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   در تاريخ  ايرانیان ظھور

   برخاستند؟  چگونه  در مشرق  ايرانیان

بودند   در پیشرفت  بزرگ  و يونان  يونان  سوي  به  گفتیم  كه  در مسیري  زبان  آريايي  از مھاجمان  گروھي  كه  ھنگامي -١-۶

  با عناصري  زمان  شايد در اين  ايشان  نورديك  خون  كه(  زبان  آريايي  ديگر از مردم  گروه  زدند يك را دور مي  سیاه  و درياي

  آريايیان  اين. شدند مي  گرفتند و پراكنده مي  جاي  آشور و بابل  امپراطوريھاي  مشرق و  ، شمال)بود  در آمیخته  مغولي

  خرد خرد از ھمین  ھم  زبان  ھند و فارسي  آريايي  شايد اقوام. گشتند  خزر پراكنده  و درياي  سیاه  درياي  در شمال  نورديك

  ھند رفتند و از سوي  به.  م. پ ١٠٠٠تا  ٢٠٠٠گرفتند و در   در پیش  قمشر  راه  يافتند و از سويي  راه  زمین  ايران  به  راه

آشور تاختند و   به.  م. پ ۶۵٠در   و نیرومند شدند، نخست  گرفت  فزوني  ايران  در سرزمین  ايشان  جمعیت  ديگر چون

   . بابل  به.)  م. پ ۵٣٨در (  سپس

  

خوردند  مي  شكست  در برابر يونانیان  و تروا و كنوسوس  میسن  كه  نگاميبا ھ  زمان  خزر ھم  درياي  مشرق  آريايیان -٢-۶

از   پديدار شدند و پس  و وان  اورمیه  ھاي درياچه  در پیرامون  كیمیريان  نام  به  مردمي. شوند آشكار مي  تاريخ  ي در صفحه

  و با پارسیان(شدند  مي  ماد نامیده  كه  مردمي.  م. پ  نھم  ي در سده. جستند  راه  عیالم  به  از ارمنستان  آريايیان  اندكي

  عنوان  به  در كتیبه  از ايشان. گردند پديدار مي  آشوري  ھاي در كتیبه) داشتند  فراوان  بودند بستگي  ايشان  در مشرق  كه

    .نبودند  حديوا  ي سركرده  بودند و زير فرمان  عشیري  مردمي  اينان.  است  ياد شده»  خطرناك  مادھاي«

  

  ھم  حداقل  داشتند، كه  تاريخي  و سنتي) بود  ايشان  پايتخت  شوش  كه(  عیالمیان.  م. پ  ھفتم  ي در حدود سده -٣-۶

  نمايد كه مي  چنین. داد  روي  چه  كه  نیست  بر ما روشن. برافتادند  تاريخ  ي از صفحه  ناگھان) سومر بود  با حكومت  زمان

  پارسیان  در دست  شوش  اينك. باشند  درآمیخته  با فاتحان  و خودشان  افتاده  مھاجم  مردم  در باد پاي  انايش  سرزمین

   . است

  

تا . ھستند» سكاھا « )  است  آمده  ايشان  نام  ھرودوت  و در تاريخ(پیوند دارند   آريايیان  با اين  كه  مردمي  چھارمین -۶-۴

  شاھزاده. اندازند مي  ھم  جان  به  و سكايي  و پارسي  و مادي  را از كیمري  گوناگون  ردمم  آشور اين  شاھان  زماني

با   نصر ھم دھند، بخت مي  زني  به  سكايي  سركردگان  را به)  يا اسارحادون  مثًال دختر اسرحدون(  آشوري  خانمھاي

  ھواخواه  آريايي  سكاھاي.  بست  پیوند زناشويي) بود  ماد رسیده  پادشاھي  به  كه) (Cyaxares(كیاكسار   از آن  دختري

 ۶٠۶آشور را در   نینوا پايتخت  كیاكسار بود كه  ھمین(گشتند   سامي  بابلیان  ھواخواه  آريايي  و مادھاي  سامي  آشوريان

  پس  از اين). را آغاز كند  دوم  اطوريامپر  ، دوران كلدانیان  زير فرمان  تا بابل  را از بند آشور رھا ساخت  و بابل  گرفت.  م. پ

  سرگرم  خويش  زندگي  گیرند و به مي  پیش  شمال  راه  ايشان.  نیست  با آشور خبري  ھمدست  ديگر از سكاھاي

  لھفتاد سا  در طول  دھد كه مي  نشان  دوران  اين  تاريخ  به  نگاھي. آمیزند نمي  آنان  و كارھاي  جنوب  شوند و با مردم مي

   . است  بوده  خفته  اي شیر ماده  در دامن  اي بره  ھمچون  بابل  امپراطوري  دومین  چگونه
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    ايران  و مرزھاي  ظھور كوروش

كیاكسار   تخت  او به  و رسیدن)  پارس(  كوروش  چیرگي  منجر به  سرانجام  كه  مادھا و پارسیان  میان  خانگي  از جنگ -۶-۵

و   تا پارس  از لیديه  مرز آن  كرد كه مي  فرمانروايي  بر كشوري  كوروش  سال  در آن.  گويیم نمي  سخني گرديد.  م. پ ۵۵٠در 

ھا و  كتیبه  كاوش  شد سرگرم  گفته  كه  ھمچنان  بابل  فرمانرواي  نبونید بازپسین. شد مي  شايد تا ھند كشیده

   .بود  بابل  باستاني  در ساختمانھا و پرستشگاھھاي  كھن  ھاي نوشته

  

   كرد؟ مي  چه  ، كرزوس و احوال  اوضاع  در آن

  پادشاه  مرد كرزوس  اين.  داشت  را زير چشم  كوروش  پیشرفتھاي  با بیداري  بود كه  پادشاه  گیرودار يك  در اين  ولي -۶-۶

بودند،   ، كشته پردازيم نمي  آن  ما در اينجا بهو   كرده  توصیف  ھرودوت  كه  چنان  زار آن  زاري  را به  پسرش. بود  لیدي

  : گويد  ھرودوت

با از   دوران  از اين  اما پس. بود  شده  كشته  زيرا پسرش.  نشست  سوك  ماند و به  خاموش  كرزوس  تا دو سال  پس  از آن«

  پارسیان  شید و كوشید از نیرويك  از سوك  دست  ، كرزوس پارسیان  و پیشرفت  كوروش  دست  كیاكسار به  افتادن  تخت

پرستشگاھھا   گوناگون  گويان  شد تا از پیش  بر آن  سپس» .نرسند  قدرت  اوج  به  باشد بكاھد تا بلكه  ھر تدبیر كه  به

    .كند  پرسش

  

  ھست  شايسته آيا: بپرسند  پرستشگاھھا بودند سپرد كه  ھا به ھديه  اين  مأمور رسانیدن  كه  لیدياني  به  كرزوس« -٧-۶

  لیديان  ببرد؟ چون  جنگ  با خود به  از دوستان  كه  ھست  كند و آيا شايسته  پیشدستي  با پارسیان  در جنگ  كرزوس  كه

  و ملتھاي  لیدي  پادشاه  كرزوس: پرسیدند  گويان معھود را دادند از پیش  ھاي بنابود بروند رسیدند و ھديه  كه  جاھايي  به

  آيا شايسته  پرسد كه كند و مي مي  در خور شما تقديم  ھايي داند ھديه مي  راستین  گويان ھا شما را پیشتن  ديگر، كه

و   ھمدستي  را به  سپاھیاني  كه  است  باشد آيا شايسته  كند؟ و اگر چنین  پیشدستي  با ايرانیان  در جنگ  كه  است

  پیشدستي  با ايرانیان  اگر در جنگ  گفتند كه«: بود  رد و پیشگويكسانھ  پرسیدند و پاسخ  كند؟ چنین  با خود ھمراه  ياري

خشنود   گويان  رساندند از پیش  كرزوس  پاسخھا را آوردند و به  چون  پس.  است  را نابود ساخته  بزرگي  كند او امپراطوري

فرستاد   دلفي  پرستشگاه  به  ر ديگر گروھيبا  ھنگام  در اين. را براندازد  كوروش  پادشاھي  گمان بي  شد و منتظر بود كه

شوند   قائل  تقدم  زدن فال  ھنگام  به  و لیديان  كرزوس  براي  كه  زر فرستاد و خواست  تاالن  آنجا ده  از خادمان  ھر يك  و براي

از   باشد و ھر كس  نانآ  خاص  پیشین  در رديف  نشستن  حق  شوند و در مسابقات  معاف  ايشان  پرداختھا به  ي و از ھمه

   ».درآيد  دلفي  تابعیت  بخواھد بتواند به  كه  ايشان

  

  سرگرم  كرزوس  كه  ھنگامي  و به: گويد مي  سپس  ھرودوت.  بست  و مصر اتحاد دفاعي  با اسپارت  كرزوس  پس -٨-۶

خود   پادشاه  اي«:  گفت  كرزوس  دانستند به دانا مي او را  كه  از لیديان  بود يكي  ايرانیان  جنگ  به  رفتن  براي  تدارك  ي تھیه

  كه  چنان  آن  نه  كنند و خوراك مي  بر تن  چرمین  ھاي و جامعه  چرمین  پاپوشھاي  كه  درآويزي  با مردمي  كني مي  را آماده

كنند و  مي  زيست  وھستانيو ك  سنگالخ  خورند و در سرزمیني برسد مي  دستشان  به  از آنچه  بلكه  است  آنان  دلخواه

  اگر تو بر آنان. ديگر  خوب  خوراكھاي  خورند و نه انجیر مي  نه  از خوراك  زنند و پس نمي  لب  آب  نوشند و جز به نمي  مي

  وبيخ  چیزھاي  چه  كه  كن  شوند قیاس  بر تو چیره  اگر آنان. ندارند  چیزي  ؟ آنان گرفت  خواھي  چه  از ايشان  پیروز شوي
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  كاري  ايشان  كردن  خواھند شد و بیرون  دلبسته  از نعمتھا برخوردار شوند بدانھا سخت  چون  آنان.  دھي مي  از دست

  او نتوانست  سخنان.  است  نینداخته  برلیدي  تاختن  ي انديشه  را به  ايشان  كه  گويم مي  را سپاس  خداي. دشوار  است

  نیكو را نچشیده  و چیزھاي  فر و شكوه  ي ھرگز مزه  برلیديان  شدن  از چیره  پیش  ايرانیان  هزيرا ك. كند  را قانع  كرزوس

   ».بودند

  

   گیرد در مي  و كرزوس  كوروش  جنگ

  شد و در بیرون  او روان  دنبال  به  كوروش.  باز كشت  ناكام  درپیوستند و كرزوس  جنگي  درپتريوم  و كوروش  كرزوس -٩-۶

  انضباطي  گو اينكه  لیدي  ي سواره. بود  نظام  سواره  بیشتر لیدي  نیروي. باز درآويختند  دو دشمن  لیدي  يتختسازد پا

  . كردند بلند پیكار مي  ھايي بود و با نیزه  عالي  نیرويي  نداشت

  تدبیري  مادي  پیشنھاد ھارپارگ  به  نیست  لیدي  نظام  سواره  خوبي  به  ايران  نظام  سواره  كه  دانست مي  چون  كوروش«

  اسبھاي  در نتیجه. وا داشتند  صف  را پیش  بنه  امر كرد شترھاي  آنكه  توضیح. پارسیھا بسیار مفید افتاد  براي  كرد كه

در . نندك  جنگ  پیاده  رشید مجبور شدند كه  خود را نكردند و لیديھاي  سواران  اطاعت  كرده  آنھا رم  و بوي  از ھیكل  لیدي

شديد   با ايرانیھا گرديد و پارسیھا با حمالت  برتري  باالخره  ولي. كردند  بسیار خونین  ، جنگي فشرده  لیديھا پاي  حال  اين

   ».قصد تسخیر شھر را كرد  درنگ بي  سارد بردند و كوروش  قالع  به  لیديھا پناه  از آن  پس. كندند  لیديھا را از جاي

  

  بردند فرمان  كوروش  پیشگاه  او را به  پارسیان  چون«... گرفتار شد  كرزوس  سرانجام. بود  سارد شھر بندانروز   تا چھارده

. كنند  را با او ھمراه  از لیديان  تن  برند و نیز چھارده  پشته  آن  و زنجیر بر باالي  گرد آورند و او را در غل  ھیزم  داد تا انبوھي

را ادا كند   آن  خواست و مي  كرده  كند و يا نذري  از خدايان  يكي  خود را قرباني  پیروزي  ي ثمره  نخستین  خواست شايد مي

  الھي  فرستاد تا ببیند از نیروھاي  ھیزم  رو برفراز انبوه  و او را از آن  است  خدا ترس  مردي  كرزوس  بود كه  شنیده  يا آنكه

   ؟ واھند ساخترھا خ  شود و او را از سوختن مي  واكنشي

  

  !  ھیزم  ، بر پشته كرزوس

  با الھام  آمد كه  يادش  به  سولون  ي زار گفته  حال  بود با آن  ايستاده  ھیزم  ي برفراز توده  كه  ھمچنان  گويند كرزوس -١٠-۶

  رسید گويند پس  خاطرش  به  انديشه  اين  كه  و ھنگامي.  دانست  خوشبخت  توان را نمي  اي زنده  ھیچ  بود كه  گفته  الھي

تا   خواست  بديد از مترجمان  اين  چون  كوروش. راند  را بر زبان  سولون  پر درد برآورد و نام  از دل  دراز آھي  از خاموشي

  كرزوس. را پرسیدند  از او سبب. شدند  نزديك  كرزوس  به  مترجمان. راند  را بر زيان  نامش  كه  مرد كیست  بپرسند اين

  ي با ھمه  بردم  نام  كه  مردي  كاش  اي«:  آمد و گفت  سخن  به  با اصرار ايشان  اما سپس. ماند  خاموش  ويند تا زمانيگ

. را نیز پرسیدند و اصرار ورزيدند  اين  نگشود از او معني  گرھي  ھم  سخنان  اين  چون. » گفت مي  سخن  پادشاھان

  ھمه  او گفت  آنچه  كرد و گفت  را بیان  مرد خوشبخت  او و داستان  را از دارايي  نبازديد سولو  چگونگي  داستان  كرزوس

خود   كه  كساني  ويژه  به  گرفت را در برمي  جھانیان  ي ھمه  نبود، بلكه  مربوط  كرزوس  بود تنھا به  او گفته  آنچه. آمد  راست

  سخنان  اين  با شنیدن  كوروش. آمد مي  از دو سو پیش  ید آتشاينجا رس  به  كرزوس  سخن  چون. انگارند مي  را خوشبخت

از او در   ديگر را كه  مردي  ھمه  و با اين  است  داوري  او نیز گرفتار ھمان  كه  داد و دريافت  ، تغییر رأي از مترجمان

  فرمان  پس.  نیست  ايمن  كس ھیچ  كه  انديشید و دريافت  اندكي.  سپرده  آتش  به  زنده  تر نیست فرو دست  خوشبختي

كوشیدند   گويند ھر چه. آورند  پايین  ھیزم  ي را از فراز توده  و ھمراھانش  فرو نشانند و كرزوس  را با شتاب  داد تا آتش
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كنند و   را خاموش  كوشند تا آتش و مي  داده  تغییر رأي  كوروش  ديد كه  كرزوس  چون. كنند  را خاموش  نتوانستند آن

  باشد به  افتاده  قبول  درگاھش  شمار او به بي  از پیشكشھاي  يكي  ھرگاه  كه  خواست  بلند از آپولون  آواي  توانند به مين

بود   و ھوا آرام  صاف  آسمان  با آنكه  ناگھان  استدعا كرد كه  فراوان  با سرشك  چنان. بخشد  نجاتش  او بیايد و از مرگ  ياري

   .»شد  خاموش  و آتش  گرفت  باريدن  سخت  و رگباري  برخاست  و طوفاني  پديدار گشت  ابري

  

  داد تا او را از فراز ھیزمھا پايین  فرمان  است  نیك  و مردي  دوستدار خدايان  كرزوس  ديد كه  كوروش  چون  سپس -١١-۶

  من  دشمن  دوست  جاي  و به  بتازي  شور منك  سوي  تا به  داشت  ترا بر آن  كسي  بگو چه  كرزوس«: آوردند و از او پرسید

بود   يونانیان  خداي  آن  نمود و سبب  روي  من  تو و از شوربختي  كار از خوشبختي  اين  پادشاه  اي«:  گفت  كرزوس» ؟ گردي

در   چون. دھد  برتري  حرا بر صل  جنگ  كه  خرد نیست بي  چنین  اين  كس زيرا ھیچ.  تا بر كشور تو بتازم  داشت  مرا بر آن  كه

  داشتند كه  خوش  خدايان  كه  كنم مي  گمان. را  پسران  پدران  در جنگ  سپارند، ولي مي  خاك  را به  پدران  پسران  صلح

.  گرفت  بسیار بھره  تاريخ  كلیات  در اين  بتوان  كه  است  تر از آن مفصل  ھرودوت  ھاي نوشته  ولي. »نمايد  روي  چیزي  چنین

    .او بخوانید  در كتاب  كوروش  او را به  و پندھاي  كرزوس  زندگاني  ي بقیه  بھتر است

  

بلشصر يا بلشزر بود در   سرداري  به  را كه  بابل  سپاه. نبونید نھاد  سوي  رو به  كوروش  گشت  زبون  لیدي  كه  ھنگامي

  با ياري  گفتیم  كه  شايد ھمچنان.  جست  راه  بابل  به.  م. پ ۵٣٨و در   شھر را گرفت  داد و گرداگرد آن  شكست  بابل  بیرون

   . كامروا گشت  عمل  به  كاھنان  و ھمداستاني

  

    روسیه  به  داريوش  ي حمله

در   جنگي  نیل  در دلتاي. مصر لشكر كشید  به  م. پ ۵٢۵رسید و در   شاھي  به  كمبوجیه  پسرش  از كوروش  پس -١٢-۶

  كه  است  را ديده  كشتگان  استخوانھاي  گويد كه  ھرودوت. كردند پیكار مي  مزدور يوناني  در ھر دو سو سربازان  كه  گرفت

  از اين  پس.  است  گفته  سخن  ايرانیان  ي جمجمه  او از نازكي.  است  مانده  ھنوز در میدان  سال  يا شصت  از پنجاه  پس

  . شد  ر چیرهو بیشتر مص  بر ممفیس  كمبوجیه  جنگ

  گشودن«كار   به  دست  كرد و در ممفیس  شگفت  مصر كارھاي  با پرستشگاھھاي. شد  ديوانه  گويند در مصر كمبوجیه

  به. بود  را كشته  سمرديس  و برادرش  لیدي  پادشاه  كرزوس  مصر نیامده  به  وي» .زد  پیكر مردگان  گورھا و بازرسي

  بر جاي  و تخت  تاج  براي  و وارثي  بود درگذشت  تصادفًا بر او رسیده  كه  از زخمي  سوريهدر   شوش  به  بازگشت  ھنگام

    . گرفت.)  م. پ ۵٢١در (  كوروش  رايزنان  پیشواي  پسر ويشتاسب  مادي  او را داريوش  جاي.  نگذاشت

  

    امپراطوري  پھناورترين

  سراسر آسیاي  پھناورتر بود و شمال  بشمرديم  تاكنون  كه  ھاييامپراطوري  ي از ھمه  اول  داريوش  شاھنشاھي -١٣-۶

خزر و   درياي  ھاي و مصر و قفقاز و كرانه  و سراسر آشور و بابل  حتیان  و امپراطوري  باستان  لیدي  يعني  صغیر و سوريه

  دارند تنھا بیابانگردان  جاي  امروزي  ي هدر خاورمیان  كه  مردمي  از میان. شد از ھند تا سند مي  اي و شايد پاره  ماد و پارس

بسیار باالتر   اي گويا بر پايه  بزرگ  شاھنشاھي  اين  سازمان. پرداختند نمي  خراجي  داريوش  شھربانھاي  به  بودند كه  عرب

  ھاي و چاپارخانه  پیوست مي  ھم  از راھھا، استانھا را به  وسیعي  ي شبكه. استوار بود  پیشین  تر از دولتھاي و شايسته

سفر   ي اجازه  كه  با مسافراني  شھربانان  پیامھاي  بردن  و پیكھا از آنھا براي  شده  ساخته  معین  ھاي فاصله  به  سلطنتي
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گويا سالھا   حتیان. گرفتند ديگر مي  ي چاپارخانه  به  تا رسیدن  و توشه  شدند و اسب داشتند برخوردار مي  از حكومت

  رساني و نامه  پستي  سازمان  نخستین  اما اين. بودند  كرده  بود سنگفرش  در كشورشان  كه  شاھراھھايي  ناز اي  پیش

  فراوان  آزادي  در ديگر امور قلمرو خويش  خراج  و پرداخت  راه  حق  جز از دادن  شھربانان.  پديد آمده  در جھان  كه  است

صغیر   آسیاي  يوناني  در آغاز شھرھاي. بود  سود آنان  نیز به  اين  شدند كه مي  از پیكار با يكديگر نھي  ايشان. داشتند

  . بودند  سھیم  پارس  امنیت  دادند و در اين مي  خراج
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