقيه و فلسطين را در بر مى گرفت. انصاف و مداراى كورش در  (مردوك)،  بعل  به  علنا  كورش  دانست.  معتبر  مدارا  و  روى  ميانه  از  دور  به  تخت پايتخت كورش هنگامى كه او كشورگشائى آغاز كرد در انشان بود و پس از فتح سرزمين معبد آنان در بيت المقدس بازسازى شود.بابليان، احترام گذاشت و چنانكه معروف است يهوديان را از اسارت رها كرد و دستور داد عموما  به  باشكوه  مراسمى  در  بابل،  ديگر،  پايتختى  در  كورش  شد.  منتقل  اكباتان  به  كورش مادها  كرد.  مى  زندگى  شهرها  اين  همه  در  متفاوت  هاى  زمان  در  اما  نشست،  پادشاهى 
باغ ها قديمى ترين نمونه دو كاخ پادشاهى و باغ را در بر مى گيرد. باالى دروازه پيامى به فارسى باستان، ايالمى و بابل بزرگترين اثر به جا مانده، و قلعه تل تخت در نوك تپه اى نزديك به آرامگاه و بازمانده هاى منطقه پژوهش باستانشناسى پاسارگاد 1/6 كيلومتر مربع وسعت دارد و آرامگاه كورش، ديگر را در تخت جمشيد آغاز كرد پايتخت ايرانيان باقى ماند.در 530 يا 529 پيش از ميالد هنوز به پايان نرسيده بود، تا زمانى كه داريوش ساختن پايتختى آن در سال 546 پيش از ميالد، يا مدتى پس از آن تاريخ، آغاز شد و به هنگام مرگ داريوش باشد، در حدود 150 كيلومترى شمال شرق شهر شيراز امروز برپا كرد. پاسارگاد، كه ساختن پايتخت تازه و كامال پارسى خود، پاسارگاد را، كه ممكن است معناى آن "اردوگاه پارسيان"  به سوى مصر در سال 525 ترتيبى داد كه برادرش مخفيانه كشته شود، ظاهرا به اين دليل كه سرزمين هاى شرقى را به پسر كوچك تر خود، برديا، سپرده بود. كمبوجيه پيش از حركت پادشاهى بابل گمارده و به او فرمان داده بود كه براى حمله به مصر آمده شود، و حكومت در كشورگشائى در خاور دور زخمى شد وجان داد. كورش پسر بزرگ خود كمبوجيه را به شد؛ گزنوفون معتقد بود كه كورش به مرگ طبيعى جان سپرد؛ و بنا بر روايتى ديگر كورش كه به شرق مى شتافت تا با مهاجمان چادر نشين ايرانى نژاد روبرو شود در ميدان نبرد كشته درباره مرگ كورش روايت هاى گوناگونى آمده است. به گفته هرودوت، كورش هنگامى هنرى آن را حتى از عظمت و پيچيدگى تخت جمشيد باالتر مى دانند.ايرانى تلفيق شدند و تركيبى با تاثيرى بى همتا به وجود آوردند كه برخى پژوهشگران ارزش عناصر معمارى و تزئينى وام گرفته از بابل، مصر و سرزمين هاى خارجى ديگر با هنر بومى هاى شناخته شده چهار باغ ايرانى اند. پاسارگاد نشانگر هنر ايرانى در بهترين شكل آن بود. نوشته شده بود كه مى گفت: "من، كورش، پادشاه، هخامنشى." 



داريوش (486-522) از تيره هخامنشى و مديرى بسيار توانا بود و امپراتورى گسترده آشوب به دنبال مى آورد.تشكيل مى دهند كه داريوش توانست بر آنها پيروز شود. مرگ هر حاكمى دست كم مدتى انداخت. بخش آشناى ديگرى از تاريخ ايران را رشته شورش هاى پس از سرنگونى گئومات مردمگرا بود كه خدمت اجبارى در ارتش را لغو كرد و پرداخت ماليات را سه سال به عقب گفته شده حقيقت داشته باشد، بايد توجه داشت كه او شخصيتى مذهبى و ظاهرا حاكمى مشروعيت برخوردار بوده كفايت مى كرد (به مقدمه نگاه كنيد). اگر داستان گئومات چنانكه پيروزى شورش به خودى خود براى اثبات اين كه شورشگر از فر و در نتيجه حكومتش از آشناى تاريخ ايران بودند. ريشه اين ويژگى ماهيت استبدادى حكومت و اين حقيقت بود كه حقيقت هر چه باشد، بايد توجه كنيم كه برادركشى، پسركشى و پدركشى از ويژگى هاى دو شورش رخ داده باشد: شورش برديا عليه كمبوجيه و شورش داريوش عليه برديا.شاه خوانده باشد، و همين به خودكشى يا قتل كمبوجيه منجر شده باشد. در اين صورت بايد نقشه جان سالم به در برده باشد. ممكن است برديا در غياب برادر شورش كرده و خود را مثال، ممكن است "غاصب" برديا بوده، كه يا كمبوجيه دستور قتل او را نداده بوده، يا از آن باشد. از سوى ديگر مى توان روايت هاى نه چندان نامعقول ديگرى را نيز به تصور آورد. كرمانشاه امروز، و نوشته هاى متاخر تر هرودت است. ممكن است اين ماجرا حقيقت داشته منشاء داستان ظهور و سقوط گئومات نوشته پرشكوه خود داريوش در بيستون، نزديك روز اسب داريوش كه با آنجا آشنا بود زودتر شيهه كشيد و داريوش به پادشاهى رسيد.پيش از روز موعود چند بار اسب او را در بامداد به محل تعيين شده برد. در نتيجه، در آن بامدادان در جائى گردهم آيند و هركس اسبش زوتر شيهه كشيد پادشاه شود. مهتر داريوش بردارند. بنا بر داستانى اساطيرى، داريوش و همپيمانانش توافق كردند كه براى تعيين شاه به سه سال حكومت كرد تا اينكه در سال 522 داريوش و هم پيمانانش توانستند او را از ميان اما روشن نيست در آن زمان از روحانيان دين زرتشت به شمار آمده باشند. گئومات نزديك غاصب كه گئومات نام داشت از مردمان ماد و از قبيله مغان بود، كه در كار دين بودند، شكوه امپراتورىكرد. اما ممكن است خودكشى كرده، يا به دليل ديگرى جان داده باشد.به ايران مى شتافت جان سپرد. برخى گفته اند كمبوجيه اتفاقا با شمشير به خود زخمى وارد كسى با اين ادعا كه برديا است تاج و تخت را غصب كرده. كمبوجيه در حالى كه از مصر تر اين نظريه را تا حدى تعديل كرده اند. در همين حال، كمبوجيه خبردار شد كه در پارس قديم نسبت به عقائد دينى و فرهنگ مصريان نابردبارى نشان داد، اگرچه پژوهش هاى تازه مى ترسيد برديا در غياب او دست به شورش بزند. كمبوجيه مصر را فتح كرد و بنا بر روايات 390



391 آن ايران ادامه داشت.شود. اشكال مختلفى از اين نظام اداره كشور تا دوره معاصر، از جمله در دوران پهلوى، در از او داشت، و شبكه مخفى اطالعاتى بر كارهر دو نظارت مى كرد تا از شورش جلوگيرى خود را به بيست ساتراپى تقسيم كرد كه هر يك ساتراپ، يا فرماندار، و فرمانده نظامى مستقل  ترابرى  و  فنى  هاى  محدوديت  و  آن  در  ساكن  اقوام  تنوع  و  امپراتورى  كردند، به شكست ايرانيان در ماراتون انجاميد. اما داريوش مرزهاى امپراتورى را در قفقاز، فراسوى رويدادهاى بعدى، در ايونيا (ريشه كلمه يونان) رخ داد كه چند سال پيش از مرگ داريوش هاى كشور شود. بابل و مناطق ديگر شاهد شورش بودند، اما مهم ترين شورش، با توجه به زمان به نظام ادارى داريوش اجازه نداد كه مانع بروز نافرمانى و شورش در مناطق و استان گستردگى  مى  زندگى  آن  در  ايرانى  غير  و  ايرانى  گوناگون  اقوام  كه  آمودريا،  و  خزر  حد قدرت پادشاه مطلق و شيوه حكومت او استبدادى بود. ساتراپ هابه عنوان خدمتگزاران گسترش داد.درياى  تا  آنان  از  هريك  اما  بودند،  برخوردار  مشابه  قدرتى  از  خود  حكومت  مناطق  در  اكباتان مى گذراند.در شوش، و بهار را در تخت جمشيد به سر مى برد، و تابستان را در بلندى هاى خنك چيزى به جا نمانده است. داريوش از آنجا كه معموال در حركت بود زمستان را با درباريان در سه پايتخت ديگر، بابل، شوش و اكباتان نيز بناهاى باشكوهى برپا كرد كه متاسفانه از آنها هنراست، آغاز كرد. تخت جمشيد شهرى تازه و مهم ترين پايتخت امپراتورى بود. داريوش به تخت جمشيد، در 70 كيلومترى شمال شرق شيراز، را كه نمايشگر قدرت او و جلوه گاه از رويدادها براى آگاهى آيندگان نيز باخبر بود. داريوش بناى مجموعه كاخ هاى معروف نيز برخوردار بود و از اهميت بناى ساختمان هائى پرشكوه به نام خود و ثبت روايت خود داريوش عاله بر توانائى فوق العاده در حكومت و فرماندهى نظامى، از بينش و جالل كارا بود، اما مردم را در چنگ مقاطعه كاران مالياتى گرفتار مى كرد.ماليات ساالنه مشخصى به حكومت مى پرداختند. اين روش براى پركردن خزانه حكومت كه كل درآمد استانى به ماليات گيران ثروتمند و مقتدر محلى واگذار مى شد، و آنان در برابر كه به اشكال گوناگون تا قرن نوزدهم ميالدى ادامه داشت اقطاع مالياتى بود، به اين ترتيب مواردى، مانند بابل، بارى بيش از حد سنگين بود و به افت اقتصادى منجر شد. روش ديگرى گوناگون بود. هرساتراپى مكلف شد مقدار مشخصى طال و نقره به خزانه شاه بفرستد كه در ماليات در درون قلمرو هر ساتراپى يكسان شد، اگرچه در ميان ساتراپى هاى غنى و فقير امپراتورى خود مشخص كرد و سكه هاى طالى دريك يا زريك را به جريان انداخت. نرخ قدرت خود از مرزى كه پادشاه مشروع خوانده بود تجاوز نكنند. داريوش ارزش سكه را در زيادى خودمختار بود. عدالت به اين معنى بود كه ساتراپ و ديگر ماموران دولتى در اعمال شاه 



نشان مى دهد و او را خدائى مى نامد كه پادشاهى خود را مديون اوست. ممكن است از اين نوشته داريوش در سنگنوشته هاى خود اهورامزدا، بزرگترين خداى زرتشتيان، را مخاطب قرار فتح كنند آغاز شده بود) و درياى مديترانه را به اقيانوس هند پيوند مى داد.آبراهى در مصر، ميان رود نيل و درياى سرخ بود (كه كندن آن پيش ازآن كه پارسيان مصر را فرمان هاى شاه از اين جاده استفاده مى كردند. كار پرابهت ديگر در زمان داريوش ساختن آن زمان بسيار سريع به حساب مى آمد. فرستادگان شاه براى دريافت اطالعات و رساندن از آنها مراقبت مى كردند، و رفتن از يك سو به سوى ديگر آن سه ماه طول مى كشيد، كه در كم تر از تخت جمشيد نداشته باشد. در امتداد اين راه 111 ايستگاه وجود داشت كه سربازان اما شايد ساختن جاده شاهى از شوش به ليديا، پايتخت سارد، از نظر مهندسى شكوهى جاويدان"، نگهبانان برگزيده پادشاه، نقس بسته بود.و دو پلكان ديگر در ميانه كاخ جا داشتند. بر ديواره بيرونى سكوى كاخ تصوير "سربازان سنگى در چهارگوشه زيربناى كاخ جا گرفته بود. دو پلكان متقارن در شمال و شرق آپادانا، و جزئيات امپراتورى او با طال و نقره بر لوحه هائى نوشته شده و در صندوق هاى سربسته متصل مى شدند. ديوارها را كاشى هائى با نقش شير، گاو نر و گل پوشانده بود. نام داريوش گاو دوسر، شير و عقاب ساخته شده بودند، در باال با تيرهائى از چوب بلوط و كاج به هم گسترده و سنگين را حمل مى كردند. ستون ها، با پايه هائى كه مانند مجسمه جانورانى چون آن هنوز بر فراز سكوئى عظيم در ميانه ويرانه هاى شهر به جا مانده اند. ستون ها وزن سقفى به پايان رسيد. كاخ تاالرى باشكوه به شكل مربع با هفتاد و دو ستون داشت كه سيزده ستون حضور شاهنشاه مى رسيدند. ساختن كاخ در سال 515 پيش از ميالد آغاز شد و سى سال بعد آپادانا، بزرگترين و باشكوه ترين كاخ تخت جمشيد، جائى بود كه ميهمانان رسمى به پايان رسيد. كار ساختمان تا زمان سرنگونى سلسله هخامنشى ادامه داشت.دارى اصلى امپراتورى وپيرامون آن را صادر كرد و ساختمان در زمان پسر او، خشايارشا، به پرعظمت آن در زمان داريوش آغاز شد. داريوش دستور بناى كاخ آپادانا و تاالرگفتگو، خزانه به نظر برخى پژوهشگران، محل تخت جمشيد را كورش برگزيد، اما ساختن ايوان و كاخ هاى حوالى سال 518 پيش از ميالد، تنها چهار سال پس از به قدرت رسيدن داريوش، بنا شده اند. از شواهد باستانى چنين بر مى آيد كه قديم ترين بخش هاى بازمانده از تخت جمشيد در 392 نامحتمل  را  امر  اين  ديگر  شواهد  اما  بوده،  زرتشتى  داريوش  كه  شود  استنتاج  مردگان مى بايست در معرض عناصر قرار بگيرند. چهارم، اهورامزدا يكى از خدايان سه گانه پادشاهان هخامنشى، از جمله داريوش، به گور سپرده شدند، در حالى كه بنا بر آئين زرتشت ديگر سخن نمى گفت. دوم، نام زرتشت در هيچ يك از سنگنوشته ها نيامده است. سوم، داريوش، مانند كورش، اديان ديگر را تحمل نمى كرد وگاه حتى در ستايش مذاهب و خدايان مى دهند. نخست، دين زردشت نمى توانسته دين رسمى بوده باشد زيرا اگر چنين مى بود چنين 



393 و از تنگه داردانل گذشت، بر تساالى و مقدونيه مسلط شد، مقاومت جهان ديده شده بود فراهم آورد – اگرچه رقم يك ميليون نفر كه در منابع يونانى آمده قطعا شاهنشاه خشايارشا در سال 480 پيش از ميالد بزرگ ترين ارتشى را كه تا آن زمين در بودند براى مجازات آتنى ها و سركوب يونانيان بر او فشار مى آوردند.عالقه داشت. اما هم زيردستان خود خشايارشا و هم آتنى هائى تبعيدى كه در ايران پناه گرفته از زندگى دربارى و ساختن كاخ، از جمله بناهاى متعددى كه به تخت جمشيد افزوده شد، كه شورش ها را سركوب كند. خشايارشا به نبرد براى گسترش امپراتورى عظيم خود كمتر معمول تاريخ ايران، پس از مرگ پادشاه شدت گرفته بودند. نخستين كار خشايارشا آن بود ارث نبرد. پيروزى يونانيان به شورش در آسياى صغير انجاميده بود و شورش ها، مطابق بر تخت امپراتورى نشست. خشايارشا چيزى از نبوغ پدر يا پدر بزرگش كورش كبير را به خشايارشا (465-486) در زمان مرگ داريوش بر بابل حكومت مى كرد و به جاى پدر پايان گسترشايران چيزى بيش از يك ناكامى نسبتا كوچك نبود، اما در ديد اروپا رويدادى تاريخى بود.در سال 490 در ماراتون رخ داد و به شكست ايرانيان انجاميد. اين شكست از ديد امپراتورى سركوب شورش در چند شهر يونانى آسياى صغير، با پشتيبانى آتن، ادامه يافت. جنگ نهائى جنگ داريوش با آتن پس از غلبه او بر ايونيا و تصرف برخى از جزائر درياى اژه و كامال درك كرده باشند (به فصل 2 نگاه كنيد).در اين دوره رشد كرده بود و ابدا روشن نيست كه مردم عادى ايران مفهوم دين زرتشت را ايران پيش از زرتشت، اهورامزادا-ميترا-آناهيتا، نيز بود. به عالوه، مذهب چندخدائى ايرانيان  پادشاه را كشت، پسر خود او بود.اولين نمونه از قتل هاى متعدد پادشاهان در طول تاريخ ايران بود. در اين مورد، كسى كه دست درباريانى كه بر او شوريدند كشته شد. اگر از سرنوشت گئومات صرف نظر كنيم، اين خشايارشا كه پادشاهى بدخو بود و به رفتار بوالهوسانه و بى رحمانه گرايش داشت به به اروپا به پايان رسيد.سرزمين خود عقب نشينى كنند. به اين ترتيب آرزوى ايرانيان براى گسترش امپراتورى شان انجاميد، هرگونه فرصتى را براى پيروزى ايرانيان از ميان برداشت و ايرانيان ناچار شدند به خشماگين خشايارشا، از جمله اعدام درياساالر فنقيقى او، كه به فرار سربازان از ارتش ايران ساحل بر تخت نشسته و جنگ را تماشا مى كرد نيروهاى او را در دريا شكست دادند. واكنش تسليم نشدند، ناوگان خود را در ساالميس متمركز كردند و پيش چشمان شاه شاهان كه در در اين زمان بيشتر قلمرو يونانيان در آسيا، آفريقا و اروپا در اختيار خشايارشا بود. اما يونانيان قهرمانانه اسپارتى ها را در ترموپيل در هم شكست، آتن را گرفت و آكروپوليس را آتش زد. اغراق آميز است – 



و زوال تدريجى394 داد  ادامه  خود  زندگى  به  سال   130 هخامنشى  امپراتورى  خشايارشا،  مرگ  از  ماند، پس  باقى  رقيب  بى  امپراتورى  اگرچه  اما  برداشت.  ميان  از  را  آن  كبير  اسكندر  دربارى، گستردگى و قدرت آن از نقطه اوج خود گذشته بود و ديگر هرگز نتوانست شكوهى را كه سرانجام  هاى  توطئه  شاهد  هخامنشيان  دوران  بازمانده  بازيايد.  بودند  آفريده  شورش باشند.اردشير سوم كوشيد زندگى را به آن بازگرداند اما پايه ها فرسوده تر از آن بودند كه تعميرپذير برخى از ساتراپى ها عمال از فرمان شاهنشاه خارج شدند. در آخرين دقايق عمر امپراتورى، رخ مى دادند. خونريزى به بخشى عادى از زندگى دربار و خانواده سلطنتى تبديل شد و ترور و مبارزه براى جانشينى، و شورش هاى فراوانى بود كه غالبا همزمان در چند استان بنيانگذارانش  كوشيد  نخست  ميالد)  از  پيش   465-424) اول  اردشير  خشايارشا،  كشتار جانشين  به  سپس  كند،  سركوب  را  امپراتورى  شرقى  هاى  كناره  در  باختر  ساتراپ  برادر بار ديگر قيام كرد، اگرچه اين شورش همان سال با مرگ داريوش به پايان رسيد.سارديس مبارزه پدر را ادامه داد. مصر همواره در حال شورش به سر مى برد و در سال 411 سركوب شورش سارديس فرستاد كه در ماموريت خود به موفقيت رسيد، اما پسر ساتراپ پيشبرد سياست خارجى در يونان ادامه داد اما درهمه جا موفق نشد. داريوش نيروئى را براى باخت. حكومت داريوش دوم آكنده از توطئه و فساد بود. داريوش نيز به استفاده از طال براى خشايار دوم به سرعت تاج و تخت را به يكى ديگر از اعضاى خانواده به نام داريوش دوم پس از مرگ اردشير اول، مطابق معمول، مبارزه اى براى جانشينى او درگرفت و پسر او دوستانه با يهوديان را ادامه داد.در بابل سياست ايرانى سازى را در پيش گرفت و در آن استان نارضائى برانگيخت، اما روابط يونانيان انجاميد شكست دادند. سرزمين هائى نيز در شرق امپراتورى از دست رفت. اردشير را در جنگى كه به خروج چند شهر يونانى از دست ايرانيان و زوال هيبت ايرانيان در چشم را عليه آتن برانگيخت. اما اين دشمنى دير نپائيد. اسپارت و آتن متحد شدند و شاه شاهان يونان، طال را براى تحريك حاكمان محلى برضد يكديگر به كار گرفت و از جمله اسپارت ديگر برادرانش پرداخت و پس از آن شورش هاى مصر و سوريه را سركوب كرد. در برابر برادرش،  مادرش  اگرچه  نشست،  تخت  به  پدر  جاى  به  دوم،  داريوش  پسر  دوم،  و اردشير  ليديا  ساتراپى  به  او  كه  بود  داده  ترتيبى  و  داشت  دوست  بيشتر  را  كورش،  او،  شوريد و با سپاهى بزرگ به جنگ او رفت و چيزى نمانده بود بر او غلبه كند كه خود كشته در آسياى صغير بازگشت. كورش كه جوانى بيباك و سركش بود به زودى دوباره بر برادر تاجگذارى بكشد، اما مادر او را از مجازات نجات داد و كورش به ساتراپى و فرماندهى ارتش فرماندهى ارتش در آسياى صغير برسد. كورش جوان كوشيد برادرش را در خالل مراسم كوچكتر 



395 با رهبرى كه آنان نيز از مدتى پيش شورش كرده بودند، حمله برد. مصر پس از دو حمله تسخير شد را به امپراتورى بازگرداند. با بى رحمى كم نظيرى بر ساتراپ هاى شورشى، و كادوسيان پرشمار خود را كشت، و با در آميختن بى رحمى با اراده اى آهنين كوشيد تا قدرت و عظمت اردشير سوم (338-359 پيش از ميالد) به جاى پدر بر تخت نشست، برادران وخواهران بود و نتوانست مرزهاى امپراتورى را حفظ كند.تصويرى است از حاكمى ناتوان، غير قابل اعتماد و خون آشام، كه بسيار زير نفوذ مادرش پايان ناپذير درباريان، پس از سلطنتى طوالنى جان سپرد. خاطره اى كه از او به جا مانده خود را تامين كنند سركوب شد، اما نشانه اى از سير وقايع بود. اردشير، اسير توطئه هاى ماليات ها كمرشكن شده بود. قيام روستائيان و پيشه ورانى كه به زحمت مى توانستند غذاى كرده بودند و به تدريج شورش همه كشورهاى غرب فرات، از جمله قبرس، را در بر گرفت. بودند و كوشش هاى او براى سركوب آنان به نتيجه نرسيده بود. برخى از ساتراپ ها شورش گرفتار دشوارى هاى بزرگى بود. مصريان از زمان به قدرت رسيدن اردشير در حال شورش بيشتر با طال تا با نيروى نظامى، از يونانيان پس گرفت. با وجود اين پيروزى ها، امپراتورى به يونان، كه گزنوفون ماجراى آن را به تفصيل آورده، جلوگيرى كند، اما شهرهاى ايونيا را، اردشير، چنانكه مشهور است، نتوانست از بازگشت 10000 مزدور يونانى ارتش كورش هخامنشى جلوگيرى كند.شد. گاه گفته شده كه اگر او پادشاه شده بود شايد مى توانست از زوال سلسله و امپراتورى  و رو به گسترش را احساس كرد. كوشش براى وحدت يونانيان و كسانى كه با و مصريان شورشى به شدت مجازات شدند. يونان فشار ايران بازسازى شده –  از آن كه به دست باگواس كشته شود، سرلشگر را مسموم كرد وكشت.335)، خويشاوند نگون بخت شاه، افتاد كه زمام امور را به دست بگيرد. داريوش سوم پيش شاه باقى نمانده بود كه جانشين بى ترديد او تلقى شود. قرعه فال به نام داريوش سوم (300-نشستن بر تخت پادشاهى مسموم كرد. جاى شگفتى نيست كه در اين زمان كسى در خانواده اين آغاز پايان امپراتورى عظيم هخامنشى بود. باگواس فرزند اردشير را نيز اندكى پس از دست سرلشگر خود، باگواس، مسموم شد و جان داد.حمله برد و به استقالل يونان پايان داد. در همان سال پادشاه مقتدر ايران، اردشير سوم، به شاهان براى صلح به توافق رسيد. اندكى بعد، در سال 338 پيش از ميالد، فيليپ به يونان كه براى روياروئى با ايرانيان به او نياز داشتند. فيليپ محتاطانه حركت كرد و نخست با شاه حاكم مقدونيه را، كه برخى سرزمين هاى يونانى را به قلمرو خود افزوده بود، رهبرى ديدند كه اگرچه هم نژاد يونانيان نبود، با آنان فرهنگى مشترك داشت. به تدريج، يونانيان فيليپ، آنان هم فرهنگ بودند به جائى نرسيد. در اين ميان نيروئى تازه از مقدونيه به ميدان وارد شد مصمم – 



دكتر محمدعلي كاتوزيان (عكس از مجيد مجيد)تازه رد شده است.گرفتند. اما اين نظريه كه اسكندر قصد داشت يونان و ايران را متحد كند در پژوهش هاى نام استاتريا ازدواج كرد و برخى از سرلشگران و سربازان او نيز دختران ايرانى را به زنى ازدواج كرد. همچنين گزارش شده كه در شوش نيز اسكندر با يكى از دختران داريوش به از راه آسياى ميانه به هند رفت، و گفته شده كه با روشنك، دختر يكى از اشراف باختر، زده شد، يا به اتفاق. اسكندر سپس از پهنه ايران گذشت، استان هاى شرقى را تسليم كرد، به روى نيروهاى اسكندر گشوده شد، اما روشن نيست كه آيا تخت جمشيد به عمد آتش در نتيجه به زودى دو تن از ساتراپ هاى داريوش او را كشتند. راه شوش و تخت جمشيد داريوش به اكباتان گريخت. اين حركت عمال به معناى كناره گيرى از تاج و تخت بود و 331 پيش از ميالد در گوگامال، در كوهپايه هاى آشورى، رخ داد: ارتش ايران فروپاشيد و روبرو شد. هنگامى كه اسكندر پيشنهادهاى صلح داريوش را رد كرد، نبرد نهائى در سال او روبرو شد. اسكندر بار ديگر ايرانيان را شكست داد، سوريه را گشود و در مصر با استقبال داريوش كه در آغاز اسكندر را جدى نگرفته بود، نيروى بزرگى فراهم آورد و در ايسوس با روبرو شود، آزاد كرد. نخستين روياروئى در گرانيكوس رخ داد و به شكست ايرانيان انجاميد. پسر جوانش اسكندر، با 40000 سرباز، مستعمره هاى يونانى ايران را بدون اين كه با مقاومتى فيليپ مقدونى هنگامى كه ارتشى نيرومند فراهم كرده بود به قتل رسيد. جانشين فلييپ، اسكندر و سرنگونى هخامنشيان396



397 دارا او بر ايران پادشاهى مى كند.اسطوره، اسكندر نيمه ايرانى، از تبار گشتاسپ و بهمن، و برادر ناتنى داراست كه همزمان با خود مى نامد. پس از مرگ فيلقوس، اسكندر به پادشاهى "روم" (يا يونان) مى رسد. بنابراين كه او را سكندر مى نامد. فيلقوس پسر را فرزند خود به حساب مى آورد و او را جانشين مى كند و او را، غافل از اين كه باردار است، به خانه پدر مى فرستد. ناهيد پسرى مى زايد ناهيد، خواستگارى مى كند و ازدواج به خوشى سر مى گيرد. اما داراب به زودى از ناهيد دل جنگ ميان دو طرف در مى گيرد؛ فيلقوس صلح تقاضا مى كند؛ داراب از دختر فيلقوس، همزمان با پادشاه ايرانى داراب، پسر هماى (كه پيش از اين از او نام برده شد) مى زيسته؛ حد حكيمى خردمند باال برده اند. بنا بر اين اساطير، فيلقوس (يا فيليپ)، پادشاه روم (يونان)، نشان مى دهند كه ايرانيان فاتح سرزمينشان را خودى به حساب آورده و جايگاه او را تقريبا تا اين اسطوره ها در شاهنامه فردوسى، اسكندرنامه نظامى و چند منبع ديگر ثبت شده اند و اسطوره هاى ايرانى اسكندرو بدينگونه امپراتورى عظيم ايرانى بسيار سريع تر از آن كه برپا شده بود فروريخت. است.  امور  همه  در  سكندر  عالى  مشاور  (ارسطو)  ارسطاطاليس  نام  به  ايران ارتش در رود فرات به هم مى رسند. پس از يك هفته جنگ توفانى در مى گيرد كه چشم درخواست را نمى پذيرد، نخست مصر را فتح مى كند، و سپس به ايران حمله مى آورد. دو نماينده اى به پيش سكندر مى فرستد و از او مى خواهد كه فرمانروائى دارا را بپذيرد. سكندر فيلسوفى  به  اسرارآميز،  مصيبتى  سبب  به  كه  ضعف،  علت  به  نه  ايرانيان  و  بندد  مى  را  به زنى بگيرد؛ سكندر مى پذيرد و دارا مى ميرد. به گفته نظامى: "پذيرنده برخاست، گوينده سكندر مى خواهد كه از فرزندان وخويشان او نگهدارى كند و دخترش روشنك (ركسانا) را او را به تخت پادشاهى بازخواهد گرداند و از دو قاتل به شدت انتقام خواهد گرفت. دارا از را با خبر مى كنند. سكندر از آنان مى خواهد كه او را نزد شاه ببرند و به دارا مى گويد كه گيرند شاه را بكشند. دو مشاور به دارا حمله مى برند، زخمى كارى بر او مى زنند، و سكندر كه پايان كار او را محتوم مى بينند، با اين اميد كه مورد لطف سكندر واقع شوند تصميم مى ارتش ايران را كه ميلى به جنگ ندارد در هم مى كوبند. در اين زمان دو تن از مشاوران دارا، نشينى مى كنند. سكندر درخواست هاى دارا براى مذاكره را نديده مى گيرد و نيروهايش برمى گردند. ارتش سكندر تخت جمشيد را فتح مى كند، و دارا و سربازانش به كرمان عقب ايرانيان 
را به پيروزى تبديل مى كند: سكندر، پسر داراب و برادر ناتنى دارا، در صلح و بهروزى به قول مى دهد كه ايمنى و امنيت آنان تضمين خواهد بود. اسطوره ايرانى به اين ترتيب شكست سكندر خود را جانشين دارا اعالم مى كند وقول مى دهد وصيت او را اجرا كند و به همه خفت."



دو خواهد درخشيد به خضر مى دهد و او را به پيش مى فرستد و انگشتر ديگر را در دست سبز) است. سكندر يكى از دو انگشتر خود را كه به محض پيدا شدن آب مانند خورشيد خود را فراهم مى كند و به جستجوى راهنمائى بر مى آيد. راهنما پيامبرى به نام خضر (مرد خبر مى شود كه هركس از آب آن بنوشد عمر جاودان خواهد يافت. سكندر بهترين افراد رنگ پريده و بدن هائى عظيم دارند. در آنجا از چشمه اى اسطوره اى در قلمرو تاريكى با در يكى از ماجراجوئى هايش به شهرى مى رسد كه مردم آن سرهائى بزرگ، چهره هائى داشت – ماجراى كوشش اسكندر براى يافتن آب حيات است. به روايت فردوسى، سكندر و پايدارترين اين داستان ها – كه شكل ساده آن تا مدتى پيش در داستان هاى كودكان جا در ادبيات فارسى داستان هاى عاشقانه پر ماجرا با شركت اسكندر فراوانند. جذاب ترين شود او را مى شناسد.مى كند، اما ملكه اندلس كه پيش از اين مخفيانه ترتيبى داده كه تصويرى از اسكندر كشيده و با شنيدن داستان هائى از زيبائى اندلس، ناشناخته، به عنوان سفير خود به آن سرزمين سفر رسد. اسكندر سپس به جنگ هند و مصر مى رود، حجراالسود را در مكه زيارت مى كند، تخت پادشاهى ايران مى نشيند. اما اسطوره ايرانى سكندر يا اسكندر در اينجا به پايان نمى 398 سفر،  روز  سومين  در  باشد.  سربازانش  و  او  راهنماى  تاريكى  در  تا  دارد  مى  نگه  ويژگى تنهائى به چشمه مى رسد، خود را در آن مى شويد، از آب آن مى نوشد و جاودان مى شود. راه متفاوت در تاريكى پيدا مى شود و سپس سكندر از ديد خضر بيرون مى رود. خضر به خود  اسالم  از  پس  نويسندگان  روايت  به  اسكندر  ايرانى  اسطوره  كه  است  توجه  شكلى ديگر به كار مى گيرد: "آئينه سكندر جام مى است بنگر / تا بر تو عرضه دارد احوال هائى اسالمى چون مكه، حجراالسود و خضر را در بر مى گيرد. حافظ افسانه اسكندر را به جالب 
كردند. ***ملك دارا." برپا  جهانى  تمدنى  و  دادند  تشكيل  را  جهان  امپراتورى  نخستين  و هخامنشيان  زبانى  دينى،  قومى،  هاى  ويژگى  با  گوناگون،  چنان  مردمانى  با  گسترده  چنان  پيدايش سبك خاص ايرانى در معمارى، مجسمه سازى و هنرهاى تزئينى منجر شد كه حتى و هزينه هاى گزاف دولت مركزى در ساختمان، به عالوه هزينه هاى تجملى طبقات باال، به ها و ارتباطات، به رونق كشاورزى و بازرگانى انجاميد. تنوع مردم امپراتورى و هنرهايشان، امپراتورى كمك مى كرد. مقياس بزرگ جامعه و اقتصاد، با بازارى بزرگ و امنيت نسبى راه فرهنگ هاى متنوع عموما با مدارا همراه بود و به رشد احساس تعلق به يك جامعه در درون فرهنگى متنوع پيش از آن هرگز زير فرمان يك حكومت قرار نگرفته بود. برخورد حكومت با سرزمينى 



399 يونانى هاى ديگر مهارت فراوان داشتند.ديگر منتقل مى شدند (به مقدمه نگاه كنيد)، به ويژه از آن رو كه ايرانيان در انطباق با فرهنگ فرهنگى و صنعتى جلوگيرى نكرد: اين پيشرفت ها از يك كوتاه مدت به يك كوتاه مدت پيشرفته تر مانند بابل و آشور، بود به ويژگى دائم تاريخ ايران تبديل شد، اگرچه از پيشرفت حكومت، كه ميراث تقريبا تمامى مردمان امپراتورى ايران، به ويژه تمدن هاى قديمى تر و آزادانه و بدون دخالت حكومت به چنين فعاليت هائى بپردازند. قدرت مطلق و استبدادى نيست. اما مردمان آزاد يونان شهروندانى بودند كه مى توانستند، در محدوده اى مشخص، نگارى كه در ميان يونانيان آن زمان به سطحى بسيار باال رسيده بود در ميان ايرانيان در دست نشانه اى از هيچ تحول علمى (به جز ستاره شناسى و طالع بينى) و تفكر فلسفى و تاريح به كشورهاى خارجى مانند هند نيز گسترش يافت. مرحله  آغازگر  داد  رخ  بعد  اندكى  كه  اسكندر  مرگ  و  هخامنشيان  و به نوبه خود به دست سرنگونى  راندند  حكم  سلوكيان بر كشور  آن  خالل  در  و ايرانيان پارتى بيرون رانده شدند. به اين ترتيب در مدت پنج قرن، از زمان فروپاشى نخستين تاريخ ايران بود كه  يونانى  سلوكيان  (ساسانيان)،  امپراتورى  دومين  برپائى  تا  (هخامنشيان)  ايرانى  پارتيان بر ايران حكومت كردند.امپراتورى 
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