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  :منبع 

  نشريه الكترونیكي رخداد

.....................................  

  دستیابی داریوش اول به پادشاھی  بررسی چگونگی

 مقامی  سید محسن قائم

  گفتار پیش

شناسی و تاریخی  شناسی،باستان ھای؛ زبان حدود دو قرن است که دانشمندان بطور پیگیر و مشتاقانه به بررسی

شدت و » راولینسون«و»گروتفند«ھای این تحقیقات پس از رمزگشایی.مشغولند  در کتیبهء بیستوناطالعات موجود 

افزوده،تا آنجا که آن را به یکی از مھمترین اسناد   دقت بیشتری به خود گرفته و بیش از پیش بر اھمیت کتیبه بیستون

  .تبدیل کرده است  تاریخی جھان باستان

فی الواقع تا .کتیبهء بیستون پرداخته شود» اطالعات تاریخی«ه بیشتر به بررسیدر این پژوھش سعی بر آن است ک

به ما اجازه دھد، به -بویژه تاریخ ھرودت-شناسی و متون تاریخی باستان شناسی، باستان آنجا که اسناد و مدارک؛زبان

  .پردازیم می  در این کتیبه)م.ق ۵٢١-۴٨۶(»داریوش اول«صحت و سقم اظھارات

 ۵٢١-۴٨۶(رسیدن داریوش اول  بررسی چگونگی به پادشاھی«که ھستهء اصلی این تحقیق رابدیھی است 

ای  تحقیقات فراوانی انجام گرفته،اما سعی ما بر آن است که به گونه  دھد و اگرچه در این زمینه تشکیل می»)م.ق

داریوش اول به پادشاھی و   چگونگی رسیدن«و با ترکیب اسناد و مدارک موجود به این مسألهء مھم یعنی  منتقدانه

  .بپردازیم تا شاید بدینوسیله تا حدی از ابھامات این مقطع تاریخی کشورمان کاسته شود»اظھارات در کتیبهء بیستون

  مقدمه

، پسر ویشتاسبپ،نوهء )ایران(من داریوش شاه،شاه بزرگ،شاه شاھان،شاه کشورھا،شاه پارس»

  «...ارشام،ھخامنشی

  بیستون،بند اول

بینیم و نیز به دلیل  می)م.ق ۵٢١- ۴٨۶(  تی که این قاطعیت،صالبت و گیرائی که در سخنان داریوش اولبه درس

اش داریم،ھیچ شکی برای ما در  سابقه و کشورداری شایستهء وی در دورهء پادشاھی ای که از اقدامات بی آگاھی

مخصوصا - که متون تاریخی عھد باستان  بخصوص.ماند داریوش اول در امر پادشاھی باقی نمی»شایستگی«ارتباط با

تحقیقات دانشمندان نه تنھا بر امر فوق بلکه بر تمامی اظھارات داریوش در کتیبه   و نیز اکثر قریب به اتفاق-ھرودت

  .نھند بیستون صحه می
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در امر پادشاھی داشت ولی نکاتی )م.ق ۵٢١-۴٨۶(که داریوش اول»ای شایستگی«رسد که با وجود تمامی بنظر می

دارد و آنھا  به پادشاھی رسیدن داریوش اول به خود وامی»استحقاق«وجود دارد که پژوھشگر تاریخ را در ارتباط با

و - پدر داریوش شاه نبود-پادشاھی در ایران باستان و نیز پیشینهء خانوادگی داریوش»قانون«با توجه به:عبارتند از اینکه

به گفتهء   ای که جانبه ھای ھمه خی باستان و مخصوصا با توجه به شورشو متون تاری  با تأمل در مطالب کتیبهء بیستون

پادشاھی وی »استحقاق«روی داد،بنابراین باید در  ایران به ھنگام به پادشاھی رسیدن وی»تمامی ایاالت«خود وی در

  .با احتیاط بیشتر و بلکه با تردید نگریست

رسیدن داریوش اول قانونی و بر حق بود یا   آیا به پادشاھی«که برانگیز است آن است در واقع آنچه که برای ما سئوال

آگاھی و اشراف بر کتیبهء بیستون و متون تاریخی باستان،این سئوال را »بود؟  مقام پادشاھی)غاصب(وی ربایندهء

لبته تأمل و آورد و ا دیگری را بدنبال می  سئواالت فراوان)مسأله اصلی(بیشتر قوت بخشیده و در ارتباط با این سئوال

  .نماید می  تعمق در آنھا به حل این مسأله کمک

  :از جمله اینکه

تصمیم گرفت که برای مدت طویلی تاج و تخت را - از آرام کردن اوضاع  آن ھم پس-چرا کمبوجیه در آغاز پادشاھی خود.١

  ر آن نبود؟بازگشتی د  ای که بپردازد،یعنی رفتن به سفر جنگی)آفریقا...(رھا کرده و به فتح مصر و

  آیا براستی کمبوجیه قبل از سفر جنگی مصر برادر خود بردیا را کشت؟.٢

  )گئومات(پادشاھی شد،بردیای واقعی بود یا بردیای دروغین  کسی که در غیبت طوالنی مدت کمبوجیه مدعی.٣

  کمبوجیه به ھمان کیفیتی بود که داریوش گفته است؟  آیا مرگ.۴

   تمامی«پادشاھی را داشت،چرا پس از رسیدن به پادشاھی در»اقاستحق«  اگر براستی داریوش.۵

  خواند؟ می»پادشاه«ایران شورش شد و در ھریک شخصی خود را»ایاالت

  آیا داریوش با بوجود آوردن کتیبهء بیستون به زیان خود عمل نکرده است؟.۶ 

آید ولی  دوره سئواالت دیگری نیز پیش می  اگرچه با مطالعهء این مقطع تاریخی ایران و با آگاھی بر اسناد و مدارک این

نمود و   توان آنھا را در یکدیگر ھضم چرا که کمابیش در ارتباط با یکدیگر بوده و می  کنیم ما از ارائه آنھا خودداری می

دانیم  بطور یقین می:اکنون بپردازیم به فرضیات. نھایت در فرضیهء اصلی تحلیل بردھمهء آنھا را در مسألهء اصلی و در 

وی یعنی آرشام   یعنی ویشتاسپ تنھا والی گرگان و پارت بود نه پادشاه و پدربزرگ)م.ق ۵٢١ -۴٨۶(که پدر داریوش اول

انیم،با به قدرت رسیدن کورش بزرگ از پادشاه بد-تردید دارد  و البته جای- ای که از وی بجا مانده ھم اگر براساس لوحه

باستان   شود که داریوش شاھزاده نبود و براساس قوانین ایران بنابراین معلوم می.قدرت برکنار شد

ھای  شاید شورش.پادشاه شدن را داشت که از جانب پدر و مادر، خصوصا پدرش پادشاه باشد»استحقاق«کسی

  .ر ایران روی داد،با این موضوع ارتباط داشته باشدداریوش اول د  متعددی که به ھنگام پادشاھی
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بنابراین غیرمنطقی به نظر .نمود  ھایی را سرکوب اش برای مدتی شورش دانیم که کمبوجیه در آغاز پادشاھی می

ای از مادھا  طایفه-بالفاصله تصمیم بگیرد پادشاھی خود را به مغان دربار  رسد که وی پس از آرام نمودن اوضاع می

سفر جنگی طوالنی مدت یعنی فتح مصر و   بسپارد و به یک- ھا پادشاھی را از آنھا گرفته بودند کسانی که پارس یعنی

بازگشت کمبوجیه، دستھائی  گیری تا حدی غیرمنطقی است،شاید در این سفر بی تصمیم  از آنجا که این.آفریقا برود

  .پنھانی در کار بوده است

وی ھنگامی که راھی سفر -تاریخ ھرودت  براساس-خود بردیا را کشت و ظاھرا گوید که کمبوجه برادر داریوش می

رسد که خط طغیان بیشتر از جانب مغان  بنظر می:بردیا این کار را کرده ولی باید گفت  جنگی مصر بوده از بیم طغیان

انیا بردیا اوال ھمچون ث.زد تا برادرش بردیا ھایی که در گذشته از سلطنت سلب شده بودند بیشتر سر می یعنی مادی

توان  کالم می  در یک.کبیر و ثانیا شاه ایاالت شرقی ایران بود و حضور مھمی در دربار داشت  کمبوجیه فرزند کوروش

توانست بردیا را  براساس گفته داریوش کمبوجیه چگونه می  حال.پس این کمبوجیه شخص دوم امپراطوری بود:گفت

پس از .توانستند توجیه کنند ی در دربار نشود و این عدم حضور را تا کی میمتوجه عدم حضور و  بکشد و ھیچکس

خود را بجای بردیا پادشاه خوانده است،به ھیچ وجه خود را به   بخصوص که گئوماتی که.موضوع نیز قابل قبول نیست

  !دھد مردم و دربار نشان نمی

او را تنھا در ارتباط با اصابت خنجرش به   نیز مرگکیفیت مرگ کمبوجیه نیز توسط داریوش بسیار مبھم است و ھرودت 

شده   ریزی انجام رسد مگر آنکه از پیش برنامه که البته مرگ بر اثر چنین ضربتی قدری بعید به نظر می!داند پایش می

  .باشد

علیه رسد که داریوش با بوجود آوردن کتیبهء بیستون سندی بر  با توجه به سئواالت و فرضیات مذکور،به نظر می

  .پادشاھی خود از خود بجای نھاده است و البته صحت و سقم این فرضیه در پایان پژوھش بھتر مشخص خواھد شد

١. Georq friedrich grotefend.(1775-1853)١  

2. Sir Henry rawlinson.(1870-1895)  

  

  


