ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ َ
ﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﮭﺎن)ﮐﻮروش ﺑﺰرگ(
»ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮروش ،ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﺮ آﻣﺪ ھﻤﻪ ﻓﺎﺗﺢ ھﺎ ﺑﻮد«

» َ
ﻣﺮد ،ﻣﻨﻢ ﮐﻮروش ،ﭘﺴﺮ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،ﮐﻪ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﭘﺎرس را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم و ﺧﺪاوﻧـﺪﮔﺎر آﺳـﯿﺎ
ﺑﻮدم .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﻦ رﺷﮏ ﻣﺒﺮ«
ﻣﺘﻨﯽ در آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در زﻣﺎن ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ
ﺷﺎھﭙﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﻧﺎﺑﺎﺳﯿﺲ اﺳﮑﻨﺪر از ﻟﻮﺳﯿﻮس ﻓﻼوﯾﻮس آرﯾـﺎﻧﻮس و ﮐﺘـﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ از
اﺳﺘﺮاﺑﻮ

»ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ رﻋﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﺒـﺮد در ﻣﯿـﺪان ﮐـﺎرزار رﻏﺒـﺖ دارم ،زﯾـﺮا در ﮐـﺎرزار ،ﺷـﺨﺺ
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮭﻮر و ﺑﺮازﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از روی ﻧﻌﺶ ﺣﺮﯾﻒ ھﺎﯾﺶ ﺑﮕـﺬرد و ﺣـﺎل آن ﮐـﻪ رﻋﯿـﺖ
ﭘﺮوری ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ھﺪف آن ﻧﯿﮑﯽ ،ﺧﯿﺮ و ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ«.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب ﮐﻮروﭘﺪﯾﺎ ﮔﺰﻧﻔﻮن

در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ ﮐﻮروش اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﺘﻤـﺎل داد ﮐـﻪ ،ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟـﺪ ﺑـﯿﻦ  ۵۷۶-۶۰۰ﻗﺒـﻞ از
ﻣﯿﻼد و زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺣﺪود ﺳﺎل  ۵۳۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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»وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮓ ،ﻧﮋاد و ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ارزﺷﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪ و ﺣﻘﯽ را ﮐـﻪ طﺒﯿﻌـﺖ
ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داری ﻧﮋاد ﭘﺎﮐﺶ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ھـﺎ روی آورد و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد از ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ«.

آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ

.

» ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﭘﺮ از ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روزی ﺗﻤـﺪﻧﯽ در آﻧﺠﺎھـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و ﺳـﭙﺲ
ﺑَﺪوی ھﺎ ﺑﻪ آن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻧﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی را در آن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ«.
وﯾﻞ دوراﻧﺖ

.

وﯾﻞ دوراﻧﺖ ﻋﺎﻣﻞ ھﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﻤﺪن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
»از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﻓﻘﺪان ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻧﻘﺮاض ﺗﻤﺪن ﺷﻮد :
ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎی زﻣﯿﻨﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻈﯿﻢ وﺿﻊ آب و ھﻮا؛ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی آن از
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻧﺼﻒ ﻣﺮدم را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در روم ﻗﺪﯾﻢ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
آﻧﺘﻮﻧﯿﮭﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﯾﺎ طﺎﻋﻮن ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دوره ﻣﻠﻮک ﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ اروﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ؛ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ دھﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺷﮭﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻗﻮت و ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺎرج ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮاد طﺒﯿﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎم؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ
راھﮭﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺸﻮری را در ﺑﯿﺮون راھﮭﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺮار دھﺪ؛ اﻧﺤﻄﺎط ﻋﻘﻠﯽ
ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﯾﺴﺘﻦ در ﺷﮭﺮھﺎی ﭘﺮ از ﻟﮭﻮ و ﻟﻌﺐ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻋﺼﺎب دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،ﯾﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زدن ﺑﻪ اﺻﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺻﻮل
ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻧﮋاد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼل اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﻓﺮاط در ﻟﺬت طﻠﺒﯽ ﯾﺎ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎزادی و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﮋاد را از ﺷﺮ
زوال ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارﻧﺪ؛ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺮگ آور ﺛﺮوﺗﮭﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﻨﮓ طﺒﻘﺎت و اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز و ﺗﺒﺎه
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ
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ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺪن ﻧﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ در آن راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،و ھﺮﮔﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﺳﯿﺮ آن ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﭘﺎﯾﺎن آن ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﺗﻨﮭﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ
دارد در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،و در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﻧﯿﺖ را از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد«.

اﯾﻦ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،رﻧﮓ ﮐﺮدن دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ.
ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎرس ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرﯾﺎﯾﯽ)ھﻨﺪ-اروﭘﺎﯾﯽ(
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود آﻧﮭﺎ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺧﻮن اﻧﺪک
اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی آن روزﮔﺎر ﺑﺎ آن ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎﻓـﺖ،
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺑﻮﻣﯽ ھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ُﮔـﻢ و ﻧﯿﺴـﺖ ﺷـﺪ .ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﻣﺤـﻮری ،وﻓـﺎداری و
دادﮔﺮی از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی اﯾـﻦ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ
اﻓﺮادی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن
ﭘﺲ از ﮐﻮروش ﺑﺎ اﺧﺘﻼطﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪھﺎ ،ﺧﺮاﻓﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ھﺎ و طﻤﻊ ورزی ھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻗـﺪرت،
ﺛﺮوت و ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ رو ﺑﻪ اﻓﻮل رﻓﺖ و ﮔﻢ ﺷـﺪ .و در ﻧﮭﺎﯾـﺖ ،ﮐـﻢ رﻧـﮓ ﺷـﺪن ﺧـﻮن و وﯾﮋﮔـﯽ
ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﻘﻮط ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن آرﯾﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری.

واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر
دﯾﺮوز داﯾﻨﺎﺳﻮرھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮداﯾﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن ھﺴﺖ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮدا ﺑـﻮدﻧﺶ ﻧﯿﺴـﺖ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﮭﮑﺸﺎن ھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل رﻗﺼﻨﺪ.
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ﮔﻮش ﮐﻦ ،ﺻﺪا را ﻣﯽ ﺷﻨﻮی
ﺻﺪای ﺗﭙﺸﮭﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ دارد از ھﯿﭻ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺧﻮن دارد در ﭘﯿﮑﺮش ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ او را ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ
ﻧﺒﺮد ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ذھﻦ او ﺑﺮ ﺧﻼف ذھﻦ ھﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
او ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺧﻮدش ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﺗﭙﺶ ھﺎی ﻗﻠﺐ او طﺒﻞ ھﺎی ﺟﻨﮓ را ﻣﯽ ﻧﻮازد
ﺧﻮن او ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ اﻧﺪاﺧﺖ
و ذھﻦ او ھﻤﻪ را ﻓﺘﺢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ﻓﺘﺢ ھﺎی او ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ھﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ رﻧﮓ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ
ﻗﻠﺐ ھﺎ ﺑﺮای او ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﭙﯿﺪ
ﺟﺎن ھﺎ ﺑﺮای او ﻓﺘﺢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد
ذھﻦ او اﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﺖ ھﺎ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪاھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﻧﻪ ﻏﺮور ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺧﻮاھﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﭘﯿﺶ از ورودش ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ذھﻦ ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اراده او زاﻧﻮ زده اﻧﺪ
ﭘﻠﯿﺪی ھﺎ را ﻓﺘﺢ ،ﻗﻮم ھﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎ را از ﺑﻨﺪو ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آزاد ،ﻣﻌﺒﺪ ﮔﺎھﮭﺎی ﺧـﺪاھﺎ را ﺑﺮﭘـﺎ و آزادی را
ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
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ﻧﻪ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﻏﺎرت ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ھﺎ ﺧﻮاھﺪ داد و ﻧﻪ ﻣﺮد و زﻧﯽ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی و ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴـﯽ ﺧﻮاھـﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ذھﻦ او ﺑﺮﺧﻼف ذھﻦ ھﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ راﻧﺪ.
او ﻣﯽ داﻧﺪ ﻏﺎرت ﻣﺎﻟﮭﺎ ،ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺎورھﺎ و ﺧﺪاھﺎی ﻣﻠﺖ ھﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺮدﮔـﯽ ﺟﻨﺴـﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﮭﺎ و دﺧﺘﺮھﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﮭﺎ ،ﻣﺮدھﺎ و زﻧﮭﺎی ﺑﺮده در ﺑﺎزارھﺎ ،ﻧﺎﺑﻮدﯾﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ و وادار
ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ ھﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧـﺪا ﯾـﺎ ﺑـﺎور ﻣﻠـﺖ ﭘﯿـﺮوز ،ﺑـﻪ دور از ﺷـﺮاﻓﺖ و وﺟـﺪان ﯾـﮏ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺴﯿﺮی را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺪا از ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺗﺠﺎوز
او ﻣﯽ داﻧﺪ روزی ﺗﺎرﯾﺦ او را ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ﮔﻮش ﮐﻦ
ﻣﯽ ﺷﻨﻮی
اﯾﻦ ﺻﺪای ﻧﻮزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﻧﺒﺮدی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺎم ﺑﻮدن ھﺎ.
و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ او را ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻮﭘﺎن و دﯾﮕﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ او ﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﯾـﮏ ﭼﻮﭘـﺎن ﺑـﺮای
ھﺪاﯾﺖ ﮔﻠﻪ اﯾﻪ ﺗﻮده ھﺎی ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺟﮭﺖ
ارﺿﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
و ﭼﺸﻢ ھﺎی ﻧﻮزاد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از ورود ﻗﺒﯿﻠـﻪ او و دﯾﮕـﺮ ﻗﺒﯿﻠـﻪ ھـﺎی آرﯾـﺎﯾﯽ،
اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و در ﻗﻮﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻄﻪ ھﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺖ ھﺎی ﻣﮭﺮﺑﺎن
ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﺮ روی ھﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﯽ روﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﮭﺮﺳﺖ ،در ھﺮ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﺮ روی ﮐﻠﻤﻪ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ ھﺎ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺸﺖ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ دوﺳﺖ ھﺎی ﻣﮭﺮﺑـﺎن ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ھـﺎی ﺗـﺎرﯾﺦ آﻟﻤـﺎن ﻧـﺎزی)آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤـﺪن
آرﯾﺎﯾﯽ( دارﻧﺪ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد دو ﺷﺨﺼـﯿﺖ زن و دو ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮد از ﻧـﺎزی ھـﺎی
آﻟﻤﺎن ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از واﻗﻌﯿـﺖ ھـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در ﻣـﻮرد
راﯾﺶ ﺳﻮم از ﻋﻠﺖ ھﺎی اﯾﺠﺎد آن ﺗﺎ ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺳﻘﻮط آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ دور از دروغ ﭘﺮدازی ھﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھـﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ اﻣـﺮوز دﻧﯿـﺎ
ﺑﻪ آن داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه از ﺑﺸـﺮ ،از ﺗـﺎرﯾﺦ آﻟﻤـﺎن ﻧـﺎزی و آدوﻟـﻒ
ھﯿﺘﻠﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺳﭙﺎس
داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎب :ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﯾﮏ ﺑﺎور ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻮا

در ﺳﯿﺎره ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎﯾﯽ در دﺳﺖ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ!
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ﻓﮭﺮﺳﺖ
- ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮐﻮروش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن

۱٥

- در ﻣﻮرد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

۲۰

- ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

۲۸

- ﻧﺒــﺮد اﯾــﺪوﻟﻮژی ھﺎ)ﭘﺎدﺷــﺎھﯽ ،ﮔــﺮوه ﺳــﺎﻻری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ(ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺗــﺎرﯾﺦ

۳٦

ﻧﮕﺎری ھﺮودوت
- دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺰرگ ھﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮروش و ﻋﻤﻠﮑﺮد او

٤۱

- ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری وﯾﻞ دوراﻧﺖ

٤٥

- ﻣﮭـــﺎﺟﺮت آرﯾـــﺎﯾﯽ ھـــﺎ و ورود ﺗﻌـــﺪادی از آﻧﮭـــﺎ ﺑـــﻪ ﺳـــﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐـــﻪ ﺑﻌـــﺪ از ورود

٤۷

آﻧﮭﺎ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
- ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎ

٤۹

- ﻣﺴﯿﺮھﺎی ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ دارای دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٥۰

- ﻣﺮدی ﺑﺰرگ از ﻗﻮﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟﻢ

٥۲

- ﻧﺎم ھﺎی ﮐﻮروش در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ و زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

٥٤

- دﯾﮕﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﯿﺶ از ورود ھﻨﺪو اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ و در زﻣﺎن آﻧﮭﺎ

٥٥

- ﮐﻮروش در دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی اﻣﺮوزی:

٥۹

- دﯾﻦ ﮐﻮروش

٦۰

- اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار و ﻧﻘﺪ داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ

٦۳
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- دﯾــﺪﮔﺎه ﺷــﺎﭘﻮر ﺷــﮭﺒﺎزی در ﻣــﻮرد ارﺗﺒــﺎط ﻧﺪاﺷــﺘﻦ ﮐــﻮروش ﺑــﺰرگ ﺑــﻪ داﺳــﺘﺎن

٦٥

ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
- اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی آن

۷۰

- ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻮروش در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ

۷۸

- دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪھﺎی ﮐﻮروش

۸٤

- آﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﮐﻮروش ،ھﻤﺴﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﻮد

۹۰

- ﻧﮋاد ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮروش از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی

۹۱

- ﮐﺘﺰﯾﺎس ،او را ﺑﭽﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ

۹٤



--ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ

۹٥



--اداﻣﻪ رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس

۹٦



--رﺳﯿﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎ

۹۷



--ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ اﻧﺸﺎن ،ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﻮروش

۹۸



--ﻧﻘﺪ رواﯾﺖ ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس

۹۹

- اﺧﺘﻼف رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

۱۰۱

- ھﺮودوت

۱۰۳



--ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﮐﻮروش ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﻣﺎده

۱۰۷



--اداﻣﻪ رواﯾﺖ ھﺮودوت

۱۰۸

ﻓﮭرﺳت
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- رواﯾــﺖ ھــﺎی ﺳــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﮕــﺎر اﺻــﻠﯽ)ھﺮودوت ،ﮔﺰﻧﻔــﻮن و ﮐﺘﺰﯾــﺎس( در ﻣــﻮرد

۱۰۹

ﮐﻮروش و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﯾﺖ ھﺮودوت ﺑﺎ ﮐﺘﺰﯾﺎس
۱۱۰

- ﮔﺰﻧﻔﻮن و رواﯾﺖ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻮروش


--ﺷﺮح ﮔﺰﻧﻔﻮن از ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎرس ھﺎ)اﻟﻮﺗﺮا(

۱۱۲



--اداﻣﻪ رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن

۱۱٤

- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﯾﺖ ھﺎی ھﺮودوت ،ﮔﺰﻧﻔﻮن و ﮐﺘﺰﯾﺎس

۱۱۸

- ﭘﻮﻧﯿﺎﻧﻮس ﯾﻮﺳﺘﯿﻨﻮس

۱۱۹

- ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت و رواﯾﺖ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮروش

۱۲۰

- رواﯾﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد روش ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش

۱۲۱

- دﯾﻮدوروس ﺳﯿﮑﻮﻟﻮس

۱۲۱

- ﭘﻮﻧﯿﺎﻧﻮس

۱۲۲

- ﮔﺰﻧﻔﻮن

۱۲۳

- ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن و ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﺤﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎرس و ﻣﺎد

۱۲٤

- روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ

۱۲۸

- ﺧﻮرﻧﯽ)ﻣﻮﺳﺲ ﺧﻮرﻧﺎﺗﺴﯽ(

۱۲۹

- ھﺮودوت

۱۳۰

- ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش

۱۳۱

ﻓﮭرﺳت
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- اداﻣــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ اﺗﺤــﺎد ﭘــﺎرس و ﻣــﺎد و ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﯿــﺮی در ﻣــﻮرد روش ﺑــﻪ ﻗــﺪرت

۱۳۲

رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش
- ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش در ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺣﻞ ﮐﺮدن اﺧﺘﻼف ھﺎی ﻣﺮزی آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ

۱۳۳

- ﻧﺒﺮد ﮐﻮروش ﺑﺎ ﮐﺮزوس

۱٤۰

- رواﯾﺖ ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﻧﺒﺮد ﮐﻮروش ﺑﺎ ﮐﺮزوس

۱٤۰

- رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﮐﻮروش و ﮐﺮزوس

۱٤٦

-- اراده ﮐــﻮروش ﺑــﺰرگ در ﻧﭙــﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﺧﺘــﺮ و ھﻤــﻪ داراﯾــﯽ ھــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﮔﺒﺮﯾــﺎس

۱٥۲

آﺷﻮری)ﺑﺎﺑﻠﯽ( ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
-- واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻮﺑﺎرو)ﮔﺒﺮﯾﺎس( در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی


--اداﻣﻪ رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﮐﻮروش و ﮐﺮزوس

۱٥٥
۱٥۷

- ﻓﺘﺢ ﺷﮭﺮ ﺳﺎرد از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺰﯾﺎس

۱۷۱

- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری دﯾﻮدور در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد

۱۷۱

- ژوﺳﺘﯿﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری او در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد

۱۷۱

- روﯾﺪاد ﮐﻮروش و ﮐﺮزوس

۱۷۲

- ژوﺳﺘﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮزوس

۱۷۲

- ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮزوس ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد

۱۷۳

- ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮزوس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت

۱۷۷

ﻓﮭرﺳت
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- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮزوس

۱۸۰

- رواﯾﺖ ﻧﯿﮑﻼاوس دﻣﺸﻘﯽ

۱۸۱

- روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮزوس

۱۸۳

- ﭘﯿﮑﺮ ﻧﮕﺎری ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻮزه

۱۸٥

- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﺮزوس و ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت

۱۸۷

- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺮزوس

۱۸۸

- وﯾﻞ دوراﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯿﺪی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺮزوس

۱۸۹

- ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ،آﺑﺮاداﺗﺎس ،ﮐﻮروش ﺑﺰرگ و آراﺳﭗ

۱۹۰

- ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد

۱۹٦

- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻟﯿﺪی

۱۹٦

- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد

۱۹۸

- روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﮐﻮروش از ﻟﯿﺪی

۲۰۰

- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﮐﻮروش از ﻟﯿﺪی

۲۰۰

- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﮐﻮروش از ﻟﯿﺪی

۲۰۱

- رواﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺘﺰﯾﺎس و ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری او

۲۰۲

- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﺮ ﻟﯿﺪی از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی

۲۰۳

ﻓﮭرﺳت

12

Hamid ra 86

۲۰۶

- ﺑﺮرﺳــﯽ روﯾــﺪادھﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺑــﯿﻦ ﺧــﺮوج ﮐــﻮروش ﺑــﺰرگ از ﻟﯿــﺪی و
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺑﻞ روی داده اﺳﺖ
- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ

۲۱٤

- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ

۲۱۷



--رﻓﺘﺎر ﮐﻮروش ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺑﺰرگ ھﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی

۲۲۰



--ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﺪن ﮐﻮروش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد

۲۲۲



--آﯾﻨـــﺪه ﻧﮕـــﺮی ﮐـــﻮروش در ﻣـــﻮرد ارﺗﺒـــﺎط ﺑـــﯿﻦ ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌـــﻪ ﺑـــﺎ

۲۲٤

ورزش ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن


--ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺮوج ﮐﻮروش از ﻗﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪای ﺧﺪاھﺎ ﻣﺮدوک

۲۲٥

- ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ و ﻟﻮﺣﻪ ھﺎ و ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ

۲۲۷

- اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ

۲۳۰



۲۳۲

-ﺗﺮﺟﻤ ٴﻪ اﺳﺘﻮاﻧ ٴﻪ ﮐﻮروش

- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑﺮس) ،(Berossosﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ

۲٤۰

- ﯾﮭﻮد ،ﺑﺎﺑﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮروش

۲٤۱

- ﻣﮭﻤﺘــﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪ ھــﺎی ﭘﯿــﺮوزی ﮐــﻮروش ﺑــﺮ ﺑﺎﺑــﻞ و اﺛــﺮ ﭘــﺬﯾﺮی ﻣــﺬھﺐ ھــﺎی

۲٤۷

ﺳﺎﻣﯽ از زرﺗﺸﺘﯿﺖ
۲٤۹

- ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮروش از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺗﺎ ﻣﺮگ او
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- دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ

۲٤۹

- ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﯾﻪ ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروش

۲٥۰

- ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ

۲٥٥

- رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروش

۲٥٦

- رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ

۲٥۷

- رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروش

۲٥۹

- رواﯾﺖ ﺳﺘﺮاﺑﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر و ﺟﻐﺮاﻓﯽ دان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ

۲٦٤

- رواﯾﺖ ﯾﻮﻧﯿﺎﻧﻮس ﯾﻮﺳﺘﯿﻨﻮس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر روﻣﯽ

۲٦٤

- وﯾﻞ دوراﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺳﮑﺎھﺎ

۲٦٥

- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﯾﺖ ھﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ

۲٦٦

- رواﯾﺖ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﻮروش

۲٦۸

- ﭘﺎﺳــــﺎرﮔﺎد ،آراﻣﮕــــﺎه ﮐــــﻮروش ﺑــــﺰرگ و داﺳــــﺘﺎن ﻣــــﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن)اﻓﺴــــﺎﻧﻪ ای

۲۶۹

ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﻣﻘﺒﺮه( و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی


--ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد



--آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش و ﺗﺎﺑﻮت او



--داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ از ارﺗﺒﺎط آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن

۲۶۹
۲۷۰

۲۸۱

-- ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻓﮭرﺳت
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..
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮐﻮروش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن)ﻓﯿﻠﺴـﻮف ،ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎر،ﺳﺮدار ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺷﺎﮔﺮد ﺳﻘﺮاط(

..دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﭽﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دوری ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏـﺎرت
ﻧﭙﺮدازﯾﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﭙﺎول دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ از زﻣﺮه آدم ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮای او ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ.
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..دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺛﺮوت ﮔﺮاﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ھﺎ در آﻓﺮﯾﻨﺶ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﻣﻦ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻧﺪارم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ وﻗﺘﯽ داراﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻻزم دارﻧـﺪ ،زﯾـﺮ ﺧـﺎک ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﯾـﺎ ﻣـﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن ،اﻧﺪازه ﮐﺮدن و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن آن در رﻧﺞ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ھﻤـﻪ
اﯾﻦ ﭘﻮﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی آﻧﮭﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮردﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻌـﺪه ھـﺎی آﻧﮭـﺎ ﺟـﺎ دارد و ﺑـﻪ
ﻗﺪری ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺛﺮوت زﯾﺎد ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ رﻧـﺞ و ﺧﺴـﺘﮕﯽ آورد .وﻗﺘـﯽ
ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺗﺎزه ای دﺳـﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻢ ،ﻣﻘـﺪاری را ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﯽ دارم و ﺑﻘﯿـﻪ را ﻣـﯽ ﺑﺨﺸـﻢ ﺑـﻪ
دوﺳﺘﺎن و ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧـﻪ ﻣـﯽ ﭘﻮﺳـﻨﺪ و ﻧـﻪ زﯾـﺎدی آن
ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺞ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
وﻟﯽ آن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺛﺮوت را از راه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ آن را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺷـﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ای در راه
رﻓﺎه ﻣﺮدم و آﺑﺎدی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.

..ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮروش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﯿﺮھﺎ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮداری از
اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮھﺎی دﯾﮕﺮی ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ
در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ھﻤﺎن زﻣﯿﻦ ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ آﺑﺎد ﺧﻮاھﯿﺪ
ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ ھﻤﺎن زن ھﺎ و ﮐﻮدک ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻮدﯾـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﯿـﺪ ﮐـﺮد .و ﺑـﺮای اطﻤﯿﻨـﺎن از
اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ ،ﺗـﺎ ﺻـﻠﺤﯽ ﭘﺎﯾـﺪار اﯾﺠـﺎد
ﺷﻮد.

..ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ و ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ)ﭘﺪر ﮐﻮروش( در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﮔﻔﺖ ... ،ﭼﻪ ﻧﯿﮏ ﺳﺮﺷﺖ و ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ آن ﻓﺮﻣﺎن رواﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐـﺮدن و
رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ رﻓﺎه و روزی زﯾﺮ دﺳﺖ ھـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺗﮭﯿـﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﻣـﺮدم را ﭼﻨـﺎن رھﺒـﺮی و
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ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺎر آﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐـﺮد ،ﮐـﺎری ﻗﺎﺑـﻞ ﺳـﺘﺎﯾﺶ و درﺳـﺖ
اﻧﺠﺎم داده.
و ﮐﻮروش در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺮدن در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎری دﺷﻮار ،وظﯿﻔﻪ ای ﺑﺴـﯿﺎر
ﺑﺰرگ و ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ... .ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺮده ام ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواھـﺎ و ﻣـﺮدم و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻣﺘﺤﺪھﺎی ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻋﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮھﺎ و اداره ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺻﻨﺪوق ھﺎی آﻧﮭﺎ ﭘﺮ از طﻼ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و روی ھﻢ رﻓﺘﻪ ،ﮐـﻢ ﺗـﺮ از
زﯾﺮدﺳﺖ ھﺎ و ﻣﺮدم زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﺧـﺘﻼف آﻧﮭـﺎ در اﯾـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﻓﺮﻣـﺎن رواھــﺎ زﻧـﺪﮔﯽ راﺣــﺖ ﺗـﺮ و آرام ﺗــﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻔــﺎوت اﺻـﻠﯽ در ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﺎرھــﺎ و
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ  ،دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺰرگ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ.

..ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﻗﻠﻌـﻪ ،ﺛـﺮوت و دﺧﺘـﺮی ﮐـﻪ ﮔﺒﺮﯾـﺎس در ﻗﺒـﺎل ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤـﮏ از
ﮐﻮروش ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 ...ﮐﻮروش در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ،
ﺑﺪوﻧﻪ ﺷﮏ در دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿـﺰی دﺳـﺖ اﻧـﺪازی ﮐﻨﻨـﺪ ،دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ و ﻋﮭـﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﯽ زﯾـﺎد ﺑﺴـﭙﺎرد ،ﯾـﺎ اﺧﺘﯿﺎرھـﺎی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪ ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ در اﺧﺘﯿـﺎر
آﻧﮭﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻨﮭﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﺗﻮ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻓﺘﺢ ﻧﺸﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدی ،ﺛﺮوت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻢ رﯾﺨﺘﯽ،ھﻤﻪ ﻗـﺪرت ﺧـﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدی ،دﺧﺘﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺸﻨﻮدی و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدی ،اﻣﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ
از ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ھﻤـﻪ اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮد ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﻧﮭﻢ ،در ﺻﺪد ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ھﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
ﺣﺮص و وﻟﻊ ﻣﺎل و زر ،ﺑﻪ آزار و ﺳﺘﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮدازم ،ﯾﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﮭﻤﯿﺪه از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻋﮭﺪ ﺧﻮد ﺷـﺎﻧﻪ ﺗﮭـﯽ
ﮐﻨﻢ.اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎداش و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ھﺪﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی.
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ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺪر اﯾﻦ ھﺪﯾﻪ را ﻣﯽ داﻧﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﺒﺮ ﻋﺪاﻟﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم
از ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ھﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮑـﻨﻢ .و در
ﻣﻮرد دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﻦ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﺳﺰاوار و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ او ﺑﺎﺷﺪ) ،ﺑﺮای ھﻤﺴﺮی او( ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.

..ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮھﺎی زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳـﺘﺎﻧﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی ﯾـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺘﺤـﺪﯾﻦ ﺧـﻮد ﻣﺮﺗﮑـﺐ اﻧـﺪک ﺑـﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺪی از ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرت اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ از راه ﺗﺠـﺎوز
و ﺳﺘﻢ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻢ ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف آن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣـﻖ ﺧـﻮد ﻗـﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮروش ﻋﻔﺎف و ﺣﺮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﮭﺎ درﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐـﺮد.
ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﺣﺪی از زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ و ﭘﺮده دری ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎور داﺷـﺖ ﺣﺮﻣـﺖ
ﻧﮭﺎدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻋﺰت و ﺷﺮاﻓﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻓﻘـﻂ ﺣﺮﻣـﺖ
آن ﮐﺲ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ از او ﺑﯿﻤﯽ در دل دارﻧﺪ ﺑﻠﮑـﻪ اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی وﻟـﻮ ﮐﻮﭼـﮏ ﺗـﺮ و
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻧـﯽ ﭘﺎﮐـﺪاﻣﻦ ﮐـﻪ اﺣﺘـﺮام ﺧـﻮد را
ﻣﺼﻮن و ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﮭﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎده ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟

..اﻋﺘﺪال و اراده ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
از دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺷﺘﮭﺎی ﮐﻮروش ،اﻋﺘﺪال و رﻓﺘﺎر ﻣﻼﯾﻤﺶ ﺑـﻮد .درﺑـﺎری ھـﺎ و ﺑـﺰرگ ھـﺎ ﻗـﻮم ﭼـﻮن ﻣـﯽ دﯾﺪﻧـﺪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﯾﯽ را در دﺳـﺖ دارد و ﺑـﯿﺶ از ھـﺮ ﮐـﺲ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺪت ﻧﺸـﺎن دھـﺪ و
ﻣﻐﻠﻮب ھﻮای ﻧﻔﺲ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻼﯾﻢ و آرام و ﺑـﺮ ﻧﻔـﺲ ﺧـﻮﯾﺶ ﻣﺴـﻠﻂ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﺳﺒﺐ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮی ﮐﻪ دارا ﺑﻮدﻧﺪ از ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ،اﻓﺮاط و ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺮھﯿـﺰ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺟﻤﻠﮕـﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺪال ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔـﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﮐـﻮروش ﻣـﯽ ﮔﻔـﺖ ﺑـﯿﻦ ﺣﯿﺎ)ﺷـﺮم( و
اﻋﺘﺪال ﻧﻔﺲ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺣﯿﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد از ارﺗﮑﺎب ﻋﻤـﻞ ﻧﻨﮕﯿﻨـﯽ در ﺟﻤـﻊ ﺧـﻮدداری
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻋﺘـﺪال ﻧﻔـﺲ دارﻧـﺪ در ﺧﻔـﺎ ﻧﯿـﺰ از آن اﻣﺘﻨـﺎع ﻣـﯽ ورزﻧـﺪ .ﺑﮭﺘـﺮﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺸﻖ و دﺳﺘﻮر اﻋﺘﺪال را در اﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از اﻓﺮاط در درک ﻟﺬت ھﺎی ﺷـﮭﻮاﻧﯽ ،ﮐـﻪ وﺳـﺎﯾﻠﺶ
از ھﺮ ﺣﯿﺚ ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺟﺘﻨﺎب ورزد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻟـﺬت ھـﺎی ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ
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دﻗﯿﻘﻪ ای او را از اﻧﺠﺎم دادن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وظﯿﻔﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺴﺎﺧﺖ ... .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺻـﻔﺖ
ھﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ای ،ﺑﺎرﮔﺎھﺶ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺧﺎص و ﻋﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و ھﺮ ﮐﺲ از وﺿﯿﻊ و ﺷﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﻓﻘﯿـﺮ و ﻣﺴـﺘﻤﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﯽ آﻻﯾﺸﯽ و ارادت ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رو ﻣﯽ آورد ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ و اﻣﯿﺪوار و دﻟﺨﻮش ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸـﺖ ،ﭼـﻮن در ﺑﺎرﮔـﺎه
ﮐﻮروش ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﮭﯿﺐ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﯾﺎ ﻗﮭﻘﮭﻪ ای ﺑﻠﻨـﺪ ،ﮐـﻪ ھـﺮ دو ﻧﺎﺷـﯽ از اﻓـﺮاط و اﻧﺤـﺮاف از ﺟـﺎده
اﻋﺘﺪال اﺳﺖ ،ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روح ﻧﻈﻢ و آھﻨﮓ و اﻣﯿﺪ در آن ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣـﺎ ﺑـﻮد ،ھـﺮ ﮐـﺲ ﺑـﻪ آن
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺼﺮ و ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺮد ﻣﺪﺑﺮ و ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﺪال ﺷﻌﺎر اوﺳﺖ .رﻋﺎﯾـﺎی ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی وﺳـﯿﻊ و اﻗـﻮام ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻣﭙﺮاﺗـﻮری و ﻣـﻼزم ھـﺎی
درﮔﺎھﺶ ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﺟﺰ اﯾﻦ آرزوﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

..ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
ﮐﻮروش ﺑﻪ ھﻤﺎن درﺟﻪ ﮐﻪ از ﺳﺴﺘﯽ و ﻏﻔﻠﺖ اطﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﻠﻮل ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣـﯽ ﮐـﺮد،
ھﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ ﻣﺠﺎھﺪت ﻣـﯽ ورزﯾـﺪ ﭘـﺎداش ھـﺎی ﻧﯿـﮏ ارزاﻧـﯽ ﻣـﯽ داﺷـﺖ،
ﻣﻨﺼﺐ ھﺎ و اﻣﺘﯿﺎزھﺎ را ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮادی ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻟﯿﺎﻗـﺖ ﻧﺸـﺎن دھﻨـﺪ ،و
ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﺪی ﭘـﺎداش ﺑﯿﮭـﻮده ﯾـﺎ ﻣﻨﺼـﺐ و ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﻧﺴـﻨﺠﯿﺪه ﻧﻤـﯽ ﺑﺨﺸـﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در
اطﺮاﻓﺶ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدھﺎی زﺑﺪه و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاه و درﺳﺘﮑﺎر و ﻻﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ .اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮروش در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و رﻋﯿﺖ ھﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری اش از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
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-در ﻣﻮرد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهھﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮدن ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم
ﻋﺪه ای ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﺳﻮال را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ آزﻣﻮن اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﻋﻠـﺖ
ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮد آزﻣﻮن ھﺎ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮی آزﻣﻮن دھﻨﺪه ھﺎ!
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﻨﮓ ﺑﻮد ،از آن ھﻢ ﻧﺸﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
وﻟﯽ ﻋﻠﻢ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ھﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ھﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﻌﻮری از ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺪارد ،ﻗﻮﯾﺘﺮ ھﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣـﯽ دارد
و ﺿﻌﯿﻒ ھﺎ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﻧﻘﺶ ﻧﮋاد ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮋاد ﺿﻌﯿﻒ را در ﺧﻮد ﺣـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ او
ﺷﻮد و اﮐﺜﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﻗﺎﻧﻮن طﺒﯿﻌـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﮋاد ﺑﺮﺗـﺮ
ﻧﮋاد ﺿﻌﯿﻒ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده و ﻗﻮی ﺿﻌﯿﻒ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑـﺮد و ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ دھـﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﮋاد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و از آن ﻧﺎراﺣـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد«.
آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ

.
اﯾﻦ دردﻧﺎک اﺳﺖ ،وﻟﯽ واﻗﻌﯽ.
ﭘﺲ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را ورق زدم ،ﭘﺮ ﺑﻮد از زن ھﺎ و ﻣﺮدھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻌﺎر ﻣـﯽ دادﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮدی ﻣﺘﻔـﺎوت
داﺷﺘﻨﺪ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺷﺎن.
واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ،ﻧﻪ ﺷﻌﺎر.
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ﺑﻪ زﻧﮭﺎ و ﻣﺮدھﺎی ﻋﻤﻠﮕﺮای ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺳﯿﺪم ،آﻧﮭﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺛـﺮوت ،ﻗـﺪرت و ھﻮاھـﺎی ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ﻧﺸـﺪه و
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺟﻮد ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد ﻧﺰدﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ ﮐـﻪ ھﻤـﻪ ﺗـﻮان ﺧـﻮد را در راه
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻌﯿﺎری ﺷﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺨﯽ از آﻧﮭﺎ.
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ.
ﺧﺐ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﮋوھﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻧﺎم »ﯾﮏ ﺗﻤﺪن-ﯾﮏ ﺑﺎور-ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻮا« در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ
آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ و ﺗﻌﺪادی از زن ھﺎ و ﻣﺮدھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺎزی.
ﭼﺮا آدوﻟﻒ!

آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ
»ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن آﯾﺎ ﺷﺪه ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ«.
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وﻗﺘﯽ ﻧﺎم آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮی از ﯾـﮏ اﻧﺴـﺎن ﭘﻠﯿـﺪ و ﺟﻨـﮓ
طﻠﺐ در ذھﻦ ھﺎﯾﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد را ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﮑﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ را ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ.

و ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﮓ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دروغ ﭘﺮدازی ،ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی روی ﻣﯽ آورد ﺗـﺎ ﭘﻠﯿـﺪی ھـﺎی ﺧـﻮد را
ﭘﻨﮭﺎن و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪاﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ھﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ھـﺎی دﺳـﺘﮕﺎه ھـﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮرھﺎی
اﻣﺮوزی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،اﺧﺘﻼف ھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗـﺎروﭘﻮد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ھـﺎی آﻧﮭـﺎ را در
ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺎﻟﺒﯽ ﭘﺮ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿـﺖ در اﯾـﻦ ﻣـﺮداب
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه رو ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن طﻮﻻﻧﯽ را ﺻﺮف ﮐﺮده و زﺣﻤﺖ و ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری اﻧﺠـﺎم
داد.
»ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺎ ﺑﻪ طﻮری ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ دﻗـﺖ ﻧﮑﻨـﺪ آن را ﻧﻤـﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ ،وﻟﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺎی روﺷﻦ را اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨــــﺪ ﯾــــﺎ دﺳــــﺖ ﮐــــﻢ ﻧﻤــــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــــﺪ ﺑــــﺪ و ﺧــــﻮب ﺧــــﻮﯾﺶ را ﺗﺸــــﺨﯿﺺ دھﻨــــﺪ«.
آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ

.

در ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ :اﻧﺴـﺎن دوﺳـﺘﯽ ،ﺻـﻠﺢ طﻠﺒـﯽ ،ﺑـﺎ اراده
ﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ،ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺗﺮﯾﻦ ،راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ،آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ،طﺒﯿﻌﺖ دوﺳﺘﯽ و ﻧﮋاد ﮔﺮاﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ھﺪاﯾﺖ ﮔـﺮ
ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد او در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن را آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﭘـﮋوھﺶ ھـﺎی ﺧـﻮد را
در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدم ﮔﺮد آورده و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪھﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻗـﺮار دادم ،ﺗـﺎ اﯾـﻦ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻀـﺎوت واﻗﻌـﯽ از آدوﻟـﻒ ھﯿﺘﻠﺮ)ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻣـﺮد ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ( و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎزی ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آﺧـﺮﯾﻦ اﯾـﺪوﻟﻮژی ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت آﺧـﺮﯾﻦ ﺗﻤـﺪن ﺑﺸـﺮ ﺑﭙﺮدازﯾـﺪ،
ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﻪ دور از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ.
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»ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﻣﯿــﻞ و ھــﻮس ﺷــﮭﻮاﻧﯽ ﺧــﻮد را ﻣﮭــﺎر ﮐﻨــﺪ ،ﻣﻮﺟــﻮد ﺑــﺎ اراده ای اﺳــﺖ«
آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ

.

اﮔﺮ اراده ﻧﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺖ آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼـﺮف دﺧﺎﻧﯿـﺎت ﺑـﺮای
ﻣﻠﺘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤـﯽ ﮐـﺮد و ﻣﻠـﺘﺶ را از ﻣﺼـﺮف آن دور ﻣـﯽ ﮐـﺮد،
ﻣﺮدی ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاری آورده و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاری را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺮدی ﮐـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺳـﻮﺧﺘﻪ و ﻣـﺮدم
ﻓﻘﯿﺮش را ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﯿﻦ ﺳـﻄﺢ رﺷـﺪ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و ﻣﯿـﺰان ﺑﯿﮑـﺎری ،ﻓﻘـﺮ ،ﻓﺤﺸـﺎ و
ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧـﻮد رﺳـﺎﻧﺪ ،ﻣـﺮدی ﮐـﻪ دوﺳـﺘﺪار طﺒﯿﻌـﺖ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﺷـﺪت از ﺣﻘـﻮق دﯾﮕـﺮ
ﺟﺎﻧﺪارھﺎی ﺣﯿﺎت ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺮدی ﮐﻪ از آزادی ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﻣـﺮدی ﮐـﻪ رو ﺑـﻪ ھـﻮا و
ھﻮس ھﺎی ﺷﮭﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺎورد و ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﮭﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﺣﺘﺮام آﻧﮭﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ،
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺗﻨﮭﺎ زن در زﻧﺪﮔﯽ او »اوا ﺑﺮوان« ﻧﺎم داﺷﺖ.
آدوﻟﻒ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺬب زﻧﮭﺎ ﺷﺪن ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺬراﻧـﺪن وﻗـﺖ ﺑـﺎ آﻧﮭـﺎ ﺷـﺪه و اﯾـﻦ ﮐـﺎر در ﻧﮭﺎﯾـﺖ ﻓﺮﺻـﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ او ﻧﺨﻮاھﺪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آدوﻟﻒ ﺑﺮ ﺧـﻼف اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
ﻣﻄﻠﻖ رھﺒﺮھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗـﺖ ﮔﺬراﻧـﺪن ﺑـﺎ زن ھـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد و ﺑﺪﺳـﺖ آوردن زن
ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﯽ اراده ﺑﻮدن
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻣﻠﺖ ھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎ .در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺟﻨـﮓ ﺟﮭـﺎﻧﯽ دوم
داﺷﺖ آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ،آدوﻟﻒ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اوا ،ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ھﺎ ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد،
و آدوﻟــﻒ در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ اﯾــﻦ وﻓــﺎداری اوا ،ﺳــﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘــﯿﺶ از ﺧﻮدﮐﺸــﯽ ﺑــﺎ او ازدواج ﮐــﺮد ،ﺗــﺎ ﻧــﺎم او ﺑــﺮای
ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد .و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ھﺎی ﻧﺒﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ رو ﺑﻪ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﮭﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﮭـﺎ در ﺟﺒﮭـﻪ ھـﺎی ﺟﻨـﮓ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ از زﻧﮭﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﻨﺪ .ﻣـﺮدی ﮐـﻪ ﺻـﻠﺢ طﻠـﺐ
ﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺮدم دوﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟـﺎﯾﺰه ﺻـﻠﺢ
ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧـﻮد ﺗﺤﺮﯾـﻒ،
واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﺎ داﻣـﻦ
زدﻧﺪ و دروغ را آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دروغ ھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮭﺮه ای از ﺣﻘﯿﻘﺖ در
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دﻧﯿـــــﺎی ﻣـــــﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـــــﻪ ﺷـــــﺪ .و اﻧﺴـــــﺎن را ﺑـــــﻪ ﯾـــــﺎد اﯾـــــﻦ ﺟﻤﻠـــــﻪ ﻣـــــﯽ اﻧـــــﺪازد ﮐـــــﻪ،
»ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﺎن دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ«.

آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ

ﻣﺮدی ﮐﻪ ...
ﺑﻪ ﻧﺎم آدوﻟﻒ،ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ و اﺧﻼق،ﺗﺮﺟﯿﻪ داد ﺟﻨﮓ را ﺑﺒﺎزد ،وﻟﯽ اﺧﻼق را ﻧﻪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﮐﺘـﺎب »ﯾـﮏ ﺗﻤـﺪن-
ﯾﮏ ﺑﺎور-ﯾﮏ ﭘﯿﺸـﻮا« در ﻣـﻮرد ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻣـﺮد
ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ)آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠـﺮ( ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔــﺮﻓﺘﻢ
ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶ ﮐﺎﻣﻞ ھﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣـﺮد
ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳــﺘﺎن ﯾﻌﻨــﯽ ﮐــﻮروش ﺑــﺰرگ اﻧﺠــﺎم
دھﻢ ،ﺗﺎ ﮐﺎر ﭘﮋوھﺸﯽ ﺧﻮد را در ﻣـﻮرد ﺗـﺎرﯾﺦ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده و ﭘﺎﯾﺎن دھﻢ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘـﮋوھﺶ ﮐـﺮدم ﺗـﺎ
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب را ﺗﻤـﺎم ﮐـﺮده و اﯾـﻦ
ﻣــﺘﻦ را ﻣــﯽ ﻧﻮﯾﺴــﻢ دو ﺳــﺎﻟﯽ ﻣــﯽ ﮔــﺬرد.
ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوھﺶ دو ﺳـﺎﻟﻪ ام را ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺧﻮاﻧــﺪن ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﮐﺘــﺎب ،ﻣﻘﺎﻟــﻪ ،ﻧﻘــﺪ و  ...در
ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻮده را در اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﮔـﺮد
آورده و ﺑــﻪ ﺻــﻮرت راﯾﮕــﺎن در اﺧﺘﯿــﺎر دوﺳــﺖ
دارھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻢ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎب ھﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎ و ﻧﻘﺪ ھﺎی
اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ھـﺎی آن
ﺑــﺎ ﭘــﯿﺶ ﻓــﺮض ھــﺎی ﻣــﺬھﺒﯽ ،ﻣﻠــﯽ و ...
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﮭﺎ زده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﭘـﺲ ﺗﻤـﺎم
ﺳــﻌﯽ ﺧــﻮد را ﮐــﺮدم ﺗــﺎ ﮐﺘــﺎﺑﯽ ﺑــﺪون ﭘــﯿﺶ
ﻓﺮض ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊ اﺻـﻠﯽ از
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦ ھﺎی ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮروش و  ...ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮده را ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ھـﺎ از
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﭘﮋوھﺸﮕﺮھﺎ را ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣـﻞ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ھـﺎی اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﻗـﺮار
ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻮروش ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ و ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۳۹ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﯾﻢ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﯾﮭﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ در راه
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺎن ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﻣﻦ زدﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎی
ﺑﺴــﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺿــﻪ ﮐﺮدم  ،ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
زﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻌﮭﺪ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻦ ھﻨﮕﺎم آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،از ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ،از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ،از ﻧﺒﺮدی ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ.
ﺻﺪا را ﺷﻨﯿﺪم ،از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ھﻢ ﭘﺎداش وﻓﺎداری ﺑﺮای ﺟﻨﮕﺠﻮ ،ﺻﻠﯿﺐ و ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
درد و اﻧﺰوا ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺻﺪا را ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .از ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮ.
ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن آﯾﻨﺪه از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ روزی اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﯾﮏ ﻣﺮد داﺷﺖ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﯿﺸﻮا آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ
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آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺎﻟﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﯾﮏ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ھﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺟﺒﺎر اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﻮھﻢ اﺳﺖ و ﻋﺪد ﺗﺎس ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺗـﻮ ﮐـﻪ
طﺒﻘﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ،روﯾﺎی ﻣﻦ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺨﻨﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدف ،ﺗﻨﮭﺎ
ﻋﻠﺖ ﻗﻠﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ و دره ﻧﺸﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ در ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ھﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﻀﺤﮏ ﺑﺎزﯾـﻪ طﺒﯿﻌـﺖ
ﺧﺎﻟﯽ از ﺷﻌﻮر ،درد دارم ،ﻣﺮگ دارد ﻣﻦ را ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻣﺮوز ھﺴﺘﻢ ،ﭼﻪ ﺧﻮب ﮐﻪ ﻓﺮدا دﻟﯿﻠﯽ ﺑـﺮ
ﺑﻮدﻧﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻋﺪه ﭘﺎداش دروغ ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ در ﮐـﺎم ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻼح
ھﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘﻮل ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت .ﺻﺒﺮ ﯾﮏ ﺑـﺎزی اﺟﺒـﺎری و ﺗـﻮھﻢ ﭘﺎداﺷـﯽ ﺑـﺮای وﻓـﺎداری .ﻣـﺮگ را
دارم ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻢ و ﺑﻮدن را ﺑﺪرود .ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺮد ﮔﺮاﯾﯿﻢ ﺷﺪ اﻧﺰوا ،وﻗﺘﯽ ﭘﺎداش ﺑﯽ ﺧﺮدی ﺗـﻮ ﺷـﺪ ﻏـﺮق
ﺷﺪن در ﺗﻮھﻤﯽ از ھﻮا و ھﻮس ھﺎی دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی .ﺧﺴﺘﻪ ام ،ﺻﺪاﯾﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﺑﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ،
از اﺑﺘﺪا ُﻣﺮده ﺑﻮدم ،ﺟﺴﻤﻢ ھﻢ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﻮدﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷـﻨﺎﺧﺘﻤﺶ .ھﻠﮭﻠـﻪ
ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،دارم ﺑﺎ ُﻣﺮده ھﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﻢ و در اﻧﺘﻈﺎر زﻣﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷـﺪﻧﻢ ،ﭼـﺮﺧﺶ ﻣﻀـﺤﮏ ﺳـﯿﺎره ای ﺑـﯽ
ھﺪف را ﺗﻮھﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ .ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ،آﻧﻘﺪر ﮐـﻪ در ﻋﻤـﻖ ﻣـﺎده ﺗﺎرﯾـﮏ ،ﻏـﺮق ﺷـﻮم ،ﺑـﺮای
ھﻤﯿﺸﻪ.

در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣـﻞ
ﺑﭙﺮدازم و ھﯿﭻ ﯾﮏ را ﺟﺎ ﻧﯿﻨﺪازم و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻢ.
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-ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر-ﺷﻌﺎر از ﮔﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،در روﯾﺎی ﻋﻄﺮ آن ﻣﺴﺦ ﺷﺪﯾﻢ و از ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﻮد ،دردم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم ﺗﯿﻎھﺎ ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎﯾﻢ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺷﮑﻪ ﺷﺪه ام ،ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﻀـﺎ را ﭘـﺮ ﮐـﺮده ،اﻧﮕـﻞ
ھﺎ دارﻧﺪ ﺧﻮﻧﻢ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻨﺪ ،دارم ﻏﺮق ﻣـﯽ ﺷـﻮم ،وﻟـﯽ ﻧـﻪ در آب ،ﻧـﻪ در ﺧـﻮن ،ﻧـﻪ در ﺗﻌﻔـﻦ ،ﻣـﺎ ﻏـﺮق
ﺷﺪﯾﻢ در ﺧﯿﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪش ،ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻤـﺎم ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯿﻤـﺎن و
آن را ﺑﺎ روﯾﺎھﺎﯾﻤﺎن ﭘﺮوراﻧﺪﯾﻢ .ھﻨﻮز ھﻢ ﮔﻮش ھﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،ھﻨﻮز ھﻢ دارﻧﺪ ﺷـﻌﺎر ﻣـﯽ دھﻨـﺪ از ﮔـﻞ.
ﺑﺪﻧﻢ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ،ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ از ﻣﻦ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﻧﺪارم ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ،ﻓﺎﯾـﺪه
ای ﻧﺪارد ،در روﯾﺎی ﻋﻄﺮ ﺷﻌﺎرھﺎ از ﺗﻮھﻢ ﮔﻞ ﻣﺴـﺦ ﺷـﺪه اﻧـﺪ .ای ﮐـﺎش ﻣﯿﺪﯾﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻪ در ﺑـﺎﻻ ﮔﻠـﯽ
اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺸﻪ ای ،ھﻤﻪ اش ﺗﯿﻎ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻢ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻠﯽ ﻧﯿﺴـﺖ،
ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻧﮕﺎر ﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮔﻞ ھﻤﺎن ﺧـﺎﮐﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ زﯾـﺮ ﭘﺎﯾﻤـﺎن ﻟـﻪ ﮐـﺮدﯾﻢ
وﻗﺘﯽ در ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﻞ ﺳﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻏﺮق ،در روﯾﺎھﺎ ﻣﺴﺦ و اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻐﮭـﺎی اﻧﮕﻠـﯽ ﻣﻌﻠـﻖ
ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻢ .دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺧﺎﮐﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه .ﺗﻮان ﺣﺮف زدﻧﻢ را ھﻢ دﯾﮕﺮ دارم از دﺳـﺖ ﻣـﯽ دھـﻢ .ﻣـﺮگ را ﻧﻔـﺲ
ﻣﯽ ﮐﺸﻢ و ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ھﻤـﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﻣـﺮوز ﻣـﯽ ﺑـﻮدﯾﻢ وﻟـﯽ دﯾﮕـﺮ ھـﯿﭻ ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ و ھـﯿﭻ
ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻪ ای؟
ﺑﺎ درد و اﻧﺪوه ﯾﺎ در ﺳﺮور ﺷﺎدی ،ﻏﺮق در ﻧﺎزو ﻧﻌﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،در ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ دراﻣـﺪ ﺑـﺎﻻ و آﯾﻨـﺪه دار ﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯽ ﻓﺮدا
ھﺮ ﭼﻪ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺑﻮدﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺒﻮد ﺷﺪه.
اﮔﺮ از ﺧﻮﺷﯽ ،ﺳﺮور و ﺗﻨﻮع ھﺎی ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ،ﮔﺬر زﻣﺎن از ﯾﺎد ﺑﺮده ای ﯾﺎ از درد و روزھﺎی ﺗﮑﺮاری
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اﮔﺮ در اطﺮاﻓﺖ آﻧﻘﺪر ھﯿﺠﺎن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﯾﺎ درد و اﻧﺪوه ﺑﻪ اﻧﺰوای ﺑﯽ دﯾﮕﺮان ﮐﺸﺎﻧﺪه ات،
آﻧﻘﺪر ﮐﻪ دوﺳﺖ داری ﺧﻮدت را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺑﮑﺸﯽ
اﮔﺮ ،اﮔﺮ و ﺑﺎز ھﻢ اﮔﺮ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ھﺎ را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ زﯾﺴﺘﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اراده ﺑﺸﺮ ﺑﻮده ،آﻧﻘﺪر دور ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﺧﯿﺎل ھﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﺪ ﮐﺮد و روزﮔﺎر ﮔﺬراﻧﺪ.
در روزﮔﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟـﯽ اﺧـﺘﻼف ھـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ.
اﻣﺮوز دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﺷﺪه دﻧﯿﺎی ﺷﻌﺎر ھﺎ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﮭـﺮ و دوﺳـﺘﯽ را ھـﻢ ﺗﻨﮭـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ھﻤـﺎن ﺷـﻌﺎر ھـﺎ
زﯾﺴﺖ.
دوﺳﺘﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺎ ھﻢ زﯾﺴﺘﻦ ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ھﻢ زﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻋﻮض ﺷـﺪه،
دوﺳﺘﯽ اﻣﺮوزه ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺪن ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ دارد .ھﺮ ﭼﻪ ﺗـﻮ از ﻗـﺪرت ،ﺛـﺮوت و
ﺑﺪﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﯽ دوﺳﺘﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ وﻓﺎداری ﮔﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ در واﻗﻊ ﮔﻨﮓ ﺷﺪه
اﻣﺮوز وﻓﺎداری ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ در ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی ھﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ھﺎی دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﯽ دھﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ از درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﺑﻮدن آن.
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮ ژوراﺳﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،روزی آﻧﭽﻪ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ
ﻧﺒﻮدش ﺑﻮد و ﺑﻮدش ﻧﺒﻮد ،در دﻧﯿﺎی ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ داد در ﻏﺎﻟﺐ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﯾﻨﺎﺳﻮرھﺎ دﯾﺮوز ﺑﻮدﻧـﺪ ﻓـﺮدا ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،ﻣـﺎ اﻣـﺮوز ھﺴـﺘﯿﻢ وﻟـﯽ ھـﯿﭻ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮدا ﺑﻮدﻧﻤـﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ ﭼﺮا اﻣﺮوز ﺑﻮدﻧﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﻘﺪر ﺑـﺪ ،ﭘـﺮ از ﻧﻔـﺮت و ﻓﺴـﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺴـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ واﺿﺢ اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ﺑﺸﺮ اراده ،ﺗﻮان و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺎ ھﻢ زﯾﺴﺘﻦ ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ھﻢ زﯾﺴﺘﻦ را ﻧﺪارد.
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دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﻧﻤﺎدﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ھﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﺎﻧـﺪارھﺎ ،ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﮐـﻪ ھـﯿﭻ ﮔـﺎه
ﺑﺸﺮ ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھـﺪ داﺷـﺖ ،ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﮐـﻪ
در آن ھﺮ ﭼﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﺷـﺎﻧﺲ ﺑﻘـﺎ و ﺑﮭﺘـﺮ زﯾﺴـﺘﻦ را ﺧـﻮاھﯽ داﺷـﺖ ،در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﯾـﺎ از ﺑـﯿﻦ
ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن را ﺑﺎ ﺣﺲ ھﺎی ﮐﯿﻨﻪ ،درد ،ﻧﻔﺮت و ﺣﺴـﺎدت زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮاھﯽ ﮐـﺮد ،و ﭼـﺎره
ای ﻧﺨﻮاھﯽ داﺷﺖ ﺟﺰ ﻏﺮق ﮐﺮدن ﺧﻮد در ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی ھﺎی دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی.
و آن ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺎ را در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎب طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﻌﻮری از ﺑﺮاﺑـﺮی و
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺪارد و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺪار داده و از دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺑﺸﺮ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه و ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری را در ﺑﯽ ﺑﻨـﺪو ﺑـﺎری ھـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و اﺧﺘﻼطﮭﺎی ﻧﮋادی ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد
و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺑﺸﺮ ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮ دو ﯾﮏ روﯾﺪاد اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺸﺮ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﺮوزی ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ آن را ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﯾـﺪوﻟﻮژی ھـﺎ و ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎی ﺟﮭـﺎن
ﻣﯿﮭﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺎ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و روز ﺑـﻪ روز ﺑﺸـﺮ را ﺑﯿﺸـﺘﺮ
از ﭘﯿﺶ در ﺟﻨﮓ و ﻓﺴﺎد ﻏﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﻋﻘﯿﺪه ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﻣﺮوزی ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﮭﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮدھﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺖ ھﺎ و ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدوﻟـﻒ ھﯿﺘﻠـﺮ ﯾﮑـﯽ ﭘـﺲ از دﯾﮕـﺮی از ﺻـﺤﻨﻪ ﻧﺒـﺮد ﺧـﺎرج
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎورھﺎی آﻧﮭﺎ ھﻢ ﭘﺲ از رﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ھـﺎی دﺳـﺘﮕﺎھﮭﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،رو ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ رﻓﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ را ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ،ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﮭـﻮدی ھـﺎ و دﯾﮕـﺮ ﺟﮭـﺎن
ﻣﯿﮭﻨﯽ ھﺎ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
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و اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﮭﺎر ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ،ﻓﺴﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻓﺎﺻـﻠﻪ ھـﺎی طﺒﻘـﺎﺗﯽ،
ﺑﯽ ﺑﻨﺪو ﺑﺎری ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و  ...ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﺑﻮدن ﻋﻘﯿﺪه ھﺎی ﺟﮭـﺎن ﻣﯿﮭﻨـﯽ را ﺷـﺎھﺪ
ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻟﻤـﺎن اﺟـﺮا ﻣـﯽ ﺷـﺪ ،ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ دوری از دﺧﺎﻧﯿـﺎت ،ﻣﺸـﺮوب ھـﺎی
اﻟﮑﻠــﯽ و ﻓﺴــﺎدھﺎی ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺟﻨﺴــﯽ و ھﻤﭽﻨــﯿﻦ دوری از ﺟﻨــﮓ ،ﮐــﺎھﺶ ﺑﯿﮑــﺎری ،ﮐــﺎھﺶ ﻓﺎﺻــﻠﻪ
طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﺎﻧﺪارھﺎ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ)ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﻤـﮏ
ﺑﻪ اﯾﺮان در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ او ھﻢ ﯾﮏ ﻣـﯿﮭﻦ دوﺳـﺖ ﺑـﻮد و در ﻧﮭﺎﯾـﺖ اﯾـﻦ ﮐﻤـﮏ ھـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﺎﺧﺖ و
ﺳﺎزھﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺷﺪ(

رﺿﺎ ﺷﺎه)ﭘﮭﻠﻮی اول(
و  ...ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ در ﻋﻤﻞ ،اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭘـﯿﺶ از
ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در ﺣﺎل اﺟـﺮا ﺷـﺪن ﺑـﻮد و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﻟﮕـﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮭﺘﺮ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ طﺒﻘـﺎﺗﯽ و ﻓﺴـﺎد
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻧـﮋادی ﺑﺮﺳـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﺮدم آن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ داﺷـﺘﻪ و ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﯿﺸـﺪﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺷﺪه و ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن ھـﻢ
ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ رﺳﯿﺪه و اﯾـﻦ روﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺮور ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎھﺶ ھـﺮ ﭼـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد در ﺟﮭﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﻔـﻆ
ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﮋاد ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺷﻮد.
وﻟــﯽ اﯾــﻦ اﯾــﺪوﻟﻮژی و ﮔﺴــﺘﺮش آن ﺧﻄــﺮی ﺑــﺰرگ ﺑــﻮد ﺑــﺮای ﻧﻈــﺎم ھــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻧﻈــﺎم ھــﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻋﻘﯿﺪه ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮭﻮدی ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎر
ھﺎی ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺑـﺎب ھـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺷـﺎن
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﯾﺪوﻟﻮژی ﻧﺎزی ھﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐـﺮدن ﺷـﻌﻠﻪ ھـﺎی ﺟﻨـﮓ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮزی ﻟﮭﺴﺘﺎن ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و ﺑﺮﺧﻼف ھﻤـﻪ ﺗـﻼش ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ آدوﻟـﻒ
ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﮕﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﻨﮕـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی از طﺮف اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﮭـﺎﻧﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن اﯾﺪوﻟﻮژی آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺪوﻟﻮژی ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
و ﭘﺲ از آن ھﻢ در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪھﺎی
ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯿﻪ ﺟﮭﺎن ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را در ﺟﮭﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺎﺣﺐ ھﺎی ﻗﺪرت ﺟﮭﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ رﺷـﺪ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮد ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪ ﭼﯿﻨﯽ ،او را از ﻗﺪرت ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑـﻪ
ﭘﮭﻠﻮی دوم)آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان( اﺷﺎره ﮐﺮد.
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ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه)ﭘﮭﻠﻮی دوم(
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ھـﺎ در ﻗﺎﻟـﺐ ھـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ و دﯾﮕـﺮ ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎی
ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ھـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺧـﺘﻼط
ھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻧﮋادی از طﺮﯾﻖ ﺑﺎز ﮐﺮدن دروازه ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮت دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨـﺪ و ﻧﮭﺎﯾـﺖ آن ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺎﺑﻮدی
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﮋادھﺎ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺸﺮ و ﮐﻨﺪ ﺷﺪن رﺳـﯿﺪن اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﮭﺎﯾﺘﯽ ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻨـﮓ ،ﻓﻘـﺮ ،ﻓﺴـﺎدھﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺟﻨﺴـﯽ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی اﻣﺮوزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
ﺑﺸﺮ وارد ﻣﺴﯿﺮی ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺮی ﻧﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ،وﻓﺎداری و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ھـﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﻣﺴﯿﺮی رو ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺧﺮاﻓﻪ و ﻓﺴﺎد.
اﯾﻦ ﺑﻮد رواﯾﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮ و در ﺻﻠﺢ زﯾﺴـﺘﻦ از دﺳـﺖ
داد.
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ﮔﺰﻧﻔﻮن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ)ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ،ﺳﺮدار و ﺷﺎﮔﺮد ﺳﻘﺮاط( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
»روزی اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ذھﻨﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
اﻧﻮاع ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮ آن ﻣﺮﺟﺢ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ واژﮔﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷـﺎه ھـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ
ﻗﯿﺎم طﺮف داراھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻨﮭﺪم ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺳﺘﻤﮑﺎر
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﺴﻢ ﺑﻪ ھﻢ زدن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ روﯾـﻪ اﻋﺘـﺪال ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻢ و
ﺑﯿﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺨﺎص ﻣﺤﺘﺎط و ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ
و ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن دوام ﯾﺎﻓﺖ .و ﺑﺎز ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﺪان ھﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ،ﮐـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺪﻣﻪ و ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﻌـﺪودی اﺳـﺖ ،ﺑﻌﻀـﯽ از رﯾـﯿﺲ ھـﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺪود را ھﻢ ﺑﻪ اطﺎﻋﺖ از ﺧﻮد واداد ﮐﻨﻨـﺪ .ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐـﺮدم
ﮐﻪ ﮔﻠﻪ دارھﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮔﺎوھﺎی ﺧﻮد و ﻣﮭﺘﺮھﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﺳﺐ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺳـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺗﻤـﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻪ ھﺎی ﺣﯿﻮان ھـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﮕﮭﺒـﺎن ،ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﮭﺒـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ،
ﻓﺮﻣﺎن روای ھﻤﺎن ﺣﯿﻮان ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔﻠـﻪ
ھﺎی ﺣﯿﻮان ھﺎ ﺑﮭﺘﺮ از ﭼﻮﭘﺎن ھﺎی ﺧﻮد اطﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ آن ھـﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ... .
ﮔﻠﻪ ھﺎی ﺣﯿﻮان ھﺎ از ﮔﻠﻪ دارھﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھـﯿﭻ ﮔـﺎه ﺷـﻨﯿﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﮔﻠـﻪ ای ﻋﻠﯿـﻪ
ﭼﻮﭘﺎن ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،از راه ﻧﻤﺎﯾﯽ اش ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺘﻨـﺎع ﮐﻨـﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺗﻤﮑـﯿﻦ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
آﻧﮭﺎ را ھﺪاﯾﺖ و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آدم ھﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ... .
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮھﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ھـﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﮐﻨـﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ آدم ھﺎ.وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮروش ،ﭘﺎدﺷﺎه ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﺮ ﻋﺪه ﺑﺴـﯿﺎری از اﻓـﺮاد
آدﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری ﺷﮭﺮھﺎ و ﻗﻮم ھﺎ و ﻣﻠﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤـﺖ ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﻮد در آورد از
ﻋﻘﯿﺪه اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد روﯾﮕﺮداﻧﺪم و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم اﻣـﺮی ﻏﯿـﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ دﺷﻮار و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﭼـﺎره
اﻧﺪﯾﺶ و ﺑﺎھﻮش ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺎھﯽ ﮐﻮروش ،ﻣﻠﺖ ھﺎ و ﻗﻮم ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﯾﯽ او
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روزھﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎه ھﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ او را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺪﯾـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد او را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ ،وﻟﯽ ھﻤﮕﯽ ﯾﮑـﺪل و ﯾـﮏ ﺟﮭـﺖ
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ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اش در آﯾﻨﺪ و دﺳﺘﻮرھﺎﯾﺶ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐـﺮد ﮐـﻮروش در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑـﻪ ارث ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺗﻮاﻧـﺎی ﺧـﻮد ﻓـﺮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی دارد«.

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﯿﺎب و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮدی
ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ زﯾﺮ
ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺒﺮد ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ.
و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻘﯿﺪه ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ اﻣﺮوزی ﮐﻪ ھـﺮ ﯾـﮏ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﺮدﻣﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺎص و ﯾﺎ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧـﻮد ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﺒـﻮده ﺑﻠﮑـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮋادھﺎ و ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد ،ﺗﺠﺎوز ،ﻣﺮگ و ﻣﮭﺎﺟﺮت
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭼﻮن ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ ھﺎ اﻣﺮوزی از ﻗﺎﻧﻮن ھﺎی ﮐﻮروش ﭘﯿـﺮوی ﻧﮑـﺮده و ھـﯿﭻ ﮔـﺎه ھـﻢ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
و ﻋﻠﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ ﯾﺎﻓﺖ،
»ﻧﺒﻮغ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﻮزش ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ«
آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ
ﻧﺒﻮغ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد او ﺑﻮده و ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪﻧﯽ.
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-ﻧﺒﺮد اﯾﺪوﻟﻮژی ھﺎ)ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﮔﺮوه ﺳﺎﻻری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ(ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت»داوری را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان درﺑﺎره ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺮد ،در اﺑﺘﺪا ﻓﺎﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻠـﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ درﺧﺸـﺎن ﯾـﮏ ﻣﻠـﺖ را ﺑـﺮای ھﻤﯿﺸـﻪ ﺳـﺮ ﺑﻠﻨـﺪ ﻧﮕـﺎه
ﻣﯿﺪارد«.

آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﻮروش درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮروش ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ اﺳﭙﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ.
اﺳﭙﺎرت ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻟﯿﺪی ،ﭘﯿﺶ ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ،
و آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻧﺸﯿﻦ ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﺒـﻮد
اﺳﭙﺎرت ھﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری رﺿﺎﯾﺖ دھﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﭙﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮐﻮروش از ھﻤﺮاه ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد
آﻧﮭﺎ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﻧﮭﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﺎﺳﺦ رو ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐـﺮده و ﮔﻔـﺖ ،ﻣـﻦ از ﻣﺮدﻣـﯽ
ﮐﻪ در ﺷﮭﺮھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ،در ﻣﯿﺪان ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﻓﺮﯾـﺐ دھﻨـﺪ
ﯾﺎ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارم .اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم اﺳﭙﺎرﺗﯽ ھﺎ آﻧﻘـﺪر ھـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﺎری ﺷﺨﺼـﯽ ﮐـﻪ در
ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺪوﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺻـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﻣـﻮرد دﯾﮕـﺮ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ھـﺎ وﻗﺘـﯽ
ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻔﮭﻮم ﭘﯿﺎم ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ از دﯾـﺪ ھـﺮودوت ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ھـﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ھـﺎ در
ﺷﮭﺮھﺎی ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪو ﻓـﺮوش ﻣـﯽ ﭘﺮدازﻧـﺪ و ﭘﯿـﺎم دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﺟـﺪا از ﺑﺮداﺷـﺖ
ھﺮودوت از اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺎره ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺣﮑﻮﻣـﺖ آﻧﮭـﺎ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ظـﺎھﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرش را از ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و دروغ ھﺎی ﻣﺤـﻞ دادوﺳـﺘﺪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ھـﺮودوت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﯿﺪه ھﺎی ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺗﺰرﯾـﻖ ﻣـﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ)دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ( ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻋـﻮام ﺑـﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت
ﯾﺎد ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﻌﯿﺴﺘﻨﺲ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷﺮاف آﺗﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐـﻪ در
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ﺳﺎل ﺣﺪود  ۵۰۸ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺗﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ اﻣـﺮوزی ﻓـﺮاھﻢ ﮐـﺮد ،ﮐـﻪ
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻧﻮع دادوﺳﺘﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی آن ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ از اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺎل  ۵۰۷ﯾـﺎ
 ۵۰۸ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻌﯿﺴﺘﻨﺲ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ھـﺎی اﺳـﭙﺎرﺗﯽ ھـﺎ را در دﯾﮕـﺮ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ
ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ.

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت آﻣﺪه اﺳﺖ:
در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ)ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ( و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺣﻀـﻮر
داﺷﺖ ،دو ﺑﺮادر از ﻣﻐﮭﺎ)روﺣﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻋﻪ و ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮادر ھﺎ ﺑـﺎ
ﺳﻤﺮدﯾﺰ)ﺑﺮدﯾﺎ( داﺷﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻤﺮدﯾﺰ)ﺑﺮادر ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ( ﮐـﻪ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺟـﺎ ﺑﺰﻧﻨـﺪ و ﺗـﺎج و
ﺗﺨﺖ را در ﺷﻮش ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻎ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﻋﻼم دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻤﺮدﯾﺰ ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدای ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ
از ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﻎ ھـﺎ ﻟﺸـﮑﺮ ﺑﮑﺸـﺪ ﮐـﻪ در راه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻣﻎ ھﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و ﮔﻔﺘـﻪ ھـﺎی
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣـﺮﮔﺶ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد را ﯾـﮏ داﺳـﺘﺎن ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ ﻓـﺮض ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻤﺮدﯾﺰ ﻗﯿﺎم ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ھﻮﯾﺖ ﻣﻎ)روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺬھﺒﯽ( ،ﺑﺎ ﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ھﺎ ﺑـﻪ او ﺑـﺮده ﺑـﻮد،
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺧﺘﺮش ﮐﻪ آن ﻣﻎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ زن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﻮد ،ﻓﺎش ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﮔﻮﺷﮭﺎی اﯾـﻦ ﻣـﻎ)ﻣﺮد ﻣـﺬھﺒﯽ( را ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺟﻨـﺎﯾﺘﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﻎ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از دﯾﺪھﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ھﻮﯾﺖ او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن زن ﻟﻮ رﻓﺖ .ﭘﺪر آن زن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑـﺰرگ ھـﺎ ﺑـﻮد اﯾـﻦ ﺟﺴـﺎرت ﻣـﻎ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﻢ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﺧﺘﺮ او را ﺑـﻪ زﻧـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و ﺧـﻮد را ﺳـﺮور اﯾﺮاﻧـﯽ ھـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد را ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﯽ ﻣﺠـﺎزات
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭘﺲ او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺘﺤﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻎ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐـﺮد .ﺗﻌـﺪاد
آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺷﺶ رﺳﯿﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،دارﯾﻮش ﮐﻪ وارد ﺷﻮش ﺷـﺪه ﺑـﻮد را ھـﻢ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ھﻤـﺮاه
ﮐﻨﻨﺪ.
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اﯾﻦ ھﻔﺖ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ھﺮودوت از آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ،ﮐـﻪ
در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ از ﻣﯿـﺎن ﭘﺎﺳـﺒﺎن ھـﺎ ﻋﺒـﻮر ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺑﺰرگ داﺧـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ و در آﻧﺠـﺎ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺮای ﻋﺒـﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪرون رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ ،و دو ﺑـﺮادر ﻣـﻎ ھـﻢ ﺧـﻮد را در ﺧﻄـﺮ دﯾﺪﻧـﺪ،
ﺳﻼح ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺮدی ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮادر ھﺎی ﻣﻎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ .و ﺑـﺎ رﺳـﯿﺪن اﯾـﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﻐﯽ)روﺣـﺎﻧﯽ ھـﺎی ﻣـﺬھﺒﯽ( ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ اﻣـﺎﻧﺶ
ﻧﺪادﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ھﻮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ھﺮودوت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ،روز ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻎ ھﺎ)روﺣﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﯿﺪھﺎ ،ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و آن روز را ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﻣﻎ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .و در آن روز از
ﺳﺎل و در ﺗﻤﺎم طﻮل ﺟﺸﻦ ھﯿﭻ ﻣﻐﯽ ﺟﺮﻋـﺖ ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﺑﯿـﺮون ﺑﯿﺎﯾـﺪ و ھﻤﮕـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻤـﺎم روز در ﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روزی از آن ﻣﺎﺟﺮا ،اﯾﻦ ھﻔﺖ ﻓﺮد دور ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎ در ﻣـﻮرد وﺿـﻊ اﻣـﻮر ﺑـﻪ ﻣﺸـﻮرت
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻮﺗﺎﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ واﮔﺬار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ،ﺑـﻪ
ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻧﻪ ﺧـﻮب و
ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻻﺑـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎطﺮ دارﯾـﺪ ﮐـﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ در ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮدﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ و ﺳـﺘﻤﮑﺎراﻧﻪ ﺧـﻮد ﭼـﻪ
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﺑﯿﺪاد ﮔﺮی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن از ﻣﻐـﺎن)از ﺳـﻠﻄﻨﺖ روﺣـﺎﻧﯽ ھـﺎی ﻣـﺬھﺒﯽ در ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎم( دﯾﺪه اﯾﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ از ﺟﮭﺘﯽ دارای ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎم ھﺎﺳﺖ .واﻧﮕﮭﯽ از ﺗﻤﺎم اﺟﺤﺎف ھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﺑﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﺎ و ﻣﻘﺎم را از روی اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ھﺎ ﻣﺴﻌﻮل ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺎم اﻣﻮر در دﺳﺖ ﻋﻤﻮم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﯿـﺪه دارم ﮐـﻪ
ﻣﺎ دﺳﺖ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ زﯾﺮا ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻣﻠﺖ و ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از او ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮕﺎﺑﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد،
او از ﺑﺮﻗﺮاری اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ)ﮔﺮوھﻪ ﺳﺎﻻری( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪه ای ﻗﻠﯿـﻞ طﺮﻓـﺪاری ﮐـﺮد و ﺧـﺎطﺮ ﻧﺸـﺎن ﺳـﺎﺧﺖ
ﮐﻪ،

ﻓﮭرﺳت

38

Hamid ra 86

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻮﺗﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﺗﻤـﻪ دھـﯿﻢ ،ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﮐﺎﻣﻞ دارم وﻟﯽ ﻧﻈﺮ او در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﺪرت را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﻠـﺖ دھـﯿﻢ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ﺑﮭﺘـﺮﯾﻦ اﻣـﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮده ﻣﺮدم در ھﻢ و ﺑﺮھﻢ و ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﻋﺎری از ﻓﮭﻢ و ﺷﻌﻮر ﻧﺒـﻮده و ﭼﯿـﺰی
اﯾﻦ ﻗﺪر ﭘﺮ از ﺷﺮ و ﺿﺮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐـﻪ از ﺧﻮدﺳـﺮی و آﺳـﯿﺐ ﺳـﻠﻄﺎن ﺳـﺘﻤﮕﺮی رھـﺎﯾﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮﻟﮭﻮﺳﯽ ھﺎی ﺗﻮده ای ﺧﺸـﻦ و ﻟﮕـﺎم ﮔﺴـﯿﺨﺘﻪ ﮐﻨـﺪ .ﯾـﮏ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺟﺒـﺎر در
ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻤﮑﺎری ھﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﮑﻢ ﻣﻨﻈﻮرش ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﻮده روی ھـﻢ رﻓﺘـﻪ ﻋـﺎری از ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎ آزﻣﻮده اﻧﺪ و ﺣـﺲ
طﺒﯿﻌﯽ درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮده ﺑﺪون ﻋﻘﻞ و ﺣﺴﺎب و ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑـﺎ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زور و ﻗﻮت ﺳﯿﻠﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در اﻣﻮر دوﻟﺖ دﺧﺎﻟـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ آﺷـﻔﺘﮕﯽ و ﺑـﺮھﻢ ﺧـﻮردن
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھﺎ ﻧﺼﯿﺐ دﺷﻤﻦ ھﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﯿـﺎن
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺪه ای از ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﮔـﺰﯾﻨﯿﻢ و ﺣﮑﻮﻣـﺖ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ اﯾﺸـﺎن ﺑﺴـﭙﺎرﯾﻢ زﯾـﺮا ﺑـﻪ اﯾـﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ھﻢ ﺧﻮدﻣﺎن در زﻣﺮه ﺣﮑﻤﺮان ھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘـﺎد و
در اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻓﮑﺎر ،اﻣﻮر دوﻟﺖ را اداره ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﺮ ھﺎی ﻣﮕﺎﺑﯿﺰ ،دارﯾﻮش ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ،
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻣﮕﺎﺑﯿﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺮف ھﺎی او درﺑﺎره اوﻟﯿﮕﺎرﺷـﯽ
ﺻــﺤﯿﺢ ﻧﺒــﻮد .ﺷــﻤﺎ اﯾــﻦ ﺳــﻪ ﻗﺴــﻢ ﺣﮑﻮﻣــﺖ را در ﻧﻈــﺮ ﺑﯿﺎورﯾــﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳ ـﯽ ،اوﻟﯿﮕﺎرﺷــﯽ و ﺣﮑﻮﻣــﺖ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﮭﺎ را در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺿﻊ آن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺎرﮐﯽ از دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ .ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﮭﺘﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻﯾﻘﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ ھﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﮑـﺮ و ﻧﻈـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﻣﺜـﻞ ﺧـﻮد
اوﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ وی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺧﻮاھـﺪ ﮐـﺮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ
ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎی او ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻪ ﮐﺎرھﺎ ﻧﯿﺮ ﺑﮭﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎھﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻟﯿﮕﺎرﺷـﯽ
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در آن ﮔﺮوه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺼﻮﻣﺖ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑـﯿﻦ ﻣـﺮدم ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ رھﺒﺮ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧـﻮد را اﺟـﺮا ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﺰاﻋﮭـﺎی
ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻪ ﺧـﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻨﺘﮭـﯽ ﻣﯿﺸـﻮد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﺧﻮاه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاه ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﭘﯽ آن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد اﯾـﻦ طـﺮز ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﭼﻘـﺪر از اﻧـﻮاع
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺪوﻧﻪ ﺷﮏ ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮی ھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮی
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ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺟﺮای آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺎﭼـﺎر
ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ھﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﺿﻊ اﻣﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،روزﮔـﺎر ﺗﺒـﻪ ﮐﺎرھـﺎ را ﺳـﯿﺎه
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪوﻧﻪ ﺷﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای از طﺮف ﻋﻤﻮم ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺛﺮ ھﻤﺎن ﺗﻤﺠﯿﺪ
و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺰﯾـﺪ و ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ ﺟﮭـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺛﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻗﺴـﺎم ﺣﮑﻮﻣـﺖ ھـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در آﺧـﺮ ﺑـﺮای آﻧﮑـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ را ﺧﻼﺻـﻪ ﮐـﻨﻢ از ﺷـﻤﺎ
ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ آزادی را ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن از آن ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾـﻢ؟ و آﯾـﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ آن را
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه؟ و ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ واﺣﺪی اﯾﻦ آزادی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸـﯿﺪه اﺳـﺖ ﻧﻈـﺮ
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ھﺎی ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد
را ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از آن ﺟﮭﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮب دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺘﻮده ای ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺮودوت اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺷﺮح ﺳﻪ ﻋﻘﯿﺪه ای ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد.
ﭼﮭﺎر ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ)ﻧﻈﺮ دارﯾﻮش( ﺑﻮدﻧﺪ.
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻮد)دارﯾﻮش( ،از ﻣﯿﺎن آن ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪ .و ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﻧﺎم او ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھـﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪ .و اﻣﺮوزه از او ﺑﻪ ﻧﺎم دارﯾﻮش ﺑﺰرگ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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--دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺰرگ ھﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮروش و ﻋﻤﻠﮑﺮد او

»از ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐـﻮروش از ﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮروش ﺳﺮدار ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺑﺨﺖ ھﻢ ﺑﺎ او ﯾﺎر ﺑﻮد .او ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻧﯿﮏ ﺧـﻮاه ﺑـﻮد... .
او ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ رﻓﺖ ،ﺧﺪاھﺎ ی ﻣﺬھﺐ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و آن را ﻣـﯽ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ .ھﻤـﻮاره
ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﺳﮑﻨﺪر اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳـﺖ او
را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻓﻘﻂ از ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮐﻮروش ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ
رﻋﯿﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ... .ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﭘﺪر و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐﻪ او ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی آﻧﮭـﺎ را ﻓـﺘﺢ ﮐـﺮده
ﺑﻮد ،او را ﺳﺮور و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰار ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﯾﮭﻮدی ھـﺎ اﯾـﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه را ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺴـﺢ ﺷـﺪه ﭘﺮودﮔـﺎر ﻣـﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ«.

ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ

»اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺮداﻧـﻪ ،ﺷـﺠﺎﻋﺖ ،ﭘﮭﻠـﻮاﻧﯽ و ﺗﻼﺷـﮭﺎی او در ھﻤـﻪ دوره زﻧـﺪﮔﯽ او
آﺷﮑﺎر ﺑﻮده و ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ و ﺗﻦ آﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻼھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪک ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺰرﮔـﺎن ﺟﮭـﺎن
ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻼھﺎ ﺑـﻪ او ﮔﺰﻧـﺪی ﻧﺮﺳـﺎﻧﺪ ... .ﻧﻮﺷـﺘﻪ ھـﺎی ﮐﺘـﺎب ﺗـﻮرات ،ﻧﻮﺷـﺘﻪ ھـﺎی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ھﻤﻪ ھﻢ داﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺰاوار ﺑﻮدن ﻟﻘﺐ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐـﻮروش ،ﻣـﺮدم
او را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺪر ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ«.

ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ

»او)ﮐﻮروش ﺑﺰرگ( ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ...اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻮد و ﻣـﺮدی ،ﮐـﻪ درﺑـﺎره
اش ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻨﺖ ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ

»آزادی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﺶ او ﺑﻮده و رﻓﺘﺎر ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺘﺎدﮔﺎن داﺷﺖ ،ﻣﻮرد ﭘﺴـﻨﺪ ﻣـﺮدم و او را
ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .او ھﺮﮔﺰ ﺷﮭﺮی را وﯾﺮان ﻧﮑﺮد و ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده را ﻣﻮرد ﺑﺪﺧﻮﯾﯽ ﻗﺮار
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ﻧﺪاد .در ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺑـﺰرگ او ،ﭘـﺪر ﻣـﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪش و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ و دﯾﮕﺮ دﺷﻤﻦ ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ او ﺳﺮ ﻓﺮود ﻣﯽ آوردﻧﺪ .ﭘـﺲ ﻗﮭﺮﻣـﺎن ﺧﻮاﻧـﺪن
او در ﮐﺘﺎب ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺳﺰاوار او ﺑﻮده«.

ادوارد ﻣﺎﯾﺮ

»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺪوھﺒﺎر و ﺗﺎرﯾﮏ ﺟﮭـﺎن را در روزﮔـﺎر ﮐﻮﺗـﺎھﯽ ﭘـﯿﺶ از ﮐـﻮروش ﺑـﻪ ﯾـﺎد ﻣـﯽ آورﯾـﻢ،
اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ و ﺑﺰرگ ،ﺑﮭﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﻘـﺐ ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ راﺳـﺘﯽ در ﻟﯿﺎﻗـﺖ او
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻮروش ﺟﺰو آن اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ)در ﺗﺎرﯾﺦ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان از دادن
ﻟﻘﺐ ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ درﯾﻎ ﮐﺮد ... .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐـﻪ او ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ ﺑـﻮد ،ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺮﺗـﺮ از آﻧﮑـﻪ در اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﻣﻠـﺖ و ﯾـﺎ
روزﮔﺎرش ﺑﮕﻨﺠﺪ ،و آﯾﻨﺪه را ﭼﻮن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﺰرگ ،ﭘﯿﺶ از آن ﻣﯿﺪﯾﺪ ... .و
اﯾﻦ ﻗﻮم ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﺪﯾﻮن او ﺑﻮده و ﺑﺎ ھﻤﻪ طﻮﻓﺎﻧﮭﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ وی ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺰاران ﻗﺒﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻢ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ... .او آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﭘﺪر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑـﻮد ،و وﺟـﻮدش ﯾﮕﺎﻧـﻪ و ﺗﮑـﺮار ﻧﺸـﺪﻧﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.

ﻓﻠﻮﮔﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽ

»ﮐﻮروش ﭘﺴﺮ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ)دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد( ،در دﻻوری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و در دﯾﮕـﺮ ﻓﺮزاﻧﮕﯿﮭـﺎ
ﺳﺮ آﻣﺪ ﻣﺮدم روزﮔﺎر ﺧﻮد ﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﭘﺪرش او را ﺷﺎھﺎﻧﻪ ﭘﺮوده ﺑﻮد  ...ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﻧﻪ ﺗﻨﮭـﺎ
در ﺟﻨﮓ دﻻور و ﺑﯽ ﺑﺎک ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﯾﺮدﺳﺖ ھﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ رو و ﭘﺎک اﻧﺪﯾﺶ و اﻧﺴﺎن دوﺳـﺖ ﺑـﻮد ،و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ«.

دﯾﻮدور

»ھﻨﮕﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻮروش ،ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ دارای آزادی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺮور و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺑﺴـﯿﺎری
از ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواھﺎ رﻋﯿـﺖ ھـﺎی ﺧـﻮد را در آزادی ﺳـﮭﯿﻢ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،و ﭼـﻮن ﺳـﺮﺑﺎزھﺎ و
ﺳﺮدارھﺎ ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی رﻓﺘﺎر ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺳـﺮﺑﺎزھﺎ در ﻣﻮﻗـﻊ ﺧﻄـﺮ
آﻣﺎده ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺟﻨﮓ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ .اﮔـﺮ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﺧﺮدﻣﻨـﺪی
ﭘﻨﺪی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم از ﭘﻨﺪھﺎی او اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺣﺴﺪی ﻧﻤﯽ ورزﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ آزادی ﻣﯽ داد ﺗﺎ آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاھﻨـﺪ
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ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،و آن ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﭘﻨﺪ دھﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺮ ﻣـﯽ داﺷـﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھـﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮐـﺮد و ﺑـﺰرگ ﺷـﺪ ،ﭼـﻮن اﻓـﺮاد آزادی داﺷـﺘﻨﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ«.

اﻓﻼطﻮن

»اﮔﺮ ﻗﺪری دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻮروش از ﺟﮭـﺎﻧﮕﯿﺮی ھـﺎی او ﻧﯿﺴـﺖ ،زﯾـﺮا ﻗﺒـﻞ از او
ھﻢ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎﺑﻞ و آﺷﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ و ﺟﮭﺎن ﮔﯿﺮان ﻧﺎﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و آﺷـﻮر ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﮔﺬﺷـﺖ ،وﻗﺘـﯽ
ﺣﮑﻤﺮان ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻤﺎﻟﮏ او ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻤـﯽ رﺳـﯿﺪ.
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻮروش از طﺮز ﺳﻠﻮک و رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ دﻓﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳـﻠﻄﺎن ھـﺎی آﺷـﻮر را ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﮭﺮﺑـﺎﻧﯽ و
ﻣﺪارا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد«.

ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ

ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎی ﮐﻮروش و دارﯾﻮش ھﺮﮔـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ وﺣﺸـﯽ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧﯿـﺮه ﺛـﺮوت ﻧﻮﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺗـﺎراﺟﮕﺮ و
وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آﻧﮭـﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮدھـﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ھﻤـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ھـﺎی آزادﮔـﯽ را داﺷـﺘﻨﺪ و ﻧﻈـﻢ را در دوﻟـﺖ
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺖ ﮐـﻢ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ آﻧﮭـﺎ ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺮﺑﺎزی ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺨﺘﯽ ﺧـﻮﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ،و
وﻓﺎداری و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ذاﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﯽ ھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺟﺎﻧﻮر ﺧﻮﯾﯽ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﺷﮭﺮھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﭼـﻪ
زودﺗﺮ آراﻣﺶ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻈﻢ را ﺑﺘﻮان ﭘﺪﯾﺪ آورد و در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻈﻢ ،ھﺮ ﭼﻪ را ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﻻزم اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎ آﻓﺮﯾـﺪ.
.

.

ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﻮﻧﮕﻪ

»ﮐﻮروش ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ھﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﺶ را ﻣﺮھﻮن ﻧﺒﻮغ ذاﺗﯽ ،ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺳـﺮﯾﻊ و
ﻓﮭﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در طﺮح ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ،ﻧﯿﺠـﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺳﺖ ﺧﻮد را اﻋـﻼم ﻣـﯽ داﺷﺖ.ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ دﯾﮕـﺮ او ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﻨﮭﺎﯾﺖ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ،ﺳـﺮور ،راﺣﺘـﯽ ﯾـﺎ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ و ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و ﺛﺮوت اﺳﺖ .ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ او از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ھﺎی ھﻤﯿﺸﮕﯽ
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اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ در اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ھﺎﯾﺶ ھـﯿﭻ ﮔـﺎه از
اﺻﻠﮭﺎی ﺟﻮان ﻣﺮدی ،اﻧﺼﺎف و ﻣﺮوت ﻋﺪول ﻧﮑـﺮد .در ﻣﯿـﺪان ھـﺎی ﺟﻨـﮓ ھﻤﯿﺸـﻪ ﭘﯿـﺮوز ﺑـﻮد و ﭼـﻮن وارد
ﺷﮭﺮھﺎ و ﭘﺎﯾﯿﺘﺨﺖ ھﺎ ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﺎﻧﺪه و ده ھﺎ
ھﺰار ﻣﺮدم را از ﻟﺐ ﺗﯿﻎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،ﺷـﮭﺮھﺎ را وﯾـﺮان و ﺳـﺎﮐﻨﮭﺎی آن را ﺑـﻪ اﺳـﺎرت ﻣـﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ ،وی در
ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧـﺰد .ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻋﮑـﺲ ،ﺳـﻌﯽ و
ﮐﻮﺷــﺶ ﻓﺮاواﻧــﯽ در آﺑ ـﺎد ﮐــﺮدن زﻣــﯿﻦ و ﻧﺠــﺎت ﺑﯿﭽﺎرﮔــﺎن و اﺣﯿــﺎی ﻣــﺪﻧﯿﺖ ھــﺎی ﺳــﺎﺑﻖ ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﺑــﺮد«.
ﺑﺮداﺷﺖ رﺿﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﻓﺮھﺎد)ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﻮروش ﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮ ﮔﺰﻧﻮﻓﻦ
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-ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری وﯾﻞ دوراﻧﺖآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮروش زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش اﻧـﺪام ﺑـﻮده ،ﭼـﻮن ﭘﺎرﺳـﯽ ھـﺎ ﺗـﺎ آﺧـﺮﯾﻦ
روزھﺎی دوره ھﻨﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وی ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺪام ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﻧـﺪ ،دﯾﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ وی
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ»ﺷﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ« اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ دوره ﺗﺎرﯾﺦ اﯾـﺮان ﺑـﺮ
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﻮروش ﺳﺮﺑﺎزھﺎی ﻣﺎدی و ﭘﺎرﺳﯽ را ﭼﻨﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﺳـﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در آﻣﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺎردﯾﺲ و ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ،و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﻗﻮام ﺳـﺎﻣﯽ
را ﺑﺮ ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎن داد ﮐﻪ ،ﺗﺎ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ،دﯾﮕـﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ دوﻟـﺖ و ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﺑﺴـﺎزﻧﺪ،
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی در ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ آﺷﻮر و ﺑﺎﺑﻞ و ﻟﯿﺪﯾﺎ و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑـﻮد ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﭘـﺎرس
ﺳﺎﺧﺖ ،و از ﻣﺠﻤﻮع آﻧﮭﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻗﺒﻞ از دوﻟﺖ روم ﻗﺪﯾﻢ ،و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮش اداره ﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺘﮭﺎی ھﻤﻪ دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
آن اﻧــﺪازه ﮐــﻪ از اﻓﺴــﺎﻧﻪ ھــﺎ ﺑــﺮ ﻣــﯽ آﯾــﺪ ،ﮐــﻮروش از ﮐﺸــﻮر ﮔﺸــﺎھﺎﯾﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﯿﺶ از ھــﺮ
ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎی دﯾﮕﺮ او را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑـﺮ ﺑﺨﺸـﻨﺪﮔﯽ و ﺧـﻮی ﻧﯿﮑـﻮ
ﻗﺮار داده ﺑﻮد .دﺷﻤﻦ ھﺎی وی از ﻧﺮﻣﯽ و ﮔﺬﺷﺖ او آﮔﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ ،و ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ ﺟﮭـﺖ در ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ ﮐـﻮروش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ و ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟـﺰ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﮑﺸـﺪ ﯾـﺎ ﺧـﻮد
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ھـﺮودوت داﻧﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﺮزوس را از ﺳـﻮﺧﺘﻦ در ﻣﯿـﺎن ھﯿﺰﻣﮭـﺎی
اﻓﺮوﺧﺘﻪ رھﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﺶ داﺷﺖ و از راﯾﺰ ﻧﮭﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر او ﺑـﺎ
ﯾﮭﻮدﯾــﺎن .ﯾﮑــﯽ از ارﮐــﺎن ﺳﯿﺎﺳــﺖ و ﺣﮑﻮﻣــﺖ وی آن ﺑــﻮد ﮐــﻪ ،ﺑــﺮای ﻣﻠــﻞ و اﻗــﻮام ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﮐــﻪ اﺟــﺰای
اﻣﭙﺮاطﻮری او را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه دﯾﻨﯽ و ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﻘﺘﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺻﻞ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﺮدم آﮔﺎھﯽ داﺷﺖ و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ھﺮﮔﺰ ﺷﮭﺮھﺎ را ﻏﺎرت ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻣﻌﺒـﺪھﺎ را وﯾـﺮان ﻧﻤـﯽ ﺳـﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺧﺪاھﺎی ﻣﻠﺖ ھﺎی ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ﭘﺮﺳﺘﺸـﮕﺎھﮭﺎ و آراﻣﮕﺎھﮭـﺎی
ﺧﺪاھﺎ ،از ﺧﻮد ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ  ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺳﺨﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ،
در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﺣﺘﺮام وی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪھﺎ و ﺧﺪاھﺎی ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻣﻘﺪم او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﺮ وﻗﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﻣﯽ ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﮭﺎﻧﮕﺸﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ از وی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و درﺳﺘﮑﺎری ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاھﺎی ﻣﺤﻞ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﺎﭘﻠﻌﻮن ھﻤـﻪ
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دﯾﻦ ھﺎ را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ و ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﯿﺶ از ﻧـﺎﭘﻠﻌﻮن ﺑـﻪ اﺣﺘـﺮام ھﻤـﻪ
ﺧﺪاھﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.

ھﻤـﻪ ﻣـﺮدم از ﺗﺎﺟﮕـﺬاری ﮐـﻮروش ﺷـﺎد ﻣـﯽ

وﯾﻞ دوراﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﺮﺳﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨـﺪ،

ﺷﻮﻧﺪ .روح ﺷﺎھﺎﻧﻪ داﺷﺖ و ﺷﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣـﯽ ﺧﺎﺳـﺖ ،در اداره اﻣـﻮر ﺑـﻪ ھﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﯽ ھﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔـﻮاری رﻓﺘـﺎر ﻣـﯽ ﮐـﺮد و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ ،ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ھـﺎ درﺑـﺎره
وی داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و او را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﮭﻠﻮان ﺟﮭﺎن ،ﭘﯿﺶ از اﺳﮑﻨﺪر ،داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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--ﻣﮭﺎﺟﺮت آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ و ورود ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود آﻧﮭﺎ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.

ﺑﺎد ﺷﺮوع ﺑﻪ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮد وﻗﺘـﯽ داﻧـﻪ ھـﺎ در ﭘـﯽ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗـﺎزه ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑـﺎد
ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را در ﻣﮭﺎﺟﺮت و رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن دردﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﻣـﯽ
دﯾﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﻼﯾﻢ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه را در آﻧﮭﺎ ﻗﻮی و ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺷﺮوع ﺷﺪ و آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ھﺎی ﮔﺮده ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺪه ای آن را ﯾﮏ ﻧﮋاد و ﻋﺪه ای آن را ﻧﺎم ﻗﻮم ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﮔﻔﺘـﻪ ای
ھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺎور ﺑﻮدن آرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﮭﺎی در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﺎور را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻢ ،ﺟﺪا از ﺑﺎور ،ﻗﻮم ﯾﺎ ﻧﮋاد ﺑﻮدن آرﯾﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه اﯾـﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﮋاد ،زﺑﺎن و ﺑﺎورھﺎی ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھـﺎی ﮔﺴـﺘﺮده ای از ﺟﮭـﺎن آن
روز ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﮔﺴﺘﺮه ای را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب)اروﭘﺎ( رﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ژرﻣﻦ ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
و ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ،و در ﻧﮭﺎﯾـﺖ ﻗﺴـﻤﺘﯽ ھـﻢ در اطـﺮاف درﯾـﺎی ﺧـﺰر و
ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮ آن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﻓﻼت اﯾﺮان ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
وﯾﻞ دوراﻧﺖ در ﻣﻮرد ھﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
»در آن درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ﻧﮋادی ﭘﺎره ای دوﻟﺘﮭﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ،اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣﺎﻣـﻞ و ﻧﺎﻗـﻞ
ﺗﻤﺪن ھﻢ ﺑﻮده ،ﺳﮭﻢ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺮاث ﻧﮋادی ادا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ﺗﻨﮭـﺎ از آن ﺟﮭـﺖ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺼﺮ در ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺟﮭـﺖ اھﻤﯿـﺖ
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دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﻮام ھﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آﺳﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺘﺮا ،اﯾﻨـﺪرا
و وروﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺧﺪاھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرس و ھﻨﺪ راه را ﺑـﺮای ﻣـﺎ ھﻤـﻮار ﻣـﯽ ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﺧـﻂ
ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻄﻮر ﻧﮋادی را ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯿﮭﺎ ﻣﺘﻤﺪﻧﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮام ھﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در ظﺎھﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ
آن ﻣﺮدم از راه ﺑﻮﺳﻔﻮر و ھﻠﺴﭙﻮﻧﺖ)دارداﻧﻞ( و درﯾﺎی اژه ،ﯾﺎ از راه ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ واﻗـﻊ
در ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺎم آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ دارد ،ھﺠﺮت ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان طﺒﻘﻪ ای ﺟﻨـﮓ آور در آن
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺑﻮﻣﯿﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده ،ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺣﻮاﻟﯽ  ۱۸۰۰ﻗﺒﻞ
از ﻣﯿﻼد اﯾﻦ ﻗﻮم را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ھﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺸﻮن ﻧﻔـﻮذ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎطﺮ اﻣﭙﺮاطﻮری ﻣﺼـﺮ ﺷـﺪﻧﺪ ... .راﻣﺴـﺲ دوم ﻧﺎﭼـﺎر
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺘﯿﮭﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺤﯽ ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺎه ﺣﺘﯿﮭـﺎ ﺑـﺎ ﺧـﻮد اﻋﺘـﺮاف ﮐﻨـﺪ ... .ﺣﺘﯿﮭـﺎ ،ﺑـﻪ ھﻤـﺎن
ﺻﻮرت اﺳﺮار آﻣﯿﺰی ﮐﻪ وارد ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕـﺮی
رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ رﻓﺖ«.
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-و اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎدر ﮐﺘﺎب ھﺎی ودا و اوﺳﺘﺎ ﮐﻪ از ﮐﮭﻨﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎی ھﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﻮده ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐـﺎن ،ﻋﻠـﺖ
ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﻣﺴﯿﺮ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﻨﺎﺧﺖ.
اوﺳﺘﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ را اﯾﺮﯾﻨﻢ وﯾﺞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮش آب و ھـﻮا ﺑـﺎ زﻣـﯿﻦ ھـﺎی
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﺮﻣﺎ ﺷﺪه و وﻗﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺧـﻮد آرﯾـﺎﯾﯽ ھـﺎی ﻣﮭـﺎﺟﺮ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده اﻧـﺪ ،اﻣـﺮوزه دﻟﯿـﻞ ھـﺎی
دﯾﮕﺮی را ھﻢ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ روی داده ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و
ﮐﺎھﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،و اﺧﺘﻼف ھﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎی ھﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ آرﯾﺎﯾﯽ ھـﺎ ﻧﻈﺮھـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ وﺟـﻮد دارد ﻋـﺪه ای زادﮔـﺎه اﺻـﻠﯽ آرﯾـﺎﯾﯽ ھـﺎ را
دﺷﺖ ھﺎی ﺟﻨﻮب روﺳﯿﻪ)ﺳﯿﺒﺮی( و اطﺮاف درﯾﺎﭼـﻪ آرال در آﺳـﯿﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ و ﻋـﺪه ای دﯾﮕـﺮ
زادﮔﺎه اوﻟﯿﻪ را ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ.
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-ﻣﺴﯿﺮھﺎی ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان دارای دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻧﻈﺮﯾﻪ اول ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ورود را از ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮق اﯾـﺮان ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎھﯽ ﺑـﻪ وﻧﺪﯾـﺪاد)ﯾﮑﯽ از
ﻧﺴﮏ ھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ اوﺳﺘﺎی اﻣﺮوزی( ﻧﺎم ﺣﺪود ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾـﺎﯾﯽ را ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ در راه ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪھﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ورود ھﻤـﯿﻦ آرﯾـﺎﯾﯽ ھـﺎ اﯾـﺮان
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻣﺴﯿﺮ ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن آﻧﮭﺎ از آرﯾﺎﯾﯽ ھﻨﺪی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺎﻧﺰده
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه در اوﺳﺘﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از آن ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده و از ﭘﺎﻧﺰده
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ اوﻟﯽ اﯾﺮﯾﻨﻢ وﯾﺞ و دو ﺗﺎی آﺧﺮ را ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻨﺠﺎب ھﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ اﻟﺒﺮز داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻂ ﺳﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎر آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮده  :آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻐﺪ ﺑﻪ
طﺮف ﻣﺮو آﻣﺪه ﺑﻌﺪ ھﺮات ،ﻧﯿﺴﺎﯾﻪ و ﮐﺎﺑﻞ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪ طﺮف رﺧﺞ و ھﯿﻠﻤﻨﺪ رﻓﺘـﻪ ،ﭼـﻮن
ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ زرﻧﮓ)درﯾﺎﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن( رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺰﺑﻮر در آن زﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻪ
آن طﺮف ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در طﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ آن اراﺿﯽ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺮان ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸـﻮد
و اﯾﻦ اراﺿﯽ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﯽ آﺑﯽ و آب و ھﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم ،آراﯾﯽ ھـﺎ را ﺟﻠـﺐ ﻧﻤـﯽ ﮐـﺮده .از اﯾـﻦ ﺟﮭـﺖ
ﺑﻌﺪ ار اﺷﻐﺎل ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ طﺮف ﻣﻐﺮب رﻓﺘﻪ وﻻﯾﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ دﻣﺎوﻧﺪ و ری را اﺷـﻐﺎل ﮐـﺮده
اﻧﺪ.
و ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ را از راه ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ :
ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻢ اﯾﺮﯾﻨﻢ وﯾﭻ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اطﺮاف درﯾﺎﭼـﻪ آرال ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ ،ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﮭـﺎﺟﺮت دو
ﮔﺮوه آرﯾﺎﯾﯽ)ﻣﺎد و ﭘﺎرس( را درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﻗﻔﻘﺎز و ﺳﭙﺲ ﻏﺮب ﻓﻼت اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ھـﺰار ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ در ﺷـﻤﺎل ﻓـﻼت اﯾـﺮان ،در
دﺷﺖ ھﺎی اﮐﺮاﯾﻦ و در ﮐﻨﺎره ھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ،ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﺠﻮ و ﺟﻨﮓ آور ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﻧـﺪ ﮐـﻪ
آن ھﺎ را ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﮔـﺎوداری و ﮐﺸـﺎورزی داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ
آﻧﮭﺎ ﭘﺪر ﺳﺎﻻری و در ﮔﺮدوﻧﻪ ھﺎی ﺗﯿﺰرو ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪھﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻮ و آن ﺳـﻮ ﻣـﯽ
رﻓﺘﻨﺪ .آن ھﺎ ﮐﻤﺎﻧﺪار و ﺳـﻮاراﻧﯽ ﺧـﻮب ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺖ ﻧﻤـﯽ ﭘﺮﺳـﺘﯿﺪﻧﺪ وﻟـﯽ ﻧﯿﺮوھـﺎی طﺒﯿﻌـﯽ را ﺧـﺪا ﻣـﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ،ﺧﺪای آﺗﺶ و  .(...اﯾﻦ ﺧﺪاھﺎ ھﻢ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ ... .ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ ﮐـﻪ
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ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،در آﻏﺎز ھﺰاره دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ در آﻣﺪﻧﺪ و ھﻤـﻪ اروﭘـﺎ و ﻧﯿﻤـﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮی آﺳﯿﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎی آوردﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ از آن ھﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ھﺮات و دره ھﺎی ھﻨـﺪوﮐﺶ و ﺷـﺎﺧﻪ ای
ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﯽ ھﺎ در آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻗﺒﯿﻠـﻪ ھـﺎ از راه ﺑﺎﻟﮑـﺎن و درﯾـﺎی اژه ﺑـﻪ
آﺳﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ھﯿﺘﯽ را ﺑﻨﯿﺎد رﯾﺨﺘﻨﺪ ... .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑـﻮﻣﯽ اﺛـﺮ ﻓـﺮاوان
داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ،اﻧﺪک اﻧﺪک ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮن آﻧﮭﺎ)ﻧﮋاد آﻧﮭﺎ( ﮔﻢ ﺷﺪ ... .در آﻏـﺎز ھـﺰاره
ﯾﮑﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣـﯿﻼد ﺑـﺎز ﺟﻨﺒﺸـﯽ ﺗـﺎزه در ﻣﯿـﺎن ھﻨـﺪواروﭘﺎﯾﯽ ھـﺎ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪ و آن ھـﺎ راه ھـﺎی رﻓﺘـﻪ را ﺑـﺎز
ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ و داﺷﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ ﺗـﺎزه در آﻣﺪﻧـﺪ .ودﯾﮭـﺎ و ﺷـﮭﺮھﺎ را
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردﻧﺪ و دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ھـﺎی ﮐـﻮﭼﮑﯽ در ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﺳـﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
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-ﻣﺮدی ﺑﺰرگ از ﻗﻮﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟﻢدر ﺗﻤﺎم ﺗﮑﺎﭘﻮھﺎ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن ﻣﮭﺎﺟﺮھﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﮐﻦ ھـﺎی ﺑـﻮﻣﯽ و ﻣﺸـﮑﻞ ھـﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ،ﺗﻤﺪن و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳـﻘﻮط ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و اﯾـﻦ
ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی از ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد.
ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ذھﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ذھﻦ ھﺎی ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ) ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪو ﺑﺮدﮔـﯽ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
اﻧﺴــﺎﻧﮭﺎ و ﻧﺎﺑﻮدﯾــﻪ ﺑﺎورھــﺎی آﻧﮭــﺎ ،ﻏــﺎرت و ﻧﺎﺑﻮدﯾــﻪ ﺷــﮭﺮھﺎ و ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ھــﺎ را اﻓﺘﺨــﺎری ﺑــﺮای ﺧــﻮد ﻣــﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ( رﺷﺪ ﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺟﺰو اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار داد
ﺗﺎ ھﻤﯿﺸﻪ از او ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﺷﻮد.
واﻟﺘﺮ ھﯿﻨﺘﺲ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﯾﺮان ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻮروش ﺳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری را از ﭘﺎ در آورد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﺎد ،ﻟﯿﺪﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺳﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوا ،ﻧـﻪ آﺳـﺘﯿﺎگ ،ﻧـﻪ
ﮐﺮزوس و ﻧﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ را ﻧﮑﺸﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮای آﻧﮭـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﺎھﺎﻧﻪ ای
ﻓﺮاھﻢ آورد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﻮروش ھﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻮﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
او را ﮐﻮروش ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ,ﻣﺮدی از ﻗﻮﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﮭﻤـﺎن،
ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻧﺎم و ﻗﺒﯿﻠﻪ او ﺑﺮای ھﻤﯿﺸـﻪ در ﺗـﺎروﭘﻮد ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﯿﮑـﯽ ﯾـﺎد ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑـﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪ و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ دور ﺷـﺪن
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﺎ و دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮرﯾﮭﺎی آرﯾﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮐﻮروش ،روز ﺑﻪ روز ﻧﯿﺮوی آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗـﻮان ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ را رو ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺪه ای از اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﮭﺎﺟﺮ در ﺟﻨﮓ ھﺎ ﺣﺬف و ﻋـﺪه ای دﯾﮕـﺮش
ھﻢ در ﺑﻮﻣﯽ ھﺎ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﮭﺎﺟﺮ)و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮭﺎﺟﻢ( ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
رﺳﯿﺪ و ﺟﺎﯾﺶ را دﯾﮕﺮ ﻗﻮم ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺎﻗﺒﺘﯽ ﺟـﺰ ﮐﻮﭼـﮏ و ﺿـﻌﯿﻒ ﺷـﺪن روز ﺑـﻪ روز اﯾـﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ از ﺑﺰرﮔﯽ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺟـﺰ ﻧـﺎم اﯾـﺮان و از آن ﭘﺎدﺷـﺎه
ﺑﺰرگ و ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی او ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﺎدش ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ﻓﮭرﺳت

52

Hamid ra 86

ﮔﺮﯾﺸﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻣﮭﺎﺟﻢ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ)آرﯾﺎﯾﯽ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ و زن و ﺑﭽﻪ وارد ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺳـﻮاراﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ
ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺮای ﻣﺤﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺟﺎی آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪھﺎی ﻧﮋادی ﻣﺎدھـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رﻓﺘﻨـﺪ و ﺧـﻮد را
آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،در ھﺰاره ﯾﮑﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧـﺪ و در ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺪه ھﺸـﺘﻢ ق.م در ﻓـﺎرس
اﻣﺮوزی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
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-ﻧﺎم ھﺎی ﮐﻮروش در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ و زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎی اﯾﻦ ﻧﺎم را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﯾﻦ ﻧﺎم را ﮐﻮرو  koroﯾﺎ ﮐﻮرش  kurushﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﯽ ﮐﻮ-رش ku-rash
در زﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮐﻮ-ر-اش ku-ra-ash
در ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ اﯾﺴﮑﯿﻠﻮس Aeschylus
ھﺮودوت او را ﮐﻮرس ﺧﻮاﻧﺪ kyros
ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﻣﻨﺠﯽ ﺧﻮد را ﮐﻮرش ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
روﻣﯽ ھﺎ ﺑﻪ آن ﺳﯿﺮوس ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ Cyrus
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﺎ ھﻢ آن را ﺳﯿﺮوس ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ آن را ﺳﺎﯾﺮوس
ﻣﻌﻨﯽ و رﯾﺸﻪ اﯾﻦ واژه ﮐﻮروش ھﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮھﺎ ﺑﺮ ﺳـﺮ آن رﻧـﺞ ھـﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪه و ﻧﻈﺮھﺎی ﻓﺮاوان و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
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-دﯾﮕﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﯿﺶ از ورود ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ و در زﻣﺎن آﻧﮭﺎﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺎد و ﭘﺎرس )ﮐﻪ اﺗﺤﺎدی ﺑﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺎ رھﺒﺮﯾﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ رﻗـﻢ زدﻧـﺪ( ﻣـﺮدم دﯾﮕـﺮی
در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎدوﺳﯽ ھﺎ ،ﮐﺎﺳﭙﯽ ھﺎ ،ﮐﺎﺳـﯽ ھـﺎ ،آﻣﺎردھـﺎ در ﻧـﻮاﺣﯽ
ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﺧﺰر اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪه ای ،اﺣﺘﻤﺎل آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻠﺘﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻮﺑﯽ ھﺎ ،ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﮐﻮﺗﯿﺎن و ﺑﻪ وﯾـﮋه ﻋـﯿﻼم اﺷـﺎره
ﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ از ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ،ﻋﯿﻼم ﺟﻨﮓ ھﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ را ﺑـﺎ آﺷﻮر)ﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ در
ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ رود دﺟﻠﻪ و ﮐﻮھﺴﺘﺎن ھﺎی اطﺮاف( ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﺷﻮر ﺑﺎﻧﯿﭙﺎل ﯾﮑـﯽ
از ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آﺷﻮر ﺗﺼﺮف ،ﻣﺮدم ﻋﯿﻼم ﮐﺸﺘﻪ و دوﻟﺖ آن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.

ﺧﺪای آﺷﻮر
آﺷﻮر ﺑﺎﻧﯿﭙﺎل درﺑﺎره ﻓﺘﺢ ﻋﯿﻼم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎک ﺷﻮﺷﺎن و ﺷﮭﺮ ﻣـﺎداﮐﺘﻮ و ﺷـﮭﺮھﺎی دﯾﮕـﺮ
را ﺑﺎ ﺗﻮﺑﺮه ﺑﻪ آﺷـﻮر ﮐﺸـﯿﺪم ،و در ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﻣـﺎه و ﯾـﮏ روز ﮐﺸـﻮر ﻋـﯿﻼم را ﺑـﺎ ھﻤـﻪ ﭘﮭﻨـﺎی آن ،ﺟـﺎروب
ﮐﺮدم.ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻤﺮورا از ﭼﺎرﭘﺎھﺎ و ﮔﻮﺳﭙﻨﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻧﻐﻤﻪ ھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﺳـﺎﺧﺘﻢ و ﺑـﻪ درﻧـﺪھﺎ،
ﻣﺎرھﺎ ،ﺟﺎﻧﻮران و آھﻮھﺎ رﺧﺼﺖ دادم ﮐﻪ آن را ﻓﺮو ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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آﺷﻮر ﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎل
و ﭘﺲ از ﻋﯿﻼم اﯾﻦ ﻣﺎدھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آﺷﻮر وارد ﻧﺒﺮد ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس و ﻋﻤﺎن از ﺣﺒﺸﯽ ھـﺎ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﻪ از ﻣـﺮدم ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺖ
ﻣﺴﮑﻮن ﺑﻮده ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻼت اﯾﺮان ،ﻗﻔﻘﺎزﯾـﻪ و اروﭘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ در زﻣـﺎن ﺑﺴـﯿﺎر
ﻗﺪﯾﻢ از ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ھﺎ ﯾﺎ از ﻧﮋادی ﮐﻪ ﺷﮑﯿﻞ ﻧﺒﻮده ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل وﻗﺘـﯽ آرﯾـﺎﯾﯽ ھـﺎ ﺑـﻪ
ﻓﻼت اﯾﺮان آﻣﺪه اﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﺷﺖ و از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،ﻋﺎدت ھـﺎ ،اﺧـﻼق و ﻣـﺬھﺐ از آﻧﮭـﺎ
ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،زﯾﺮا آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ را )دﯾﻮ( ﯾﺎ )ﺗﻮر( ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧـﺪ.ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ در ﻣﺎزﻧـﺪران آﺛـﺎری
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﻓﺘﺎر آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣـﺮدم
ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﮐﻪ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ آﻧﮭﺎ را از ﺧﻮد ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ھﺎ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎدھﺎ و ﭘﺎرس ھﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺳـﮑﺎھﺎی آرﯾـﺎﯾﯽ اﺷـﺎره
ﮐﺮد ،ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﮑﺎھﺎ زﯾﺎد ﺑﻮد و ﻋﺪه ای از آﻧﮭﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺧﻮد وارد ﻣﺎد ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﺒﺮدھـﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻣﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی رﺳﯿﺪه ،ﻗـﺪرت زﯾـﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ھﻮوﺧﺸﺘﺮه)ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑـﺰرگ ﻣـﺎد( ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﮐﺸـﯿﺪن
ﻧﻘﺸﻪ و ﮐﺸﺘﻦ رھﺒﺮھﺎی ﺳﮑﺎھﺎ آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ.
ﻣﺎدھﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﺸﯿﻤﻦ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و در اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺪه ھﺸﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در اﯾـﺮان ﻏﺮﺑـﯽ
ﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آﺷﻮری ھﺎ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﻧﮭـﺎ ﯾـﻮرش ﻣـﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﺳﺎل ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ)ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل( اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ھﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
آﺷﻮر در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎد ،ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪ.
و ﻣﺎدھﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ۱۲۰ﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ در اﺗﺤﺎدی ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ رﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺎرس ھﺎ دﯾﮕﺮ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ وارد ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب اﯾـﺮان اﻣـﺮوزی ﺷـﺪﻧﺪ ،دﯾـﺎﮐﻮﻧﻮف در ﻣـﻮرد زﻣـﺎن
اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﺎد و ﭘﺎرس در ﻏـﺮب اﯾـﺮان اﻣـﺮوزی ﮔﻔﺘـﻪ از ﻗـﺮن ﻧﮭـﻢ ﭘـﯿﺶ از ﻣـﯿﻼد ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺷـﻮری
اﺳﺎﻣﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ رﯾﺸﻪ آرﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،از ﻣﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽ دھﻨـﺪ اﻣـﺎ در ﻗـﺮن ﻧﮭـﻢ ﺗـﺎ
ھﻔﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ھﻨﻮز ﻏﯿﺮ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﺮق
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ری و اﺻﻔﮭﺎن زﺑﺎن ﻣﺎدی ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎرس ھﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮب اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺸـﻤﻦ در
اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرس ھﺎ در ﭘﺎرﺳﻮا)ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﯿﻦ ﮐﻮه اﻟﻮﻧـﺪ و ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ در ﻋـﺮاق( اﻗﺎﻣـﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و در ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺟﻨـﻮب ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ وﻟـﯽ ﺑﻌـﺪ ﻧﻈـﺮ
ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﮐﺮد آﺷﻮری ھﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ در ﭘﺎرﺳﻮا ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎرﺳﻮاش)در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮ( ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺒﻊ ھﺎ ﭘﺎرﺳﻮا ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﻮاش ﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﯾﭽﺎرد ﻧﻠﺴـﻮن ﻓـﺮای اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ را
دارد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﻮاش ،ھﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﻮای آﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗـﻮی ھﻤـﺎن ﭘـﺎرس
ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺸﺎن اﺳﺖ.
و ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺎم ﭘﺎرﺳﻮا ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﺎرس ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺒﺎھﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪن از آن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﮭرﺳت

57

Hamid ra 86

ﭘﺎرس ھﺎ در اﺑﺘﺪا ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدھﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎدھﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭘﺎرس ھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷـﺪه و اﯾـﻦ دو ﮔـﺮوه آرﯾـﺎﯾﯽ ﺑﻌـﺪ از ﯾﮑـﯽ
ﺷﺪن ﻧﺎم ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﺗﺒﺎر ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﺑﻪ ھﺨﺎﻣﻨﺶ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
و در واﻗﻊ ﻣﺎدھﺎ از آن ﭘﺲ در اﺗﺤﺎدی ﺑﺎ ﭘﺎرس ھﺎ و ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ آرﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎرت ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﯾﺮان اﻣﺮوزی( ﺳـﺎﮐﻦ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻋـﺪه ای ﭘـﺎرت و
ﭘﺎرس را ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﮭـﺎ را ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﮭـﺎﺟﺮت و ﺗﻔـﺎوت ﮐﻮﭼـﮏ در ﻧـﺎم
آﻧﮭﺎ را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﭘﺎرت ھﺎ ﭘﺲ از ھﺠﻮم اﺳﮑﻨﺪر در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻓﻼت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣـﺮگ اﺳـﮑﻨﺪر و در
زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻮﮐﯽ ھﺎ ،اﺷﮑﺎﻧﯽ ھﺎ در ﺣﺪود ھﻤـﺎن ﻧـﻮاﺣﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺮور ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺎزه واردھﺎ ﻣﺎدھﺎ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
ھﻤﺪان و ﭘﺎرس ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﻓﺎرس اﻣﺮوزی رﺳﯿﺪﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی از ﻗﺒﯿﻠـﻪ ھـﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرت ھﺎ ،ورﮐﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﺧﻮارزﻣﯽ ھﺎ ،ﺳﻐﺪی ھﺎ ،ﺑﺎﺧﺘﺮی ھﺎ ،زرﻧﮕﯽ ھـﺎ ،ھﺮاﺗـﯽ
ھﺎ ،ﻣﺮوزی ھﺎ و ﮔﻨﺪاری ھﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺧﺎور ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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-ﮐﻮروش در دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی اﻣﺮوزی:در اﯾﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮھﺎی ﺟﻨﮓ و ﻗﺪرت،ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .ﭼﺸـﻢ ھـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ دﯾـﺪﮔﺎھﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت و
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ و ﺗﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓـﺮض ھـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﻀـﺎوﺗﺶ ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﯽ او اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ،دﯾﮕـﺮی ﺗـﻮان ﭘـﺬﯾﺮش ﭼﻨـﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮدی ﺑـﺰرگ را ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﭘـﺲ
ﺗﺤﺮﯾﻒ و اﻧﮑﺎرش ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾـﮏ ﮐـﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮدھـﺎی ﺑـﺰرگ او ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ھـﺎی ﺧـﻮد ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
ﺧﻮاﻧﺪش و ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺷﺪ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ ﺷﻌﺎر ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ از اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﺣـﺲ ﺧـﻮب
ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ...
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-دﯾﻦ ﮐﻮروشاز آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎ ،ﻣﺘﻦ ھﺎی ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪرک ھﺎ از زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه،
در ھﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﮭﺎ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ و آن ﻣﺘﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد او ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ھـﯿﭻ
اﺷﺎره ای ﺑﻪ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮدن ﮐﻮروش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد دﯾﻦ ﮐﻮروش اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد او واﺿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑـﻪ ھﻤـﻪ ﺑﺎورھـﺎ و ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎی ﻣـﺮدم ﺑـﻮﻣﯽ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺗﻌﺼﺒﯽ ﺑـﻪ
دﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎورھﺎ و ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎی ﻣـﺮدم ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺪھﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻤﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎری از ﺧﺪاھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺪﮔﺎه
ھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ،ھﯿﭻ ﮔﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻌﺒﺪﮔﺎه ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ زد.
ﭘﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺎور ﺧﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﮐـﺮدن
ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از دﯾﻨﯽ ﺧﺎص ﻧﻤﯽ دﯾﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮﺗﺮی را در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،ارﺗـﺶ و ﻣـﺮدم ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی ﺑـﻮﻣﯽ ﮐـﻪ از او
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯿﺪن آزادی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ و اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت
درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﮐﻢ ھﺎ در ھﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻧﺎم او ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑـﻪ ﻧﯿﮑـﯽ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر و ﯾـﺎد
ﺷﻮد .وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ،ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻮدن
ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه ھﺎی آن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﮭﺎﯾﺘﯽ ﺟـﺰ وﯾﺮاﻧـﯽ و ﻧـﺎﺑﻮدی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﯿﺸـﺘﺮ رھﺒﺮھـﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوھﺸﮕﺮھﺎ ﮐﻮروش را زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ.
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ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﻟﻮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آن
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،ﮐﻮروش زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ رﻓﺘﺎر او ﺑﺎ آﻣﻮزه ھﺎی زرﺗﺸﺖ و اﺻﻮل دﯾـﻦ او ﻧﻘﻄـﻪ ھـﺎی
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او از دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ اﺛﺮھﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑـﺎور ﯾـﺎ ﺗﻌﺼـﺐ ﺧﺎﺻـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و از ﺧـﺪاھﺎی ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورده ﺳﭙﺎﺳـﮕﺬاری ﻣـﯽ ﮐـﺮد .ھﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در اﺳـﺘﻮاﻧﻪ
ﮐﻮروش ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
ﺧﻂ  ۱۹اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش ،ﻣﺮدم ﺳﺮوری را ﺷﺎدﺑﺎش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾـﺎری او از ﭼﻨﮕـﺎل ﻣـﺮگ و ﻏـﻢ ،رھـﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.ھﻤﻪ ﺧﺪاھﺎ او را ﺳﺘﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺧﻂ  ۲۲اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش ،از دودﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اش را ﺧﺪای ﺑﻌـﻞ و ﺧـﺪای
ﻧﺎﺑﻮ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺧﻮاھﺎﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر وارد ﺑﺎﺑﻞ
ﺷﺪم .و ...
ﺧﻂ  ۲۳اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش ،ھﻤ ٴﻪ ﻣﺮدم ﮔﺎمھﺎی ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺑﺎرﮔﺎ ِه ﭘﺎدﺷـﺎه ھـﺎی ﺑﺎﺑــِﻞ ﺑـﺮ
ﻪ ﻣـﻦ ﮐـﺮد ،زﯾـﺮا ﻣـﻦ او را ارﺟﻤﻨـﺪ و
ﺖ ﺷﮭﺮﯾﺎری ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﻣﺮدوخ ،دلھﺎی
م ﺑﺎﺑــِﻞ را ﻣﺘﻮﺟـ ِ
ِ
ﺗﺨ ِ
ﭘـﺎک ﻣـﺮد ِ
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻢ.

ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاھﺎی ﺑﺎﺑﻞ
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ﮏ ﻣﻦ ،ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ.
ﺧﻂ  ۲۶اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش ... ،ﻣﺮدوخ از
ﮐﺮدار ﻧﯿ ِ
ِ
ـﺮ ﻣــﻦ »ﮐﻤﺒﻮﺟﯿــﻪ« و
ـﮕﺮ او ھﺴــﺘﻢ ،ﺑــﺮ ﭘﺴـ ِ
ﺧــﻂ  ۲۷اﺳــﺘﻮاﻧﻪ ﮐــﻮروش ،او ﺑــﺮ ﻣــﻦ ،ﮐــﻮروش ،ﮐــﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸـ ِ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻦ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ھﻤ ٴﻪ
ِ
ﺧﻂ  ۲۸اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش ،ﺑﺮﮐﺖ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽاش را ارزاﻧﯽ داﺷﺖ .ﻣﺎ ھﻤﮕﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و در ﺻﻠﺢ و آﺷـﺘﯽ،
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮدوخ ،ھﻤ ٴﻪ ﺷﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اورﻧﮓِ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ... .
م ﺑﻠﻨﺪش را ﺳﺘﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ
ِ
ﻣﻘﺎ ِ
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-اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار و ﻧﻘﺪ داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑﺰرگاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﺪار ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺑﺎل و ﺗﺎﺟﯽ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﺳـﺪه ﻧـﻮزدھﻢ ﻗﺴـﻤﺖ زﯾـﺎدی از آن ﮐﺎﻣـﻞ
ﺑﻮده و در ﺑﺎﻻی آن ﮐﺘﯿﺒﻪ ای ﺑﻪ ﺳـﻪ زﺑـﺎن ﺑـﻮده ﺑـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺘﻨـﯽ)ﻣﻦ ﮐـﻮروش ﭘﺎدﺷـﺎه ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ( ،ﮐـﻪ
اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺟﺰو ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار ﭘﯿﺶ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ)ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھـﺎ( در ﭘﺎﺳـﺎرﮔﺎد،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ روزﮔﺎری روﺑﺮوی درﮔﺎه ﺗﺎﻻر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ.
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ﺗﻌﺪادی از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ را در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓﺮوھـﺮ ،ﺗﻌـﺪادی آن را ﮐـﻮروش و ﺗﻌـﺪادی دﯾﮕـﺮ ھﺮﮔﻮﻧـﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﯿﻨﻪ ای ﺷﺪ ﺑـﺮ ﺗﻔﺴـﯿﺮھﺎی ﺷﺨﺼـﯽ و
ﻣﺬھﺒﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه)ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺟـﺰو ﺗﻔﺴـﯿﺮھﺎی ﺟﺪﯾـﺪ داﻧﺴـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪادی
دﯾﮕﺮ از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ( ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑـﻪ داﺳـﺘﺎن ھـﺎی
ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎخ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار ﺑﻮده و آن را ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ
ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺻﺎﺣﺐ دو ﻗﺮن ﯾﺎ دارای دو ﺷﺎخ«.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒـﺎط دادن ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﻟـﺪار ﮐـﻪ ﺗﻨﮭـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ آن را ﻣﻨﺴـﻮب ﺑـﻪ
ﮐﻮروش داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در داﺳـﺘﺎن ذوﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ رواﯾـﺖ ھـﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از آن ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی او ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی دﯾﮕﺮ از ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ،اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ھـﺎی ﯾﻤـﻦ)از ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﺣﻤﯿـﺮ(،
دارﯾﻮش ﺑﺰرگ ،ﭼﯿﻦ ﺷﯽ ھﻮان)ﺳﺎزﻧﺪه دﯾﻮار ﭼﯿﻦ( ،ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﻟﺘﺮ ھﯿﻨﺘﺲ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻓﻨﯿﻘﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﺎدی از
ﻧﮕﮭﺒﺎن ﮐﺎخ ﮐﻮروش.
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-دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽاﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎ و ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎدھﺎی ﻓـﺮاوان ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮔﺮوھـﯽ آن را ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺧـﻮد ﮐـﻮروش ﻣـﯽ
داﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻓﺮوھﺮ آن ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﻪ ای ھﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄـﻪ ای ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ
ﻧﻘﺶ و ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬار ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﻮﻟﮑﻼم آزاد ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار ،ﻧﺸﺎن دھﻨـﺪه ذوﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻘﯿﺪه او ھﻤﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ وی ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ،
از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﺳﺖ ،ﻧﺎﭼـﺎرﯾﻢ در اﯾﻨﺠـﺎ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﯿـﺮون
اﻓﺘﺎده و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ آورﯾﻢ .ﭼﮑﯿﺪه ﺳﺨﻦ ھﺎ و اﺳﺘﺪﻻل ھﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﻮﻟﮑﻼم آزاد را ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آورد،
-۱از ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐﺎﻣﯿـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ او داد ،ﺳـﺨﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ... .ﺑـﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﻮﻟﮑﻼم آزاد ،ھﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه در آﯾـﻪ ھـﺎی ﮐﺘـﺎب ﺑـﺎ ﮐﺎرھـﺎ و وﯾﮋﮔـﯽ ھـﺎی ﮐـﻮروش
ﺑﺮاﺑﺮی دارد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﻟﻮدی ھـﺎ ﭘﯿـﺮوز ﺷـﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺧـﺎور ﺗﺎﺧـﺖ و ﻣـﺮدم
ھﺎی زﯾﺎدی را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮد ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﻔﻘﺎز رﻓﺖ و ﺳﺪی در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻻﻧـﺎ
آزاد ،دو ﻧﺎم ﯾﻌﺠﻮج و ﻣﻌﺠﻮج ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی ﺳﮑﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ھـﺎ از آن ھـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ،ﯾﻮﺷـﯽ
 Yuehchiو ﻣﻨﮑﻮک ﯾﺎ ﻣﻐـﻮل ﯾـﺎد ﮐـﺮده اﻧـﺪ .وی ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﯾـﺎدآور ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺘﯽ و دادﮔـﺮی و
ﺧﺮدﻣﻨﺪی و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،او را ﺑﺎ ﮐـﻮروش ﯾﮑﺴـﺎن ﻣـﯽ
ﺳﺎزد ،ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎر و وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﮐﺎﻓﺮ.
-۲در ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ ﻣﮋده آزاد ﺷﺪن ﯾﮭﻮدی ھﺎ از ﺳﺘﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھـﺎ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،و در ھﻤـﺎن ﺟـﺎ از
روﯾﺎی داﻧﯿﺎل ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺎ ﻗﻮچ دوﺷﺎﺧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻪ ﺗﺎز دﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺑﺰ ﮐﻮھﯽ ﺗـﮏ
ﺷﺎخ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰار ﺷﺎھﻨﺸـﺎھﯽ ﭘﺎرﺳـﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﮐـﻮروش ،ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﻮچ دو ﺷﺎخ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،و ذوﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ ﺗـﻮرات ھـﻢ ﻓـﺮد دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﮐـﻮروش ،رھـﺎﯾﯽ
دھﻨﺪه ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد.
-۳ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﻮروش ھﻢ در راﺳﺘﺎی دﻟﯿﻞ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻮده .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳـﻨﮕﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧﺰدﯾﮑـﯽ
ھﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮ ...ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑـﻮد .ﺗﻨـﺪﯾﺲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در اﻧـﺪازه ﯾـﮏ اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮروش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .در دو طﺮف او دو ﺑﺎل ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻋﻘﺎب و در روی ﺳﺮ او دو ﺷﺎخ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺎخ ﻗﻮچ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮرات از ﮐﻮروش ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ذوﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ و ﻋﻘـﺎب ﺷـﺮق ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ھﻤﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﻮﻻﻧـﺎ اﺑـﻮﻟﮑﻼم آزاد) ﮐـﻪ ﻧﻈﺮھـﺎی او را ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺷـﺮوﻋﯽ ﺑـﺮ
ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻮروش داﻧﺴﺖ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮان ھـﻢ از ﻧﻈﺮھـﺎی او ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﻟﯿـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ( ﻣـﯽ
ﭘﺮدازد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﺎ و اﺳﺘﺪﻻل ھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﺷـﺎخ و ﻣﻘﺼـﻮد از آن ﺑـﻪ
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮان ھـﻢ در ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﮐﺴـﯽ ﺟـﺰ اﺳـﮑﻨﺪر ﻣﻘـﺪوﻧﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﮑﻪ ھﺎی وی)اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ( ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ آورد ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ
اﺳﮑﻨﺪر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮐﻼھﯽ ﭼﻮن ﺳﺮ ﺷﯿﺮ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺎخ ﻗﻮچ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﺳﮑﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺎ ﺷﺎخ ﻗﻮچ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ھﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﺳﮑﻨﺪر در ﻣﺼﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ آﻣـﻮن ،ﺧـﺪای ﺑـﺰرگ ﻣﺼـﺮی ھـﺎ رﻓـﺖ ،و
ﮐﺎھﻦ آﻣﻮن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وی ﭘﺴﺮ آن ﺧﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن آﻣـﻮن را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﻮچ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽ
دادﻧﺪ ،اﺳﮑﻨﺪر از آن ﭘﺲ ﮔﺎھﯽ ﮐﻼھﯽ دارای دو ﺷﺎخ ﻗﻮچ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ اش ﺑﻪ
آن ﺧﺪای ﻣﺼﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼه ﺷﺎخ دار ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ در ﻧﻘﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی ﺳـﮑﻪ ھـﺎی اﺳـﮑﻨﺪر ﮐﻨـﺪه
اﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺳﻨﮕﯽ اﺳﮑﻨﺪر وﺟﻮد دارد ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪار اﺳﺖ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﮑﻨﺪر روی ﺗﺎﺑﻮت ﮐﻪ دارای ﺷﺎخ ﻗﻮچ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ,اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان
و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﮑﺎھﺎ و ھﻨﺪوھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺳـﻨﺘﮭﺎی ﯾﮭـﻮدی
و ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد اﺳﮑﻨﺪر ،او را ﺑـﻪ ھﻤـﺎن اﻧـﺪازه ﮐـﻮروش ﺧﺮدﻣﻨـﺪ ،ﭘﯿﺮوزﮔـﺮ ،دادﮔﺴـﺘﺮ و ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ ﻣـﯽ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ رواﯾﺖ ھﺎی ﮐﮭﻦ در ﻣﻮرد ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﺎ ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺧﺪﺷﻪ ﭘـﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﯽ درﺑﺎره روﯾﺎی داﻧﯿﺎل و ﻣﻘﺼﻮد از آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺎی
ﮐــﻮروش را ﺑــﻪ ﻣﯿــﺎن ﺑﮑﺸــﺪ ،و ﺑــﯿﺶ از آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ اھﻤﯿــﺖ ﻓــﺮدی را ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ ،ﺑــﺎزﮔﻮی ارزش ﻣﻈــﺎھﺮ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮھﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ آزاد ﻣﯿﺎن ذوﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ و روﯾـﺎی داﻧﯿـﺎل و ﻣـﮋده
آزادی ﯾﮭﻮدی ھﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﮐﮭﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ای ،آن ھﻢ در اﺳﺘﺨﺮ از ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺟـﺎ ﻧﻤﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ
ﻧﻘﺶ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪار ﺑﻨﺎی دروازه در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد رﺧﺴﺎر ﮐﻮروش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،وﻟـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺮ وی
ﺗﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﻣﺼﺮی ،ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﻣﺎرﭘﯿﭽﺎن)ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪه ای دو ﺷﺎخ( اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ،و ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ و
راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ دو ﺷﺎخ ﻗﻮچ ﻧﺪارد .ﺑﺎﻟﮭﺎی آن ﻧﻘﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮ ﺷﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﻌﺠﻮج ﻧﯿﺰ ﻗـﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ
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در ﻣﺮزھﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﭼﯿﻦ و در ﺳﺪه دوم ق.م رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎور ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﺠﻮج ھﻢ ﺑـﺎ ﻣﻐـﻮل ھـﯿﭻ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪارد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ آزاد را اﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ وی ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﺮود ،و
ھﺮﮔﺰ آن ﻧﻘﺶ را ﻧﺪﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎھﯽ از آن ﮐﺮد ،و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ھـﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.

ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮردھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ذوﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ ارﺗﺒـﺎطﯽ ﺑـﻪ ﮐـﻮروش ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﻪ آن اﺳﮑﻨﺪر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار و دو ﺷﺎخ رﺳﯿﺪ.

آﻣﻮن
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻣﻮن اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻣﻮن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮچ ھﻢ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﻣﯽ دادﻧﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﮐﺎھﻦ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از آن ﭘـﺲ ﮔـﺎھﯽ از ﮐﻼھـﯽ
دو ﺷﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﮑﻪ ھﺎی دوره او ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد.
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و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ،ﺷﺒﺎھﺖ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﮐﻼه ﯾـﺎ ﺗـﺎج آﻣـﻮن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻼه ﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار ﺑﻮده.ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯿﺸـﻮد ،آﻣـﻮن در اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﺧﻮد دو ﺷﺎخ داﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺎخ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐـﻪ در ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﻟـﺪار ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی
ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺗﺎج ،ﺷﺎخ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن را دﻟﯿﻠﯽ ﺑـﺮ ذوﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ ﺑـﻮدن ﮐـﻮروش ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ ،وﻟـﯽ ﺑـﺎ
ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی ﮐﻼه اﺳﮑﻨﺪر ،اﯾﻦ ﺷﺎخ ھﺎ)ﺷـﺎخ ھـﺎی آﻣـﻮن( ﺑـﻪ ھﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎخ ھـﺎی ﮐﻼھـﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﺳـﮑﻨﺪر از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐـﺮده .و ھﻤـﯿﻦ ﻣـﻮرد ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻮدن
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺎ ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ)ﺻﺎﺣﺐ دو ﺷﺎخ( ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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-اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی آن»آرﯾــﺎﯾﯽ ھــﺎ ،ﺧــﻮد ،وﺿــﻊ ﮐﻨﻨــﺪه و ﻣﺒــﺪع ﺗﻤــﺪن ﻧﺒــﻮده ،ﺑﻠﮑــﻪ آن را از ﺑﺎﺑــﻞ و ﻣﺼــﺮ ﺑــﻪ ﻋﺎرﯾــﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ«
وﯾﻞ دوراﻧﺖ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ وﯾﻞ دوراﻧﺖ را در ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار دﯾـﺪ ،ﺑـﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎد از آرﯾـﺎﯾﯽ ھـﺎی ﻣﮭـﺎﺟﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎور زﻣـﯿﻦ در ﻟﺒﺎﺳـﯽ از
ﺑﻮﻣﯽ ھﺎ و ﺗﺎﺟﯽ ﻣﺼﺮی در ﺳﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ ،ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه از ﺗﻤـﺪن ھـﺎی
ﻣﯿﺎن رودان دارد.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،ﭘﯿﮑﺮه ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺗﻤﺪن آرﯾﺎﯾﯽ در ﺧﺎور زﻣﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ آرﯾﺎﯾﯽ
ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ در دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی اﻣﺮوزی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ.
ﭘﺎرس ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮوﻧـﺪ ،دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھـﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﺎ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﻤﺎﻧـﺪ ،ﮔﺮاﻣـﯽ ﺗـﺮﯾﻦ و
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﮭﺎ ﮐﻮروش ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﺎی او ﺳﻌﯽ در اداﻣﻪ دادن ﻣﺴﯿﺮ او داﺷﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ھﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی از او ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻘﺸﯽ در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﻟـﺪار ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ
ﺷﻮد.
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ﮐﻮروش ﺑﺰرگ-اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﮐـﺞ ،ﻣﻮھـﺎی
ﭘﺮﭘﯿﭻ وﺧﻢ و ﭼﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ او را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺖ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﮐـﻮروش ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ،ﺧﻮش اﻧﺪام ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه و ﮐﺞ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮔﻤـﺎن ﻣـﺎ در
ﻣﻮرد آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار ھﻤﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮده.
آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﭼﮭـﺮه و اﻧـﺪام اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﻟـﺪار ھﻤـﺎن ﮐـﻮروش
ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎل و ﺗﺎج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ھﺎﯾﯽ از دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ و ﻓﺮھﻨـﮓ ھـﺎ ﺑـﻪ
آن ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ھـﺮ ﭼـﻪ ﺑﮭﺘـﺮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ در واﻗﻊ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرک در ﮐﻮروش داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ای ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻی اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﻮد)ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﺗﺨﺮﯾـﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ)ھﺴﺘﻢ( ﮐﻮروش ﺷﺎه ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ.
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ﻣﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار ﭘﯿﺶ از ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﭼﮭﺮه و اﻧـﺪام ﮐـﻮروش در اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ واﺿـﺢ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ ﺑﺎﻟﮭـﺎﯾﯽ اﻓﺮاﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ او ﺑﺮ ﭼﮭﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﮐـﻮروش در اﺳﺘﻮاﻧﻪ)ﻣﻨﺸـﻮر ﮐـﻮروش(
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺟﯽ ﻣﺼﺮی را ﺑﺮ ﺳﺮ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ.
وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،اﻗﺘﺒﺎس آن از روی ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی آﺷﻮری ﺑﻮده.
در ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﭘﯽ ﺑﺮد.
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ﻣﺮدوک)ﻣﺮدوخ( ،ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاھﺎی ﺑﺎﺑﻞ
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮدوک ،ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﺑﺎل ھـﺎﯾﯽ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮروش در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه.
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﮐﻮروش دراﺳﺘﻮاﻧﻪ)ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻮروش( در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﯽ ﻣـﺮدوک و ﮐﻤﮑـﯽ ﮐـﻪ آن
ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﮐﻮروش در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن او ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدوک)ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ( ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ دادﮔـﺮ
در ھﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﮔﺸﺖ ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ راﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐـﻮروش را در اداره ﮐﺸـﻮردﯾﺪ و ﺑـﺎ ﺷـﺎدی از
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ اﯾﻦ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن ﻣـﺮدم ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﺷـﺪ ،او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨـﺖ ﺗـﺎ راه ﺑﺎﺑـﻞ را در ﭘـﯿﺶ ﺑﮕﯿـﺮد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ھﻤﭽﻮن ﯾﺎوری راﺳﺘﯿﻦ ،دوﺷﺎدوش او ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻣﺮدوک ﺑﺮای ﮐﻮروش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن
ﮐﻮروش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدوک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دادﮔﺮ ﺑﻮدن ﮐﻮروش در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﻮده.
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در ﻣﻮرد ﺗﺎج ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺮ و ﺧﺪاھﺎی آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﺼﺮی از ﺗﺎج اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎﺟﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺎج ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐـﻮروش ﺑـﺮ ﺳـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻮده ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎدی از ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاھﺎی ﮐﻮدک ﻣﺼﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﺳﮑﻮت ھـﻢ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ از اﯾـﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗـﺎج و ﺗـﺎج ھـﺎی دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﺷـﺒﺎھﺖ ﮐﻤﺘـﺮی ﺑـﻪ آن داﺷـﺘﻪ در ﻣﻮردھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از
ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺎج ھﺎی ﻣﺼﺮی
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده)ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎج( را ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺳـﺘﺎن
ﺳﺎزی در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن دو ﺷﺎخ و ارﺗﺒﺎط دادن آن ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ھـﺎی ﻣـﺬھﺒﯽ ﺑﭙـﺮدازﯾﻢ ،ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ رد ﺷـﺪه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﺎج ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺎج ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﮭﺎ ﺑﺮای ﻧﺸـﺎن دادن ﺑﺰرﮔـﯽ و ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺑـﻮدن ﮐـﻮروش ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪاھﺎ از ﻓﺮھﻨـﮓ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺼﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و در زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی ھﺎی ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ او ﭘﯿﻮﺳـﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮروش اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
و در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﮐﻮروش در ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﺎدی از ﻣﯿﺰﺑـﺎن ھـﺎی آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺎرس ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑـﻪ آن ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﻧﺒﺮد ھﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد)آﺷﻮر( داﺷﺘﻨﺪ
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وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﺷﻮش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﻋﯿﻼم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﺷﻮرﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎل
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺎرس ھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻗﻮام
ﺑﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻋﯿﻼﻣﯽ ھﺎ ﺑﻮده از ﻗﺪرت ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
وﯾﻞ دوراﻧﺖ از ﻧﮋاد و ﻣﻨﺸﻊ ﻋﯿﻼﻣﯽ ھﺎ اظﮭﺎر ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در اﺳﺘﻮاﻧﻪ)ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻮروش( از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺸﺎن ﻧﺎم ﻣـﯽ ﺑـﺮد ﮐـﻪ
اﺟﺪاد آرﯾﺎﯾﯽ او ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﯿﻼﻣﯽ از ﻧﺎم ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺰرگ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ای
در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﺮای رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﭼﮭﺮه و اﻧﺪام ﮐﻮروش در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﻧﺸﺎﻧﯽ
از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮد در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﮭـﺎن ﻣﯿـﺎن ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎد ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺮی ﮐﻮروش ﺑﻪ او اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻧﺸﺎن دھـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺰرگ ﺑـﻮدن ﺑـﻪ داﺷـﺘﻦ ﺷـﻌﺎرھﺎی ﺑـﺰرگ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ﻓﺮد را در ﺷﮭﻮت ،ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻏﺮق ﮐﻨـﺪ .ﺑﻠﮑـﻪ
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ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺑﺎ اراده ای ﮐـﻪ ﺷـﮭﻮت ،ﻗـﺪرت طﻠﺒـﯽ و ﺛـﺮوت
آﻧﮭﺎ را از ﭘﺎ در ﻧﯿﺎورد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺧـﻮد و
دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑـﺪون ﺳـﺮﮐﻮب و ﻧـﺎﺑﻮدی دﯾﮕـﺮ ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎ در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ.
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-ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻮروش در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽدر ھﻨﮕﺎم ﺗﮭﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﺮدم ﺗﺎ ھﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از داﺳـﺘﺎن ھـﺎ ،اﻓﺴـﺎﻧﻪ ھـﺎ و ﭘـﯿﺶ
ﻓﺮض ھﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺪه ﯾﺎ دوره ھﺎی ﺧﺎص ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ دور ﺷﺪه ،ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﮐﻮروش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﺮﻓﺼﻞ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار و ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن داﻣﻦ زده ﻣﯿﺸﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻮروش در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ و ﭘـﯿﺶ
ﻓﺮض ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ آن ﺑﭙﺮدازم .ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﻢ.
ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﺳﻪ ای اﺳﺖ ﻣﻠﯽ و در ﻧﻮع ﺧﻮد ،ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﮑـﺮار ﻧﺸـﺪﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺎﻋﺮی
ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮﺳﯽ ﺳـﺮاﯾﯿﺪه ﺷـﺪه .ﺷـﺮوع زﻧـﺪﮔﯽ او ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻮده ﺑـﺎ دوره ﺳـﺎﻣﺎﻧﯽ ھـﺎ ،و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﻓﺮدوﺳـﯽ ﺑـﯿﺶ از ﺳـﯽ ﺳـﺎل از ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺳـﺮاﯾﯿﺪن ﺷـﺎھﻨﺎﻣﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی ھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧـﻮی ﺗﻘـﺪﯾﻢ
ﮐﺮد.
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ﭘﯿﮑﺮه ﻓﺮدوﺳﯽ در رم
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷـﻮد اﯾـﻦ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﮐـﻮروش و دﯾﮕـﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه ھـﺎی ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ در اﯾـﻦ
ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﮭﺎر دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد
دﯾﺪﮔﺎه اول ،دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺎ ﺑﻮده ،آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ،اﺷﺎره ﻧﺸﺪن ﺑﻪﻧﺎم ﮐﻮروش در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻮروش در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ رد ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در اﺷـﺎره ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ھـﺎی رد آن را ھـﻢ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻣﻮردھﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
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-۱اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎ و دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﻮروش ،اﺧﻼق او و
ﻓﺘﺢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾـﻦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺰرﮔـﯽ او را ﮐـﻪ
دﯾﮕﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد.
-۲در ﮐﻨﺎر ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی از ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ ھـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دارﯾـﻮش ﻧﯿـﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ او ھﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺛﺒﺎت ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،وﻟـﯽ ﻧـﺎﻣﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از او و ﺑﺴـﯿﺎری از
دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ ھﻢ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺎم ﻧﺒﺮدن از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد آن ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
-۳ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕـﺎه داﺷـﺖ ﯾـﺎ ﯾـﮏ
دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ،در واﻗﻊ ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی
دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺖ.
دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی دوم وﺳﻮم در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﺷﺎره ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻮروش در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ،ﻋﻠـﺖ دﯾـﺪﮔﺎهدوم و ﺳﻮم را ﻣﯽ ﺗﻮان در واﻗﻊ در ﻣﻮرد اول ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻮروش در ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻠـﯽ ﭼـﺮا
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد دوم ھﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﺎی دﯾﺪﮔﺎه اول)اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨـﺪه ھـﺎ( داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎﯾﯽ از ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻮروش داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮان از اﺧﺘﻼف ﻧﺎم ھﺎی واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﻧـﺎم ھـﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت
ﮐﻪ از آﻧﮭﺎ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
در دﯾﺪﮔﺎه دوم ،ﻓﺮﯾﺪون و در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم ،ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮروش ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺪﻋﯽ ھـﺎی اﯾـﻦ
دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ھﺎی ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ھﻢ دﻟﯿﻞ ھـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺒﺎھﺖ
ھﺎی ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻮروش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﭼﮭﺎرم ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ از ﻧﮕـﺎه ﻣـﺪﻋﯽ ھـﺎی ﺳـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه اول ﭘﻨﮭـﺎنﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﭘﺎﺳﺦ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮدن ﻧﺎم ﮐﻮروش و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕـﺮ از ﭘﺎدﺷـﺎه ھـﺎی ﺑـﺰرگ در
ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ داﻧﺴﺖ.
ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﺎی ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه اول ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﻓﺮدوﺳـﯽ ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای
ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ از آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮده.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽ زﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ)ﭘﺲ از ﺳـﻘﻮط ﺳﺎﺳـﺎﻧﯽ ھـﺎ( ﺑﺎﯾـﺪ دﯾـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﮐـﻪ
ﻓﺮدوﺳﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮده ﭼﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻦ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﮐـﻪ ﺷـﺎھﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﭼﮭـﺎر دوره ﻣـﯽ
ﭘﺮدازد ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺪادی ھﺎ)ﭘﯿﺪاﯾﺶ اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎن ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و اﺳﻄﻮره ھﺎ(،
ﮐﯿﺎﻧﯽ ھﺎ)ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و اﺳﻄﻮره ھﺎی آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺳﺘﺎ و داﺳﺘﺎن ھﺎی راﯾﺞ در
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ و ﮐﺘﺎب ھﺎی ﭘﮭﻠﻮی ﮐﮭﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ را ھﻢ اﻓﺴـﺎﻧﻪ ای داﻧﺴـﺘﻪ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎدھـﺎ و ﻗﺴـﻤﺖ دﯾﮕـﺮش
را ﺑــﻪ ﻣﺎدھــﺎ و ھﺨﺎﻣﻨﺸــﯽ ھــﺎ و دﯾﮕــﺮ ﻗــﻮم ھــﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪ ارﺗﺒــﺎط ﻣــﯽ دھﻨــﺪ ،ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ ﺑﺮﺧــﯽ
ﭘﮋوھﺸﮕﺮھﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎ و ﺗﻔﺎوت ھﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣﻌـﺎدل ﺧـﻮد
داﺷﺘﻪ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﺸﺘﺮک و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎھﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺳﺪ و در واﻗﻊ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﯿـﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﻄﻮره ای و ﺑـﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪه ای از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺑﻮده،(.
اﺷﮑﺎﻧﯽ ھﺎ)ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺪ ﻧﺎم ﺑﻮده( و
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ)ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻧﮭﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه(.
از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻓﺮدوﺳـﯽ ﺑـﺮای ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺷـﺎھﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ آن دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری)ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﺻﻞ ﮐﺘﺎب اﻣﺮوزه دﯾﮕـﺮ
در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻢ اﺛﺮﮔﺬار ﺑـﻮدن ﮐﺘـﺎب ﺧـﺪاﯾﻨﺎﻣﮓ و ﻣﻨﺒـﻊ ھـﺎی زرﺗﺸـﺘﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
ﺑﻮده .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از رواﯾـﺖ ھـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑﺮداﺷـﺖ ﮐـﺮد اﯾـﻦ ﺷـﺎھﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﻌﺮوﻓﺘـﺮﯾﻦ ﺷـﺎھﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻌﻤﺮی و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﮭﺎر ﻧﻔـﺮ از زرﺗﺸـﺘﯽ ھـﺎی ﺗـﻮس،
ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺷﺎﭘﻮر و ھﺮات ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻟﺮزاق ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺗﻮس ﺑﻪ ﻧﺜـﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﮐـﻪ اﻗﺘﺒﺎﺳـﯽ ﺑـﻮده از ﺧـﺪاﯾﻨﺎﻣﮓ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻏﻼم ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ﻓﺮدوﺳـﯽ
ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻗﺘﺒﺎس و ﯾﺎ در واﻗﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن آن ﮐﺮد اﻣﺎ در ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺣﻤﺎﺳﻪ ای ﻣﻠﯽ(،
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ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﯾﻨﺎﻣﮓ)از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮھﺎی دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐﻪ در آن ﻧـﺎم ﭘﺎدﺷـﺎه ھـﺎی
ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و وﻗﺎﯾﻊ دوران ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻓﺴـﺎﻧﻪ ای ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺑﺮداﺷﺖ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از آن در دﯾﮕـﺮ ﮐﺘـﺎب ھـﺎ
ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
-۱اﺳﻄﻮره ھﺎی ھﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ از زﻣﺎن ﮐﮭﻦ
-۲رواﯾﺖ ھﺎی ﮐﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ دوره و ﻗﮭﺮﻣﺎن ھﺎی اﺷﮑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ
-۳داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی اواﺧﺮ دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻗﻮم ھﺎی ﺳﮑﺎﯾﯽ و ﺷﺨﺼـﯿﺖ ھـﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زال و رﺳﺘﻢ را ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد.
-۴اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ھﺎﯾﯽ از دوره ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ(.
و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ را ﮐﺘﺎب ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ھﺎی زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اوﺳـﺘﺎ)ﮐﻪ ﺑـﻪ اﺳـﻄﻮره ھـﺎﯾﯽ در
زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دورﺗﺮ از ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ( ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻨﺒﻊ ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻨﺒﻊ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ دوره
ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ اﺳﮑﻨﺪر اﺷﺎره ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻮده
ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯽ اﺛﺮﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ در اﺛﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺧﻮد آن را ﺟﺎی ﺑﺪھﺪ.
و در واﻗﻊ ﻋﻠﺖ ﺣﺬف ﺷﺪن دوره ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را در ﻣﻨﺒـﻊ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮدوﺳـﯽ رﺳـﯿﺪه را
ﻣﯽ ﺗﻮان در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ آن ﺷﺎھﺪ ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻣﺬھﺐ زرﺗﺸﺘﯿﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻪ ھـﻢ رﺳـﯿﺪه و
دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺣﻔﻆ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ھـﺎی
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ و ﺳﺮﮐﻮب دﯾﮕﺮ ﻋﻘﯿﺪه ھﺎ و ﻣﺬھﺐ ھﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﻣﻤﮑـﻦ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬھﺒﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻨـﺎﻓﻌﯽ ﮐـﻪ از
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬھﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﺑﻮد .و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی آﻧﮭﺎ در ﻣـﻮرد ﮐﻤﺮﻧـﮓ
ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺬف ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﯾﻨﺎﻣﮓ
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ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻮرد)ﺣﺬف ﻋﻤﺪی( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳـﺖ .و ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ ﻋﻠـﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮدوﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﻮروش
ﺑــﺰرگ ﺑــﻮده و ﻣــﯽ ﺗــﻮان اﯾــﻦ را ﻋﻠــﺖ ﻧﺒــﻮدن ﻧــﺎم و ﻋﻤﻠﮑﺮدھــﺎی ﮐــﻮروش و دﯾﮕــﺮ ﭘﺎدﺷــﺎه ھــﺎی ﺑــﺰرگ
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در اﺛﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ داﻧﺴﺖ.
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-دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪھﺎی ﮐﻮروشدر ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮐﻮروش و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺧﻮد را در اﺳﺘﻮاﻧﻪ)ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻂ .۲۰ﻣﻨﻢ »ﮐﻮروش« ،ﺷﺎ ِه ﺟﮭﺎن ،ﺷﺎ ِه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎ ِه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺷﺎ ِه ﺑﺎﺑـِﻞ ،ﺷﺎ ِه ﺳﻮﻣﺮ و اَﮐﺪ ،ﺷـﺎ ِه ﭼﮭـﺎر
ﮔﻮﺷ ٴﻪ ﺟﮭﺎن.
ﭘﺴﺮ »ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ« )ﮐـ َ-اَم-ﺑﻮ-زی-ﯾَﻪ( ،ﺷﺎ ِه ﺑﺰرگ ،ﺷـﺎ ِه »اَﻧـ ْـﺸﺎن« ،ﻧـﻮ ٴه »ﮐـﻮروش« )ﯾﮑـﻢ( ،ﺷـﺎ ِه
ﺧﻂ .۲۱
ِ
ﺑﺰرگ ،ﺷﺎ ِه اَﻧ ْـﺸﺎن ،ﻧﺒﯿﺮ ٴه »ﭼﯿﺶﭘﯿﺶ« )ﺷﯽ-اﯾﺶ-ﺑﯽ-اﯾﺶ( ،ﺷﺎ ِه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎ ِه اَﻧ ْـﺸﺎن.
ﺧﻂ  .۲۲از دودﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽاش را »ﺑﻌﻞ« )ﺑـ ِ-ﻟﻮ( و »ﻧـﺎﺑﻮ« )ﻧــ َ-ﺑـﻮ( ﮔﺮاﻣـﯽ
ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ،وار ِد ﺑﺎﺑـِﻞ ﺷﺪم.
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺧﻮاھﺎﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ی ﻗﻠﺒﯽ
ِ
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ ِ
ِ

ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺑﺎورھﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و اﮐﻨـﻮن ﻣـﯽ ﺗـﻮان
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ و درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ھـﺎی ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھـﺎ ﺑـﺎ
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻮروش ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺮد.
ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،اﺷﺎره واﺿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﻮدن او ﻧﮑﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣـﺮدی از
ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺧﻮب ﯾﺎ ﺳﺮﺷﻨﺎس در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ داﺷﺖ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎه ﭘﺎرس)ﭘﺎرس و اﻧﺸﺎن ھﺮ دو اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ دارﻧـﺪ ،ﮐـﻪ
اﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ  ،ﭘـﺲ از ﻣﮭـﺎﺟﺮت ﭘـﺎرس ھـﺎ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧـﻮد را ﭘـﺲ
از ﻣﮭﺎﺟﺮت اﺟﺪادش ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰد دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨـﺪ( ﯾـﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﺷـﻮرای ﺑﺰرﮔﮭـﺎی
ﭘﺎرس ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﺑـﺎ واﻗﻌﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﮐـﻮروش ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮده دارد.

ﻓﮭرﺳت

84

Hamid ra 86

ﮐﺘﺰﯾﺎس ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری او اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی ﺷﺨﺼﯽ و دور از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی او ﮐﻪ در ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھـﺎی دﯾﮕـﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ھـﺮودوت ﺑـﻮده و
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ ھﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﯾﮑـﯽ
از اﯾﻦ ﻣﻮارد داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد و در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮروش ﺑﻮده ﮐﻪ او ﮐـﻮروش را
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﭘﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮐﺘﺰﯾـﺎس در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از دﯾﮕـﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری او ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻮروش ﺑﯿﺎن ﮐﺮده دارد.
در ﻣﻮرد ﻣﺎدر ﮐﻮروش ،ھﺮودوت و ﮔﺰﻧﻔﻮن ھﺮ دو او را دﺧﺘﺮ آﺳﺘﯿﺎگ)ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد( ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺘﺰﯾـﺎس
ھﻢ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﮐﻮروش را ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﭘﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ھﺮودوت در اﯾﻦ ﻣﻮرد
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮودوت در اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد در ﻣـﻮرد ﮐـﻮروش ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭼﮭﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ رواﯾﺖ آن دﺳـﺘﻪ از ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ھـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ را ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽ دارم ﮐﻪ ﻧﻈﺮھﺎی آﻧﮭﺎ در ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺘﺢ ھﺎی ﮐﻮروش ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده اﻧـﺪ .و ﺑـﻪ
ﺟﺰ رواﯾﺖ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ھﻢ داﺳـﺘﺎن ﮐـﻮروش را رواﯾـﺖ ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم آﻧﮭـﺎ ﺑـﺎ رواﯾـﺖ ﻣـﻦ
اﺧﺘﻼف دارد.
رواﯾﺖ ھﺎی ھﺮودوت در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻗﺴـﻤﺖ وﯾـﮋه ای را ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣـﻞ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺑﺮﺳـﺪ و ھﻤـﯿﻦ ﻣـﻮرد ﻣﻮﺟـﺐ
ﻣﺒﮭﻢ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺪه ،ﺑﻪ وﯾـﮋه وﻗﺘـﯽ در ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮردھﺎی ﺷﻨﯿﺪه اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد و در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ھﺮودوت در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ
ﺑﯿــﺎن ﮐــﺮد ﮐــﻪ ھــﺮدودوت ﺑــﻪ دو زن ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ھﻤﺴــﺮ ﮐــﻮروش اﺷــﺎره ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ھﻤﺴــﺮ اول را
ﮐﺎﺳﺎﻧﺪان)دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ھﺎی ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ( و ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺼﺮ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ را ﻓﺮزﻧـﺪ اﯾـﻦ زن
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ آﻣﺎﺳﯿﺲ)ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ( اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮد ھـﺮودوت اﯾـﻦ ادﻋـﺎ را
ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻣﺼﺮی ھﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻠﺖ آن را ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺳـﻂ
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺼﺮی ھﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﮑﺴـﺖ را در ﻧـﺰد ﻣـﺮدم ﺧـﻮد
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ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ را ﻓﺮزﻧﺪ آن زن ﻣﺼﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺧﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐـﻪ
ﻣﺼﺮ را ﺷﮑﺴﺖ داد)ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ( ،ﺧﻮدش ھﻢ ﻣﺼﺮی ﺑﻮده)ﻣﺎدری ﻣﺼﺮی داﺷﺘﻪ( ،وﻟـﯽ واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺑـﻮده
ﮐﻪ ھﺮودوت در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮدی ﮐـﻪ از دﺧﺘـﺮ آﻣﺎﺳـﯿﺲ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﻮده ،ﻧـﻪ ﮐـﻮروش .و در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ از ﮐﺘـﺎب ھـﺮودوت ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد
ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
در ﻗﺴﻤﺖ اول از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ھﺮودوت اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺎدر ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ)ﻓﺮزﻧـﺪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ(
ﮐﺎﺳﺎﻧﺪان ،دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻧﺎﺳﭗ ﺑﻮده.
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﮐﻮروش در ﮔﺬﺷﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب )ﻗﺴﻤﺖ دوم( ،ھﺮودوت ﺷـﻨﯿﺪھﺎی ﻣﺼـﺮی را ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮی ھـﺎ
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ را ھﻢ ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮد و ﭘﺴﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﭘﺮی ﯾﺲ ﻣﯽ داﻧﻨـﺪ و ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﺧﻮاﺳـﺘﮕﺎر اﯾـﻦ دﺧﺘـﺮ از
آﻣﺎﺳﯿﺲ ،ﮐﻮروش ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ھﺮودوت ھـﻢ آن را ﺑـﯽ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣـﯽ داﻧـﺪ ،را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ادﻋـﺎ ﺑـﺎ
ﻗﺴﻤﺖ اول ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری او در ﻣـﻮرد ھﻤﺴـﺮ ﮐـﻮروش داﻧﺴـﺖ ،ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ھﻤﺴـﺮ ﮐـﻮروش را ﮐﺎﺳـﺎﻧﺪان
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺟﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮودوت در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ،
اﻟﺒﺘﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه ام)ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش( ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﺎوری ﺑﻪ آن ﻧﺪارم ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن ھﻤﺴﺮھﺎی ﮐﻮروش رﻓﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﻮدک ھـﺎی درﺷـﺖ و زﯾﺒـﺎی
اطﺮاف ﮐﺎﺳﺎﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﺳـﺎﻧﺪان ﮐـﻪ ھﻤﺴـﺮ ﮐـﻮروش ﺑـﻮده
ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﻪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﯽ دارم و آﻧﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻣـﻦ ﺗـﻮﺟﮭﯽ ﻧـﺪارد و ﭼﺸـﻤﺶ ھﻤﯿﺸـﻪ در
ﭘﯽ اﯾﻦ زن ﻣﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ھﺮودوت ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑـﻪ آن ﺑـﺎور ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻓﻘـﻂ اﯾـﻦ ﺷـﻨﯿﺪه را
ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺷﺎره ای ﮐﻪ ھﺮودوت در ﻗﺴﻤﺖ ﺳـﻮم در ﻣـﻮرد ﻓﺮزﻧـﺪھﺎی
ﮐﻮروش ﮐﻪ آﻧﮭﺎ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺎﻧﺪان ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و زن ﻣﺼﺮی را زن دوم ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﮐﻮﺗـﺎه

ﻓﮭرﺳت

86

Hamid ra 86

ﺑﯿﻦ ازدواج ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻮروش ﺑﺎ زن ﻣﺼﺮی ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼـﺮ و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧـﺪھﺎی زن
ﻣﺼﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭘﺲ از ﻓﺮزﻧﺪھﺎی ﮐﺎﺳﺎﻧﺪان ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﺿﯽ زن ﻣﺼـﺮی ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ
ﺳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪه و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻨﺶ در ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﭘـﺲ از
ﻓﺮزﻧﺪھﺎی ﮐﺎﺳﺎﻧﺪان ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دوم ھﺮودوت)ﮐﻪ ﻣﺎدر ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ را ﻣﺼﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده( دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻـﯽ وﺟـﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدرﯾﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺴﻤﺖ دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ھﺮودوت ﻗﺴـﻤﺖ اول را ﻗﺎﺑـﻞ
ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺘﻪ وﻗﺴﻤﺖ ھﺎی دوم و ﺳﻮم را ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑـﺎور ﺑﺪاﻧـﺪ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ ھـﺮودوت ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﮐـﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﯿـﺎن ﮐﻨـﺪ،
ﺷﻨﯿﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد او ھﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،وﻟـﯽ ﺑـﺮاﯾﺶ ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد را در ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ،و
ﺳﭙﺲ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ادﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﺘﺎب را در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﻞ ادﻋﺎھـﺎی دوران
ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ.
و در ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ داﺷـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮی ھـﺎ ﮐـﻪ از
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺎھﻨﺪ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮی ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد ھﺮودوت در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻞ ھـﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﺪه را ﺟﺮﯾﺎن اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎری
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ از دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ)آﻣﺎﺳـﯿﺲ دوم( اﻓﺘـﺎد ،وﻟـﯽ ﻣﺼـﺮی ھـﺎ ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻟﮭﺎ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﯾـﻒ
واﻗﻌﯿﺖ زده و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری از ﻣﺼﺮ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﮐﺎھﺶ داده و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی)ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ( ،ﻣﺼـﺮ را ﻓـﺘﺢ ﮐـﺮده ،ﻧـﻪ ﯾـﮏ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺼﺮ و ﻣﻮردھﺎی ﺧﺮاﻓﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن را ﻧﺰد ﻣﻠـﺖ
ﻋﻮام ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮭﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه از ھـﺮودوت ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری دارﯾـﻮش ﺑـﺰرگ در ﻣـﻮرد
ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪھﺎی ﮐﻮروش در ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
دارﯾﻮش ﺑﺰرگ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
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دارﯾﻮش ﺷﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ]اﺳﺖ[ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده ﺷﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه ﺷﺪم .ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ ﻧـﺎم
ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش از ﻣـﺎ او اﯾﻨﺠـﺎ ﺷـﺎه ﺑـﻮد .ھﻤـﺎن ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ را ﺑـﺮادری ﺑـﻮد ﺑـﺮدی ﻧـﺎم ھـﻢ ﻣـﺎدر]و[ ھـﻢ ﭘـﺪر
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ... .

ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﻪ دارﯾﻮش ﺑﺰرگ
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری دارﯾﻮش ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را واﻗﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد داﻧﺴـﺖ،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﺎی ﮐﻮروش دو ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھـﺮ دو از ﯾـﮏ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺑﻮدﻧـﺪ و
ﻧﺎﻣﯽ از ھﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺮده ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ،و ﭘـﺲ از آﻧﮭـﺎ
دارﯾﻮش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪه.

ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ را دﺧﺘـﺮ داﯾـﯽ ﺧـﻮد ﻣـﯽ داﻧـﺪ .و در ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﮏ ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ او از اﯾﻦ ﻣﺎدر اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﮐﺘﺰﯾﺎس ﭘﺲ از داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻮدن ﮐـﻮروش ،دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ داﺳـﺘﺎن
دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺑﻪ طﻮری ﮐـﻪ ھﻤﺴـﺮ ﮐـﻮروش را دﺧﺘـﺮ آﺳـﺘﯿﺎگ)اﻣﯿﺘﯿﺲ( ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ آﺳﺘﯿﺎگ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ زن ﺳﻦ دار ﺑﻮده و ازدواج ﮐﻮروش ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺳﻦ دار ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ( .و ﮐﺘﺰﯾﺎس
در اداﻣﻪ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺮگ آﺳﺘﯿﺎگ و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ از ﺟﺴﺪ او ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
از واﻗﻌﯿﺖ و ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دور ﺑﻮده.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺧﺘﺮ آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ
و آن زن را اﻣﯿﺘﯿﺲ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ
ﮐﻪ ﮐﺘﺰﯾﺎس اﯾﻦ ﻧﺎم را از ھﻤﺴﺮ ﻣﺎدی ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ)ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ( ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده .در واﻗﻊ ھﻮوﺧﺸﺘﺮه)ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺎد( ﺑﺮای اﺳﺘﻮار ﺳﺎزی اﺗﺤﺎد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑـﻞ ،دﺧﺘـﺮ ﯾـﺎ ﻧـﻮه ﺧـﻮد)اﻣﯿﺘﯿﺲ( را ﺑـﻪ ھﻤﺴـﺮی ﻓﺮزﻧـﺪ
ﻧﺒﻮﭘﻠﺴﺮ)ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ( در آورد.
ﭘﺲ در واﻗﻊ اﻣﯿﺘﯿﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺰﯾﺎس ،ھﻤﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮده و ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﮐﻮروش ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ.

در روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ درﮔﺬﺷﺖ ھﻤﺴﺮ ﺷﺎه ،و ﺳـﻮﮔﻮاری ﮐـﻪ ﺑـﺮای او اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﭘﺴﺮ)ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ و ﺑﺮدﯾﺎ( از ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺧﺘﺮھﺎی ﮐﻮروش ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ھﺎی آﺗﻮﺳﺎ ،آرﺗﯿﺴﺘﻮن و رﮐﺴﺎﻧﺎ
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-آﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﮐﻮروش ،ھﻤﺴﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﺗﻌﺪادی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ھﺮودوت ،ﮔﺰﻧﻔﻮن و ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺻـﻠﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﮕﺎری ھﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮروش دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟـﺐ اﯾﺠـﺎد اﺷـﮑﺎﻟﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ﺧـﻮد ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺒﺐ ﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھـﺮودوت و ﮔﺰﻧﻔـﻮن ،ﻣـﺎدر ﮐـﻮروش ﻓﺮزﻧـﺪ آﺳﺘﯿﺎگ)ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣـﺎد(
ﺑﻮده و ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھـﺮودوت دﺧﺘـﺮ ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﮭـﺎ و در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ﮔﺰﻧﻔـﻮن ھﻤﺴـﺮ
ﮐﻮروش ﻧﻮه آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﻮده ،ھﻤﯿﻦ طﻮر ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ھـﺮودوت و ﮔﺰﻧﻔـﻮن
ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاھﺮی ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﻣﺎدر ﮐﻮروش ﻧﯿﺴﺖ.
و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮐﺘﺰﯾﺎس ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮروش را ﭼﻮﭘﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﺎدر ﮐـﻮروش ﯾـﮏ ﭼﻮﭘـﺎن
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه وارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ آﺳﺘﯿﺎگ)ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و در اداﻣﻪ ﮐـﻮروش ﭘـﺲ از ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﺮ آﺳـﺘﯿﺎگ ﺑـﺎ
دﺧﺘﺮ او ازدواج ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮐﺘﺰﯾﺎس ھﻢ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاھﺮی ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر ﮐـﻮروش
ﻧﺒﻮده.
وﻟﯽ ﻋﺪه ای دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﻒ زدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول داﺳﺘﺎن ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧـﻮد را از ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﮕﺎری ھﺮودوت و ﮔﺰﻧﻔﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ دوم داﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧـﻮد را از داﺳـﺘﺎن ﮐﺘﺰﯾـﺎس ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﺧـﻮد ازدواج ﮐـﺮده! ﺗﺤﺮﯾﻔـﯽ ﮐـﻪ ھـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ
واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺳـﺘﺎن ﺳـﺎزی ھـﺎی ﯾـﮏ ﻋـﺪه ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮔـﺮا
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮروش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎن
ﺳﺎزی ھﺎی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ.
ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﻮد اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮان روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ
آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ذھﻦ ھﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ﺑـﻪ دور از ﺗﻨﻔـﺮ ،ﺗﺤﺮﯾـﻒ و ﺧﺮاﻓـﻪ
ﮔﺮاﯾﯽ.
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-ﻧﮋاد ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮروش از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزیﭘﻠﻮﺗﺎرﺧﻮس درﺑﺎره ﭼﮭﺮه ﮐﻮروش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﺞ را زﯾﺒـﺎ ﻣـﯽ داﻧﺴـﺘﻨﺪ ،زﯾـﺮا
ﮐﻮروش دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ ای ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﻮاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ھﻨﺮ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﻧـﺪ،
ھﻤﻪ دارای ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﺞ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻧﮋادﯾﺸﺎن از آﻣﯿﺰش ﻧﯿﺎﮐﺎن ھﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﮋاد دﯾﻨﺎری و
ﮐﻤﯽ اﺛﺮ ﺧﻮن ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ ای ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ھﻤـﯿﻦ ﻧﯿﻤـﺮخ را در روزﮔـﺎر ﺳﺎﺳـﺎﻧﯽ ھـﺎ و در ﻣﯿـﺎن ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺮوه ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﺮدم دره ھﺎی ﺷﻤﺎل ﺧﺎوری آﻟـﭗ و ﺑﺎورﯾـﺎ
و ﺗﯿﺮل ھﻢ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ از دوران ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺗﮑﻤﯿﻞ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن ھـﺎی
اﻣﺮوزی ﯾﺎ دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ رﯾﺨـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﮐـﻪ» ،اﻣـﺮوز دﯾﮕـﺮ
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ظﺎھﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،رﯾﺨﺖ اﻧﺪام ،رﻧﮓ ﭼﺸـﻢ و ﻣـﻮ و ﺟـﻨﺲ ﻣـﻮ ﺳـﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒـﺮی ﺑـﺮای
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ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮋادھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺮزھﺎی ﻗﺎطﻌﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﻧﮋادی ﭘﯿﺸﯿﻦ
را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ«.
در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﭘﺎرس ھﺎ وارد ﻓﻼت اﯾﺮان ﺷﺪ ،ﻓﺮھﻨﮓ ،اراده و ﺧﻮن آﻧﮭﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ دﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺧـﺘﻼط ھـﺎ و ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوی وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرس ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ در آن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ،اراده و ﺧﻮن آرﯾﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑـﻮﻣﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ
رﺳﯿﺪ و در ﻣﻮاردی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ .و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ)ﭘﺎرﺳـﯽ( ﺟـﺎی ﺧـﻮد را
ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮋادھﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﻣﯽ داد.
و در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﮋاد ﻗﻮم ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺎ اﻗﻮام اﻣﺮوزه آن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ و اﺛﺮ ھﺎی آن ﭘﯽ ﺑﺮد.
در واﻗﻊ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻮم ھﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .و رﯾﺨـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﻨﮭـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـﮏ اﺛـﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﺎﻧـﺪه از آن اﻗـﻮام
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﻮم ھﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺧـﻮن ،ﻓﺮھﻨـﮓ ﯾـﺎ ﻧـﮋاد آن ﻗـﻮم ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ .در
ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز
»ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎ از ﻧﻈﺮ ظﺎھﺮی ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻓﺮﮔﺸﺖ ھﻢ ﮔﺮا ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷـﺒﯿﻪ ھـﻢ ﺑـﻮده ،وﻟـﯽ از ﻧﻈـﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﻣﺠﺰا ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دی ان ای ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ آن ﭘﯽ ﺑﺮد«.
»آرﺗﻮر دو ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ) ،(۱۸۱۶-۱۸۸۲درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮋادھﺎ ،ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧﮭـﺎ درﺑـﺎره ﭘـﻮل وﺿـﻊ
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮل ﺧﻮب را از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﮋاد ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮋادھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷـﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ آﻣﯿـﺰش ،آرﯾـﺎﯾﯽ ﻧﮋادھـﺎ ھﻤـﻪ
ﺻﻔﺖ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻮاری اﻧﺪام و دﻟﯿﺮی ،رادﻣﺮدی و ﻋﺪم ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳـﺎزش و دروغ
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺣﺮﯾﺺ ،ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر و ﺗﺮﺳﻮ و ﺳﺨﺖ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻـﻔﺖ ھـﺎی
درﺟﻪ دوم ،ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺻﻔﺖ ھﺎی درﺟﻪ اول ﻧﮋاد ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﻣﯿﮕـﺮدد .ﮔﻮﺑﯿﻨـﻮ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎ ﺑـﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺎی آﻣﯿﺰش اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺎزی ھﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﯾﺮان را ﻧـﮋاد آرﯾـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻈﮭﺮ ﻧﺠﺎﺑﺖ و دﻟﯿﺮی ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در آﻏﺎز ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺗﻤـﺎس ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺎ
ﻧﮋادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮراﻧﯽ ھﺎ و ﺗﺎزی ھﺎ ،ارزش ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از دﺳﺖ داده و در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ
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دو ﺑﯿﺖ از ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ را در ﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺘﻢ ھﺮﻣﺰد ﺑﻪ ﺑـﺮادرش ،ﻣﺼـﺎدره ﺑـﻪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
از اﯾﺮان وز ﺗﺮک وز ﺗﺎزﯾﺎن

ﻧﮋادی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ اﻧﺪر ﻣﯿﺎن

ﻧﻪ دھﻘﺎن ﻧﻪ ﺗﺮک و ﻧﻪ ﺗﺎزی ﺑﻮد

ﺳﺨﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﮐﺮدار ﺑﺎزی ﺑﻮد

ﺑﺮ اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﻣﻌﻘﺘﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﺷـﻐﺎل
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﯿﺰش ﻧﮋادھﺎ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و ﺳـﻮدھﺎی آﻧـﯽ زودﮔـﺬر را ﺑـﻪ زﯾـﺎن ھـﺎی ﺟﺒـﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دراز ﻣﺪت ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد«.
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- ﮐﺘﺰﯾﺎس او را ﺑﭽﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﺧﻮاﻧﺪﮐﺘﺰﯾﺎس ﭘﺰﺷﮑﯽ اھﻞ ﮐﻨﯿﺪوس ،از ﺷﮭﺮھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺸـﯿﻦ در آﺳـﯿﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮭﺎی
ﺣﺪود  ۴۱۵ﺗﺎ  ۳۹۸ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺮوﺷﺎت ھﻤﺴﺮ دارﯾﻮش دوم و اردﺷﯿﺮ دوم ﺑﻮد.
او ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی او ﮔﻢ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﮐﻤﯽ از آن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﻮرﺧﯿﻦ ﮐـﻪ
از ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺰﯾﺎس در زﻣﺎن اردﺷﯿﺮ دوم و در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد در ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ دارﯾـﻮش دوم ﺑـﯿﻦ ﭘﺴـﺮھﺎﯾﺶ
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
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-در ﻣﻘﺎﺑﻞ اردﺷﯿﺮ ،ﺑﺮادرش ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار داﺷﺖﮐﻮرش ﮐﻮﭼﮏ)ﮐﮭﺘﺮ( ﮐﻪ ﺿﻌﻒ و زوال اﻣﭙﺮاﺗﻮری را ﻣﯽ دﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن ﺑـﯽ اﻋﺘﻨـﺎ ﺑﻤﺎﻧـﺪ
ﺗﻤﺪن ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺎﻣﻞ آن را ﻣﯽ ﺷـﺪ
در ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی آن دﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧـﻮد را در ﺑﯿﮭـﻮدﮔﯽ ﮔﺬراﻧـﺪه و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
زوال و ﺳﻘﻮط را ﻣﯽ ﺷﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.

اردﺷﯿﺮ
ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ وﺿﻊ ﭘﺮﯾﺸﺎن را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.
او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺗﻨﮭﺎ راه ﻧﺠﺎت در ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اداﻣﻪ دھﻨﺪه راه ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻧﺤـﺮاف ھـﺎی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه از ﺑـﯽ ﮐﻔـﺎﯾﺘﯽ ھـﺎی
ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اردﺷـﯿﺮ دوم را از ﻣﯿـﺎن ﺑـﺮدارد و در راه ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ او ﻣـﺎدرش ،دﺳـﺘﻪ ای از اﺷـﺮاف و
ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺑﺎزھﺎ و ﺳﺮدارھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه او ﺷﺪﻧﺪ.
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
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-ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﮑﻼاوس ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮐﺘﺰﯾﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده(:ﮐﻮروش ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاه ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻮد از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺮدھﺎ ،ﭘﺴﺮ آﺗﺮداﺗﯿﺲ ﮐﻪ از ﺑﯽ ﻧﻮاﯾﯽ ﮐﺎرھﺎی ﭘﺴﺖ)دزدی(
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎدر او ارﮔﺴـﺘﻪ ﻧـﺎم داﺷـﺖ ﮐـﻪ از راه ﺑـﺰ ﭼﺮاﻧـﯽ ﻧـﺎن ﻣـﯽ ﺧـﻮرد .روزی ﮐـﻮروش ﻧـﺰد ﯾﮑـﯽ از
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرھﺎی ﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ رﻓﺘﮕﺮھﺎی ﮐﺎخ را داﺷﺖ رﻓﺖ .و آن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرد ،و
ﭘﺲ از آن روز ﺑﻪ روز ﮐﻮروش در ﮐﺎرش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد)ﮐﻪ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ( ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﮭﺎﯾـﺖ
ﮐﻮروش ﻓﺮدی ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﺪ و آوازه اش در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣـﺎدر او
ﺧﻮاﺑﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری دﯾـﺪه ﺑـﻮد ،ﭘـﺲ ،از ﯾـﮏ ﮐﻠـﺪاﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ آن را
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد آﺳﯿﺎ ﺷﺪن ﮐﻮروش ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد .و آﻧﮭـﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﻪ ﭘﻨﮭـﺎن ﮐـﺮدن اﯾـﻦ ﺧـﻮاب و ﺗﻌﺒﯿـﺮش ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ھـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ در ﭘـﺎرس ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ .و در ﻧﮭﺎﯾـﺖ
ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻼش ھﺎی ﮐﻮروش ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳـﯿﺪه و ﭘـﺲ
از ﭼﻨﺪ ﻧﺒﺮد ﮐﻪ درﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﻮروش ﭘﺪر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،و در ﻧﺒﺮد ﺳﻮم ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑـﺎ
اﻧﺘﻘﺎد زﻧﮭﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ھﺮاﺳﯿﺪن ﭘﺎرس ھﺎ از ﺷﺮم و ﻧﻨﮓ ﻋﻘـﺐ ﻧﺸـﯿﻨﯽ در آﻧﮭـﺎ ﺷـﺪه ،ﭘـﺲ ﺑـﻪ
ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .و ھﯽ ﺑﺮﯾﺲ)دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮروش ﮐﻪ ھﻤﻮاره
ھﻤﺮاه او ﺑﻮد( ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﺴﺮ ﮐﻮروش ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﺎﻧﺪ)ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﮐﻠﺪاﻧﯽ ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( .و ...
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮرد ھﺎی ﻧﻘﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻮروش را ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﭘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.
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-اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ ھﺎی ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎی ﺑﻪ ﺟـﺎﻣﺎﻧﺪه از زﻣﺎن ھﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را ﺑـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ھـﺎ ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﺪ .ﺑـﻪ
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش ﺑﯿﺎن ﺷﺪه :
ﻣﻨﻢ ﮐﻮروش ،ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ... ،ﭘﺴﺮ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﺷـﺎه اﻧﺸـﺎن ،ﻧـﻮه ﮐـﻮروش)ﯾﮑﻢ( ،ﺷـﺎه ﺑـﺰرگ،
ﺷﺎه اﻧﺸﺎن ،ﻧﺒﯿﺮه ﭼﯿﺶ ﭘﯿﺶ ،ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه اﻧﺸﺎن .از دودﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ و ...
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻮروش ﯾﮑﻢ)ﮐـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ در ﻣـﺘﻦ ﻧـﻮه او ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ( را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﻣﺘﻨـﯽ
آﺷﻮری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﯿﻼم ﺗﻮﺳﻂ آﺷﻮرﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎل)ﺷﺎه آﺷﻮر( ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﭘﺎرﺳـﻮاش را
ﮐﻮرش ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﮐـﻮروش اول در آن زﻣـﺎن ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎد ﺗﺒﻌﯿـﺖ از آﺷـﻮرﺑﺎﻧﯽ ﭘـﺎل را ﻣـﯽ دھـﺪ و ﺑـﺮای
اطﻤﯿﻨﺎن ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ آﺷﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﺷﺎره دارد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای از دوران ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺣﮑﺎﮐﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه از دوران
ﺑﺎﺑﻞ از اور ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻮروش ﺷﺎه ،ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،ﺷﺎه ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﻧﺸﺎن و ...
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-و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ اﻧﺸﺎن )ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺧﺎﻧـﺪان ھﺨـﺎﻣﻨﺶﭘﺎدﺷﺎه آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ( اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺸﺎن ﻧﺎم ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﮭﻢ در ﻋﯿﻼم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ آن ﺑﯿﻦ ﻓﺎرس ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﯾﻼم اﻣﺮوزی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﻞ دوراﻧﺖ اﻧﺸﺎن را در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ.
و از دﯾﺪ رﯾﭽﺎرد ﻓﺮای اﻧﺰان)اﻧﺸﺎن( ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻋـﯿﻼم در ﮐـﻮه ھـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ آن ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺑـﻮد وﻟـﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺳﺖ ﻣﺮزھﺎی آﻧﺠﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
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-داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی ھﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس را در ﺟﺎی ﺟﺎﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی او ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ وﻗﺘﯽدر ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﺳﺘﯿﺎگ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻌﺶ ﺷﺎه در ﮐﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺷﯿﺮی ﻧﻌﺶ او را از درﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻧﻌـﺶ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ،ﺷـﯿﺮ ﮐﻨـﺎر
رﻓﺘﻪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
در درﺑﺎری)اردﺷﯿﺮ دوم( ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دور ﺷﺪه از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺗﻤﺪن ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ)ﮐﻮروش ﺑﺰرگ( ،ﺳـﺘﺎﯾﺶ
ﮐﺮدن ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮده و ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ داﺳﺘﺎن ﺧـﻮد درﺑـﺎره ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ را ﭘﺎﯾـﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ھﺮودوت و ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ از او و دﯾﮕـﺮی در زﻣـﺎن او
ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی او ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ و ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧـﺪه از آن زﻣـﺎن ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه
ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی او ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف روﺳﯿﻪ ای ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی او ﺟﻨﺒﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ اﻧﮕﯿﺰ داﺷﺘﻪ و در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد ﮐـﻪ ھـﺮودوت و ﮐﺘﺰﯾـﺎس در
ﻣﻮرد ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺘـﻮان
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ھﺎ را از روی ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﻣﻮرد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ھـﺎی ﺧـﻮد ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ رﺳـﻤﯽ و ﻣﺸـﺎھﺪه ھـﺎی ﺷﺨﺼـﯽ اش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭘﺰﺷﮏ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣـﻮرد او اﻣـﺮوزه ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ او
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮده و ادﻋـﺎی او در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی او ھﻢ ﺑﺎ ﻣـﻮاردی از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮده
دارای اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﮭـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ ھﻤﭽـﻮن ﺟـﺮج ﮐﺎﻣﺮون)اﺳـﺘﺎد ﺗـﺎرﯾﺦ و زﺑـﺎن ﺷـﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ( ،ﻓـﺮاﻧﺲ ھـﺎﯾﻨﺮﯾﺶ
واﯾﺴﺒﺎخ)ﺧﻮارﺷـﻨﺎس آﻟﻤــﺎﻧﯽ( و ﭘﯿـﺎﻧﮑﻮف ﮐــﻮروش را ﻓﺮزﻧـﺪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿــﻪ اول و ﻣﺎﻧـﺪاﻧﺎ)دﺧﺘﺮ آﺳــﺘﯿﺎگ( ﻣــﯽ
داﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮادی ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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آﻧﭽﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او رواﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺎی ﮐﻮروش را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در اﯾـﻦ
راه دﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺮاﯾﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﺎی در ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد زده.
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-اﺧﺘﻼف رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﻮرد اول ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮھﺎ ،ﻣﺎدھﺎ ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺧـﻮد را ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﻨـﺪ،
ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش را از ﻧﮋادی ﻓﺮوﻣﺎﯾـﻪ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد او را ﺑـﺪ ﻧﺸـﺎن دھﻨـﺪ ،ﭘـﺲ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن را
ﻣﺎدھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺎزﮔﻔﺖ.
وﻟﯽ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدھﺎ از ھﻤﺎن ﺷـﺮوع ﮐـﺎر در دﺳـﺘﮕﺎه ھـﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ راه داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺰرگ و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ درﺟﻪ ھـﺎی ﺑـﺎﻻﯾﯽ در ﻗﺴـﻤﺖ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ...
در ﻣﻮرد دوم ﭘﮋوھﺸﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺒﺮت اﻣﺴﺘﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎدھـﺎ در زﻣـﺎن ﮐﺘﺰﯾـﺎس ﺑـﺮ ﭘـﺎرس ھـﺎ
ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺘﺰﯾﺎس اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را از ﻣﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻧـﮋادی ﺑـﺎ ﮐـﻮروش را اﻧﮑـﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪه .ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ھﺮودوت )ﮐﻪ ﭘـﯿﺶ از ﮐﺘﺰﯾـﺎس ﻣـﯽ
زﯾﺴﺘﻪ( و ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ھﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮروش و آﺳﺘﯿﺎگ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
و در ﻣﻮرد ﺳﻮم ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺒـﺮد اردﺷـﯿﺮ و ﮐـﻮروش ﮐﻮﭼـﮏ اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ ،ﭼـﻮن ﮐـﻮروش ﮐﻮﭼـﮏ
ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد ،ﭘﺲ اردﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ را ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺰرگ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،ﺳﻌﯽ در ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ داﺷﺖ .و ﮐﺘﺰﯾﺎس ھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ را در
درﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اردﺷﯿﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎی ﺧﻮد دارﯾﻮش ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ در ﺳﻨﮓ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ھﻤﺎن ﺗﺎج دار ،ﮐﻮروش از ﺧﺎﻧﺪان ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺷﻤﺮده ﻣـﯽ ﺷـﺪه و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺗﻤـﺎم دوران
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻮده.
در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮردھﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﻟﯿـﻞ روﺷـﻨﯽ ﺑـﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ رواﯾـﺖ ھـﺎی ﮐﺘﺰﯾـﺎس ﯾﺎﻓـﺖ،
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺘﺰﯾﺎس اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از اﻓﺮادی ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و رواﯾـﺖ ھـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ
دور از واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺰﯾﺎس ھﻢ در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ در ﺷـﺎخ و ﺑـﺮگ دادن ﺑـﻪ آن
اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ھـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ دورﺗـﺮ ﺷـﺪن رواﯾـﺖ ھـﺎی او از واﻗﻌﯿـﺖ
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ﺷﺪه ،ﻋﺪه ای ھﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﺘﻔﺎوت از ھـﺮودوت داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر زده.
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- ھﺮودوت)ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﺑﺰرگ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ)در ﺣﺪود ﺳـﺎﻟﮭﺎی  ۴۸۴ﺗـﺎ  ۴۲۵ﭘـﯿﺶاز ﻣﯿﻼد( ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭼﮭﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻦ رواﯾـﺖ آن دﺳـﺘﻪ از ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارم ﮐﻪ ﻧﻈﺮھﺎی آﻧﮭﺎ در ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺘﺢ ھﺎی ﮐﻮروش ﻧﺒـﻮده ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .و ﺑﻪ ﺟﺰ رواﯾﺖ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ھﻢ داﺳﺘﺎن ﮐﻮروش را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﮭـﺎ
ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف دارد.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درک ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ای از آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮده.

ھﺮودوت

و اﻣﺎ ھﺮودوت داﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
آﺳﺘﯿﺎگ)ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد( در ﺧﻮاب دﯾﺪ از دﺧﺘﺮش)ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪاﻧﻪ( ﭼﻨﺎن آﺑﯽ روان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ھﻤـﺪان،
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی آﺳﯿﺎ ھﻢ در آن ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه از ﻣﻎ ھﺎ)روﺣﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ( ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﺶ را
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ﺧﻮاﺳﺖ .ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اش ﻧﮕﺮان ﮐـﺮد .ﭘـﺲ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ دﺧﺘـﺮش را ﺑـﻪ
ﺑﺰرگ ھﺎی ﻣﺎد ﻧﺪاده ،ﭼﻮن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﭙﻨﺪاﺷﺖ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺪﻋﯽ ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐﯽ ﺑـﺮای ﺗـﺎج و ﺗﺨـﺖ او
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﭘﺲ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ از ﭘﺎرس داد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻣﻼﯾﻢ و آرام ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺎدی ﺑـﺮای ﭘﺎدﺷـﺎه ﮐـﻢ ﺧﻄﺮﺗـﺮ
ﺑﻮده.
اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ آﺑﺴﺘﻦ و ﻧﺰدﯾﮏ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑـﻮد ،آﺳـﺘﯿﺎگ دوﺑـﺎره ﺧـﻮاب دﯾـﺪ ﮐـﻪ از ﺑـﺪن
دﺧﺘﺮش ﺗﺎﮐﯽ روﯾﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﮭﺎی آن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻣﻎ ھـﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎ در ﺧﻄﺮ دﯾﺪن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮه اش ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد و دﺧﺘﺮش ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ را ﮐـﻪ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد از ﭘﺎرس ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و او را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.

ﺧﻮاب آﺳﺘﯿﺎگ-ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه ﭘﺎﻧﺰدھﻢ
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ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ،آﺳﺘﯿﺎگ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎرﭘـﺎک ،ﮐـﻪ ﻣـﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﻮد داد ﺗﺎ ﮐﻮدک را ﺑﮑﺸﺪ .ھﺎرﭘﺎک ﮐﻪ از ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑـﯿﻢ داﺷـﺖ ﮐـﻮدک را ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﭼﻮﭘﺎﻧﮭﺎی آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺘﺮادات)ﻣﮭﺮداد( ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﮐﻮدک را در ﭼﺮاﮔﺎه ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮه ھﺎ ﺑﻮده رھﺎ ﮐﺮده
ﺗﺎ طﻌﻤﻪ دﯾﮕﺮ درﻧﺪه ھﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﺳﺘﯿﺎگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﮐـﻮدک را ﺑﮑﺸـﺪ و
او ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺘﻮر دارد.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻮروش
ﭼﻮﭘﺎن زﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﭙﺎﮐﻮ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﺎزه زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﻮدک او ﻣﺮده ﺑﻮد ،ﭘـﺲ زن ﺑـﻪ ﭼﻮﭘـﺎن
اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﻧﮑﺸﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﮐﻮدک ﻣﺮده ﺧﻮد را در ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺮار دھﺪ ،ﭼﻮﭘـﺎن اﯾـﻦ را ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ھﺎرﭘﺎک را ﮐﻪ ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﺮگ ﮐﻮدک ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪھﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آﺳﺘﯿﺎگ در ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزی ﮐﻮدک ھﺎ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده و ﭘـﺪر ﯾﮑـﯽ از ﺑـﺰرگ ھـﺎی ﻣـﺎد
ﺟﮭﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﭼﻮﭘﺎن ﻧﺰد او آﻣﺪ ،و آﺳﺘﯿﺎگ ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻮﭘﺎن ﺷـﮏ ﮐـﺮد و ﺑـﺎ ﺷـﮑﻨﺠﻪ
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ﭼﻮﭘﺎن ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮد و از اﯾﻨﮑﻪ ھﺎرﭘﺎک ﺧﻮدش دﺳﺘﻮر او را اﺟﺮا ﻧﮑـﺮده ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ ﺷـﺪه و ﺑـﺮای ﺗﻨﺒﯿـﻪ
ھﺎرﭘﺎک ﻓﺮزﻧﺪ او را ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ھﺎرﭘﺎک ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد را ﻗﺼﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺪاری از ﮔﻮﺷـﺖ ﺑـﺪن
ﻓﺮزﻧﺪ را در ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﺘﯿﺎگ ﺗﺮﺗﯿـﺐ داده ﺑـﻮد و ھﺎرﭘـﺎک را ﺑـﻪ آن دﻋـﻮت ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧـﻮراک
ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﻪ او ﺧﻮراﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ھﺎرﭘﺎک را ﺑـﻪ او ﻧﺸـﺎن داده ،وﻟـﯽ ھﺎرﭘـﺎک ﺑـﻪ روی
ﺧﻮد ﻧﯿﺎورد و ﭼﻮن آﺳﺘﯿﺎگ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻪ ﺷﮑﺎری را ﺧﻮرده ای ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮐﻪ ﺧـﻮب ﻣـﯽ
داﻧﺴﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﺷﺎه ﮐﺮد درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺴﺪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد.
ﺳﭙﺲ آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻣﻎ ھﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ و آﻧﮭﺎ ﮐﻮروش را دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭼـﻮن او را
در ﺑﺎزی ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘـﺶ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ داده ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻣـﻎ ھـﺎ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺧﻮاﺑﮭـﺎی آﺳـﺘﯿﺎگ را در ھﻤـﯿﻦ ﺣـﺪ ﻣـﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ.
آﺳﺘﯿﺎگ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮطﺮف ﺷﺪه ﻣﯿﺪﯾﺪ ،ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﭘﺎرس ﻧﺰد ﻣﺎدر و ﭘﺪرش ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﮐﻮروش آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺮﮔﺬﺷـﺖ ﺧـﻮد از ھﻤـﺮاه ھـﺎﯾﺶ در راه ﺷـﻨﯿﺪه ﺑـﻮد ،ﺑـﺮای آﻧﮭـﺎ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد.
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
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-ﺑﻌﺪ ھﺮودوت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻮروش در ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ھﻤﻮاره از زن ﭼﻮﭘﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎرﯾﮭﺎ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽاش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده او را ﻣﯽ ﺳﺘﻮد و اﺳﻢ او را ،ﮐﻪ ﺳﭙﺎﮐﻮ)ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت در ﻣﺎد ﻣﻌﻨﯽ ﺳـﮓ را ﻣﯿﺪھـﺪ(
ﺑﻮد ﻣﯿﺒﺮد ،از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻧﺠـﺎت ﯾـﺎﻓﺘﻦ او را در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
واﻗﻌﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﮓ ﻣﺎده ،از ﮐﻮدک
ﭘﺲ ﻣﺎدر و ﭘﺪر او ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻮروش را ﺳـﮓ ﻣـﺎده ﺷـﯿﺮ داده و ﺑـﺰرگ ﮐـﺮده ،زﯾـﺮا
ﺳﭙﺎﮐﻮ در زﺑﺎن ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺳـﮓ ﻣـﺎده اﺳـﺖ و ھﻤـﯿﻦ اﻧﺘﺸـﺎرھﺎ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓﺴـﺎﻧﻪ اﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ درﺑـﺎره
ﮐﻮروش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
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-ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺎرﭘﺎک ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎم ﭘﺴـﺮ ﺧـﻮد از آﺳـﺘﯿﺎگﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ از دﻟﯿـﺮی و ﭼـﺎﻻﮐﯽ ﮐـﻮروش ﺷـﻨﯿﺪ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨـﺪ و ھﺪﯾـﻪ ھـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای او ﻣـﯽ ﻓﺮﺳـﺘﺎد و ﻣـﺪام او را ﺑـﺮ ﺿـﺪ
آﺳﺘﯿﺎگ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺎد ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﺷﺎه راﺿـﯽ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ
ﻧﻔﻊ ﮐﻮروش ﮐﺮد.
و ھﺎرﭘﺎک ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﻮروش در ﻣﺎد ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻮروش را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
و ﻋﻠﺖ آن آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ و از ﮐﻮروش ﻗﯿﺎم ﭘﺎرس ھﺎ و ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎد را ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﭘﺎرس ﮐﻪ از ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎد ھﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺨﻦ ھﺎی ﮐﻮروش ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺎد را ﺷـﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آﺳﺘﯿﺎگ رﺳﯿﺪ و او ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﻮروش ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﮐﻪ ﺟﺪش زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼـﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او را ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ.
آﺳﺘﯿﺎگ در ﺗﮭﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺪ و ھﺎرﭘﺎک را ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد.ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دو ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ھـﻢ رﺳـﯿﺪﻧﺪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺎد ﺑﻪ طﺮف ﮐﻮروش رﻓﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
ﻓﺮار ﮐﺮد .آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺑﺘﺪا ﻣﻎ ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺷـﺘﺒﺎھﯽ ﮐـﻪ از ﺧـﻮاب ھـﺎی او ﮐـﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی از ﻣﺎدی ھﺎی ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎرس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎدھﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ
ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و آﺳﺘﯿﺎگ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ.
ھﺎرﭘﺎک اﮐﻨﻮن از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﮕﯿﺮد ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ ﺑﻮد.
و ھﺮودوت اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر آﺳﺘﯿﺎگ ﮐﻪ  ۳۵ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﯽ رﺣﻤـﯽ ھـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﻣﺎدی ھﺎ از او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﻪ ھﺎرﭘﺎگ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣـﺎﺟﺮا.
آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﻪ ھﺎرﭘﺎگ ﮔﻔﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﻤﻖ و ﺑﯽ وﺟﺪاﻧﯽ.اﺣﻤﻘﯽ ﭼﻮن ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ را ﺗﻮ ﮐﺮدی وﻟـﯽ ﺑـﺮای
دﯾﮕﺮی  ...و ﺑﯽ وﺟﺪاﻧﯽ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﯿﻨﻪ ای ﮐـﻪ داﺷـﺘﯽ راﺿـﯽ ﺷـﺪی ﻗﺒﯿﻠـﻪ ﺧـﻮد را دﺳـﺖ ﻧﺸـﺎﻧﺪه
ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﮐﻨﯽ... .
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﺳﺘﯿﺎگ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و او را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
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-رواﯾﺘﮭﺎی ھﺮودوت ،ﮔﺰﻧﻔﻮن و ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ از ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ و دﯾﮕـﺮﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل از رواﯾﺖ ھﺎی ھﻤﯿﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ)ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ھﺮودوت
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮭﺮه ﺑﺮدﻧﺪ( ،ﯾﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ رواﯾﺖ ھﺎ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻟﻮﺣﻪ ھﺎ ،ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎ و ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ دﻗـﺖ در ﻧﻘﺸـﻪ ھـﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎ را ھﻢ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی اﺷـﺘﺒﺎه آن ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺗـﺮ ﮐـﺮد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل در
ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ھﻨﻮز اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﯾﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد
رواﯾﺖ ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس در واﻗﻊ ،رواﯾﺖ ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺎی ﮐﻮروش ﺑﻮده ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ھـﺎ،
ﻣﺘﻦ ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺘﯿﺒﻪ ھـﺎ و  ...و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻓﺴـﺎﻧﻪ ﭘـﺮدازی ھـﺎی دور از ذھـﻦ او در ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دور ﺑﻮدن رواﯾﺖ ھﺎی او را از واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در زﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎﺧﺖ.
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ارزش رواﯾﺖ ھﺎی او در ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻖ ھﺎ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ھﺮودوت ﺧﻮدش ﻧﻮع ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری اش در ﻣﻮرد ﮐﻮروش را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﺮودوت)ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﺑﺰرگ( ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﮔﺰﻧﻔﻮن و ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﻮروش در زﻣـﺎن
او ﭼﮭﺎر رواﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آن ﭼﻪ را ﮐﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻗﻮل ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑـﯿﺶ
از اﻧﺪازه ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮروش را ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ.
در واﻗﻊ ھﺮودوت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ﭼﮭﺎر رواﯾﺖ رواﯾﺘﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرگ
ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮐﻮروش ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھـﺮودوت ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ در داﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ھـﺮودوت درﺑـﺎره آﻏـﺎز ﮐـﺎر
ﮐﻮروش آورده اﻓﺴﺎﻧﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮودوت را ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺑـﺪاﻧﯿﻢ و ﯾـﺎ او را
ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه آن ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .وی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﺳﺘﮕﻮ و درﺳﺖ ﻧـﻮﯾﺲ ،ﮐـﻪ ﮐـﺎرش ﻧﻮﺷـﺘﻦ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرﮔﻤﺮدان و ﻧﺎﻣﺒﺮدارھﺎ اﺳﺖ از روی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه ،اﮔﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻪ
او ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑـﺮ او ﻧﯿﺴـﺖ ،زﯾـﺮا وی در روزﮔـﺎری ﻣﯿﺰﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎور ﮐـﺮدن آن
ﺷﮕﻔﺘﯽ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد و . ...
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- ﮔﺰﻧﻔﻮن ﮐﻪ ﺑﻮدﮔﺰﻧﻔﻮن ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر و ﺳﺮدار ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺣـﺪود ﺳـﺎل ھـﺎی  ۴۳۰ﺗـﺎ  ۳۵۴ﭘـﯿﺶ از ﻣـﯿﻼد ﻣـﯽ
زﯾﺴﺖ.

ﮔﺰﻧﻔﻮن
او ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺎﮔﺮد ﺳﻘﺮاط)ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﺑﻮد و ﺳـﺎﻟﮭﺎی زﯾـﺎدی از ﻋﻤـﺮش را در
آﺳﯿﺎ ﮔﺬراﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﮐﻪ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺷـﮭﺮھﺎی آﺗـﻦ و ﺟﻨـﮓ ھـﺎی داﺧﻠـﯽ ﺑـﻪ ﺗﻨـﮓ آﻣـﺪه ﺑـﻮد ،ﺑـﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ
دوﺳﺖ ﺧﻮد)ﭘﺮوﮐﺴﻦ( در ھﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ،در ارﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎن در ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ
ﮐﻮرش ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮادرش اردﺷﯿﺮ دوم ﺷﺮﮐﺖ ﮐـﺮد .ﮐـﻮروش ﮐﻮﭼـﮏ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮرﯾـﻪ
ھﺨﺎﻣﻨﺸــﯽ را از ﺳﺮاﺷــﯿﺒﯽ و ﺳــﻘﻮط رھــﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸــﺪ ،ﺗﻨﮭــﺎ راه را ﺑــﺮای ﺗــﺮﻣﯿﻢ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ و
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را ،در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ .ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
را ﺣﻖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻮاﻓﻖ ھﺎﯾﯽ از ﻣﺎدر ﺗﺎ ﻋﺪه ای از اﺷﺮاف ھﻢ داﺷـﺖ ،ﺑـﺎ ارﺗﺸـﯽ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻧﺒـﺮد
ﺑﺮادرش اردﺷﯿﺮ دوم رﻓﺖ اﻣﺎ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی او ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
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ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ،ﮔﺰﻧﻔـﻮن را ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪھﯽ ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧـﺪ و او ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪ
ﺣﺪود ده ھﺰار ﻧﯿﺮوھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎد و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺗﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎد او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮطﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻮد دﯾﮕـﺮ زﻧـﺪه
ﻧﺒﻮد ،ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻌﺪ از آﮔﺎھﯽ از اﯾﻦ روﯾﺪاد در دﻓﺎع از اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او در ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن او ﺑﺎ اردﺷﯿﺮ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﯿﺮوھـﺎ
داﺷﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻓﺎع از اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ،ﺗﻮطﻌﻪ ای ﺑـﻪ راه اﻓﺘـﺎد ﮐـﻪ در ﻧﮭﺎﯾـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ رﻓـﺘﻦ او ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ اﺳﭙﺎرت ھﺎ ﺷﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻣﺮدی ﺷﺠﺎع و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﺎده داﺷﺖ ،او ﻣﺮدی وﻓﺎدار ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد.
اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ او از ﮐﻮروش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑـﻪ دادن ﭘﻨـﺪھﺎی اﺧﻼﻗـﯽ
درﺑﺎره ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آرﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد ،ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آرﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮروش ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺎ ﻗﺮﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آرﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ھـﺎی اﻟﮭـﺎم ﮔﯿـﺮی ﺑـﺮای
آﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ ھـﺎی
اوﻟﯿــﻪ اﺳــﺘﻘﻼل و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ را ﻣــﯽ ﭘﯿﻤــﻮد ،ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ .ھﺎروﻟــﺪ ﻟﻤــﺐ آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ ﻣــﯽ ﻧﻮﯾﺴــﺪ ﮐــﻪ
ﮐﻮروش)ﺳﺎﯾﺮس( ﻧﺎم ﻣﻌﺮوﻓﯿﺴﺖ و در روزﮔﺎر ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣﺮداﻧﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده .ﺑﺎ
اﯾﻦ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم در اﺑﺘﺪا از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻓﺠﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﮭـﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ
ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه.
ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ،ﭘـﺪر ﮐـﻮروش)ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ( ﭘﺎدﺷـﺎه ﭘـﺎرس و
ﻣﺎدر ﮐﻮروش را ﻣﺎﻧﺪان دﺧﺘﺮ آﺳﺘﯿﺎژ)آﺳﺘﯿﺎگ( ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﻣﻮاﻓﻖ آﯾـﯿﻦ ﭘﺎرﺳـﯽ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺷـﺪ و اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺻـﻼح ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻮد ،ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ در ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .ﺑﯿﺸـﺘﺮ دوﻟـﺖ ھـﺎ اﺟـﺎزه ﻣـﯽ دھﻨـﺪ ﮐـﻪ ھـﺮ ﮐـﺲ ھـﺮ طـﻮر
ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و  ...وﻟﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﺳﯽ ﺷﺨﺺ را از اﺑﺘﺪا از ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﯾـﺎ ﺷـﺮم آور ﺑـﺎز
ﻣﯿﺪارد... .
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-ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺤﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎرس ھﺎ ﮐﻪ دارای ﻧﻈﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﻮده ﺑـﻪ ﻧـﺎم)اﻟﻮاﺗﺮا( ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺟﺎﯾﯽ آرام ﮐﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎھﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ دوﻟﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھـﺎ ﺑـﻪ ﭼﮭـﺎر ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﮐﻮدﮐـﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ،ﻣـﺮدان و
اﻓﺮادی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺳـﻠﺤﻪ ﺑﺪﺳـﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ .ﺗﻤـﺎم ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎ دارای ﻗـﺎﻧﻮن ﺧـﺎص ﺧـﻮد ﺑـﻮده و
ﮐﻮدﮐﺎن از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻠـﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﺑـﺎ دﯾـﺪن
آﻣﻮزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ را از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮی در طﺒﻘﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ طﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ
را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده .و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺮورﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﯾﮏ ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮده و اﻓﺮاد ھﺮ طﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان
آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﮔﺰﻧﻔﻮن ﭘﺲ از ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮدھﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در واﻗﻊ اﻓﺮادی ھﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ طـﯽ
ﮐﺮدن ھﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۵۰ﻣﯽ رﺳﺪ.اﯾﻦ طﺒﻘﻪ ،طﺒﻘﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮدھـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻓـﺮاد
اﯾﻦ طﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از وطﻦ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤـﻞ ھـﺎی ﺧـﻮد ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﻪ ﮐﺎرھـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺗﮭﺎم ھﺎ
و رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻣﻘﺼﺮ را از رﺗﺒﻪ اش ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪه ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﺮﯾﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣـﺪود  ۱۲۰ھـﺰار ﻧﻔـﺮ و ھـﯿﭻ
ﮐﺪام را از وظﯿﻔﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و اﻓﺘﺨﺎرھﺎ ﻣﺤﺮوم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.ھﺮ ﮐﺲ اﺟـﺎزه دارد ،ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اطﻔﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠـﺎ ﻣـﯽ ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪ ،ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ آﻧﮭـﺎ را ﺑـﻪ
ﮐﺎری ﻧﮕﻤﺎرﻧﺪ و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤـﯽ ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪ.ﻓﻘﻂ ﮐـﻮدک ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در طﺒﻘﻪ ﺟﻮان ھﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در طﺒﻘـﻪ ﺟـﻮان
ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮدھﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه رﺗﺒﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
در طﺒﻘﻪ ﮐﻮدک ھﺎ و ﺟﻮان ھﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺗﺒﻪ ﻣﺮدھﺎ در آﯾﻨـﺪ .و در آﺧـﺮ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ در ﻣـﺪت
ﻣﻘﺮر ﺟﺰو ﻣﺮدھﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﺸـﺪه در طﺒﻘـﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮدھـﺎ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﯾـﻦ طﺒﻘـﻪ
ﭘﯿﺮﻣﺮدھﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘـﻪ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ،ﮐـﻪ از ﺗﻤـﺎم درﺟـﻪ ھـﺎی ﻧﯿﮑـﻮﯾﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ.ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺎرس ھﺎ اﺧﻼق آﻧﮭﺎ را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و در اداﻣﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن از اﺧﻼق ھﺎی ﻧﯿﮑﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
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ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺪن و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﺎی ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘـﺎرس ھـﺎ  ،اﯾـﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی رﺷﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﮐﻤﺮﻧﮕﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣـﺮور ﺑـﺎ ﻣﺤـﻮ و ﺣـﻞ ﺷـﺪن ﻧـﮋاد ﯾـﺎ ﻗﺒﯿﻠـﻪ
ﭘﺎرﺳﮭﺎی آرﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ،ﻣﮭﺎﺟﺮ ھﺎ و ﻣﮭﺎﺟﻢ ھﺎ ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺮﺣﻠـﻪ ھـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ رﺷـﺪ آﻧﮭـﺎ ھـﻢ
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻮ و دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ھﺎی ﺑـﻮﻣﯽ ھـﺎ و ﻣﮭـﺎﺟﻢ ھـﺎی ﺟﺪﯾـﺪی داد
ﮐﻪ در آن رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ھﺎی رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰول داد.
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-ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ طﺒﻘﻪ ھﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎرس ھﺎ ،ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺮاﺣﻞ رﺷـﺪ ﮐـﻮروشﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻮروش ﺗﺎ ﺳﻦ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘـﺮورش ﯾﺎﻓـﺖ و از ﮐـﻮدک ھـﺎی دﯾﮕـﺮ از
ﺣﯿﺚ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد و ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ در ورزﺷﮭﺎ ﮔـﻮی ﺳـﺒﻘﺖ رﺑـﻮد ،در اﯾـﻦ زﻣـﺎن
آﺳﺘﯿﺎگ)ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد و ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﮐﻮروش( دﺧﺘﺮ ﺧﻮد و ﺑﭽﻪ او را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد.
ﮔﺰﻧﻔﻮن ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﺪار ﮐﻮروش ﺑﺎ آﺳﺘﯿﺎگ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ردو ﺑﺪل ﺷﺪن ﺣﺮف ھﺎ و روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾـﻦ
دﯾﺪارھﺎ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ و ﮐﻮروش در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ دﺳﺖ زده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ و
ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻮروش و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ آﺳﺘﯿﺎگ داﺷﺖ.
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرس ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﮔﻔﺖ ،ﺑﮕﺬار ﮐﻮروش ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧـﺪ.
ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﻮروش واﮔﺬار ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺎی ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﻣﯿـﺎن ﻣﺎﻧـﺪاﻧﺎ و ﮐـﻮروش ﮔﻔﺘـﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻧﮕﺮان اداﻣﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﮐﻮروش و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﺪاﻟﺖ در ﭘﺎرس ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﻮروش ﮔﻮﺷﺰد ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺎد ﺑﺎ ﭘﺎرس ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در ﭘﺎرس اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧـﺪازه را ﻣﻌـﯿﻦ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻧـﻪ ھـﻮا و
ھﻮس و ...
اﻣﺎ ﮐﻮروش ﮐﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﺳﻦ ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺻﺮار ﺑـﺮ ﻣﺎﻧـﺪن و آﻣـﻮزش دﯾـﺪن در
ﻣﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺳﺐ ﺳﻮاری را داﺷﺖ.
ﻣﺎدر رﻓﺖ و ﭘﺴﺮ در درﺑﺎر ﻣﺎد ﻣﺎﻧﺪ .او ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ھﻤﺴـﺎﻟﮭﺎﯾﺶ دوﺳـﺘﺎن ﻧﺰدﯾـﮏ او
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زودی ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮروش ﺑﻪ آﺳﺘﯿﺎگ زﯾﺎد ﺑﻮد ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎد ،ﮐـﻮروش دﻗﯿﻘـﻪ ای
از او دور ﻧﻤﯿﺸﺪ و در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
ﮐﻮروش ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﺘﻤﺎد آﺳﺘﯿﺎ گ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرگ ھـﺎی ﻣـﺎد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻣـﺮور ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه داﺷﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ھـﺎ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و در ﻣﺤﺎﮐﻤـﻪ ھـﺎ از ﻧﻈـﺮ
ﺑﯿﺎن و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد و داﻧﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮد و در ورزﺷـﮭﺎ و ﺷـﮑﺎر ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺮﯾﻦ زﯾـﺎد روز ﺑـﻪ روز
ﻣﺎھﺮﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ.

ﻓﮭرﺳت

114

Hamid ra 86

و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ راﺿﯽ ﮐـﺮدن ﭘـﺪرﺑﺰرﮔﺶ ،ﺑـﻪ ھﻤـﺮاه داﯾـﯽ اش)ﺳـﯿﺎﮐﺰار( ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎر ﺑـﺮود ھـﺮ ﭼﻨـﺪ
آﻣﻮزش ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ را در آن زﻣﺎن ﻣﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺸﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮروش
وﻗﺘﯽ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۵ﯾﺎ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ازدواج ﮐﻨـﺪ در ﺻـﺪد
ﺑﺮ آﻣﺪ ﺷﮑﺎری ﺑﺰرگ ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﺪ).ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ آﺷﻮر از اﺗﺤﺎد ﭼﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎد و ﺑﺎﺑﻞ ھـﻢ ﺟـﺰو آن
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوزھﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از آن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪ و ﭼـﻮن آﺷـﻮر
ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﻧﺎم آن ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ھﻨﻮز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﺎﺑﻞ را آﺷﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن روی ﻣﯿﺪھﺪ در واﻗﻊ ﻣﯿﺎن
ﻣﺎد و ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ(.
و ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ را در ﺣﺪود ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺷﻮر و ﻣﺎد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ وﺟـﻮد ﺷـﮑﺎر زﯾـﺎد در آن ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺑـﺮای
ﺷﮑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﺎ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺴـﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻮن دﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺎﻓﻆ ھﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻤﺮاه او زﯾﺎد اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻣﺎد ﺷـﺪه
و ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ را از ﺷﮑﺎر ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﭘﯿـﺎده ﻧﻈـﺎم را
در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺮزی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﻮاره ھـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻗﻠﻌـﻪ ﻣـﺎد ھﺠـﻮم ﺑـﺮده و ﺑـﻪ ﻏـﺎرت آن ﻧـﻮاﺣﯽ
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ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎد ﺑﻪ آﺳﺘﯿﺎگ رﺳﯿﺪ و او ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺷـﻤﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.ﮐﻮروش ھﻢ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ھﻤﺮاه ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ دو ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﺰﻧﻔﻮن از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻮروش در ﺑﯿﺎن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدھـﺎ را در آن ﻧﺒـﺮد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﺶ آﺷﻮر)ﺑﺎﺑﻞ( ،ﭘﯿﺮوز و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﻮروش در آن ﻧﺒﺮد را ﺷﺮح ﻣﯽ دھـﺪ و
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ در ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻧﺎم ﮐﻮروش و ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎ اﻓﺘﺎدن آن.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﮐﻮروش در ﮐﺎﺧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﯽ ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺎرﺳﯽ
ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪا ﺷﺪن ﮐﻮروش از دوﺳﺖ ھﺎ ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﮐﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺎد را ﺑﺎ آﻧﮭـﺎ ﺳـﭙﺮی ﮐـﺮده ﺑـﻮد
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،آﺳﺘﯿﺎگ ھﺪﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮروش داد ،اﻣﺎ ﮐﻮروش ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺪﯾﻪ ھﺎی ﭘـﺪرﺑﺰرگ را
ﺑﻪ دوﺳﺖ ھﺎ و ھﻤﺴﺎﻟﮭﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮروش اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﺪﯾﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰد آﺳـﺘﯿﺎگ ﺑﺮدﻧـﺪ
و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آن ھﺪﯾﻪ ھﺎ را ﺑﺮای ﮐﻮروش ﭘﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮروش ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯽ ﻣﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﺑﺎﺷﻢ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎد ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﭘـﺲ اﯾـﻦ ھﺪﯾـﻪ ھـﺎ را ﺑـﻪ
ھﻤﺎن اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺮدان.
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ﮐﻮروش ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪن در طﺒﻘﻪ ﺧﻮد وارد طﺒﻘﻪ ﻧﻮﺟﻮان ھـﺎ ﺷـﺪ و دوﺳـﺘﮭﺎی ﭘﺎرﺳـﯽ
ﮐﻮروش ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ او از ﻣﺎد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺗﺠﻤﻼﺗـﯽ و ﺳﺴـﺘﯽ روی آورده،
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺎﻧﻪ روی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد اﺣﺘـﺮام ھﻤـﻪ ﻗـﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ آﺳﺘﯿﺎگ در ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر)ﺑﺎﺑﻞ( ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﺮوی ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داﺷـﺖ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻋـﺮب ھـﺎ و
ھﯿﺮﮐــﺎﻧﯽ ھــﺎ را ﻓﺮﻣــﺎﻧﺒﺮ ﺧــﻮد ﮐــﺮده و ھﻤــﯿﻦ طــﻮر ﺑــﻪ ﺣﺮﮐــﺖ ﺧــﻮد اداﻣــﻪ داد و ﺑــﺮای ﺿــﻌﯿﻒ ﮐــﺮدن ﻣــﺎد
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ را ﻧﺰد ﮐﺮزوس)ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﯿﺪﯾﻪ( و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ ﺑـﺪﮔﻮﯾﯽ از ﻣـﺎد و ﭘﺎرس)ﮐـﻪ
اﺗﺤﺎد اﯾﻦ دو را ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻧﺴﺖ( ﺳﻌﯽ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ را ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ
ﭘﺎرس و ﻣﺎد ھﻤﺮاه ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از روی ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ھﺪﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ارﺳـﺎل
ﺷﺪ ،از او طﺮﻓﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد را ﺑﻪ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗـﺪارک دﯾـﺪن ﺟﻨـﮓ در درﺧﻮاﺳـﺘﯽ از ﮐـﻮرش
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮداری او ﺧﻮاﺳﺖ.
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-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﯾﺖ ھﺎی ھﺮودوت ،ﮔﺰﻧﻔﻮن و ﮐﺘﺰﯾﺎسرواﯾﺖ ھﺎی ھﺮودوت ،ﮔﺰﻧﻔﻮن و ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن او ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﯿـﺎن
ﺷﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ دوره از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،رواﯾﺖ ھﺮودوت ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری او ﻧـﺰد ﭘﮋوھﺸـﮕﺮان
ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و رﺷﺪ ﮐﻮرورش را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻟﺒﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت
ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺪارک ،ﻟﻮﺣﻪ ھﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺒـﻮده و رواﯾـﺖ ﮔﺰﻧﻔـﻮن در ﻣـﻮرد
اﯾﻦ دوره از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دادن اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎرس ﮐـﻪ ﮐـﻮروش
در آن رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﻣﺎد ﺑﻮده ﮐـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری
ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد اﯾﻦ دوره از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺗـﺮ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺮد ،اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد ،ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﺘﻦ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ رواﯾﺖ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ،
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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-از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﯾﻮﻧﯿﺎﻧﻮس ﯾﻮﺳﺘﯿﻨﻮس)ژوﺳﺘﯿﻦ( در زﻣﺎن روم ﺑﺎﺳـﺘﺎنﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎﯾﺶ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮده از ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺗﺮوﮔﻮس ﭘﻤﭙﯿﻮس)ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ روﻣﯽ( ﮐـﻪ از ﺣـﺪود
 ۴۴ﮐﺘﺎب او ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﻮﻧﯿﺎﻧﻮس ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ھﺮودوت ﻣﯽ زﯾﺴﺖ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ زﯾـﺎدی ﺗـﺎ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ داﺷـﺖ ،در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ھﺮدودت ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻮروش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻮﭘـﺎن
ﭘﺲ از رھﺎ ﮐﺮدن ﻧﻮزاد در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﺮده ای ﺑﻪ دﻧﯿـﺎ آورده ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﺟﻨﮕـﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و وﻗﺘـﯽ دﯾـﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ)ﺳـﮕﯽ( در ﺣـﺎل ﭘﺮﺳـﺘﺎری و ﻧﮕﮭﺒـﺎﻧﯽ ﻧـﻮزاد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧﻄﺮھـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻻﺷﺨﻮرھﺎ اﺳﺖ ،ﺣﺲ ﺗـﺮﺣﻢ ﺑـﺮ وی ﻏﻠﺒـﻪ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﺧـﻮاھﺶ ھﻤﺴـﺮش ﭘﺴـﺮ ﻧـﻮزاد ﺧـﻮد را در ﺟﻨﮕـﻞ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﭘﺴﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ھﺮودوت ده ھﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻮروش در ﻧﺰد ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرش
ھﻤﻮاره از زن ﭼﻮﭘﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎرﯾﮭﺎ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ اش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و او را ﻣﯽ ﺳﺘﻮد و اﺳﻢ او را ،ﮐـﻪ ﺳـﭙﺎﮐﻮ)ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت ﮐﻠﻤﻪ ﺳﭙﺎﮐﻮ در ﻣﺎد ﻣﻌﻨﯽ ﺳـﮓ را ﻣـﯽ دھـﺪ( ﺑـﻮد ﻣـﯽ ﺑـﺮد ،از اﯾـﻦ ﻗﻀـﯿﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر او
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ او را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻗﻌﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺸـﺎن دھﻨـﺪ و ﺑـﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش را ﺳـﮓ ﻣـﺎده ﺷـﯿﺮ داده و ﺑـﺰرگ ﮐـﺮده ،زﯾـﺮا ﺳـﭙﺎﮐﻮ در زﺑـﺎن ﻣـﺎدی ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺳﮓ ﻣﺎده اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﻮروش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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-ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت و رواﯾﺖ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮروشﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻦ ﮐـﻮروش اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﻮدن ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺴﺮش ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ را ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺳـﺮدار ارﺗـﺶ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮد و او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺳﻦ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ را در آن ھﻨﮕﺎم دﺳﺖ ﮐﻢ ۲۰
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭘﺪر او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ دﯾﻨـﻮن ﮔﻔﺘـﻪ ﮐـﻮروش ھﻨﮕـﺎم ﺑـﻪ ﺗﺨـﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻦ  ۴۰ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ... .و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻦ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮروش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ھﻮﺧﺸﺘﺮه در ﻣﺎد و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف رواﯾﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﻮدن زﻣـﺎن ﺗﻮﻟـﺪ ﮐـﻮروش ﺑـﺎ
آﺳﺘﯿﺎگ)اﯾﺸﺘﻮوﯾﮕﻮ( ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ... .و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ھـﺮودوت در ﻣـﻮرد
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻮروش داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮودوت ﯾﮏ ﻣﺮد راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮده و آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ او رﺳـﯿﺪه را ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده و ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی
زﯾﺎدی از رواﯾﺖ ھﺎی او ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ)ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ( ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﺑﻮده
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی زﯾﺎدی از رواﯾﺖ ھﺎی ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﮐﻮروش ﺑـﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮده.
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-رواﯾﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد روش ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروشدر ﻣﻮرد روش ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ھﻢ در ﺑﯿﻦ رواﯾﺖ ھﺎ اﺧﺘﻼف دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

-دﯾﻮدوروس ﺳﯿﮑﻮﻟﻮس)دﯾﻮدور ﺳﯿﺴﯿﻠﯽ( ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺑـﻮده و ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎمﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﺟﻠﺪ ﺑﻮد را ﻧﻮﺷـﺖ .و اﻣـﺮوزه ﺣـﺪود  ۱۰ﺟﻠـﺪ از آن در دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه.
ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺷﺮح ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری دﯾﻮدوروس ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ،ﮐـﻮروش
ﭘﺴﺮ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ از ﻣﺎﻧﺪان دﺧﺘﺮ آﺳﺘﯿﺎگ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣـﺎد ﺑـﻮد .او ﺑـﻪ ﺧـﺎطﺮ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ،دوراﻧﺪﯾﺸـﯽ ،اﺳـﺘﻮاری و
ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺖ ھﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺳـﺮ آﻣـﺪ ﻣﻌﺎﺻـﺮﯾﻦ ﺧـﻮد ﺷـﺪ .ﭘـﺪرش ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺷـﺎھﺎﻧﻪ ﺑـﻪ او داد و اﻓﮑـﺎر او را ﺑـﻪ
ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﻪ روزی ﮐﻮروش ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاھـﺪ
داد .آﺳﺘﯿﺎگ ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﻓﺮار ﮐﺮد ،او ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﭘﺲ ﻣﻘﺎم ھـﺎی ﻋـﺎﻟﯽ رﺗﺒـﻪ ارﺗـﺶ را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﺳﺘﯿﺎگ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ اﻧﻮاع زﺟﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺒﺮت دﯾﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی را ﻗﺮار داد .در ﻧﮭﺎﯾﺖ آﺳﺘﯿﺎگ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺑـﻮد از اﯾـﻦ ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮی ھـﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ای ﻧﮕﺮﻓـﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮرش دﯾﮕﺮان و ﺳﺮﺑﺎزھﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺪ.
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮروش ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﻮدی ھـﺎ ھـﻢ ﻣﮭﺮﺑـﺎن و
ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﭘﺎرس ھﺎ او را ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
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-ﯾﻮﻧﯿﺎﻧﻮس روش ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ھﺎرﭘـﺎک در ﭘـﺎرسﺑﻪ ﮐﻮروش رﺳﯿﺪ ،او ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﻓـﺮدا ﭘـﯿﺶ از
ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ ،در ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ دھﺪ ،ﮐﻮروش آن ﻓـﺮد را ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﺧـﻮد ھﻤـﺮاه ﮐـﺮد ،
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه)آﺳـﺘﯿﺎگ( ،ھﺎرﭘـﺎک را ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﮐـﻪ
ھﺎرﭘﺎک در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺴـﺮش از آﺳـﺘﯿﺎگ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ او ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﮐـﺮد ،ﭘـﺲ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺧـﻮدش
ارﺗﺸﯽ ﻓﺮاھﻢ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻮروش رﻓﺖ و ﺑﺮای دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪن ارﺗﺶ در ﭘﺸﺖ آن ارﺗﺶ دﯾﮕـﺮی ﮔﺬاﺷـﺖ
ﺗﺎ ھﺮ ﮐﻪ در ارﺗﺶ اول از ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻓﺮار ﮐﺮد ،ارﺗﺶ دوم ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾـﮏ دﺷـﻤﻦ ﺑـﺎ او ﺑﺮﺧـﻮرد ﺧﻮاھـﺪ
ﮐﻨﺪ .ارﺗﺶ ﻣﺎد ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﭘﺎرس ھﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدرھـﺎ و زن ھﺎﯾﺸـﺎن آﻧﮭـﺎ را
ﺳﺮزﻧﺶ و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎرس ھـﺎ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺪان ﻧﺒـﺮد ﺑﺎزﮔﺸـﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ
ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺎد را ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ دھﻨﺪ .آﺳﺘﯿﺎگ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻮروش ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻐﻠـﻮب رﻓﺘـﺎر
ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ .و ﭼﻮن آﺳـﺘﯿﺎگ دﯾﮕـﺮ ﻧﺨﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎد ﺑـﺎزﮔﺮدد واﻟـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﮭﻨـﺎور
ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺪ.
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-ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ آﺳـﺘﯿﺎگ و اﺗﺤـﺎدی ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر از ﭘﺎرس درﺧﻮاﺳﺖ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺮداری ﮐـﻮروش
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻣﺎد رﻓﺘـﻪ و ﺑﻌـﺪ از ﭘﯿـﺮوزی در ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،ﺑـﺎ ارﺗـﺶ ﻣـﺎد و ﭘـﺎرس ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎﺑﻞ ،ﻟﯿﺪﯾﻪ و ﻣﺘﺤﺪھﺎی آﻧﮭﺎ رﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﭘﯿـﺮوی ﮐـﻪ ارﺗـﺶ
ﻣﺎد از او ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در واﻗﻊ ﮐﻮروش ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻓـﺮد اول
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎد و ﭘﺎرس اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺘﺤﺪھﺎی او ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
ﻣﯿﺪان ھﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﭘﯿـﺮوزی ھـﺎی زﻣـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
دﺳﺖ آورده و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮروش ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨـﮓ ﺑـﻮد ،ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎد ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر)داﯾﯽ
ﮐﻮروش و ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن آﺳـﺘﯿﺎگ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘﺴـﺮ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﭘﺴﺮ او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ او روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﺧﻼﺻـﻪ ای ﺑـﻮد از ﺑـﻪ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﻣﻮاردی از اﺧﺘﻼف و ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﭘﺎرس و ﻣﺎد در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣـﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
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-اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارﺗﺶ ﯾﻮﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺮداری ﺧـﻮد ﮔﺰﻧﻔـﻮن ،ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ ازﺟﻨﮓ ﮐﻮﻧﺎﮐﺴﺎ از ﻗﻠﻤﺮوی ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮده ﺑـﻪ ﻣـﻮاردی اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از آﻧﮭـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﯽ
ﻻرﯾﺴﺎ ﻧﺎم ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ رود دﺟﻠﻪ ﺑﻮده اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮭﺮی ﺑـﻮد ﺑـﺰرگ و ﻣـﺎدی ھـﺎ ﻣﺎﻟـﮏ آن
ﺑﻮدﻧﺪ  ...زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ دوﻟﺖ ﻣﺎد را از ﭘﺎی در آوردﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﮭﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ...
و در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﺷﮭﺮی ﻣﯿﺲ ﭘﯿﻼ ﻧﺎم ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺗﺼـﺮف ﻣـﺎد ھـﺎ ﺑـﻮده ،و
وﻗﺘﯽ ﭘﺎرس ھﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ھﻤﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻨﺎه آورد و ...
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﭘﺎرس ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدھـﺎ
را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺒﺮد داﻧﺴﺘﻪ ،اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اطﻼﻋﯽ ﻧﻤـﯽ
دھﺪ.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن از ﺑﯿﺎن ﻧﺒﺮد در ﺷـﺮح رواﯾـﺖ ﮐـﻮروش ﭼﺸـﻢ ﭘﻮﺷـﯽ ﮐـﺮده ،ﺟـﺪاﯾﯽ از
ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ،ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻋﻠـﺖ آن ﺑﺎﺷـﺪ را
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽ دھﺪ.
ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻋﻠﺖ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن داﺳﺘﺎن ﮐﯿﺨﺴـﺮو را در اﯾـﺮان ﺷـﻨﯿﺪه و
در ذھﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻮروش را ﺑﺮ ﻣﺎد ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ ﻣﻮاﻓـﻖ
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻮروش ﺑﺮ ﻣﺎد ﺑﺪوﻧﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﺑﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﺎه ﻣـﺎد و ﻣـﺎد
ھﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﺮای ﮐﻮروش داﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﺮده.
و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ)آﺳﺘﯿﺎگ( در ﻣﺪت ﺣﻀـﻮر در
درﺑﺎر ﻣﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮده را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒـﺮد و اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ را ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﭼـﻮن در روﻧـﺪ ﮐﻠـﯽ
رواﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻣﺎد اﺧﺘﻼﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﺮده.
وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﭘﺎرس و ﻣﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن و دﯾﮕﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ھـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺎرس ھﺎ و ﻣﺎدھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﮐﺎﻣـﻞ در زﻣـﺎن ﮐـﻮروش رﺳـﯿﺪﻧﺪ،
اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ در دﯾﻮارﻧﮕﺎری ھﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه دوره ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﺮﺑﺎزھﺎی ﭘﺎرس و ﻣﺎد در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎرس ھﺎ را ﭘﯿﺮوز ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺎدھﺎ داﻧﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھـﺮ ﭼﻨـﺪ
ھﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺪه ای در ﻣﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﻧﺒﻮده و ﭘﺎرس ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎدھـﺎ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھـﺎ و دﯾﻮارﻧﮕـﺎری ھـﺎی دوره ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ از اﺗﺤـﺎد ﭘـﺎرس ﺑـﺎ ﻣـﺎد ﺑـﻮده.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮﻓﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﭘﺎرس و ﻣـﺎد ﯾـﮏ
اﺗﺤﺎد ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن زﻣﺎن و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎد و ﭘـﺎرس ﺑـﺎ
ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،روی داده و ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﭘﺎرس و ﻣﺎد در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد درون ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻧـﻪ
ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
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ﭘﺎرس و ﻣﺎد در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
و اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﻨﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻧﺒـﺮد و دﯾﮕـﺮ
ﻧﺒﺮدھﺎ ﮐﻪ در زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارﯾﻮش رخ داده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻧﭙـﺮداﺧﺘﻦ ﮔﺰﻧﻔـﻮن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد در ﮐﺘﺎب ﮐﻮروش ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ھﺎی ﮐـﻮﭼﮑﯽ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ آن در دﯾﮕـﺮ ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧـﺎطﺮ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﮐﻮﭼﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻮده.
ﺳﻪ ﻣﻮردی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد
 -۱اﺗﺤﺎد ﭘﺎرس و ﻣﺎد ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮد.
 -۲ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﭘﺎرس و ﻣﺎد ،ﺑﺎز ھﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﻮده.
 -۳ﻧﺒﺮد ﭘﺎرس و ﻣﺎد ﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آن را در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ھـﺮودوت و ﯾـﺎ
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آن را ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪھﯽ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼـﻮن در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎدھـﺎ و در زﻣـﺎن
ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ و ﺑﺮﺗـﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪھﯽ ﭘـﺎرس ھـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ .و اﯾـﻦ اراده و دﯾـﺪﮔﺎه
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧـﺎم
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش در ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﺟـﺮا
ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎدر از ﺑﺎ اﺧﻼق ﺗﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ اراده ﺗﺮﯾﻦ و درﺳﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ﮔﺴﺘﺮه
وﺳﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ داﺷﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺛﺒﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد.

 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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-رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ در ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در روﯾﺪادﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿـﺪ)آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﺑـﻞ(ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ در ﺣﺪود  ۵۵۶ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺷﺮوع و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌـﺪ از ﻓـﺘﺢ
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ در  ۵۳۹ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳـﺪ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از اﯾـﻦ
روﯾﺪادﻧﺎﻣـــﻪ در زﻣـــﺎن ﮐـــﻮروش ﺑـــﺰرگ ﻧﻮﺷـــﺘﻪ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .و در ﻗﺴـــﻤﺘﯽ از ﻣـــﺘﻦ از ﺟﻨﮕـــﯽ ﻣﯿـــﺎن
اﯾﺸﺘﻮوﯾﮕﻮ)آﺳﺘﯿﺎگ( و ﮐﻮروش ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ھﮕﻤﺘﺎﻧﻪ)ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺎد( ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرس ھﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد.
و در اﯾﻦ روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﮓ را آﺳﺘﯿﺎگ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺸـﮑﺮ ﺧـﻮد را ﺟﻤـﻊ و ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ
ﮐﻮروش ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .اﻣـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ او ﺷﻮرﺷـﯽ ﺷـﺪه و او را ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﮐـﻮروش ﺗﺴـﻠﯿﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ھﮕﻤﺘﺎﻧﻪ رﻓﺖ.
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-ﺧﻮرﻧﯽ)ﻣﻮﺳﺲ ﺧﻮرﻧﺎﺗﺴﯽ-ﺣﺪود ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۴۱۰ﺗـﺎ  (۴۹۰ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎر ارﻣﻨـﯽ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت رﺳـﯿﺪنﮐﻮروش را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﭘﺎدﺷـﺎه ارﻣﻨﺴـﺘﺎن)ﺗﯿﮕﺮان( ﺑـﺎ ﭘﺎدﺷـﺎه ﭘـﺎرس)ﮐﻮروش( ﭘﯿﻤـﺎن دوﺳـﺘﯽ
ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.

ﻣﻮﺳﺲ ﺧﻮرﻧﺎﺗﺴﯽ
اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد اژی دھﺎگ)آﺳﺘﯿﺎگ( ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺳﺘﯿﺎگ ﺷﺒﯽ در ﺧـﻮاب ،ﺗﯿﮕـﺮان را
ﺳﻮار ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺰرگ)اژدھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ( دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ او را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮐـﺮد .ﭘـﺲ
ﺧﻮاھﺮ ﺗﯿﮕﺮان را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺲ از آن از ﺧـﻮاھﺮ ﺗﯿﮕـﺮان ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑـﻪ دام اﻧـﺪاﺧﺘﻦ
ﺑﺮادرش ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ آن زن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .ﭘﺲ آﺳﺘﯿﺎگ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﯿﮕـﺮان ﮐـﻪ
اﯾﻦ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﻣﺎد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﺒﺮد دو طﺮف ﻧﺘﯿﺠـﻪ ای ﻧﺪاﺷـﺖ و
ﺗﯿﮕﺮان ﻧﮕﺮان ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد.
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وﻟﯽ ﺧﻮاھﺮ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺎد ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮود .ﺗﯿﮕـﺮان ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن آﺳـﻮده ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
ﻣﺎدھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪھﺪ و آﺳﺘﯿﺎگ را ﺑﮑﺸﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐـﻮروش را در ﯾـﺎری ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑـﺮای ﭘﯿـﺮوزی
ﮐﺎﻣﻞ او ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ رﯾﺸـﻪ در واﻗﻌﯿـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﭘﺎدﺷـﺎه ارﻣﻨﺴـﺘﺎن در آن زﻣـﺎن ﻧﻤـﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی در ﻟﺸـﮑﺮ ﮐﺸـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه داﺳـﺘﺎن ﺗﯿﮕـﺮان
دوم)ﺗﯿﮕﺮان ﺑﺰرگ( را ﮐﻪ ﺳـﺎل ھـﺎ ﭘـﺲ از دوران ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ و آﺳـﺘﯿﺎگ ﻣـﯽ زﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ)ھﻢ دوره
اﺷﮑﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﻮده( ،را ﺑﺎ دوران آﺳﺘﯿﺎگ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .و داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ھﺪف آن
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎھﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

-ھﺮودوت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را در ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳـﺘﯿﺎگ داﺷـﺖ داﻧﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖھﺎرﭘﺎگ)ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎد( ﭘﺎرس ھﺎ ﺑﺮ ﻣﺎدھﺎ ﭘﯿـﺮوز ﺷـﺪﻧﺪ و آﺳـﺘﯿﺎگ در ﻧﺒـﺮد دوم ھـﻢ ﺑـﻪ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺘﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪ و اﺳﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ او ﺧﻮش رﻓﺘﺎری ﮐﺮد.
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-ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروشھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آوازه ﮐﺎرھﺎی ﮐـﻮروش در آﺳـﯿﺎی ﺑـﺎﺧﺘﺮی ﭘﯿﭽﯿـﺪ ،ھﻤﺴـﺎﯾﻪ ھـﺎی ﭘـﺎرس ﺑـﻪ ﺟﻨـﺐ و ﺟـﻮش
اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﺎدھﺎ ﮐﻪ از ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،در ﭘـﯽ رھﺒـﺮ ﺗـﺎزه ای ﻣـﯽ
ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ .ھﺎرﭘﺎﮔﻮس)ھﺎرﭘـﺎگ( ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺰرگ ﻣـﺎدی ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﮐـﻮروش
ﭘﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری و وﻓﺎداری ﺳﭙﺮد.
ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﺎدھﺎ از دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ ﺣﺮان ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﮭﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﺘﺨﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .اﯾـﻦ ﮐـﺎر او و ﻋﻼﻗـﻪ او ﺑـﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺧـﺪای ﺳـﯿﻦ ﮐـﻪ در آن ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻗـﺮار داﺷـﺖ و ﺑـﯽ
ﺗﻮﺟﮭﯽ او ﺑﻪ ﻣﺮدوک)ﺧﺪای ﺧﺪاھﺎ-ﺧﺪای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺑﻞ( ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺧﻮاھﯽ ﻣﺮدم و ﮐﺎھﻦ ھﺎ ﺑﻪ او ﺷﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﮐﻮروش و آﺳﺘﯿﺎگ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﮑﯽ ﻧـﺰد
ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣـﺎد .آﺳـﺘﯿﺎگ ﭘـﺲ از آﮔـﺎھﯽ از
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ،ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ و ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺸﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺒﺮد ﮐﻮروش رﻓﺘﻪ را ھﺎرﭘﺎگ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ،ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺖ.
آﺳﺘﯿﺎگ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐـﻮروش رﻓـﺖ .اﻣـﺎ ارﺗـﺶ او از ﻓﺮﻣـﺎن او
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮده و آﺳﺘﯿﺎگ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻮروش ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻮروش ھﻢ ﺑﻪ آﺳﺘﯿﺎگ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و او را ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺖ.
ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ھﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺮان دﺳـﺖ ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻧﯿﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد ﺑﭙـﺮدازد و از آن ﭘـﺲ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﮐﻮروش را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
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-آﻧﭽﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ھﺎ و رواﯾﺖ ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و روﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﺑﯿـﺎن ﻧﺒـﺮدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن آﺳـﺘﯿﺎگ وﮐﻮروش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ ﺑـﻮده،
واﺿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﺒـﺮد ﻧـﺪاده و ﻓﻘـﻂ در
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺷﺎره ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺎن ﭘﺎرس ھﺎ و ﻣﺎدھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ .و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ھـﺮودوت
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ.
ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻄﺢ دو ﮔﺮوه ﻣﺎد ھﺎ و ﭘﺎرس ھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،در واﻗﻊ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳـﯿﺪن ﭘـﺎرس ھـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﺧﺎﺻـﯽ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎد
ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﺎدھﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻣﺎد در ﺗﻤﺪن ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ دارای ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺎرس،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎد ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ.
و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ از ﭘﺎرس ﺑﺮ ﻣﺎد اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻮﻓﺘﺎده ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﻘـﺎل
ﻗﺪرت از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﻣﺮدم دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘـﺎرس ھـﺎ را ﻣـﺎدی ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﻣﺼﺮی ھﺎ و ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺒﺮد ﻣﺎد ﺑﺎ ﭘـﺎرس ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﯾـﮏ
اﺧﺘﻼف ﮐﻮﭼﮏ داﺧﻠﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ھﻤﻮار ﮐـﺮده و ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف
داﺧﻠﯽ.
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-روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ھـﺎ اﻧـﺪاﺧﺖ ،ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﺮ ارﻣﻨﺴـﺘﺎن،ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ھﺎی ﻣﺮزی ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ھﻤﺮاه ﮐﺮدن ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎد و ﭘﺎرس ﺑـﺮای دﻓـﺎع در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﻞ ،ﻟﯿﺪی و ﭼﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﯿﺸـﺪ .ھـﺮودوت و ﮐﺘﺰﯾـﺎس در ﻣـﻮرد
اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ھﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﯿـﺎن ﻧﮑـﺮده اﻧـﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﺷﺮح ﺧﻼﺻﻪ ای از رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺧﻮرﻧﯽ)ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎر ,ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه وﻓﯿﻠﺴـﻮف ارﻣﻨـﯽ( ﮐـﻪ در
ﺳـﺪه ﭘــﻨﺠﻢ ﺑﻌـﺪ از ﻣــﯿﻼد ﻣﯿﺰﯾﺴـﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺳـﺮدودﻣﺎن ارﻣﻨﺴــﺘﺎن را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ ﯾــﮏ دﯾـﺪﮔﺎه اﺳــﻄﻮره
ﺷﻨﺎﺳﯽ از ھﺎﯾﮏ)اﺳﻄﻮره ارﻣﻨﯽ( داﻧﺴﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮھﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﮐﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻼت ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻮده ،در ﺳﺪه ﭼﮭـﺎرم اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن دو درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و ﺧﺰر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﺪه.
اﻣــﺎ ﭘــﯿﺶ از آن در دوره ھــﺎی دورﺗــﺮ ،آن ﻗﺴــﻤﺖ ﭘﺎدﺷــﺎھﯽ اورارﺗــﻮ را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﯽ ﺷــﺪه ﮐــﻪ ﮔﺴــﺘﺮه
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن اطﺮاف درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ،درﯾﺎﭼﻪ وان و ﺑﻠﻨـﺪی ھـﺎی ارﻣﻨﺴـﺘﺎن را ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﯿﺸﺪه.
»درﺳﺖ در ﺷﻤﺎل آﺷﻮر ،ﻗﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﯽ

وﯾﻞ دوراﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،

ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ اﺳـﺘﻘﺮار ﺑﯿﺸـﺘﺮی داﺷـﺖ ،اﯾـﻦ ﻗـﻮم را آﺷـﻮری ھـﺎ اورارﺗـﻮ ﻣـﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧـﺪ ،و
ﻋﺒﺮاﻧﯽ ھﺎ آرارات ،ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ارﻣﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ارﻣﻨـﯽ ھـﺎ ﻗﺮﻧﮭـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی،
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪون ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آداب و ﻋﺎدت ھﺎ و ھﻨﺮھـﺎی ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ ﺧـﻮﯾﺶ
داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن ﮐـﻪ اﻣﭙﺮاطـﻮری ﭘـﺎرس ﺑـﺮ ھﻤـﻪ آﺳـﯿﺎی ﺑـﺎﺧﺘﺮی
اﺳﺘﯿﻼ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اداﻣﻪ داﺷﺖ ... .ﺛﺮوت ﺧﻮد را در ﺟﻨﮕﮭﺎی ھﺠﻮﻣﯽ ﭘﺮﺧﺮج و ﺟﻨﮓ ھﺎی دﻓـﺎﻋﯽ ﺑـﺮای رد
ﺣﻤﻠﻪ ھـﺎی آﺷـﻮری ھـﺎ از دﺳـﺖ دادﻧـﺪ ،و در زﻣـﺎن ﺟﮭـﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐـﻮروش ﺗﺤـﺖ ﺗﺴـﻠﻂ ﭘﺎرﺳـﯽ ھـﺎ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ارﻣﻨﯽ ﺧﻮرﻧﯽ ،در ﺟﻨﮓ ھـﺎی ﻣﯿـﺎن اورارﺗـﻮ و آﺷـﻮر ،ارﻣﻨـﯽ ھـﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﮭـﺎ
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺎدھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺤﮑﻤـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﻦ آﻧﮭـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار ﺑـﻮد اﻣـﺎ اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ
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ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﯾﻪ ﮔﺰﻧﻔـﻮن دوام ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓـﺖ وﻗﺘـﯽ ھﻮوﺧﺸـﺘﺮه)ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧـﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه
ھﺎی ﻣﺎد( و ﭘﺲ از او آﺳﺘﯿﺎگ)ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد( ﺑﺮای زﯾﺮﻓﺮﻣﺎن ﺑـﺮدن ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻣﻄﯿﻊ دوﻟﺖ ﻣﺎد ﺷﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎد ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ
روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎد ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن از اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎد و ﺑﺎﺑﻞ اﻓﺘـﺎده ﺑـﻮد ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ از ﭘﺮداﺧـﺖ ﭘـﻮل ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺧﻮدداری و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ھﺎﯾﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺮد و در واﻗـﻊ در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﻣـﺎد از ﭘﺎدﺷـﺎه
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ دو طﺮف درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮو ﮐﺮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ ﺧﻮدداری
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش زد.
در ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ای ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﻣﺮدھﺎ و ﭘﯿﺮﻣﺮدھﺎ)اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ( داﺷﺖ ،ﻗﺮار ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ ﭘﺎرس ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح روش ﺟﻤﻊ آوری ﺳﭙﺎه ﮐﻪ روﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﻮده ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺑﺤـﺚ
آﻣﻮزﻧﺪه اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر)ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ( ﺑﺎ ﮐﻮروش در ھﻨﮕـﺎم ھﻤﺮاھـﯽ او ﺗـﺎ ﻣﺮزھـﺎی ﭘـﺎرس داﺷـﺖ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
در اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد،
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ از روش ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ درﺳﺖ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻗـﺪر
ﺑﺮازﻧﺪه و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﯿﮏ و زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از آزﻣﺎﯾﺶ
ھﺎی روزﮔﺎر ﭘﯿﺮوز و ﻣﻮﻓﻖ در آﯾﺪ ... ،ﭼﻪ ﻧﯿﮏ ﺳﺮﺷﺖ و ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ اﺳـﺖ آن ﻓﺮﻣـﺎن رواﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ رﻓﺎه و روزی زﯾﺮ دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﻣـﺮدم را
ﭼﻨﺎن رھﺒﺮی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﺮﻓـﻪ ﺑـﺎر آﯾﻨـﺪ و اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻـﻞ ﮐـﺮد ،ﮐـﺎری ﻗﺎﺑـﻞ
ﺳﺘﺎﯾﺶ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده.
و ﮐﻮروش در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺮدن در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎری دﺷﻮار ،وظﯿﻔﻪ ای ﺑﺴـﯿﺎر
ﺑﺰرگ و ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ... .ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺮده ام ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواھـﺎ و ﻣـﺮدم و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻣﺘﺤﺪھﺎی ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻋﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮھﺎ و اداره ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺻﻨﺪوق ھﺎی آﻧﮭﺎ ﭘﺮ از طﻼ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و روی ھـﻢ رﻓﺘـﻪ ﮐـﻢ ﺗـﺮ از
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زﯾﺮدﺳﺖ ھﺎ و ﻣﺮدم زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﺧـﺘﻼف آﻧﮭـﺎ در اﯾـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﻓﺮﻣـﺎن رواھــﺎ زﻧـﺪﮔﯽ راﺣــﺖ ﺗـﺮ و آرام ﺗــﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻔــﺎوت اﺻـﻠﯽ در ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﺎرھــﺎ و
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ  ،دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺰرگ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ .و...
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﺎ ﻣﺮزھﺎی ﻣﺎد اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮐﻮروش وارد ﻣﺎد ﺷﺪ.
و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔـﻮن ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﻣﯿـﺎن ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر و ﮐـﻮروش ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد ﮐـﻪ در آن ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرش
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ رﻗﯿﺐ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﻞ ،ﻟﯿﺪﯾﻪ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﻋﺮب ھﺎ و دﯾﮕـﺮ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎﯾﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎد و ﭘﺎرس ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ را ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﻮاره ھﺎی ﺧﻮدی دو ﺳﻮم ﺳـﻮاره ھـﺎی دﺷـﻤﻦ و
ﭘﯿﺎده ھﺎی ﺧﻮدی ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ در راه ﺑﻮد.
ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﺎرس ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮐﻮروش اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭘﺎرس ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﮭﺘﺮ دﯾـﺪ ﮐـﻪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮھـﺎﯾﯽ در ﭘﻮﺷـﺶ ﻧﻈـﺎﻣﯽ،
ﺳﻼح ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺎزھﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﻮزش و ورزش ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗـﻮان آﻧﮭـﺎ ﺑـﺮای ﻧﺒـﺮد
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روﺣﯿﻪ ،ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ و آﻣﻮزش ھﺎ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻮروش ﻟـﻮازم راﺣﺘـﯽ ﺳـﺮﺑﺎزھﺎ را ﻣﮭﯿـﺎ
ﮐﺮد.
ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد ﮐـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد ،ﭼﻮن ھﻨﻮز از دﺷﻤﻦ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد.
روزی ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ) آن را ھﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه( و درﮔﯿـﺮ ﺟﻨـﮓ ﻧﺒـﻮده و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻋﻠـﺖ
درﮔﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ طﺮف دﺳﺘﻪ ای را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه ،ﭘـﺲ ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر ﻓﺮﺳـﺘﺎده
ای ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎد و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد او در ﻗﺼﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻟﺒـﺎس ﺑﺮازﻧـﺪه و زﯾﺒـﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﮐﻮروش از طﺮف ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر آورده ﺑﻮد و از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﻮروش ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻓـﺎﺧﺮ در
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ﻗﺼﺮ ﮔﻔﺖ .ﮐﻮروش ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﻮد ،اﻧﺒﻮھﯽ از ﻧﯿﺮوھـﺎ را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و
ﺳﺮﯾﻊ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ رﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر)ﻧﭙﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ( را ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ھـﺎ ﻣـﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﻮروش
ﭘﺎﺳﺦ داد ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺮای آﻣﺪن ،زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑـﺮد ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ دﯾـﺮ رﺳـﯿﺪن ﻣـﻦ ﻣـﯽ
ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﺪه ای از ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧـﻮد را
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪم.
ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮن ﻣﯿﺎن ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ،ﮐﻮروش و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﻣﯿـﺎن ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر و ﮐـﻮروش
ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺳﻔﯿﺮھﺎ.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻮروش ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺧﺮج ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد ﮐـﻪ ﺧـﺮج
ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﮭﺪه ﻣﺎد ﺑﻮده و اﯾﻦ را ﯾﮏ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺷـﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎد ھﻢ ﭘﻮل زﯾﺎدی در آن زﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر و ﮐـﻮروش ﺷـﺪ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﺮ آن ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﭘﯿﭽﯽ
ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﯿﺮو و ﭘﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾـﺪ
ﮐﻤﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﺪ ،ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﺟـﺮای
ﻗﺮارداد وادار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺸـﮑﻞ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ھـﺎی ﺧـﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮروش ،ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر از ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺿـﻌﻒ
ﻧﯿﺮوھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ھﺎ اطﺮاف ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ او و آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده را ﺳـﺨﺖ ﺧﻮاھـﺪ ﮐـﺮد،
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﯽ .و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ھـﻢ آﻣـﻮزش
ﻣﯽ دﯾﺪﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه
ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﺗﻮ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸـﯿﺪﻧﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ و از ﻣﺮاﺣـﻞ اﺟـﺮای
آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﮐﻮروش در ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﮭﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻣﺎدی ،ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎدﺷﺎه و در ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه)ﺗﯿﮕﺮان( ﮐﻪ
از دوﺳﺖ ھﺎی ﮐﻮروش ﺑﻮده از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد رﻓﻊ اﺗﮭﺎم ﮐﻨﺪ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﯿﮕﺮان ھﻤـﺮاه ﺑـﻮد در ﻧﮭﺎﯾـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎه
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﭘﻮل ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮروش روﺑـﺮو
ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد)ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﺪاﻧﯿﮭﺎ ﻧﺎم ﺑـﺮده ﮐـﻪ ﺷـﺎﯾﺪ
ﻣﻨﻈﻮرش اﻗﻮام ﺑﻮﻣﯽ وﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ آن ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ،ﻗﺒـﻞ از ورود ارﻣﻨﺴـﺘﺎﻧﯽ ھـﺎ ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ( ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘـﺲ
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺑـﻮد،
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺎد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪاری دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗـﺮض ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ رو ﺑﻮده و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻋﯿﻦ ﭘﻮل را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻢ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ھﻤﺴﺮ ﺗﯿﮕﺮان را ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻓﺮار ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎه اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑـﻮد ﺑـﻪ او ﺑـﺎز
ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺧـﻼف ﯾـﺎ ﻗﺼـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم
ﻧﺪادی ،و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻮ ھﻢ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿـﺮ ﻣـﻦ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آﻧﮭـﺎ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮭﺎ ھﯿﭻ ﮔﺎه اﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ... ،
و در اداﻣﻪ ﺗﯿﮕﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﮐﻮروش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻏﺎرت ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺪاﻧﯽ ھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﻌـﻪ ای ﮔﺮﻓـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻤﺮاه ﮐﻮروش ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺑﻠﻨﺪی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﻧﮭـﺎی
ﮐﻠﺪاﻧﯽ آن را در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ وارد ﻧﺒﺮد ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزﯾﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻮروش
و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﻌﻪ ای در آن ﻣﺤﻞ داد .و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮ اﺳﯿﺮھﺎی ﮐﻠـﺪاﻧﯽ
و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرھﺎ را داد.
و در اداﻣﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻮروش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺮھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺧـﻮد و در آﻧﺠـﺎ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ و اﮔﺮ ﺧﻮاھﺎن ﺻﻠﺢ ﺷـﺪﻧﺪ ﺑـﯽ اﺳـﻠﺤﻪ آﻣـﺪه و از
دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ.
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ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﭘﯿﺮزوی ﮐﻪ ﺑﺮای ارﻣﻨﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮض ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﭙﺮدازد و اﯾـﻦ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ارﻣﻨﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮده.
ﮐﻠﺪاﻧﯽ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻠﺢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .و از ﻓﻘـﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﺒـﻮدن زﻣـﯿﻦ ھـﺎی زراﻋـﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻮروش ﮔﻔﺘﻨﺪ و  ...ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﺠﯽ ﮔـﺮی ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن
دو طﺮف اﻧﺠﺎم داد در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻨﮭﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺪاﻧﯽ ھـﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﮔـﺎه ھـﺎی
ﮐﻠﺪاﻧﯽ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ارﻣﻨﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن دو طﺮف ﺷﺪه ،و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺧﺘﻼف
دوﺑﺎره ﺑﯿﻦ ارﻣﻨﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ و ﮐﻠﺪاﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻨـﺪی
ﺑﯿﻦ آن دو ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻮروش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﺪوﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻏـﺮور اھـﺎﻟﯽ و ﺷـﮭﺮھﺎی ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد اﺧـﺘﻼف ھـﺎی ﻣـﺮزی ارﻣﻨﺴـﺘﺎن را ﺣـﻞ ﮐﻨـﺪ ،از
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ارﻣﻨﺴـﺘﺎﻧﯽ ھـﺎ ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺮ راه او ﺑﻮدﻧـﺪ از ﺧﺎﻧـﻪ ھـﺎ ﺑﯿـﺮون آﻣـﺪه و ھـﺮ آﻧﭽـﻪ از
ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی او ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪرﻗﻪ او ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑـﺎ ﻣﻠﮑـﻪ ھﻤـﺮاه
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﮐﻮروش آﻣﺪه و ﭘـﻮﻟﯽ را ﮐـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﻪ آﻧﮭـﺎ ﭘـﺲ داده ﺑـﻮد را دوﺑـﺎره آورد ،اﻣـﺎ
ﮐﻮروش آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﺪف و ﻗﺼﺪ ﻣـﻦ از اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻓﺮت ھـﺎی
ﺟﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺳﻮای آن ﭘﺎداﺷﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪارم .ﺗﻮ ،ای ﺑﺎﻧﻮ ،ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧـﻮد داری
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮد و ﻣﮕﺬار ﺷﻮھﺮت آﻧﮭﺎ را در ﺧﺎک ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ و ﭘﺴـﺮ ﺟـﻮان ﺧـﻮد را ﺑـﺎ طﻼﯾـﯽ ﮐـﻪ داری
ﻣﺠﮭﺰ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﺪه ای ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ اردوی ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺑﻘﯿـﻪ ﺛـﺮوت ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد
ﮐﻤﮏ ﮐﻦ و زﻧﺪﮔﯽ آرام و آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪھﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎد را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻮروش ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر رﻓﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھـﺪ و اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ
ھﺰﯾﻨﻪ ارﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﺎد ﺷﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اداﻣﻪ داد از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻀﻮر ارﺗﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ در ﻣﺎد ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺿـﺮر ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻏـﺎرت
ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک دﺷﻤﻦ دل ﺳﺮﺑﺎزھﺎی ﻣﺎ را ﻗﻮی و دﺷﻤﻦ را ﺑﯿﻤﻨـﺎک ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ،
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺧﺎک دﺷﻤﻦ ﺑﺮد و ﺿﺮر را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ او رﺳﺎﻧﺪ.
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ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی آن دو ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﯿﺮوھـﺎ وارد ﺧـﺎک
دﺷﻤﻦ ﺷﺪه و اردو ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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--ﻧﺒﺮد ﮐﻮروش ﺑﺎ ﮐﺮزوس)ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﯿﺪﯾﻪ(

-رواﯾﺖ ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﻧﺒﺮد ﮐﻮروش ﺑﺎ ﮐﺮزوسﮐﺮﺳﻮس)ﮐﺮزوس( ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ھﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎر ﺧﺮس ﺑﺰرگ )ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻌﻤـﻮل از ﮐـﻮه ﺑـﻪ ﺟﻠﮕـﻪ
ﻣﯽ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ھﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﯿﺰد و اھﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھـﻢ ﮐـﻪ در ﺗـﻼش ھـﺎی ﺧـﻮد ﻧـﻪ ﺗﻨﮭـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮس را ﺑﻪ دام ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻠﻔـﺎﺗﯽ ھـﻢ داده ﺑﻮدﻧـﺪ و در ﻧﮭﺎﯾـﺖ از ﭘﺎدﺷـﺎه ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ( و در
ﺣﺎدﺛﻪ ای از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ،دو ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﻮﮔﻮاری ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺒـﺮی ﺑـﻪ او
رﺳﯿﺪ از ﺧﺎرج ﻣﺮزھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮروش ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ھﺮودوت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ھﻤﺪان ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﯿﺪﯾﻪ)ﮐﺮزوس( رﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎد را داﺷﺖ.
ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺮزوس ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ و اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺷـﮭﺮ ﻣﯿﻠـﺖ)در ﻏـﺮب
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ اﻣﺮوزی( را ﮐﻪ از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ھﺎی ﻣﮭﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑـﻮد را ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮداری ﺧـﻮد در
آورد .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در طﺮف ﻏـﺮب رود ھـﺎﻟﯿﺲ)ﻗﺰل اﯾﺮﻣـﺎق اﻣـﺮوزی(،
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﯿﮑﯿﻪ)ﻧﺎﺣﯿﻪ ای در آﻧـﺎﺗﻮﻟﯽ اﻣـﺮوزی(و ﮐﻠﯿﮑﯿﻪ)ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای در ﺟﻨـﻮب آﻧـﺎﺗﻮﻟﯽ اﻣـﺮوزی( را ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮدار
ﺧﻮد ﮐﺮد.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﮐﺮزوس
ﻟﯿﺪﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﺎﺑﻞ و آﺷﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی آن ﺷـﺪه
و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی دﻧﯿﺎی آﻧﺮوز ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب
ﻣﯽ آﻣﺪ.
و ﮐﺮزوس ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ ﯾﮏ از ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎی ﺧﻮد را ﺧﻄـﺮی ﺑـﺮای آﯾﻨـﺪه ﺳـﺮزﻣﯿﻨﺶ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،اﺗﺤﺎدی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ داﺧﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد،
ﻣﺎدھﺎ ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎرس ھﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن ﭘﺎرس ھﺎ و ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزی ھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه آﻧﮭـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺮزوس رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد ،ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﺮزوس ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .ھـﺮودوت در
ﻣﻮرد ﻓﺮدی ﺳﺎﻧﺪاﻧﯿﺲ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﮓ ﮐـﺮزوس ﺑـﺎ
ﻣﺎدھﺎ ﺑﻮده ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺮزوس اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪم ،ﭼﻮن داری ﺑـﺎ ﻣﺮدﻣـﯽ
ﺳﺘﯿﺰه ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﺸﺎن از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮان ھﺎ و ﺧﻮراک آﻧﮭﺎ از ﭼﯿﺰھـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زﻣﯿﻨﮭـﺎی ﮐـﻢ
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺪھﻨﺪ و ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ،ﻧﺨﻮرﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم در ﻋﻤﺮﺧﻮد ھﺮﮔﺰ ﻣﺸـﺮوﺑﯽ
ﺟﺰ آب ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ و اﻧﺠﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل ھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪی ،ﭼـﻪ
ﺳﻮدی ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮد از آﻧﮭﺎ و اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردی ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺪﻧـﺪ و از ﻣﺤﺼـﻮل ھـﺎی
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ﻣﺎ ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﮭﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺬار ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ
آﻧﮭﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﻮﻓﺘﺎدﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﺎ در ﮐﺮزوس ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ھﺮدودت ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﻔﮑﺮی ﮐﺮزوس ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﭘـﺮدازد ﺑـﺮای ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ آﯾﻨـﺪه ﻧﺒـﺮد ﮐـﻪ
ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده،
ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﮕﺎﻧﯽ از طﺮف ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗـﺎ ﻧﻈـﺮ آﻧﮭـﺎ را در ﻣـﻮرد آﯾﻨـﺪه ﺟﻨـﮓ
ﺑﺪاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮھﺎی ﻏﯿﺐ ﮔﻮھـﺎی
ﻣﻌﺒﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و ﮐﺮزوس ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎﺑﺪ ھﺪﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ ﻣﻌﺒﺪھﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺒﺪ دﻟﻒ و ﭘﯿﺸـﮕﻮی آن ﭘﯿﺘـﻮﻧﺲ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دﯾﮕـﺮ ﻣﻌﺒـﺪھﺎ ﻧﻈـﺮ
ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻟﯿـﺪی در ھـﺮ ﻧﻮﺑـﺖ ھﺪﯾـﻪ ھـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﻣﻌﺒﺪھﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

دﻟﻔﯽ
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ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮزوس در ﻧﻮﺑﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ دارد ،ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﻔﮭـﻮم ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺮزوس ﺑﺪوﻧﻪ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣـﻞ از ﻣﻔﮭـﻮم اﯾـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ھـﺎ ،ﻣﻔﮭـﻮم ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را از آن
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﯿﺸﮕﻮھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ،
»اﮔﺮ ﮐﺮﺳﻮس ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری زورﻣﻨﺪی را در ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﯾـﺪ دﻗـﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ و ﺑﺎ او ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدد«
و در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او طﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺘﻮﻧﺲ ﭼﻨـﯿﻦ ﭘﺎﺳـﺦ داد
ﮐﻪ،
»ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش ﺗﺎ روزﮔﺎری ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎطﺮی ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﺗـﻮ ای ﻟﯿـﺪی ﺳﺴـﺖ ﭘـﺎ ،ﺑـﺮو ﺑـﻪ طـﺮف
ﺻﺨﺮه ھﺎی ھﺮﻣﻮس)اﺷﺎره ﺑﻪ رودی ﺑﻮده در ﻟﯿﺪی( ﻓﺮار ﮐـﻦ ,در ﻓـﺮار ﻋﺠﻠـﻪ ﮐـﻦ و ﺧﺠﺎﻟـﺖ زده ﻧﺒـﺎش از
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺳﻮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮی«.
از ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ او را ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾـﺮا ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻗﺎطﺮی ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺮﮔﺰ از او دور ﻧﺨﻮاھـﺪ
ﺷﺪ.
ﮐﺮوزس ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎد ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
و در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺮدی را ﮐﻪ ھﻤﻪ او را ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺷﺮوع اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ
ﺑﺎزدارد و ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮروش ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ .اﻣـﺎ
ﻧﻈﺮھﺎی او در در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮزوس ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد .ﮐﺮزوس ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮭﯿـﻪ ﺟﻨـﮓ دﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻋﺒـﻮر از رود
ھــﺎﻟﯿﺲ)ﻗﺰل اﯾﺮﻣــﺎق اﻣــﺮوزی( ﮐــﻪ در ﻣــﺮز ﻣﯿــﺎن دو ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ﺑــﻮد و ﻋﺒــﻮر از آن ﻣﺸــﮑﻞ ،اﻣــﺎ ﺑــﺎ ﮐﻤــﮏ
ﺗﺎﻟﺲ)ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ﺷﺪ.
ﮐﺮزوس ھﻤﯿﻦ طﻮر ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽ رﻓـﺖ ﺑـﻪ ﻏـﺎرت و ﺑﺮدﮔـﯽ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣـﺮدم ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﮐﻮروش ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و از آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮزوس ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،و ﮐﻮروش ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮزوس رﻓﺖ.
ﻧﺒﺮد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ دو طﺮف در ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ از ھﺮ دو طﺮف زﯾﺎد ﺑـﻮده و ﺗـﺎ ﺷـﺐ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ اداﻣـﻪ
دادﻧﺪ ،در اﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻨﮓ ،وﻗﺘـﯽ ﮐـﺮزوس ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺧـﻮد را ﮐﻤﺘـﺮ از ﻧﯿﺮوھـﺎی ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﯾـﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﺳﺎرد)ﭘﺎﯾﯿﺘﺨﺖ ﻟﯿﺪی( ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﻧﻤـﯽ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﺳﺮﻣﺎی ﺳﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ)ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺮ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺳـﺎرد ﻗـﺮار داﺷـﺖ( ،رﻗﯿـﺐ ھـﺎی او
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮان ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎرد را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .و اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن زﻣﺴـﺘﺎن و
رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ و درﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿـﺎم رﺳـﺎن
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺘﺤﺪھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺑﻪ ﺳﺎرد ﺑﺮوﻧﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﯿﺪی
ﮐﺮزوس ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎرد ،ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﯿﺮ ﺷﺪه را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺮزوس ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎرد را داﺷﺖ و ﭘـﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ ﮐﺮزوس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎرد رﺳﯿﺪ.
ﮐﺮزوس ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ آﻣﺪن ﮐـﻮروش ﺑـﻪ ﺣﯿـﺮت اﻓﺘـﺎد ،ﭼـﻮن ﺗﺼـﻮرش را ھـﻢ ﻧﻤـﯽ ﮐـﺮد ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺳـﺨﺘﯽ
زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ھﺎی ﮐﺮزوس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ارﺗﺶ ﮐﻮروش اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻨـﺪ ،او ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎرد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺮزوس اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺤﺪھﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻢ دور ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ ﺑﺮای آﻣـﺪن آﻧﮭـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ ﮐﺮزوس ﮐﻪ ﭼـﺎره ای ﻧﺪاﺷـﺖ ﺟـﺰ ﻧﺒـﺮد ﺑـﺎ ﮐـﻮروش ،ﺳـﻮاره ﻧﻈـﺎم ﺧـﻮد را ﮐـﻪ در آن زﻣـﺎن ﻣﻌـﺮوف و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده و دو ﻟﺸﮑﺮ در ﺟﻠﻮ دﺷﺖ ﺳﺎرد ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎی وﺳﯿﻊ
و ﺑﺪون درﺧﺖ.
اﻣﺎ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ھﺎرﭘﺎگ ﻣﺎدی ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺐ ،از ﺷـﺘﺮ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ھﻤـﺮاه داﺷـﺘﻨﺪ در
ﺻﻒ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ھﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺳـﻮاره ﻧﻈـﺎم ﮐـﺮزوس و اﺳـﺒﮭﺎی آﻧﮭـﺎ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ارﺗﺶ ﺷﺠﺎع ﻟﯿﺪی ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ دھﻨـﺪ ،و ﺑﻌـﺪ
از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻣﺮﮔﻮﻣﯿﺮ زﯾﺎد اﯾﻦ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﭘﯿـﺮوز ﻧﮭـﺎﯾﯽ ﻧﺒـﺮد ﺑﺎﺷـﺪ ،وﻗﺘـﯽ
ارﺗﺶ ﮐﺮزوس از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد روﯾﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻟﯿﺪی ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ﺳﺎرد و ﻗﻠﻌﻪ ھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠـﻪ ﮐـﺮدن،
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮭﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮐﺮزوس ﭘﯿـﺎم رﺳـﺎن ھـﺎﯾﯽ را ﺑـﻪ ﻧـﺰد ﻣﺘﺤـﺪھﺎی ﺧـﻮد ﻓﺮﺳـﺘﺎد و از آﻧﮭـﺎ ﺧﻮاﺳـﺖ ھـﺮ ﭼـﻪ زودﺗـﺮ ﺧـﻮد را
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺮزوس ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺎره را ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺷﮭﺮ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺘﺤﺪھﺎ ﺑﻮدن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و آن ﻗﺴـﻤﺘﯽ از دﯾﻮارھـﺎی ﺷـﮭﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﮐﻮه و ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪی ﮐﻪ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮد ،در ظﺎھﺮ ورود ﺑﻪ ﺷﮭﺮ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی)ھﯿﺮودس( ﻧﺎم ،ﺑﺎ دﯾﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﮭﺒﺎن ھﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺎدن ﮐﻼھﺨﻮدش در ﻗﺴﻤﺘﯽ
ﮐﻪ دﯾﻮار ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﮭﺒﺎن از آن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ،ﮐﻼھﺨﻮدش را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺑﻼ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ راه ورود ارﺗﺶ ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن دروازه ھـﺎ
از داﺧﻞ ودر ﻧﮭﺎﯾﺖ ورود ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺷﮭﺮ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻗـﻮﯾﺘﺮﯾﻦ دوﻟـﺖ در آن
زﻣﺎن دروازھﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺸﻮده دﯾﺪ.
ھﺮودوت ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺷﮭﺮ ﺳﺎرد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﭘﺮدازد در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاھﺎ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺎران ﮔﺮﻓﺖ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺮزوس در آن ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده ﺑﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد.
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-رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﮐﻮروش و ﮐﺮزوسﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻧﺰد ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ھﻢ ﻓﮑـﺮی ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﺰﻧﻨـﺪ ،ﭘﯿﺸﺪﺳـﺘﯽ ﮐـﺮده و وارد ﺧـﺎک
دﺷﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﺗﺸﯽ از ﻣﺎد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻮروش وارد ﺧﺎک دﺷﻤﻦ ﺷﺪ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺮز اردو زدﻧﺪ و ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺗﺎﺧﺘﻮ ﺗﺎز در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻮروش دﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده روز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .در ﺻـﺤﺒﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر
ﮔﻔﺖ ،از ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﯾﻨﻄـﻮر واﻧﻤـﻮد ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ از ﺗﻤـﺎس ﯾـﺎ
ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺳﯽ دارﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺪه اﯾﻢ.
ﭘﺲ ارﺗﺶ ﮐﻮروش و ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ راه را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﮐﺮزوس رﺳـﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوھـﺎی
ﮐﺮزوس ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎد ﺑﺎ ﺧﺒـﺮ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺎدت ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﻠـﺖ ھـﺎ دور
اردوی ﺧﻮد ﺧﻨﺪق ھﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﮭـﺎﻧﯽ دﺷـﻤﻦ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺐ ھﻨﮕـﺎم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،روز ﺑﻌﺪ ﮐﺮزوس و ﻣﺘﺤﺪھﺎی او در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﮐﻪ آراﯾﺶ ﺟﻨﮕـﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن آﻧﮭـﺎ ،اﻣـﺎ ﮐـﻮروش ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﯾـﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮده و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪن ،دﻻوری دﺷـﻤﻦ را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮐـﺮده و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﮐـﻢ ﺑـﻮدن
ﺗﻌﺪاد ارﺗﺶ ﻣﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاھـﺪ ﺷـﺪ ،و در اداﻣـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ از ﺳﻨﮕﺮھﺎی ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﮐﺮزوس
روز دﯾﮕﺮ در ھﺮ دو ارﺗﺶ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎ ،ﺳﺮﺑﺎزھﺎ را ﺑﻪ دﻻوری و ﺷﺠﺎﻋﺖ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزھﺎی زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ وﻋﺪه از داراﯾﯽ ھﺎی رﻗﯿﺐ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺮزوس اﻣﻮال ﻣﻐﻠﻮب را ﻣﺎل ﻓﺎﺗﺢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺮزوس در ﺣﺎل ﺧﺮوج از ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻮروش ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮد و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ را در ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﮕـﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ
دوﺑﺎره ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣـﺪﺗﯽ ﺑﻌـﺪ ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺣﻤﻠـﻪ داد و ﻣﻮﻗـﻊ را ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﯿﺪﯾـﺪ و ﮐـﻮروش ﺑـﻪ اﺻـﺮار
ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﮐﻤﺎﻧﺪارھﺎی ارﺗﺶ ﮐﺮزوس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧـﺪازی زود
ھﻨﮕﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺗﯿﺮھﺎی روی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ دوﯾﺪن ﺑﻪ طﺮف دﺷﻤﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗـﺶ ﮐـﻮروش در ﻧﺒـﺮد ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺗـﻦ ،ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ دﺷـﻤﻦ ﻣـﯽ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺮزوس ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻨﮕﺮھﺎ ﺷﺪه
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ارﺗﺶ ﮐﻮروش در ﺗﻌﻘﯿـﺐ آﻧﮭـﺎ وارد اردوﮔـﺎه دﺷـﻤﻦ ﺷـﺪه
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ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻨﮓ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺮزوس ﮐﻪ ﺷﮑﺴـﺖ را ﭘـﯿﺶ روی ﺧـﻮد
ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻓﺮار زده ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،در ھﻤﯿﻦ زﻣـﺎن ﺳـﻮاره ﻧﻈـﺎم
ﻣﺎد در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم دﺷﻤﻦ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش ارﺗﺶ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣـﺎن او ﮐـﻢ ﮐـﻢ ﺧـﻮد را از ﺗﯿـﺮس
ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ.
ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اردو زدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ را ھﺮاس و ﺗﺮس ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺮزوس و ﻣﺘﺤﺪھﺎﯾﺶ ﮐﻪ وﺿﻊ را ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪﻧﺪ ،اردوﮔﺎه را ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻓﺮدای آن روز ،ﮐﻮروش اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ را ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﯿﺮو دﯾﺪ ،در اﯾﻦ زﻣـﺎن ﺑـﺮای ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﮐـﺮزوس،
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﻣﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ .ﭘـﺲ از ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر درﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺷﻤﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ از او ﻧﺒﻮده و دﻟﯿﻠﯽ ھﻢ ﺑـﺮای ﺧﻄـﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﻤـﯽ
دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی داﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ آﻣـﺎده ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮐـﻮروش را
ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﮭﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد آورد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ھﺮ ﮐﻪ از ﻣﺎدی ھﺎ ﮐﻪ داوطﻠﺐ ﺑﻮده ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿـﺐ
دﺳﺘﻪ ھﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه دﺷﻤﻦ ھﻤﺮاه ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺪاﺷﺖ.
و ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ و ﻣﺘﺤﺪھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و در واﻗﻊ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﯾﻦ زﻣﺎن را زﻣﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻮروش در اﺗﺤﺎد ﭘﺎرس و ﻣﺎد داﻧﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
و در اداﻣﻪ ﮔﺮﻧﻔﻮن از ارﺗﺶ ﮐﻮروش و ﻣﺘﺤﺪ ﺟﺪﯾﺪ او و ﺳﺨﻦ ھﺎی ﮐـﻮروش ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ از ﺧـﻮب ﺟﻨﮕﯿـﺪن و
ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ... ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﭽﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪه ھـﺎ
را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دوری ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻧﭙﺮدازﯾﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﭙﺎول دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ از زﻣﺮه
آدم ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮای او ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ... .
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑـﺎ روﺷـﻦ ﺷـﺪن ھـﻮا وﻗﺘـﯽ ﻧﯿﺮوھـﺎی
ﮐﺮﺳﻮس ،ﺣﻀﻮر ارﺗﺶ ﮐﻮروش را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ دﭼﺎر ﺗـﺮس و آﺷـﻔﺘﮕﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮار زدﻧﺪ و در ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﭘﺎدوﺳﯽ)ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯿﻪ( و اﻣﯿﺮ ﻋﺮب ھﺎ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ
و ﻣﯿﺰان ﻣﺮﮔﻮ ﻣﯿﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﻋـﺮب ھـﺎ زﯾـﺎد ﺑـﻮد .و در اداﻣـﻪ ارﺗـﺶ ﮐـﻮروش ﺑـﻪ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻓـﺮاری ھـﺎ
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ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺮﺳﻮس ﺑﻪ ھﻤﺮاه زﻧﮭﺎ و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﺤﺪ ھﺎی او ﮐﻪ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻘـﺐ ﺣﺮﮐـﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻮروش ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾـﻞ
و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﮐﻮروش
ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﮐـﻮروش ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻋـﺪه دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ رﻓﺘﻨـﺪ و ﺑﻘﯿـﻪ ارﺗـﺶ ﮐـﻮروش
ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ آوری آذوﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم در راه ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺷﻤﻦ وﺳﺎﯾﻞ ،ﻟﻮازم ﺟﻨﮕﯽ و زﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷـﻤﻦ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽ
آوردﻧﺪ ﺑﻪ اردو ﻣﯽ آوردﻧﺪ.
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ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر زن ھﺎی اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ارﺗﺶ ھﺎ در ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺪان ھـﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ،رﺳـﻢ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ھﺎی اﻣﺮوزه ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ روﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﺑـﻮده را ﺑـﺎ ﺧـﻮد
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺑﮭﺘـﺮ ﺟﻨﮕﯿـﺪن اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دھﻨـﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ زﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﻮروش ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﺘـﺎی دﯾﮕـﺮ
ﻣﺘﺤﺪھﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐـﻪ از اﺳـﺐ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
در ﻧﺒﺮدھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﯾﮏ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﭘﺎرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳـﯿﺮ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪ و ﺑـﻪ آﻧﮭـﺎ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ھـﯿﭻ ﺧﻄـﺮی آﻧﮭـﺎ را ﺗﮭﺪﯾـﺪ ﻧﺨﻮاھـﺪ ﮐـﺮد ،از اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣـﺪﯾﺮھﺎی دﯾﮕـﺮی
ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ھﻤﺎن زﻣﯿﻦ ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾـﻦ ﮐﺸـﺖ و زرع
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ آﺑﺎد ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ ھﻤﺎن زن ھﺎ و ﮐﻮدک ھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ ﺑﻮدﯾـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﯿـﺪ
ﮐﺮد .و ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺳﻼح ﺧـﻮد را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ،
ﺗﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻣﻦ در ﺳﺨﻦ ھﺎی ﺧﻮد ﺻﻤﯿﻤﯽ ھﺴﺘﻢ و ھﺮ ﮐﻪ ﺳﻼح ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻧـﺪاد
ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ از در دوﺳـﺘﯽ و ﻧﯿﮑـﯽ وارد ﺷـﺪ از ﻣﺘﺤـﺪ ھـﺎ و ﯾﺎرھـﺎی ﻣـﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﻨﺪ اﺳﺎرت ﺑﺮ ﮔﺮدن ﯾﺎرھﺎی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﮭﺎد.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ از آﻧﮭﺎ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ھﺎی او را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮروش ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدﯾﻪ ﻣﺘﺤـﺪھﺎی ﮐـﻮروش ھﻤـﺮاه
ﺑﻮد و ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آذوﻗﻪ و ﺧﻮراک آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿـﺮوی ﺗـﺎزه از ﭘـﺎرس ﻣـﯽ
ﭘﺮدازد.
در ھﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ ،ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﮭﺪه ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪھﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .آﻧﮭﺎ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﮐـﺎر
ﮐﻮروش و اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮐﺮده ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﻮروش ﻋﻠﺖ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳـﺦ
داد ،آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در اردوﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﻦ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی ﻣـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ در ﮐﺎرھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ و ﺑﻌﻀـﯽ ﻣـﻮارد ھـﻢ ﻣـﻦ ﺟـﺎی
ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرھﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻣـﺎ ﻏﻨـﺎﯾﻢ
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را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻋﮭﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ آﻣﺪه اﯾﻢ .ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﻤﻮرﯾﺖ ﻣﯽ دھﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و اطﻤﯿﻨﺎن دارم ﺷـﻤﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺑﮭﺘـﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮرﯾﺖ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﯿﺪ داد .ھﻢ ﺷﻤﺎ و ھﻢ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺸـﻦ و ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﯽ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺧـﻮد را ﺗﺤـﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺶ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺒﺮی از آﻧﮭﺎ ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ ،از دﺳﺖ ﮐـﻮروش ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ ﺷـﺪ و ﻓـﺮدی را ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ اردوی ارﺗـﺶ
ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﺎم او را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﮔـﺮ ﮐـﻮروش ﻧﺨﻮاﺳـﺖ ﺑـﺎزﮔﺮدد ،ﺑـﻪ ﻣـﺎدی ھـﺎ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﺑـﻪ
دﺳﺘﻮر ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎدی ﮐﻪ دو دل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻢ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻮروش ﻗـﺮار ﺑـﺮ
آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده و از ﭘﯿﺮوزی ھﺎی ارﺗﺶ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻣـﺎد و اﻣﻨﯿـﺖ آن
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و از ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﮔﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎدی را اﺣﻀـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﯿﺮوھـﺎ
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ او ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ دور ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ آﻧﮭـﺎ ﻧﯿـﺰ ﮐﻤﺘـﺮ ﻣـﯽ
ﺷﻮد.
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-اراده ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮ و ھﻤﻪ داراﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮔﻮﺑﺮﯾﺎس)ﮔﺒﺮﯾـﺎس( آﺷـﻮری)ﺑﺎﺑﻠﯽ( ﺑـﻪ اوﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن از ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد آﺷﻮری)ﺑﺎﺑﻠﯽ( ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺒﺮﯾﺎس)ﺑﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎد ھﻤـﺎن اوﮔﺒـﺎرو( ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﺳﻮار ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﻮروش ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او آﻣﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺒﺮﯾﺎس ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﻮروش ﺑﺮﺳﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ.
او ﺧﻮد را ﯾﮏ آﺷﻮری)ﺑﺎﺑﻠﯽ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و از ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ آن ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ
ﮔﻔﺖ و اﯾﻨﮑﻪ  ۲۳۰۰ﺳﻮار دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن زﻧﺪه ﺑﻮدن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻮارھﺎ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﻣـﯽ ﺑـﺮد ،ﭼـﻮن
ﺧﻮﺑﯽ ھﺎﯾﯽ از او دﯾﺪه ﺑﻮد و او را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺴﺮ او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭼـﻮن او دﺷـﻤﻦ
ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه ،ﺗﺎﺑﻊ و ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم از دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮم.
و ﮔﺒﺮﯾﺎس در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ،ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ و روزی ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻧﯿـﺰه ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ دو
ﺑﺎر ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮت ﮐﺮد ﺑﻪ ھﺪف ﻧﺨﻮرد وﻟﯽ ﻧﯿﺰه ھﺎی ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ھﺮ دو دﻓﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺮس و ﺷـﯿﺮی را
ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﭘﺎ در آورد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ ﻣﻦ را ﮐﺸﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ دﻟـﺪاری داد
و اﮔﺮ او زﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﻤﯽ آﻣﺪم.
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﻣﻦ در ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎم ھﺴﺘﻢ.
ﮐﻮروش ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ از ﺗﻪ دل اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐـﺎر
ﻗﺼﺮ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد؟
ﮔﺒﺮﯾﺎس ﭘﺎﺳﺦ داد ،ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑـﺮای ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣـﯽ ﮐـﺮدم از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .و ﻣﮭﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ھﺎ ،دﺧﺘﺮی زﯾﺒﺎ دارم ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﺑـﻪ ﭘﺴـﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه
ﺑﺪھﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﻓﺘـﺎد ،دﺧﺘـﺮم از ﻣـﻦ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ او را ﺑـﻪ ﻗﺎﺗـﻞ ﺑـﺮادرش
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ﻧﺪھﻢ ،ﻣﻦ اﮐﻨﻮن اﻓﺘﺨﺎر دارم دﺳﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎرم و اﻣﯿﺪوارم آرزوی ﺧﻮد را ﺑـﻪ
ﮔﻮر ﻧﺒﺮم .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ارﺗﺶ ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ و ﺧﻮدم ھﻢ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد.
ﺻﺒﺢ روز دﯾﮕﺮ ﮐﻮروش ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺼﺮ ﮔﺒﺮﯾﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ رﺳﯿﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺼـﺮ ﯾـﺎ در واﻗـﻊ ﻗﻠﻌـﻪ ﮐـﻪ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﮐﻮروش ﮐﻪ ھﻨﻮز از درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﮔﺒﺮﯾﺎس و ﻣﯿﺰان وﻓﺎدارﯾﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط وارد ﺷﺪ.
و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح روﯾﺪادھﺎ و ﺻﺒﺤﺖ ھﺎی ردو ﺑﺪل ﺷﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ای از آن ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ورود ﮐﻮروش ،ﮔﺒﺮﯾﺎس ھﺪﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻗـﺪ و ﻗﺎﻣـﺖ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ھﻤﻪ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺑـﺮادر ﺳـﻮﮔﻮار ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ ﻧـﺰد ﮐـﻮروش آورد و ﮔﻔـﺖ ،ای
ﮐﻮروش آﻧﭽﻪ ﺛﺮوت دارم در ﭘﺎی ﺗـﻮ ﻣـﯽ رﯾـﺰم و دﺧﺘـﺮم را ﺑـﻪ دﺳـﺘﺖ ﻣـﯽ ﺳـﭙﺎرم ،ﺗـﺎ ھﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺼـﻠﺤﺖ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯽ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐـﻪ اﻧﺘﻘـﺎم ﭘﺴـﺮم را ﺑﮕﯿـﺮی و دﺧﺘـﺮم درﺧﻮاﺳـﺘﯽ
دارد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﺮادرش ﺗﺒﺎه ﻧﺸﻮد.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﮔﺒﺮﯾﺎس ﺑﺎور ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻗﻮل داد ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺒﺮﯾﺎس ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ.
و در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺛﺮوت را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم و آن را ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ و ﺷﻮھﺮ او ﻣﯽ دھﻢ.
و ﭼﻮن از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ھﺪﯾﻪ ھﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﻨﺪه ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ھـﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮭـﺎی ﺑﺎﺑـﻞ و
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ھﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ھﺪﯾﻪ ﮐﻪ دل ﻣﻦ را از ﺷﻮق و ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑﺮاﺑـﺮی ﻧﺘﻮاﻧـﺪ
ﮐﺮد.
ﮔﺒﺮﯾﺎس ﮐﻪ در ﺑﺎور ﺧﻮد آن ھﺪﯾﻪ ﺑﺎ ارزش را دﺧﺘﺮش ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑـﻮد ،ﺑـﺎ
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺪﯾﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﮐﻮروش در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ،
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ﺑﺪوﻧﻪ ﺷﮏ در دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿـﺰی دﺳـﺖ اﻧـﺪازی ﮐﻨﻨـﺪ ،دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ و ﻋﮭـﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﯽ زﯾـﺎد ﺑﺴـﭙﺎرد ،ﯾـﺎ اﺧﺘﯿﺎرھـﺎی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪ ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ در اﺧﺘﯿـﺎر
آﻧﮭﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻨﮭﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﺗﻮ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻓﺘﺢ ﻧﺸﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدی ،ﺛﺮوت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻢ رﯾﺨﺘﯽ،ھﻤﻪ ﻗـﺪرت ﺧـﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدی ،دﺧﺘﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺸﻨﻮدی و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدی ،اﻣﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ
از ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ھﻤـﻪ اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮد ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﻧﮭﻢ ،در ﺻﺪد ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ھﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
ﺣﺮص و وﻟﻊ ﻣﺎل و زر ﺑﻪ آزار و ﺳﺘﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮدازم ،ﯾﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﮭﻤﯿﺪه از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻋﮭـﺪ ﺧـﻮد ﺷـﺎﻧﻪ ﺗﮭـﯽ
ﮐﻨﻢ.اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎداش و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ھﺪﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی.
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺪر اﯾﻦ ھﺪﯾﻪ را ﻣﯽ داﻧﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﺒﺮ ﻋﺪاﻟﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم
از ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ھﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮑـﻨﻢ .و در
ﻣﻮرد دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﻦ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﺳﺰاوار و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﺎ ﮐﻮروش ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﮔﺒﺮﯾﺎس ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺎﻧـﺪن او ﺑـﺮای ﺷـﺎم ﺑـﻮد ،از ﻗﻠﻌـﻪ ﺧـﺎرج
ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮔﺒﺮﯾﺎس ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اردو ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
و ﮔﺒﺮﯾﺎس ﺑﺎ دﯾﺪن ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ  ،ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮراک ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ،ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ در ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و اﺧـﻼق
دﻟﭙﺴﻨﺪ آﻧﮭﺎ ،در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
روز دﯾﮕﺮ ﮔﺒﺮﯾﺎس ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻮارھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮروش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﮭرﺳت

154

Hamid ra 86

-واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻮﺑﺎرو)ﮔﺒﺮﯾﺎس( در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزیدر ﺳﺎل  ۱۹۱۴ﺷﯿﻞ  Scheilﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ را ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن از ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼـﺮ)ﺑﺨﺖ ﻧﺼـﺮ( ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه .از
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﺑﺎرو  Gubaruدر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﯾـﺎ ﻣﻘـﺎم
ﺳﺮداری داﺷﺘﻪ .ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﮐﻮروش ﻧﺎﻣﻪ از ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﯿﺮ آﺷﻮری ﺑﻪ ﻧـﺎم  Gobryasﮐـﻪ از دﺳـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎه
آﺷﻮر دردﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺑـﻪ دﻟﺨـﻮاه ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐـﻮروش ﭘﯿﻮﺳـﺖ ،ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ از
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻮﺑﺎرو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮔﻮﺗﯿﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎزﺳﺎزی از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﯿﻞ از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﮔﻮﺑـﺎروی ﻣﻨﻘـﻮل در ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎﺑﻠﯽ ،در زﻣـﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼـﺮ ﻣـﯽ
زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺒﺮﯾﺎس او را ھﻤﺎن ﮔﻮﺑﺎروی ﻋﮭﺪ ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ داﻧﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ وی ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻮروش ﭘﺎرﺳـﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺖ ... .ﮐﯿﻨـﮓ  Kingدر  ۱۹۱۵ﻧﻈـﺮ داد ﮐـﻪ
ﭼﻮن ﮔﻮﺑﺎرو وﺿﻊ ﺧﺮاب ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﺑﺎﺑﻞ در زﻣﺎن ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺣﺪس ﻣﯽ زده ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھـﺎ
ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮروش را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺖ .و
اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮔﻮﺑﺎرو را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھـﺎ ﻣـﯽ داﻧـﺪ .در  ۱۹۲۱ﮐﻠﻤـﻦ ﮐﻠـﯽ Clemen
 clayاز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻮﺑﺎروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ در زﻣﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼـﺮ ﮔﻔﺘـﻪ .ﺗﺎﻣﭙﺴـﻮن Thampson
در  ۱۹۲۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘـﺲ از ﺳـﺎل  ۵۵۶ق.م ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
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اﯾﻨﮑﻪ از  Nergal shar usurﺑﺪون ﻟﻘﺐ ﻣﮭﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ اﯾـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ در زﻣـﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐـﻪ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ھﺎل  Hallﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﺑﺎرو در زﻣﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ھﻢ ﻣﯽ زﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ و
ﺳﺮدار او ﻣﯽ ﺑﻮده ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرﺳـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا ﮔﺮوھـﯽ ﻓـﺮاوان از ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ھـﺎ در ﻟﺸـﮑﺮ
ﻧﺒﻮﮐــﺪ ﻧﺼــﺮ ﺧــﺪﻣﺖ ﻣــﯽ ﮐﺮدﻧــﺪ .اﻣﺴــﺘﺪ  Olmsteadﻧﻮﺷــﺖ در ﺳــﺎل  ۵۳۶ق.م ﻧﺒﻮﻧﻌﯿــﺪ زﯾــﺎن ﺑﺰرﮔــﯽ
دﯾﺪ)ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﮐﻠﺪه از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ارگ ﺷﻮش ،ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻋﯿﻼم را در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ( .ﯾﮑـﯽ
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎی ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺒﺮواس)ﮔﻮﺑﺎرو( ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮔﻮﺗﯿﻮم ﮔﻤﺎرده ﺷﺪ .در اﯾـﻦ
زﻣﺎن وی ﺑﺮ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺷﻮرش ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻮروش ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ ﺧـﺪاھﺎی ﺷـﻮش از طﺮﯾـﻖ
ﺑﺮدن آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ .در  ۹ﺟﻮن  ۵۴۶ﺟﻨﮓ آورھﺎی ﻋﯿﻼﻣـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮز آﮐـﺪ ﭘـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑـﺮ ﺣـﺎﮐﻢ
وﻓﺎدار اروک  Urukﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﮭﺒﺎزی اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را در ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ داﻧﺴﺘﻪ.
ﻧﻈﺮ دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف ھﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺑﺎروی ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ھﻤﺎن اﯾﺒﺎروس ،ﭘﺎرﺳﯽ زرﻧﮓ ﻋﮭـﺪ ﮐـﻮروش و
ﯾﺎ دارﯾﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮودوت و ﮐﺘﺰﯾﺎس از او ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ ،را ﺷﮭﺒﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف در ﻧﺎم ھـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ آﻧﮭﺎ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد
-۱ﮔﻮﺑﺎروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ،ھـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ راﺑﻄـﻪ ای ﺑـﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼـﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .او ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺎم او ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﻌﻮﺑﺮوﻣﯽ ﺷﺪه.
-۲ﮔﻌﻮﺑﺮو در اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺎد و ﯾﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از آﺷﻮر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺸﻮدن ﻧﯿﻨﻮا ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺎدھـﺎ در آﻣـﺪ،
ﺑﻮد .او ﭘـﺲ از ﻓـﺘﺢ ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﺑﻠﻨـﺪ رﺳـﯿﺪ و ﮐﺎرھـﺎی ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ دﺳـﺖ او رﻓـﺖ ،ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻧـﺎم او ﺗـﺎ
روزﮔﺎرھﺎی دراز در ﺑﯿﻦ ﻟﻨﮭﺮﯾﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ.
)و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎرھﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧـﻪ دارﯾـﻮش ﺑـﻪ ﮔﻌـﻮﺑﺮو ﭘﺴـﺮ
ﻣﺮدوﻧﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮودوت ھﻢ از او ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر زن دارﯾﻮش ﯾﺎد ﮐﺮده .اﯾـﻦ ﮔﻌـﻮﺑﺮو را ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﮔﻌـﻮﺑﺮو
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮروش ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ ،ﭼﻮن او اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ درﮔﺬﺷﺖ(.
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-اداﻣﻪ رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﻧﺒﺮد ﮐﻮروش و ﮐﺮزوسﮐﻮروش ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ دو ﮔـﺮوه ﮐﺎدوزی)ﮐﺎدوﺳـﯽ ھـﺎ( و
ﺳﺎس ھﺎ)ﺳﮑﺎھﺎ( ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺷﻮری ھﺎ)ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ( ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آزاری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
و ﮐﻮروش از ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻮاﻧﯽ آﮔﺎه ﺷﺪ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﻣـﻮرد ﺗﻤﺠﯿـﺪ ﯾﮑـﯽ از زﻧﮭـﺎی ﭘﺎدﺷـﺎه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻣـﻮرد
ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را اﺧﺘﻪ ﮐﺮد.
ﮐﻮروش ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت آن ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ آن ﺳﻮی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد را اداره ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﭼﺎره ای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﻋﺒﻮر از ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﯾـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ اﺣﺘﯿـﺎط آﻣﯿـﺰ ،ﺑـﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻮد
را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ.
ﺣﺪود ﭼﮭﺎر روز ﺑﻌﺪ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺒﺮﯾﺎس رﺳﯿﺪ و ﮐـﻮروش ﻟﺸـﮑﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺟﻨﮕﯽ در آورد .و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗـﻒ و ﺟﻤـﻊ آوری ﻏﻨﯿﻤـﺖ ھـﺎﯾﯽ ،ﻣﻘـﺪاری را ﺻـﺮف ارﺗـﺶ و ﺑﻘﯿـﻪ را ﺑـﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎی ارﺗﺶ ﺑﻪ ﮔﺒﺮﯾﺎس دادﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺒﺮﯾﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﮔﺒﺮﯾﺎس ﭘﯿﺎﻣﯽ از طﺮف ﮐﻮروش ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﺑﺠﻨﮕﯽ ﻣـﻦ ﺣﺎﺿـﺮم و اﮔـﺮ ﻧﻤـﯽ
ﺧﻮاھﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮ.
ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ از طﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ ،ﻣﻦ از ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺴﺮت ﭘﺸـﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴـﺘﻢ ،ﭘﺸـﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣـﻦ از اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮ را ھﻢ ﻧﮑﺸﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﯽ روز ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺒﺮد ﻧﺪارﯾﻢ.
ﮔﺒﺮﯾﺎس ھﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺮت را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔـﻮر ﺑﺒـﺮی ،زﯾـﺮا ﻣـﯽ ﺑﯿـﻨﻢ از
وﻗﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻮدای ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪه ای دﻗﯿﻘﻪ ای راﺣﺖ و آرم ﻧﯿﺴﺘﯽ.
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ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﻗﻠﻌـﻪ ای را ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔﺎظـﺖ
ﺑﺎﺑﻞ از ﺑﺎﺧﺘﺮی ھﺎ و ﺳﮑﺎھﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ھﻤﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﮐﻮروش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد و ﺑﺎ ھﻤﮑـﺎری آن ﺟﻮان)ﮔﺎداﺗـﺎس( ﮐـﻪ در ﺣﺮﮐﺘـﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﻠﻌـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﻮروش ،ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎر ﺑـﺮای ظـﺎھﺮ ﺳـﺎزی ﺑـﺎ ارﺗـﺶ ﮐـﻮروش
ﻧﺒﺮدھﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻮد ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻗﻠﻌﻪ ،ﮐﻮروش ﮔﺎداﺗﺎس را از دوﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪی داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دوﺳﺘﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺎداﺗﺎس ﺑﻪ ﮐﻮروش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﭘﺎدﺷـﺎه از ھﻤﮑـﺎری او
در ﺳﻘﻮط ﻗﻠﻌﻪ آﮔﺎه ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﮐﻮروش در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ھﺎی ارﺗﺶ و ﻣﺘﺤﺪھﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ھﻤﺮاھـﯽ ﮔﺎداﺗـﺎس ﺑـﺎ
آﻧﮭﺎ ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺎداﺗﺎس ﺑﻪ طﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺎداﺗﺎس ﺳﻪ روز ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ارﺗـﺶ ﮐـﻮروش ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﺰرﮔـﯽ آن،
ﺷﺶ ﺗﺎ ھﻔﺖ روز طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎداﺗﺎس ﺑﺮود و ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ داده و ﻧﺤـﻮه ﺑﺮﺧـﻮردش ﺑـﺎ ﺑـﺰرگ
ھﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ از طﺮف ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﮭﻢ ﮔﺎداﺗﺎس ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ
وﻗﺘﯽ آن ﻓﺮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮔﺎداﺗـﺎس ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﭘﺎدﺷـﺎه وارد ﻣـﺬاﮐﺮه
ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺎداﺗﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﺎداش ﺧﯿﺎﻧﺖ آن ﻓﺮد ،ﺑﺪﺳﺖ آوردن ھﻤﻪ داراﯾﯽ ھﺎی ﮔﺎداﺗﺎس ﺑﻮد.
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ﮔﺎداﺗﺎس و اﻓﺮاد ھﻤﺮاه او در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در دام اﻓﺘﺎده و ﮔﺎداﺗﺎس زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ از آﻧﺠـﺎ
ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ارﺗﺸﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺸـﮑﺮ ﮐـﻮروش رﺳـﯿﺪﻧﺪ ،ﭘـﺲ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﮐﻨﻨـﺪه ھـﺎی
ﮔﺎداﺗﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺪه زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ در درﮔﯿﺮی از ﭘﺎ در آﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺧﻮد آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺑـﻪ دام اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﮔﺎداﺗـﺎس را از ﻧﺰدﯾـﮏ دﻧﺒـﺎل ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ
اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺎدوﺳﯽ ھﺎ ﮐﻪ از ﻣﺘﺤﺪھﺎی ﮐﻮروش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪوﻧﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤـﻞ ﭘﺎدﺷـﺎه ﯾـﻮرش
ﺑﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﻮدن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﺪه ﭘﯽ ﺑـﺮد ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ ﮔﺮﻓـﺖ ،ﭘـﺲ از ﺷـﮭﺮ
ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎدوﺳﯽ ھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه آﻧﮭـﺎ را ﮐﺸـﺘﻪ و ﻏﻨﯿﻤـﺖ ھـﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳـﺖ آورده و
ﻋﺪه ای را ھﻢ ﮐﺸﺖ .و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎدوﺳﯽ ھﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ،او ﺑـﻪ ﯾـﺎری
آﻧﮭﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﻋﺪه را ﺑﻪ اردو ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﮐﻮروش و دﯾﮕـﺮ ﻟﺸـﮑﺮی ھـﺎ ﺷـﺐ را ﺑـﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ھﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ او و ﮐﺎدوﺳﯽ ھﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق را ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ای داﻧﺴﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﺪوﻧﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺑﻘﯿـﻪ ﻟﺸـﮑﺮ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﻓـﺮدی و ﺑﺪوﻧـﻪ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺮد روز ﻗﺒﻞ رﻓﺘﻪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ھﺎی ﻧﺒﺮد را دﻓـﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻧﯿـﺰ در درﮔﯿـﺮی
ھﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
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ﻣﺠﺴﻤﻪ از ﮐﻮروش ،ھﺎﻣﺒﻮرگ
ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ھﻤﻪ اﺳﯿﺮھﺎ را آزاد ﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﯽ را از طﺮﯾﻖ ﺟﺎرﭼﯿﮭﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ارﺳﺎل ﮐـﺮد ﮐـﻪ در
آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﮭﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪھﺎی ﮐﻮروش و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ارﺗـﺶ ﮐـﻮروش و ﻣﺘﺤـﺪھﺎی او ھـﻢ ﻣـﺰاﺣﻢ ﮐﺸـﺖ و زرع زﻣـﯿﻦ ھـﺎی
زراﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ زﯾﺎد و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺨﻮاھﻨـﺪ ﺷـﺪ و اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻮد
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﮭﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻮروش ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ اطﻤﯿﻨـﺎن ﺧـﺎطﺮ از آن ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺑـﺮود ،ﺑـﺎ
اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮروش ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
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در ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﮔﺎداﺗﺎس ﺗﻌﺪادی اﺳﺐ و ھﺪﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮروش ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﮔﻼﯾﻪ داﺷـﺖ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌـﺪ از رﻓـﺘﻦ ﮐـﻮروش ،ﭘﺎدﺷـﺎه او را ﻧـﺎﺑﻮد و ﻣﺎﻟﮭـﺎﯾﺶ را ﺑﺪﺳـﺖ ﺧﻮاھـﺪ آورد ،ﭘـﺲ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎد
ﮐﻮروش ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺮﺑﺎزھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎداﺗـﺎس در اداﻣـﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،او را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺎد رﻓﺘﻪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﻧﻔـﻮن از ﺷـﺮح ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر ﺑـﺎ ﮐـﻮروش ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﺪ و از ﮔﻠﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن و ﺑﺮﺗﺮی ﮐـﻮروش و ﺟﻠـﺐ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮدن او و ﻧـﺎﺗﻮان ﺷـﺪن
ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ و در ﻧﮭﺎﯾـﺖ از اطﻤﯿﻨـﺎن
ﺧﺎطﺮی ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر داده و ﺟﻠﺐ ﮐﺮدن اﻋﺘﻤﺎد او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﮭﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ھﻤـﯿﻦ ﻣﺴـﯿﺮ را
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را اداﻣﻪ دھﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪ.
ﻣﺘﺤﺪھﺎی ﮐﻮروش ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﯿﺴﺘﺎﺳﭗ)ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ھﻤﺎن وﯾﺸﺘﺎﺳﭗ ،ﭘﺪر دارﯾﻮش اول( ﮔﻮﺑﺮﯾـﺎس و
ﮔﺎداﺗﺎس ﻧﺰد ﮐﻮروش رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﻤﺎﻧﺪ.
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر از ﺑﺰرگ ھﺎی ارﺗﺶ و ﻣﺘﺤﺪھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾـﺎ ﻣـﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ دھﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻈﺮ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﮭﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ھﻢ ﻧﻈـﺮ
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﻨـﯿﻢ ،ﺿـﻌﯿﻒ ﺧـﻮاھﯿﻢ ﺷـﺪ و دﺷـﻤﻦ
ﻗﻮی .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪه اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺟﺎی ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ ﺧﺴـﺎرت ھـﺎی ﺟـﺎﻧﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪن ھﻢ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد ،ﭼﻮن زﻣﺴﺘﺎن را در ﭘﯿﺶ دارﯾـﻢ
و ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ ﭘﻨﺎھﮕﺎه و ﺧﻮراک ھﺎی ﻻزم ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ و ﺳـﺮﻣﺎ ﻧﺨـﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ
دﺷﻤﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻌﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻗﻠﻌﻪ ھﺎﯾﯽ ھـﻢ ﺑﺴـﺎزﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻐﻮل
ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮھﺎی ﮐﻮروش ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺪادی ھﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﭘﺲ ﮐﻮروش ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اردو زدن ارﺗﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
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در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺒﺮی از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮن ﺧﻮد را در اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤـﯽ دﯾـﺪه ﺑـﺎ ﺛـﺮوت زﯾـﺎدی ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻟﯿﺪﯾﻪ رﻓﺘﻪ .دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺷﺪه ﺑـﻮد ﭘـﺲ ﮐـﻮروش ﺑـﺮ ﺳـﻮاره ﻧﻈـﺎم ﺧـﻮد ﺑـﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ اﻓﺰود و اراﺑﻪ ھﺎی زﯾﺎدی ﺗﮭﯿﻪ دﯾﺪ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن در اﯾﻨﺠﺎ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻮروش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اراﺑﻪ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻏﯿﺮ از آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮای اھـﺎﻟﯽ ﺗـﺮوا
ﯾﺎ ﺳﯿﺮن ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸـﺘﺮ آﺳـﯿﺎﯾﯽ ھـﺎ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در اراﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﻗﺪرت رزﻣﯽ اراﺑﻪ و اراﺑﻪ ران را در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ از ﻓﺮدی آراﺳﭗ ﻧﺎم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،او ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﻧﺎم ﮐﻪ ﮐـﻮروش او را ﻧـﺰد او ﺑـﻪ اﻣﺎﻧـﺖ ﺳـﭙﺮده
ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮرﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ در اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
آراﺳﭗ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻮروش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻧﺪوه ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻧﺰد دﯾﮕـﺮ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد
ﺧﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ.
و ھﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻮروش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد از آراﺳﭗ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﯿـﺎن دﺷـﻤﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آراﺳﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧـﻮد را دﺷـﻤﻦ ﮐـﻮروش ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ ﺑﮭﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد
دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.
و آراﺳﭗ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﯾـﻦ ﻣﻌﻤﻮرﯾـﺖ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ آراﺳﭗ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اردوی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐـﻮروش
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ از دوﺳﺖ ھﺎی ﭘﺪر ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﺷﻤﻦ ﮐﻮروش ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد.
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ)آﺑﺮاداﺗﺎس( ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ را از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺗﺮدﯾﺪی
در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آﺑﺮاداﺗﺎس ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﺪاﺷﺖ.
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ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﻣـﺎد ﭘـﺲ از ﭘﯿـﺮوزی در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺎﻧﺘـﻪ آ را ﮐـﻪ در
زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺮ ﻣﺮدی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ زاﻧﻮ در آورد را ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ آن زن
را ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ او ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﻼف اﺻﺮارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد دﯾـﺪن آن زن ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺒـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ آن زن را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ را ﺑﻪ دوﺳـﺖ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد
ﺧﻮد ،آراﺳﭗ ﺳﭙﺮد .اﻣﺎ آراﺳﭗ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻮروش ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
آﺑﺮاداﺗﺎس)ھﻤﺴﺮ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ( ﭘﺲ از آﮔﺎه ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ ﺣـﺪود دو ھـﺰار ﺳـﻮاری ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪھﯽ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ او ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن آﺑﺮاداﺗﺎس ﮐﻪ از ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ اراﺑﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺐ ھـﺎی زره ﭘـﻮش و ﻣﺠﮭـﺰ ﺑـﻪ داس
آﮔﺎه ﺷﺪ .ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اراﺑﻪ ﮐﺮد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ اﺳﺒﮭﺎی ارﺗﺶ ﺧﻮد ﻣﺠﮭﺰ ﮐﺮد.
و ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ھﺸﺖ ﮔﺎو ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ دادن اراﺑﻪ ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮج ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن را ﺑﺮ اراﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻓـﺮد در آن را ﺟـﺎ داد و در ﻧﺒﺮدھـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺮج
ھﺎﯾﯽ در ﭘﺸﺖ ارﺗﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن ﺳﻔﯿﺮھﺎﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن آن را ھﻨﺪ)ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺰﻧﻔـﻮن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻨﺪ اﻣﺮوزی ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﻮروش آﻣﺪﻧﺪ و از طﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﮔﺮوھﯽ در ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺶ رو ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ھﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﺑـﻞ و
ﻣﺘﺤﺪھﺎی او را ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓ ھﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ و ﻣﺘﺤﺪھﺎی او ﭘﻮل ﻓﺮﺳـﺘﺎد و در
ﭘﯿﺎﻣﯽ ھﻤﺮاه آن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
و ﮐﻮروش از ﺳﻔﯿﺮھﺎی ھﻨﺪی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺴـﺘﻦ ﻋﮭـﺪ
ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ وﯾﺎ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم داﺷﺘﻪ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﻮروش ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸـﯽ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﯿﻦ آﻧﮭـﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺪود ﺻﺪ اراﺑﻪ آﺑﺮاداﺗﺎس و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اراﺑﻪ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﮭﺰ ﮐـﺮدن ﺷـﺘﺮھﺎ ﺑـﻪ دو ﮐﻤﺎﻧـﺪار
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ارﺗﺶ او را ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻔﯿﺮھﺎی ھﻨﺪی ھﻢ ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮزوس و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻮل ھﺎی زﯾﺎد در
ﺣﺎل ﺟﻤﻊ آوری ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
و ﺳﭙﺲ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻧﺎم ﺑـﺮده و ﺑـﺎ ﭘﺨـﺶ
ﺷﺪن اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﻣﯿﺎن اردو ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﻧﮓ ﺧﻮد را داﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺧﺖ و ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺪاد.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در اردو دﯾﺪ ،ﻧﯿﺮوھﺎ را ﺟﻤﻊ و ﺗﺮﺳﯽ را ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷـﻤﻦ
در اردو اﻓﺘﺎده را ﺑﯿﺎن و اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺷـﻤﺎ ﻧﺒﻮدﯾـﺪ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از دﺷـﻤﻦ ﺑـﻮد ،آﻧﮭـﺎ را
ﺷﮑﺴﺖ دادﯾﻢ و در اداﻣﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن از ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮدی و دﺷﻤﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
و ھﻤﻪ ی ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ و از اﻣﯿﺪ دادن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھـﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ از ﺣﻤﻠﻪ ای ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﺧﻮارﺑﺎر دﺷﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﭘﺴـﻨﺪ ﻧﯿﺮوھـﺎ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﺑﺮای دﻓـﺎع از ﻣـﺎد ﻣﺎﻧـﺪ و ﺑﻘﯿـﻪ ارﺗـﺶ ﺑـﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﯿﺪﻣﺎن ارﺗﺶ ﮐﻮروش ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و وظﯿﻔﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ در زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ
اردو زدن دارﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد از ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ را دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﮐـﺮده و در ﺑـﺎزﺟﻮﯾﯽ از آﻧﮭـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤﺒـﻮد
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﯾﺎد ﺑﻮدن ارﺗﺶ دﺷـﻤﻦ در اطـﺮاف آﻧﮭـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ارﺗـﺶ
دﺷﻤﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮروش در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
و در اداﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮزوس در ارﺗﺶ دﺷﻤﻦ و دو زﯾﺮدﺳﺖ
او ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﺎدی)آراﺳﭗ( ﺑﻮده اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﮐﻮروش ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ آراﺳﭗ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
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ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﺳﯿﺮھﺎی دﺷﻤﻦ را رھﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ دﺳﺘﻪ ای ﺳـﻮاره ﻧﻈـﺎم دﺷـﻤﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺎ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﺗﻌﺪادی از ھﻤﺮاه ھﺎی ﺧﻮد و ھﯿﺴﺘﺎﺳﭗ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﺳﻮار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ آراﺳﭗ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ھﺎی او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ اردو ،ﮐﻮروش ﺑﺎ دﯾﺪن آراﺳﭗ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او رﻓﺖ.
ھﻤﻪ از دﯾﺪن ﺷﺎدی ﮐﻮروش دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼـﺮا ﺑـﺎ دﯾـﺪن ﯾـﮏ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑـﺎر اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺷـﺎد ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﻠﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آراﺳﭗ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮار ظﺎھﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺑﻮده و ﻧـﻪ از ﺗـﺮس ﯾـﺎ ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺧﯿﺎﻧـﺖ داﺷـﺘﻦ آراﺳـﭗ و اﮐﻨـﻮن
آراﺳﭗ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﻪ ﺑﻪ آراﺳﭗ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن داﻧﺴـﺘﻪ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ آراﺳـﭗ اﮐﻨـﻮن ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎم ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﮐـﻪ در ارﺗـﺶ
دﺷﻤﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻒ آراﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺮای ارﺗﺶ ﺧﻮد در
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
روز دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ،ارﺗﺶ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﮐﻮروش ﺑـﺮ اﺳـﺐ ﻧﺸﺴـﺖ و ﻓﺮﻣـﺎن ﺣﺮﮐـﺖ
داد ،ﺳﻼح و ﻟﺒﺎس ارﺗﺶ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﮐـﻮروش ﺑـﻮد ،ﺑـﺎ زرھـﯽ ﺑـﺮ ﺗـﻦ و رداﯾـﯽ ارﻏـﻮاﻧﯽ ﺑـﺮ ﺗـﻦ ,ﮐـﻼه
ﺧﻮدھﺎﯾﯽ ﭘﺮدار ﺑﺮ ﺳﺮ و ﻧﯿﺰه ای از ﭼﻮب ﻣﺤﮑﻢ و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ آوﯾﺨﺘﻪ ﺳـﻮار ﺑـﺮ اﺳـﺒﮭﺎ و اراﺑـﻪ
ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑـﺮای آﻧﮭـﺎ .و آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﮐـﻮروش را از دﯾﮕـﺮان وﯾـﮋه ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،درﺧﺸـﻨﺪﮔﯽ
ﺷﻤﺸﯿﺮ او ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺮد ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﺳـﻪ روزی را ﺑـﻪ ارﺗـﺶ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ داد و در اداﻣـﻪ ﮔﺰﻧﻔـﻮن ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎی ارﺗﺶ ﮐﻮروش اﺷﺎره و ﺑﻌﺪ از ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ارﺗﺶ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی دو طـﺮف درﮔﯿـﺮ در
ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
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ارﺗﺶ ﮐﺮزوس ﮐﻪ از دو ﺳﻤﺖ از ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﺮوی آﻧﮭـﺎ ﺑـﻪ ارﺗـﺶ ﺧـﻮد
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد در دو ﺳﻤﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮروش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﻧﺪاده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﺶ ﮐـﺮزوس ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽ ﮐـﺮد و ﻓﺮﻣـﺎن
ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎ در ﻣﻮرد روش ﺣﻤﻠﻪ داد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اراﺑﻪ ھﺎ و ارﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و روﺣﯿﻪ دادن ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
آﺑﺮاداﺗﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اراﺑﻪ راﻧﮭﺎ در ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻧﯿﺮوھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮐﻮروش از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد
را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻨﺪازد.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ارﺗﺶ رﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺣﻤﻠﻪ ھـﺮ ﮐـﺪام از آن ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎ را ﻣﺸـﺨﺺ
ﮐﺮد و ﻣﻮردھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ دﺳـﺘﻪ ھـﺎی
ارﺗﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪ ھﺎی ﺷﺘﺮﺳﻮار در ﺟﻠﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﻮد.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﮑﻞ دو ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻌﯽ در ﻣﺮﺑـﻊ دﯾﮕـﺮ درآﻣـﺪ ،ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﯾـﮏ طـﺮف آن ﮐـﻪ ﭘﺸـﺖ ارﺗـﺶ
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻮد از ﺳﻪ طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد و ﮐﻮروش ھﻨﻮز ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮﺳـﺪ و ﺑـﺎ رﺳـﯿﺪن
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ را ھﺪف ﻗـﺮار داد و ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ و
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر وارد ﺻﻒ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﮭﻠﻮھﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﮭﻠﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠـﻪ ﮐـﺮد و دﺳـﺘﻪ
ﺷﺘﺮﺳﻮارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺶ ﮐـﻮروش ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻈـﻢ ﺳـﻮاره ﻧﻈـﺎم ﺣﺮﯾـﻒ را ﺑـﻪ ھـﻢ رﯾﺨﺘـﻪ و از ﭘـﺲ
ﺷﺘﺮھﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎ و اراﺑﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد
آﺑﺮاداﺗﺎس ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ داد ،ﺗﻌﺪادی از اراﺑﻪ ھﺎی دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒـﺮد را ﺗـﺮک
و ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .آﺑﺮاداﺗﺎس ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺻﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮزوس ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮی
ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺼﺮی ھﺎ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺻﻒ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻋﻤﻖ زﯾﺎد ﮐﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺷـﮑﺎﻓﺘﻦ ﺑـﺮای
آﺑﺮاداﺗﺎس ﻧﺒﻮد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺮی ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺑﻪ راﻧﮭﺎ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﻪ داس ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭـﺎ ﺷـﺪه
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اراﺑﻪ آﺑﺮاداﺗﺎس ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد
ارﺗﺶ ﭘﺎرس ھﺎ از ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اراﺑـﻪ ھـﺎ در ارﺗـﺶ ﻣﺼـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده و ھﺠـﻮم ﺑﺮدﻧـﺪ ،ﻧﺒـﺮد
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روی داد اﻣﺎ ﻣﺼﺮی ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﮐـﻪ در ﺗﻌـﺪاد ،ﺳـﻼح و ﺳـﭙﺮھﺎ داﺷـﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﺶ ﭘﺎرس ھﺎ را ﻋﻘﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺎرس ھﺎ ،ﺑﺮﺟﮭﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اراﺑﻪ ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺮﺑـﺎران ﻣﺼـﺮی ھـﺎ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ورود ﻧﯿﺮوھﺎی ذﺧﯿﺮه ،آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ وادار ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﺒﺮد رﺳـﯿﺪ و ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪن ارﺗـﺶ ﻣﻘﺎﺑـﻞ،
ﭼﺎره ﮐﺎر را در دور زدن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗـﺶ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ دور زدن ﺣﺮﯾـﻒ و
ھﺠﻮم از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﯿﺮوھﺎی رﻗﯿﺐ را از ﭘﺎ در آورد.
ﻣﺼﺮی ھﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ھﺠﻮم دﺷﻤﻦ از ﭘﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﺧﻤﯽ ھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ
ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،از ﻧﺒﺮدی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﺼﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﺷـﺪن وﻗﺘـﯽ
ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺎھﺎی اﺳﺐ ﮐﻮروش دﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ اﺳﺐ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﺳﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه
و ﮐﻮروش را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او رﻓﺘﻨﺪ ،ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و
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ﻣﯽ زدﻧﺪ ،ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ھﺎ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮐﻮروش رﺳﺎﻧﺪ از اﺳﺐ ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪ و ﮐﻮروش را ﺳﻮار ﮐﺮد.
ﮐﻮروش ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺷﺪ ،ﻣﺼﺮی ھﺎ را از ھﻤﻪ طﺮف ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽ دﯾﺪ.
ﭘﺲ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ارﺗﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺎورده و ﻓﻘﻂ از دور ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و زوﺑﯿﻦ ﺑـﻪ
ﻧﺒﺮد اداﻣﻪ دھﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از ﺑﺮج ھﺎ رﺳﺎﻧﺪ و دﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻣﺼـﺮی ھـﺎ ھـﯿﭻ ﻗﺴـﻤﺖ دﯾﮕـﺮی از
دﺷﻤﻦ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺪارد.
ﺷــﺠﺎﻋﺖ و دﻻوری ﺳــﺮﺑﺎزھﺎی ﻣﺼــﺮی ،ﻧﻈــﺮ ﮐــﻮروش ﺑــﺰرگ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟﻠــﺐ ﮐــﺮد و ﭼﻨــﯿﻦ ﺳــﺮﺑﺎزھﺎی
ﺷﺠﺎﻋﯽ را ﺳﺰاوار ﻣﺮگ ﻧﻤﯽ دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﯿﺮوھﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﺎﯾﺎن داد.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺼﺮی ھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮی ھﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺷـﻤﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را رھﺎ ﮐﺮده و رﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﺪوﻧـﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻟﮑﻪ دار ﺷﻮد ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﯿﺪ.
و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮی ھﺎ ﺳﻼح ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ و از آن ﭘﺲ دوﺳﺖ ﻓﺮدی ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
را ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
و ﻣﺼﺮی ھﺎ از ﮐﻮروش ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﮭـﺎ ﻧﺨﻮاھـﺪ ﺑـﺎ ﮐـﺮزوس ﺑﺠﻨﮕﻨـﺪ ﭼـﻮن ھـﯿﭻ ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ از ﮐـﺮزوس
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
و ﮔﺰﻧﻔﻮن از ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻣﺼﺮی ھﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧـﺪﮔﯽ داد ،ﮐـﻪ ﺗـﺎ
زﻣﺎن ﮔﺰﻧﻔﻮن ھﻤﭽﻨﺎن ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮی ھﺎ ﺑﻮد.
ﮐﺮزوس ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد را دﯾﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﮭﺮ ﺳـﺎرد)ﭘﺎﯾﯿﺘﺨﺖ( ﻋﻘـﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﻣﺘﺤﺪھﺎی او ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮزوس ،ﺑﻪ طﺮف ﺳﺎرد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
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وﻗﺘﯽ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ دﯾﻮارھﺎی ﺳﺎرد رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از دﯾﻮارھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮭﯿﻪ ﻧﺮدﺑﺎﻧﮭﺎ
و ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎﯾﯽ زدﻧﺪ .و در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﭘﺎرﺳﯽ ارﺗﺶ ﮐﻮروش و ﻣﺘﺤـﺪھﺎی او را ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ
داﻧﺶ از راھﯽ ﮐﻪ از ﺷﮭﺮ ﺑﻪ طﺮف رود ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯿﺸﺪ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺷﮭﺮ
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ارﺗﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﺷﮭﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺪی ھـﺎ دﯾﻮارھـﺎی
ﺷﮭﺮ را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ھﻨﮕﺎم ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ وارد ﺷـﮭﺮ ﺷـﺪ و ﻓﺮﻣـﺎن داد ھﻤـﻪ در ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﻮد
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن اﻓـﺮادی ﺑـﺮای ﺣﻔﺎظـﺖ ﮐـﺮزوس ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰی رﻓﺖ.
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-ﻓﺘﺢ ﺷﮭﺮ ﺳﺎرد از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺰﯾﺎس ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﮐﺘﺰﯾـﺎسﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺳﺮدار ﺧـﻮد ﺳـﺮﺑﺎزھﺎی ﭼـﻮﺑﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﯾﻮارھـﺎی ﺷـﮭﺮ
ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ھﯿﮑﻞ ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ وﺣﺸﺖ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ اھﺎﻟﯽ ﺳﺎرد ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻮد آﻧﮭـﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

-ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی دﯾﻮدور ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ،در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﺮودوت ﺑﻮده.دﯾﻮدور ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ از طﺮف ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺮزوس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣﻔﮭـﻮم ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺒﺨﺸﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻟﯿﺪی ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮی .ﮐـﺮزوس ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﺑﻮد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮروش و ﭘﺎرس ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺮوﻧﺪ.

-ژوﺳﺘﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﺗﻮﮔﻮس ﭘﻤﭙﯿﻮس در ﻣﻮرد ﻓـﺘﺢ ﺳـﺎرد ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ،ﮐـﻮروش ﺑﻌـﺪ از ﺑـﻪ ﻗـﺪرترﺳﯿﺪن ،ﺑﺎ ﺟﻨﮕﮭﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣـﺎد ﺑﻮدﻧـﺪ و اﮐﻨـﻮن
از ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮروش ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﻮرش ھﺎ را ﻓﺮوﻧﺸـﺎﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﺑـﻞ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐـﺮد .در آن زﻣـﺎن ﮐـﺮزوس ﭘﺎدﺷـﺎه
ﻟﯿﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺗﻮاﻧﺎ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ ﺑﺎﺑـﻞ آﻣـﺪ و ﺷﮑﺴـﺖ ﺧـﻮرد ،و ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺧـﻮد ﻓـﺮار ﮐـﺮد.
ﮐﻮروش ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﯿﺪﯾﻪ رﻓﺖ.
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- -روﯾﺪاد ﮐﻮروش و ﮐﺮزوس

-ژوﺳﺘﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﺗﺮوﮔﻮس ﭘﻤﭙﯿﻮس در ﻣﻮرد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮزوس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،ﮐﺮزوس در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﮐﻮروش ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و اﺳـﯿﺮ ﺷـﺪ ،وﻟـﯽ ﮐـﻮروش رﻓﺘـﺎری ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧـﻪ ﺑـﺎ او داﺷـﺖ،
ﻗﺴﻤﺘﯽ از داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﻓﮭرﺳت

172

Hamid ra 86

-ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮزوس ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،ﮐﺮزوس ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﮭﺮ را از دﺳﺖ داد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﺑﻌـﺪ از ﻗـﺮار دادن
اﻓﺮادی ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰی رﻓﺖ.و در آﻧﺠﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﻗﻠﻌﻪ را ﺧـﻮب ﻧﮕـﻪ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﺤﺪھﺎ ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﯾﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،اﺳـﻠﺤﻪ ھـﺎی ﺧـﻮد را
رھﺎ ﮐﺮده و در ﭘﯽ ﻏﺎرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽ دوﻧﺪ.

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻌﺒﺪ آرﺗﻤﯿﺲ در ﺳﺎرد از زﻣﺎن ﻟﯿﺪی ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ارﺗـﺶ او ﺧـﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ آﻧﮭـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﻧﻈـﻢ و اﻧﻀـﺒﺎط ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ،از دﺳـﺘﻮرھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮده و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺎرت اﻣﻮال دﯾﮕﺮان ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
و ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯽ ھﺎ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﮐﻨـﻮن
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ارﺗﺶ ﻣﻦ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻠﺪاﻧﯽ ھﺎ ﮐـﻪ ﺗﺮﺳـﯿﺪه و ﭘﺸـﯿﻤﺎن ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ از ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آﻧﮭـﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﺎطﺮ ﻋﻤـﻞ
اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ .و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻏﺎرت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﭘﺲ ﺑﺪھﻨﺪ.
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ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ ھﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ،وﻟﯽ اﮔـﺮ ﻣـﯽ ﺧﻮاھﯿـﺪ ﺷـﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸـﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ ھﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزھﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎداش آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺳـﺮﺑﺎزھﺎ ﺑـﻮده ،در اداﻣـﻪ
ﮐﺎرھﺎ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن از دﯾﺪار ﺑﯿﻦ ﮐﻮروش و ﮐﺮزوس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺮزوس از ﺗﺼـﻤﯿﻢ ھـﺎی
ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﻮده.
ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی دو طﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد،
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ،ﺑﺎورھﺎ ،زﻧﮭﺎ و دﺧﺘﺮھـﺎ و ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﻪ ﺑﺮدﮔـﯽ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده و اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺟﻨﺴﯽ ﺑـﻮده ﺑـﻪ
ﮐﺮزوس ﮔﻔﺖ ،ﺳﺮﺑﺎزھﺎﯾﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺠﺎﻋﺖ ھﺎ و ﺧﻄﺮھﺎی زﯾﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﮭﺮی را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧـﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮭﺮ آﺳﯿﺎ ﺑﻮده و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺖ ھـﺎی ﺧـﻮد را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺷﮭﺮ را ﺑﺮای ﻏﺎرت ﺑﻪ آﻧﮭـﺎ واﮔـﺬار ﮐـﻨﻢ ،زﯾـﺮا ﺷـﮭﺮ ﺧـﺮاب ﺧﻮاھـﺪ ﺷـﺪ و
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ ھﺎ را ﺧﻮاھﻨﺪ رﺑﻮد.
ﮐﺮزوس در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ از ﮐﻮروش ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺷـﮭﺮ را ﺑـﻪ ﺗـﺎراج ﻧﺪھـﺪ ،زن ھـﺎ و ﮐـﻮدک ھـﺎ را از
ﻣﺮدھﺎ ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎرد اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻮ را از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﺸـﻨﻮﻧﺪ ھـﺮ ﭼـﻪ ﮐـﻪ در ﺗـﻮان آﻧﮭـﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاھﻨﺪ آورد و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﺑﺨﺸـﯿﺪﻧﺪ را
ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﮭﺮ ﻏﺎرت ﺷﻮد ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓـﺘﻦ زﯾﺮﺑﻨـﺎی رﺷـﺪ ،ﻣﻨﺒـﻊ اﯾـﻦ ﺛﺮوﺗﮭـﺎ از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .و ...
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﯿﺸـﮕﻮی دﻟـﻒ
از آﭘﻮﻟﻮن)ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاھﺎ( ﭘﺮﺳﯿﺪ.
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آﭘﻮﻟﻮن
و ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﮐﺮزوس از اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧـﺪ آﯾـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪی ﺧﻮاھـﺪ داﺷـﺖ ﯾـﺎ
ﺧﯿﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻮروش و ﻏﺮوری ﮐﻪ او را از ﺛﺮوﺗﮭﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﯾﺒـﯽ ﮐـﻪ از ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﯾﯽ
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﮭﺎ از ﺧﻮد ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓ او ﺑﺎ ﮐﻮروش و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮده را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﮐﺮزوس اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﯿﺸﮕﻮی آﭘﻮﻟﻮن درﺳﺖ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺧﻮدت را ﺑﺸﻨﺎس.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮ را در ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮم ،دﻟﺴـﻮز اﮐﻨـﻮن ﺗـﻮ
ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ زن و ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ داری ،آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﺳﺖ ھﺎ ،ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺎرھﺎ و در ﮐﻨﺎر آن اﻣﺘﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ داﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺲ ﻣﯽ دھﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ اﺟـﺎزه
ﻧﻤﯽ دھﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯽ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
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از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھـﻢ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ،ﮐـﺮزوس را ﺑـﻪ ھﻤـﺮاه ﺧـﻮد در ﺳـﻔﺮھﺎ ھﻤـﺮاه ﮐـﺮد ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ھـﺎی او
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﺶ از او ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
روز دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻮروش دوﺳﺖ ھﺎ و ﺑﺰرگ ھﺎ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ھـﺎی ﮐـﺮزوس و
ﭘﺎداش ھﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ آﺑﺮاداﺗﺎس در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ از ﺣﺎل او ﺧﺒﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آﺑﺮاداﺗـﺎس در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺼﺮی ھﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻧﯿﺮوھـﺎی او ﺑـﻪ ﺟـﺰ دوﺳـﺖ ھـﺎﯾﺶ ﺑﻘﯿـﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨـﺪ و ھﻤﺴـﺮش او را
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اراﺑﻪ ای ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رودی)ﭘﺎﮐﺘﻮل ﻧﺎم( ﺑﺮده و او را ﺑﺮای ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ اﺳﺐ ،ﺳﻮار و ﺑﺎ ھﺰار ﺳﻮار ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺖ.
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-ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮزوس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده،ھﺮودوت از ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺴﺮ ﮐﺮ و ﮔﻨﮓ ﮐﺮزوس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺳـﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾـﺪ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﮐﺮزوس ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐـﻪ آن ﭘﺴـﺮ ﻓﺮﯾـﺎد زد
ﮐﻪ ای ﻣﺮد ،ﮐﺮزوس را ھﻼک ﻧﮑﻦ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از زﻣﺎن ﻓﺮﯾﺎد زدن ﭘﺴﺮ ﮐﺮزوس
ھﺮودوت اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﮐﺮزوس ﭘﺲ از ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ،ﻣﺤﺎﺻـﺮه و اﺳـﯿﺮ ﺷـﺪ .ﮐـﺮزوس ﺑـﻪ
ھﻤﺮاه ﭼﮭﺎرده ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺑﺰرگ ھﺎی ﻟﯿﺪی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ و آﺗﺸـﯽ درﺳـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ .وﻗﺘـﯽ ھﯿـﺰم ھـﺎ را
آﺗﺶ زدﻧﺪ ،ﮐﺮزوس ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻮﻟﻮن را ﺻﺪا زد.
ﺳــﻮﻟﻮن ﻗــﺎﻧﻮن ﮔــﺬار و ﺷــﺎﻋﺮ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ﺑــﻮد ،و ھــﺮودوت از دﯾــﺪار او ﺑــﺎ ﮐــﺮزوس ﮔﻔﺘــﻪ  ،ﮐــﻪ ﭘــﺲ از ﺷــﺮح
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﻮﻟﻮن و ﮐﺮزوس ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﻮﻟﻮن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﺮزوس را ﻧـﻪ در ﻗـﺪرت و ﺛـﺮوت او ﮐـﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر او ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺟﮭﺎن ﻓﺮدی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از دﯾﺪار ﺳﻮﻟﻮن و ﮐﺮزوس
وﻗﺘﯽ از ﮐﺮزوس در ﻣﻮرد ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺻﺪا ﻣﯽ زد ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،او از ﭘﺎﯾـﺪار ﻧﺒـﻮدن ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ ﺧـﻮد ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﻮﻟﻮن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ھﺮ ﻓﺮد را ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ آن ﻓﺮد داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮزوس در ﮐﻮروش اﺛﺮ ﮐﺮد و ﺑﯽ درﻧﮓ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ داد ،اﻣﺎ زﺑﺎﻧﻪ ھﺎی آﺗﺶ دﯾﮕﺮ از
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺮزوس از آﭘﻮﻟﻮن)ﯾﮑﯽ از ﺧـﺪاھﺎ( ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﺳـﺖ و در اﯾـﻦ ھﻨﮕـﺎم اﺑﺮھـﺎی ﺗﯿـﺮه
ﭘﺪﯾﺪار و ﭼﻨﺎن ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد.
و در اداﻣﻪ ھﺮودوت ﺑﻪ ﺷﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﺮزوس و ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﮐﻮروش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻏﺎرﺗﮕﺮی ھﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻪ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏـﺎرت ﻣـﯽ
ﺷﻮد و ﻧﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﻦ را ﻣﯽ رﺑﺎﯾﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﻦ دارای ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺎل و دارﯾﯽ
ھﺎی ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮروش ﭼﺎره ﺧﻮاﺳﺖ و ﮐﺮزوس ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﭼﻮن ﺧﺪاھﺎ ﻣﻦ را ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﮐـﺮده اﻧـﺪ ،اﯾـﻦ
وظﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﮭﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﻓﮭﻤـﻢ ﺑﮕـﻮﯾﻢ .و ﺳـﭙﺲ اداﻣـﻪ داد ﮐـﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ ھـﺎ ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺖ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﻐﺮوری ﮐﻪ دارﻧﺪ ،اﻧﺪازه ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﻨﺪ و اﮔﺮ اﮐﻨﻮن اﺟـﺎزه ﺑـﺪھﯽ ﮐـﻪ ﺷـﮭﺮ را ﻏـﺎرت
ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺮوت زﯾﺎدی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺎرت ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﺗـﻮ ﺷـﻮرش ﺧﻮاھﻨـﺪ
ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪی ،آﻧﭽـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻢ اﻧﺠـﺎم ﺑـﺪه ،ﭘﺎﺳـﺒﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺑـﺮ دروازه ھـﺎ ﻗـﺮار ﺑـﺪه ﺗـﺎ

ﻓﮭرﺳت

178

Hamid ra 86

ﻣﺎﻟﮭﺎی ﻏﺎرت ﺷﺪه را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮال را ﺑﺮای ﺧﺪاھﺎ)ژوﭘﯿﺘﺮ( ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻧﮭـﺎ
ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺎل ھﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
و در اداﻣﻪ ﮐﺮزوس از ﮐﻮروش درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺠﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ در آﻣﺪه ﺑـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده و
ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪھﺎی ﺧـﻮد را ﻓﺮﯾـﺐ ﺑﺪھـﺪ .آﯾـﺎ ﺑـﺮای ﺧـﺪا ﺷـﺮم آور
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻮروش ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮروش ﺑـﺎ
ﺧﻨﺪه ای درﺧﻮاﺳﺖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﮐﺮزوس از ﭘﯿﺘﻮﻧﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻪ ﺧـﻮد ﺧـﺪا ھـﻢ ﻗـﺪرت آن را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﭽﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﮐـﺮزوس دارد ﺗـﺎوان ﮔﻨـﺎه ﺟـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺧـﻮد را ﻣـﯽ
دھﺪ و . ...
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-ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮزوس ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ازورود ﮐﻮروش و ﭘﯿﺮوزی او ،ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﭘﻮﻟـﻮن ﭘﻨـﺎه ﻣـﯽ ﺑـﺮد ﮐـﻪ او را ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪ ﻣـﯽ
ﮐﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﺮ ﺑﺎر دﺳﺘﯽ از ﻏﯿﺐ آﻣﺪه ،او را از ﺑﻨﺪ رھﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ ﺗﻮﺟـﻪ آﭘﻮﻟـﻮن)ﯾﮑﯽ از ﺧـﺪاھﺎ( ﺑـﻪ
ﮐﺮزوس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ در ﮐﻮروش ﺷﺪه وﻗﺘﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺮزوس را ﺧﺪاھﺎ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ او را ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ) (barenaﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد
ﺑﭙﺮدازد.
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-رواﯾﺖ ﻧﯿﮑﻼاوس دﻣﺸﻘﯽ)ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( در ﻣﻮرد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺮزوسﮐﻮروش ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻮدﯾﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ آﻧﻘﺪر از ﮐﺮزوس ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻨـﯽ از ھﯿـﺰم
ﻣﻨﻈﻢ در ﭘﺎی ﺗﭙﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﻪ ھﻤﺮاه  ۱۴ﻟﻮدﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و زاری زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺮزوس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻮروش ﺳـﮑﻮت ﮐـﺮده
ﺑﻮد و اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮭﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﮐﺮزوس
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ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮزوس ،ﭘﺴﺮ او را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺗـﺎزه ﻟـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ
ﮔﺸﻮده ﺑﻮد را ﺑﻪ دﯾﺪن او ﺑﺮدﻧﺪ .ھﺮ دو اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﭘﺴﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﺠـﺎزات ﺑـﻪ ھﻤـﺮاه ﭘـﺪر
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮزوس روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺗﻌﺪادی از زﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و زﯾﻮرھﺎی ﻓﺮاوان و ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﺑﺮای آراﯾﯿـﺪن
ھﯿﺰم ھﺎی ﺧﺮﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺴﺮ از ﺧﺪاھﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺮزوس ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ.
درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮزوس از ﺧﺮﻣﻦ ھﯿﺰم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓـﺖ ،ﮐـﺎھﻨﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ رﺳـﺎﻧﺪ و از ﻧﺎراﺿـﯽ
ﺑﻮدن ﺧﺪاھﺎ از ﻣﺠﺎزات ﮐﺮزوس ﮔﻔﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﭘﺲ ﺧﺮﻣﻦ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﮐﺮزوس ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﻧﺎم ﺳﻮﻟﻦ را ﻓﺮﯾﺎد زد و اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﮐﺮزوس ﻣﻮﺟﺐ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻦ ﮐﻮروش ﺷﺪ ،ﭘﺲ از
آن ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ وﻟـﯽ ﺷـﻌﻠﻪ ھـﺎ دﯾﮕـﺮ ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و آﻧﮭـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ آﺗـﺶ را
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ آﻧﺮوز طﻮﻓﺎن و ﺑﺎد ﺗﻨﺪی داﺷﺖ از ﺑﺎران ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و اﺑـﺮ
ﺳﯿﺎھﯽ آﺳﻤﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎران ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ.
آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ و ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐـﻮروش ﺑﺮدﻧـﺪ و از آن ﭘـﺲ آﯾـﯿﻦ آﻟـﻮده ﻧﮑـﺮدن آﺗـﺶ را دوﺑـﺎره رواج
دادﻧﺪ .ﮐﻮروش ھﻢ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮزوس درﺧﻮاﺳـﺖ او را ﺑـﺮای ﻓﺮﺳـﺘﺎدن زﻧﺠﯿﺮھـﺎﯾﺶ ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ ﺑـﺮای
ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻋﻠﺖ ﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد را اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮐـﺮزوس را ﺑـﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪ و ﺑـﺎ
دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻮروش و ﮐﺮزوس اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد از آن ﭘﺲ ﮐﻮروش او را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮد.
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-در روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن روﯾﺪادھﺎی دوره ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ او ﻣﯽ ﭘﺮدازد،در ﻗﺴﻤﺘﯽ از روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺻـﻠﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﻮاﻧـﺪن
ﻧﯿﺴﺖ و از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﺷﻤﻦ ،ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺛﺮوت ھﺎی آن و  ...ﮔﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ زﻧـﺪه
ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺮزوس در دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ،اﺣﺘﻤـﺎل ﮐﻤـﯽ دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺒـﺮد ﻟﯿـﺪی اﺷـﺎره
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ
ﮐﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾـﻦ ﻋﻼﻣـﺖ ھـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی
ﺷﻮاھﺪ واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﺴﺘﺮ و روﻟﯿﻨﮕﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺧﻮاﻧـﺪه و
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ اورارﺗﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از روﯾﺪاد ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﮐﻪ ﺷﺮح ﺧﻼﺻﻪ
ای از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن ﺷﺎﻣﻞ،
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-۱ھﺮودوت ،ﮔﺰﻧﻔﻮن ،ﮐﺘﺰﯾﺎس ،ﻧﯿﮑﻼاوس دﻣﺸﻘﯽ از ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪن ﮐﺮزوس ﺑﺎ ﭼﻨﺎن اطﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻮدﯾﻪ در ھﻨﮕﺎم اﻓﺘﺎدن ﺳـﺎردﯾﺲ)ﺳـﺎرد( ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﭘﺎرﺳـﯽ ھـﺎ ،از
ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
-۲ھﺮودوت و ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﺳﺨﻦ از روزﮔﺎر ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ،از ﮐﺮزوس ﭼﻨﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽ دھﺪ وی ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
-۳ﺟﻨﮓ ﭘﺘﺮﯾﺎ)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪن او ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻮروش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﺤﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑـﻮد( در ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﺰ رخ
داده اﺳﺖ و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﻮدﯾﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ آﻏﺎز ﭘـﺎﯾﯿﺰ ﺗﺨﻤـﯿﻦ زد ،و
اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﺮﺗﺮ از اﯾﺎر-ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﮭﺎر ﮐﻪ در روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺮای ﻓﺘﺢ آن رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻮدﯾﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
-۴ھﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺮف ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ھﻢ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ...
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-ﭘﯿﮑﺮ ﻧﮕﺎری ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻮزه ای ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن آن را در ﺣﺪود  ۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﮐﺮزوس در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮدﮐﺸﯽ
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﭘﻮش ﺷﺎھﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻧﺸﺴـﺘﻪ ،و اﯾـﻦ ﺗﺨـﺖ را ﺑـﺮ
روی ھﯿﺰم ھﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه در ﯾـﮏ دﺳـﺖ ﭼﻮﺑﺪﺳـﺘﯽ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ و در
دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻟﻪ ای)ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( دارد ﮐﻪ ﻣﺎده درون آن را ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﯾﺎ ﺧﺎک ﻣﯽ ﭘﺎﺷـﺪ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺧﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ در ﺣـﺎل ﭘﺎﺷـﯿﺪن آب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺮ
ﺗﻮده ھﯿﺰم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﯾﻮاوﻣﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﭼﻮﺑﺪﺳـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ را در دﺳـﺖ او ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دھـﺪ،
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮزوس در ھﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧـﺮﻣﻦ ھﻨـﻮز ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑـﻮده و اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ او در
واﻗﻊ ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺮزوس ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺎ رﺳـﻢ ھـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن
داﺷﺘﻪ و ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ او را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن او و ﺳﻘﻮط ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ داﻧﺴﺖ.
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ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳـﯿﺪن ﮐـﻮروش ﺑـﻪ ﺻـﺤﻨﻪ و دﺳـﺘﻮر ﺑـﻪ ﺧـﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن آﺗﺶ ،ﮐﺮزوس ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺷﻌﺮھﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ھﻢ ﻧﺸﺎن از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮزوس داﺷﺘﻪ.
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--ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﺮزوس و ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﮐﺮزوس
ﻧﻘﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت وارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده ﮐـﻪ ﮐـﻮروش ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﮐﺮزوس ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻋﺘﻘﺎدھـﺎی ﭘﺎرﺳـﯽ
ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ،آﺗﺶ ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻮارد از آن اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آﺗﺶ ﻣﯽ ﺷﺪه)اﻟﺒﺘﻪ ھﺮودوت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ داﻧﺴـﺘﻪ و ﻧـﯿﮑﻼاوس در
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮدن ﮐﺮزوس ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر ﮐـﻮروش ﻧﺒـﻮده و اﯾـﻦ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ از
ﮐﺮزوس ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺪﯾﻪ ھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮروش دﺳﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﯽ زدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﮐﺮزوس ﮐﻪ ﻓﺮدی را ﻧـﺎم ﻣـﯽ ﺑـﺮد ،اﺷـﮏ از ﭼﺸـﻢ ھـﺎی ﮐـﻮروش
ﺟﺎری ﺷﺪ ،ﭘﺲ آن ﻧﯿﺮوھﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ آﺗﺶ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ
ﻧﺸﺪﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ھﺎی ﮐﺮزوس ﺑﺮای ﺧﺪاھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﺗـﺶ را
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮروش ﻓﺮدی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ھﺎی ﺧﻮد آزادی ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸـﻨﺪﮔﯽ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن
داده و ﻧﺎم ﻧﯿﮑﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣـﺮگ ﮐـﺮزوس دارد ،ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﯿــﺮی ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﮐــﺮزوس ﭘــﺲ از آﻧﮑــﻪ ﺷﮑﺴــﺖ را ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑــﺮای ﻣــﺮگ ﺷــﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﺑــﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ از طﺮﯾﻖ ﺧﻮدﺳﻮزی ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
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-ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺮزوس-۱ﮐﻮروش ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﮭﺎدن ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻮدﯾﻪ)ﻟﯿﺪی( ﺑﺮ ﺗﻮده آﺗﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪاد.
-۲ﮐﺮزوس ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ)ﺧﻮدﺳـﻮزی( ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ھﻢ آورد ﺧﻮد ﻧﯿﻔﺘﺪ.
-۳ﮐــﻮروش و ﭘﺎرﺳــﯽ ھــﺎ ﮐــﺮزوس را از ﺧﻮدﮐﺸــﯽ ﺑﺎزداﺷــﺘﻨﺪ ،و در ﻣــﻮرد ﺷــﮭﺮ ) barenaﮐــﻪ در رواﯾــﺖ
ﮐﺘﺰﯾﺎس ،ﮐﻮروش ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﮐﺮزوس ،اﯾﻦ ﺷﮭﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺮزوس ﺑﺨﺸـﯿﺪ( ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻤﮑﻦ ھﻢ ھﺴﺖ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی از ﭘﮋوھﺸﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧﮭـﺎ ﮐـﻮروش ﭘﺎدﺷـﺎه ﻟﻮدﯾـﻪ را از ﻣـﺮگ
داوطﻠﺒﺎﻧﻪ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 Curtiusﮐﻮرﺗﯿﻮس Bury ،ﺑﻮری Edwards ،ادواردز Farnel ،ﻓﺮﻧﻞ How and Wells ،ھﻮ و وﻟﺰ وﺳﺎﯾﮑﺲ ھﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻮدﯾﻪ را از ﻣﺮگ داوطﻠﺒﺎﻧﻪ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
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-وﯾﻞ دوراﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯿﺪی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺮزوسدر اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﮭﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪی در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ روی ﮐﺎر آﻣـﺪ ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺮاث ﺑﻘﺎﯾـﺎی
ﺗﻤﺪن ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ و ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯿـﺎن ﻟﯿـﺪی و ﯾﻮﻧـﺎن را ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد .اﻓﺴـﺎﻧﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آن
ﻓﺮﯾﮕﯿﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ اﺳﺎس ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھـﺎی ﮐﻨﺠﮑـﺎو ﺗﻮﺿـﯿﺢ
دھﻨﺪ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدی ،طﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣﻠﺘﮭﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھـﺪ ... .ﻓﺮﯾﮕﯿـﺎﯾﯽ ھـﺎ از
اروﭘﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺤﻞ آﻧﮑﺎرا ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘـﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺗـﺎ ﻣـﺪﺗﯽ ،ﺑـﺮای ﺗﺴـﻠﻂ ﺑـﺮ ﺧـﺎور
ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺎ آﺷﻮر و ﻣﺼﺮ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ... .از ﻣـﺮدم ﺑـﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠـﯽ ﮐـﻪ در آن ﻓـﺮود آﻣـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻋـﺎدت
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻪ اﻻھﻪ از طﺮﯾﻖ ﻓﺤﺸﺎی ﻣﻘﺪس را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ... ،ﺑﻌﻀـﯽ از رﺳـﻢ ھـﺎ و ﺷـﻌﺎﯾﺮ ﺷـﺮاﺑﺨﻮاری
ﻓﺮاوان و ھﺮزﮔﯽ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﮭﺎی ﮐﺎرﻧﺎوال روﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ از ھﻤﺎن آداب ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﮕﯿﺎ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻮد .و
ﺑﺎ طﻠﻮع دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﯿﺪﯾﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮﯾﮕﯿﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺮ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ... .ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖ ﻟﯿﺪﯾﺎ ﮔﻮﮔﺲ
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺷـﮭﺮ ﺳـﺎردﯾﺲ را ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺧـﻮد ﻗـﺮار داد ... .ﮐـﺮزوس ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ وی ﻟﯿـﺪﯾﺎ را آن اﻧـﺪازه
وﺳﻌﺖ داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ... ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎرس ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎش ﭘﺮداﺧﺖ،
و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﮐﻮروش را ﭘﺸﺖ دروازه ھﺎی ﺷﮭﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ھﻤـﺎن ﻣـﻮرخ)ھﺮودوت( ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺮزوس آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﻦ ﺷـﺘﺮھﺎی ﺳـﻮاران ﭘﺎرﺳـﯽ ﺑـﻮﯾﯽ ﺑـﺮ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﺳﺐ ھﺎی ﻟﯿﺪﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻮاران ﺧﻮد را از ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ ،و ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮭﺮ ﺳﺎردﯾﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ در آﻣﺪ.
ﻣﻄــﺎﺑﻖ رواﯾــﺖ ھــﺎی ﻗــﺪﯾﻤﯽ ،ﮐــﺮزوس ﻓﺮﻣــﺎن داد ﺗــﺎ ﺗﻠــﯽ از ھﯿــﺰم ﻓــﺮاھﻢ ﺳــﺎزﻧﺪ و ﺧــﻮد وی ،زن ھــﺎ و
دﺧﺘﺮھــﺎﯾﺶ ،و ﺷــﺮﯾﻒ ﺗــﺮﯾﻦ ﺟــﻮان ھــﺎی زﻧــﺪه ﻣﺎﻧــﺪه از ﻣﯿــﺎن ﺷــﮭﺮوﻧﺪان ﺑــﺮ آن ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ،او ﺑــﻪ
ﺧﺼﯿﮭﺎ)ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﺣﺮﻣﺴﺮا(ی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ھﯿﺰم را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨـﺪ و او و دﯾﮕـﺮان را ﺑـﺎ ھـﻢ ﺑﺴـﻮزاﻧﻨﺪ .در
آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳـﺨﻦ ﺳـﻮﻟﻮن اﻓﺘـﺎد و ﺑـﺮ ﻧـﺎداﻧﯽ و ﮐـﻮردﻟﯽ ﺧـﻮﯾﺶ اﻓﺴـﻮس ﺧـﻮرد و
ﺧﺪاھﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد ﮐـﻪ آن ھﻤـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﮭـﺎی او را ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻓﻨـﺎ را ،در ﭘـﺎداش ،ﻧﺼـﯿﺐ او ﮐـﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻮروش را ﺑﺮ وی رﺣﻤﺖ آﻣـﺪ و ﻓﺮﻣـﻮد ﺗـﺎ آﺗـﺶ را ﺧـﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨـﺪ ،و
ﮐﺮزوس را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮد و او را از راﯾﺰﻧﮭﺎی ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ.
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-ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ،آﺑﺮاداﺗﺎس ،ﮐﻮروش ﺑﺰرگ و آراﺳﭗدر اوﻟﯿﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ،ﻣﺎدھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﺎط ﺟﺮﯾﺎن داﺷـﺖ ،زﻧـﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﻧﺘﻪ آ را ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘـﯿﺶ از آن ﺑـﻪ ﻋﻘـﺪ آﺑﺮاداﺗـﺎس در
آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺑﺮاداﺗﺎس ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤـﻮرﯾﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد اردو را ﺗـﺮک ﮐـﺮده و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺎدھﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ زن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﻣـﺎدی ھـﺎ او را ﺑـﻪ ھﻤـﺮاه ﻧﻮازﻧـﺪه ھـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺧﯿﻤـﻪ ای ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺑـﺮای ﮐـﻮروش
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﺑـﻮد ﯾـﮏ
ﻧﻮازﻧﺪه را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن زن زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﭘﺎداش ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮐـﻮروش رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ اﺧـﻼق و
ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ھﺎ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ اراده ﮔﯽ ﺑـﺮ آﻧﮭـﺎ ﭼﯿـﺮه و
ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن زن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آن زن در زﻣـﺎن ﻧﺒـﻮدن
ھﻤﺴﺮش ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳـﺖ ھـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد
ﺧﻮد ﮐﻪ آراﺳﭗ ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮد.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﭘﯿﮑﺮھﺎی ﺑﯽ ﺟﺎن ﭘﺎﻧﺘﻪ آ و ھﻤﺴﺮش آﺑﺮاداﺗﺎس
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آراﺳﭗ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ از او ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﮔﻔـﺖ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن زن را ﺑﺒﯿﻨـﯽ ﺗـﺎ ﺑـﻪ
اﺻﺎﻟﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدن او ﭘﯽ ﺑﺒﺮی و ﺑﺮای ﮐﻮروش از ﮔﺮدن و ﺑﺎزوی ﺑﻠﻮرﯾﻦ آن زن ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
در ھﻨﮕﺎم ﺷﯿﻮن و ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﻓﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳﺦ داد اﮐﻨﻮن ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ زن در اﯾـﻦ ﺳـﻄﺢ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،دﯾـﺪار او ﺑـﺮای
ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﺎ وﻗﺖ ﮐﻢ و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮭـﺪه دارم اﮔـﺮ ﻣﻼﻗـﺎﺗﯽ دﺳـﺖ
دھﺪ ،ھﻮای ﺗﮑﺮار دﯾﺪارش ﻣﺮا از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﺑﺎز دارد و ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﯿﺎن آراﺳﭗ و ﮐﻮروش اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ،آراﺳﭗ ﻗﺪرت زﯾﺒـﺎﯾﯽ زﻧﮭـﺎ را ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺑـﺮای
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ را ﺑﺮای ﻣـﺮد اﺧﺘﯿـﺎری ﻣـﯽ داﻧﺴـﺖ و
ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺒﺎزد ،ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺜﺎﻟﮭﺎﯾﯽ زد.
اﻣﺎ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ارادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺮک آن ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ آﻧﮭﺎ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ و دﻟﺪاده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دام ﻋﺸـﻖ اﺳـﯿﺮ و
ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ ،ذات آﻧﮭﺎ از اﺳﺎرت ﻧﻔﺮت دارد و در اداﻣﻪ ﻣﺜﺎل ھﺎﯾﯽ زد و ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷﻖ ھـﺎی دل داده در
دﺳﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد اﺳﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺷﯿﻔﺘﻪ ﮐﺮﺷﻤﻪ ھﺎ ،ﻣﯿﻞ و ھﻮس ھـﺎی ﻣﺤﺒـﻮب ﺧـﻮد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و . ...
وﻟﯽ آراﺳﭗ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ داد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻧﺴـﺎن ھـﺎی
ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻔﺲ ﺷﮭﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﻨﺠﻪ ﺷﮭﻮت اﺳﯿﺮ و دﭼـﺎر ﺷﮑﺴـﺖ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﺸﻖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و  ...و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣـﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ زن را ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ
ﺧﻮد دﯾﺪم و در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺮازﻧﺪه آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﺳﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺤﺮاﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
و ﮐﻮروش در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﮭﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑـﺮ وﺟـﻮدت ﺗﺴـﻠﻂ ﯾﺎﺑـﺪ ﺧـﻮد را
رھﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺛﺮ آﺗﺶ آﻧﯽ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧـﻮد آن
را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﻮم ،و . ...
و در اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺤﺚ آراﺳﭗ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ای ﮐﻮروش ،ﺧﺎطﺮت آﺳﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺪت ھـﺎ در زﯾﺒـﺎﯾﯽ
ﺧﯿﺮه ﺷﻮم ﺑﺎز دﺳﺖ ﺑـﻪ ﮐـﺎری ﻧﺨـﻮاھﻢ زد ﮐـﻪ از ﺗﺴـﻠﻂ و ﻗـﺪرت ﻣـﻦ ﺧـﺎرج ﺑﺎﺷـﺪ .و ﮐـﻮروش ھـﻢ از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از آن زن ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ دو ﺳﻮار از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از آن ﺑﺤﺚ ،آراﺳﭗ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻌﺎﺷﺮت آراﺳﭗ روﺑﺮو ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار ھﻤﺴـﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻮد ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﯿﻦ دو دوﺳـﺖ)ﮐﻮروش و آراﺳـﭗ( دﻟﺨـﻮری
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﭘﺮده از اﯾﻦ راز ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ آراﺳﭗ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﺶ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن زن ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷـﺪه ﺑـﻮد او
را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪھﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﮐﺎم دل از او ﺧﻮاھﺪ ﺳﺘﺎﻧﺪ .زن ﮐﻪ وﺿﻊ را ﭼﻨﯿﻦ
دﯾﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ آن را ﺑﻪ اطﻼع ﮐﻮروش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﻮروش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ آراﺳﭗ ﭘﺮداﺧﺖ ،او ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺸﻖ روﯾﯿﻦ ﺗﻦ ﻣﯽ داﻧﺴـﺖ اﮐﻨـﻮن ﭼـﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب و ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای او ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ زن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﭼـﻮن او ﺗﺠـﺎوز
ﮐﻨﯽ.
و در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آراﺳﭗ ،ﮐﻮروش ﺑﺰرگ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ آراﺳﭗ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺴﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و
ﻣﻮرد ﺧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آراﺳﭗ را ﺑﻪ ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐـﻮروش ﮐـﺮده و اﮐﻨـﻮن ﻗﺼـﺪ
ﻓﺮار از دﺳﺖ او را دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده.
آراﺳﭗ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﮭﺎی ﮐﻮروش ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دادن ﮐﻮروش ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل
ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ آﺑﺮاداﺗﺎس ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺤﺪھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه در ارﺗﺶ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺖ
ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮐﺮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در دور ﮐﺮدن آن
دو از ھﻢ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ و آﺑﺮاداﺗﺎس ﺑﻌـﺪ از اطﻤﯿﻨـﺎن ﯾـﺎﻓﺘﻦ از اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎ ﺣـﺪود دو ھـﺰار ﺳـﻮار ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﮐﻮروش آﻣﺪ.
آﺑﺮاداﺗﺎس وﻗﺘﯽ در ﺟﺮﯾـﺎن اﺧـﻼق ،ﻣﮭﺮﺑـﺎﻧﯽ و ﺧـﻮدداری ﮐـﻮروش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ھﻤﺴـﺮش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ
ﮐﻮروش ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺑﻪ ﺗﮭﯿﻪ اراﺑﻪ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﮐـﻮروش داﺷـﺖ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺮﮐﺰی اراﺑﻪ ھﺎ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋﮭـﺪه
ﺑﮕﯿﺮد.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از آﺑﺮاداﺗﺎس
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻧﺒﺮد و در زﻣﺎن وداع ،ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﻟﺒﺎس رزﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓـﺮوش ﺟﻮاھﺮھـﺎی ﺧـﻮد ﺑـﺮای آﺑﺮاداﺗـﺎس
آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ او داد و از ﻣﯿـﺰان دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ او ﮔﻔـﺖ و اداﻣـﻪ داد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﻣـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای
ﮐﻮروش ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﯿﺮ و از آن او ﺷﺪم ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ او ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺮده ﺧـﻮد ﺑﺪاﻧـﺪ ،ﯾـﺎ
ﻣﻦ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮم آوری آزاد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣـﻦ را ﺑـﺮای ﺗـﻮ ﻧﮕﮭـﺪاری ﮐـﺮد ،ﻣﺜـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ زن ﺑـﺮادر او ﺑﺎﺷـﻢ.
وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﻪ آراﺳﭗ ﻓﺮار ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﭘﯿﺎﻣﯽ دادم ﮐﻪ اﮔـﺮ اﺟـﺎزه ﺑﺪھـﺪ ﺗـﻮ را ﺑﺨـﻮاھﻢ ﺗـﺎ ﺑﯿـﺎﯾﯽ،
ﺑﺮای او ﻣﺘﺤﺪی ﺑﺎوﻓﺎﺗﺮ و ﺑﮭﺘﺮ از آراﺳﭗ ﺑﺎﺷﯽ.
و ﭘﺲ از ﺑﺪرودی اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ،آﺑﺮاداﺗﺎس ﺳﻮار ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ از ﭘﺎﻧﺘﻪ آ دورﺗﺮ ﺷﺪ.
و در ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اراﺑﻪ راﻧﮭﺎ را آﺑﺮاداﺗﺎس ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد »ﯾﺎران ﻣﻦ ،ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﻣـﻦ
ھﺠﻮم آورﯾﺪ« ﻧﺒﺮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺑـﺎز ﮐـﺮدن ﻣﺴـﯿﺮی در ﻣﯿـﺎن دﺷـﻤﻦ در اداﻣـﻪ ﻧﺒـﺮد ﺑـﺎ درﮔﯿـﺮی
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ داﺷﺖ ،اراﺑﻪ اش واژﮔﻮن و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻮروش در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮگ آﺑﺮاداﺗﺎس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻣﺮگ آﺑﺮاداﺗﺎس
ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ھﻤﺴﺮش در ﻣﯿـﺪان ﻧﺒـﺮد ،ﺑـﺎ اراﺑـﻪ ای او را ﺑـﻪ ﮐﻨـﺎر رودی ﭘـﺎﮐﺘﻮل ﻧـﺎم ﺑـﺮده و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرھﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺗﭙﻪ ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ آن در ﺣﺎل ﮐﻨﺪن ﻗﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﺳﺮ آﺑﺮاداﺗـﺎس را روی زاﻧـﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس او را ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻮروش ﭘﺲ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎ اﺷﮏ ھﺎی ﺣﻠﻘـﻪ زده ﺑـﺮ ﭼﺸـﻢ ھـﺎﯾﺶ ﺑـﺎ درد و اﻧـﺪوه ﻓـﺮاوان ﮔﻔـﺖ،
اﻓﺴﻮس ای دوﺳﺖ ﺧﻮب و ﺑﺎوﻓﺎ ،ﻣﺎ را ﮔﺬاﺷﺘﯽ و در ﮔﺬﺷﺘﯽ.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻧﺘﻪ آ و ﮐﻮروش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﮐـﻮروش از ﺳـﺎﺧﺖ آراﻣﮕـﺎھﯽ ﺑـﺮای آﺑﺮاداﺗـﺎس
ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺑـﺮای او ﻗـﺮار
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود راھﻨﻤﺎی او ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮروش ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد از ﭘﺎﻧﺘﻪ آ دور ﺷﺪ ﺗـﺎ او را در اﯾـﻦ آﺧـﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﮭـﺎ ﺑـﺎ ھﻤﺴـﺮش ﺗﻨﮭـﺎ ﺑﮕـﺬارد.
ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ داﯾﻪ اش ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش دور ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﯾﻪ اش از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺮگ ﮔﻔﺖ و داﯾﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد او را از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑـﺎز دارد،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ.
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ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺧﻨﺠﺮی را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﮐﺸﯿﺪه و ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮد زد.
وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﻮروش رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرھﺎ ھﻢ ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺸـﯿﺪه و
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺷﺪ،

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ،آﺑﺮاداﺗﺎس و ﮐﻮروش
و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻮروش ﻣﺮاﺳﻢ دﻓﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺘﻪ آ و آﺑﺮاداﺗﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و آراﻣﮕﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ
و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر آن دو ھﻤﺴﺮ وﻓﺎدار و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐـﻮروش
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ھﻨﻮز ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﺎم آن زن و ﺷﻮھﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه.
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--ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد

-ھﺮودوت ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎی ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ھﺎی ﯾﻮﻧﺎن رﺳﯿﺪه.و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻗﻮم ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ و زﺑـﺎن ھـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ آﻧﮭـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد ،و
اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ اﺗﺤﺎدی ﻧﺒـﻮده و ھـﺮ ﯾـﮏ اﺗﺤﺎدھـﺎﯾﯽ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده و ﺑـﺎ ھـﻢ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺸﯿﻦ ھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎده و درﺧﻮاﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﮐﻮروش ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺳﻮس)ﮐﺮزوس( ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﮐﺎرھﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﮭـﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺘﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﯿﺪی داده ،ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪھﺪ.
ھﺮودوت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دﻗـﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺮف ھـﺎی آﻧﮭـﺎ ﮔـﻮش ﮐـﺮد ،در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ آﻧﮭـﺎ
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﯽ زﻧﯽ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻗﺪم ﻣﯿﺰد ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﺎھﯽ ھـﺎ اﻓﺘـﺎد و ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻧـﯽ
زﻧﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺑﻪ ھﻮای ﺻﺪای ﻧـﯽ ﭘـﯿﺶ او ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﺸـﮑﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ وﻟـﯽ وﻗﺘﯿﮑـﻪ
ﻓﮭﻤﯿﺪ اﻣﯿﺪ او ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮده ﺗﻮری ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورد و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣـﺎھﯽ
ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺴﺘﻦ و رﻗﺼﯿﺪن ﮐﺮدﻧﺪ وﻟـﯽ ﻧـﯽ زن ﮔﻔـﺖ ،اﮐﻨـﻮن دﯾﮕـﺮ رﻗـﺺ ﺷـﻤﺎ ﻓﺎﯾـﺪه ای ﻧـﺪارد زﯾـﺮا
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯽ ﻣﯿﺰدم ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮﻗﺼﯿﺪ.
ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و از آﻧﮭﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺗﺤﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﮐـﺮزوس ﻗﯿـﺎم ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻧـﻪ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اظﮭﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﮭﺎ)ﻣﯿﻠﺖ ھﺎ( ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار داد ﮐﺮزوس
را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
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ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی ﺧـﻮد ﺑﺎزﮔﺸـﺘﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮروش ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ اﺳﭙﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ.
اﺳﭙﺎرت ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻟﯿﺪی ،ﭘﯿﺶ ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ،
و آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻧﺸﯿﻦ ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﺒـﻮد
اﺳﭙﺎرت ھﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری رﺿﺎﯾﺖ دھﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﭙﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮐﻮروش از ھﻤﺮاه ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد
آﻧﮭﺎ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﻧﮭﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﺎﺳﺦ رو ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ از ﻣﺮدی ﮐـﻪ
در ﺷﮭﺮھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ،در ﻣﯿﺪان ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﻓﺮﯾـﺐ دھﻨـﺪ ﯾـﺎ
دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارم .اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم اﺳﭙﺎرﺗﯽ ھﺎ آﻧﻘﺪر ھﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﻣـﻮرد دﯾﮕـﺮ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ھـﺎ وﻗﺘـﯽ ﺻـﺮف
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻔﮭﻮم ﭘﯿﺎم ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ از دﯾـﺪ ھـﺮودوت ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ھـﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ھـﺎ در
ﺷﮭﺮھﺎی ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪو ﻓـﺮوش ﻣـﯽ ﭘﺮدازﻧـﺪ و ﭘﯿـﺎم دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﺟـﺪا از ﺑﺮداﺷـﺖ
ھﺮودوت از اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺎره ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺣﮑﻮﻣـﺖ آﻧﮭـﺎ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ظـﺎھﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرش را از ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و دروغ ھﺎی ﻣﺤﻞ دادوﺳﺘﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ھﺮودوت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﯿﺪه ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺰرﯾﻖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ،
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ)دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ( ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻋﻮام ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎد ﮐـﺮد،
ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﻌﯿﺴﺘﻨﺲ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷـﺮاف آﺗـﻦ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
ﺣﺪود  ۵۰۸ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺗﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻣﺮوزی ﻓﺮاھﻢ ﮐـﺮد ،ﮐـﻪ ﮐـﻮروش
ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻧﻮع دادوﺳﺘﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی آن ﭘﯿﺶ از اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل  ۵۰۷ﯾﺎ  ۵۰۸ﮐﻠﻌﯿﺴـﺘﻨﺲ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی اﺳﭙﺎرﺗﯽ ھﺎ را در دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ.
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-ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺳﺎردزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﺳﺎرد در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑـﺮای ﻓـﺘﺢ ﻗﻠﻌـﻪ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ھﻨﻮز ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎﯾﯽ از طﺮف ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﮔﺰﻧﻔـﻮن آﻧﮭـﺎ را ﮐـﺎری ھـﺎ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده ،ﻧـﺰد
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﺮ ﯾﮏ از ﮐـﻮروش ﮐﻤـﮏ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﻓﺮدی آدوزﯾﻮس)آدوﺳﯿﻮس( ﻧﺎم را ﮐـﻪ در ھﻨـﺮ ﺟﻨـﮓ و ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ داﺷـﺖ را ﺑـﺎ
ارﺗﺸﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
آدوﺳﯿﻮس ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﺧﺘﻼف دو طﺮف ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دادن وﻋﺪه ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ھـﺮ ﯾـﮏ از دو طـﺮف،
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و آدوﺳﯿﻮس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺪی ﻧﺪارد و ﺑـﺮای ﮐﻤـﮏ آﻣـﺪه ،ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
اﺟﺎزه ورود ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ھﺎی ھﺮ دو طﺮف ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﭙﺲ ھﺮ دو طﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪھﺎﯾﯽ ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی ھﺮ ﯾﮏ از طﺮف ھﺎی درﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
دﯾﮕﺮ را دﯾﺪ ،ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آدوﺳﯿﻮس آﻧﮭﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داده ،ﮐﻪ آدوﺳﯿﻮس ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔـﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮭﺮھﺎی ﺷﻤﺎ وارد ﺷﻮم ﺑﺪوﻧﻪ آﻧﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ و ﺑـﺮای ﮐﻤـﮏ آﻣـﺪه ام .اﮔـﺮ ﻣـﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و ﺷﮭﺮ ﺧﺮاب ﻣﯿﺸﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد آراﻣـﺶ
ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دوﺳﺖ ﺑﻮده ،زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد را آﻣـﺎده و ھـﺮ ﯾـﮏ اﺳـﯿﺮھﺎی طـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ را ﭘـﺲ
دھﺪ .ھﺮ ﮔﺎه اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ روش رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﮐﻮروش و ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ھﺎی او ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن زﻣﺎن ،آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
و آدوﺳﯿﻮس ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺎم ﮐﻮروش در ﻣﻮرد ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﮔﻔﺖ ،اﮐﻨﻮن ارﺗﺶ ﺧـﻮد را ھـﻢ
ﻧﯿﺎز ﻧﺪارم .ﺳﭙﺲ ارﺗﺶ را از ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده و ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادی در ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ در آن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
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ﺳﭙﺲ اھﺎﻟﯽ ﮐﺎری وﻗﺘﯽ از رﻓﺘﻦ او ﺑﺎ ﺧﺒـﺮ ﺷـﺪﻧﺪ از او ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﺑـﺎ رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺰد ﮐـﻮروش
ﺑﺰرگ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮐﺎرﯾﮭﺎ ﮐﻨﺪ.
آدوﺳﯿﻮس ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ھﯿﺴﺘﺎﺳﭗ)ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ھﻤﺎن وﯾﺸﺘﺎﺳﭗ( ،ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻓﺮﯾﮋی)ﻓﺮﯾﮕﯿﻪ( رﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﯾﮕﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ.
و ارﺗﺶ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ھﻤﺮاه ﺷﺪن ﮐﺮزوس ﺑﺎ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐـﺮزوس
از وﺳﯿﻠﻪ ھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﮐﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻮروش داد و ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳـﺖ ﻣﯿـﺰان اﻣﺎﻧـﺖ
داری ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاھﯽ داﻧﺴﺖ.
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--روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﮐﻮروش از ﻟﯿﺪی

-ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﮐﻮروش از ﻟﯿﺪیﭘﺲ ﮐﻮروش ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮق ،اداره آن ﺷﮭﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﺑﺎﻟﻮس ﺳﭙﺮد و ﻓـﺮدی
ﮐﻪ اھﻞ ﻟﯿﺪی ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﮐﺘﯿﺎس را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺧﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻗﺮار داد و ﺷـﮭﺮ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﺮدم واﮔـﺬار
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎرد ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺘﯿﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و ﭘـﺲ از ﺧـﺮوج ﮐـﻮروش ادﻋـﺎی اﺳـﺘﻘﻼل ﮐـﺮده و ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ھﺎی ﮐﺮزوس را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ارﺗﺸﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش در ﺳﺎرد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻪ و ﻗﻠﻌﻪ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد.
ﺑﺎ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻟﯿﺪی داﺷﺘﻪ ،رو ﺑﻪ ﮐـﺮزوس ﮔﻔـﺖ،
ﮔﻮﯾﺎ ﻟﯿﺪی ھﺎ دﺳﺖ از ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی ﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭼﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑـﺮ ﻧﺨﻮاھﻨـﺪ داﺷـﺖ و در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ از ﭘﺪر ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮدی از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺷﮭﺮ
را ﺑﻪ اھﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮدم .آﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮای ﻟﯿﺪی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮭﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﺮزوس ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ ﻟﯿﺪی ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎھﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ اﮐﻨﻮن ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه
از ﻣﻦ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن دارم ﻣﺠﺎزات ﻣﯿﮑﺸﻢ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه از ﭘﺎﮐﺘﯿﺎس اﺳﺖ و او را ھﻢ ﮐﻪ ﺧـﻮدت،
اداره ﺳﺎرد را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدی ﻣﺠﺎزات ﮐﻦ و اھﺎﻟﯽ ﻟﯿﺪی را ﺑﺒﺨﺶ.
و ھﺮودوت ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﮐﻮروش و ﮐﺮزوس از ﻣﺎزارس ﻣﺎدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ او را
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺷﻮرش ﺑﻪ ﺳﺎرد ﻓﺮﺳﺘﺎد.
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-ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﮐﻮروش از ﻟﯿﺪیﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ھﻤﺮاه ﺷﺪن ﮐﺮزوس ﺑـﺎ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و از ﻓﮭﺮﺳـﺘﯽ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺮزوس از
وﺳﯿﻠﻪ ھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﮐﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐـﻮروش داد و ﮔﻔـﺖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻓﮭﺮﺳـﺖ ﻣﯿـﺰان اﻣﺎﻧـﺖ
داری ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاھﯽ داﻧﺴﺖ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدی وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺮای ھﻤﺎن اﻓﺮادی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺪزدﻧﺪ ،از ﻣﺎل ﺧﻮد دزدﯾﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﮭﺮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺖ ھﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎ داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﻣﺎﻧﺖ داری ﻧﯿﺮوھـﺎ
را درﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺗﻌﺪادی از ﻟﯿﺪﯾﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﮭﺎ اﺳـﻠﺤﻪ داد اﻣـﺎ آﻧﮭـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮب ﻧﺒﻮدﻧـﺪ،
ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﻠﺤﻪ آﻧﮭﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در اردو ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﻟﯿﺪی ھﺎ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿـﺰ ﻧﯿﺮوھـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ھﻤـﺮاه
ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪ ارﺗﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮد آورده ﺑﻮد.
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-رواﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺘﺰﯾﺎس و ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری اودر ﺧﻼﺻﻪ ای از ﭘﯿﺸﺮوی ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و زﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﭼﻨـﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﯽ داﺷﺖ ،اﺧﺘﻼف ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﮑﺎھﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺘﺰﯾﺎس آن را ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﮐـﻮروش ﻣـﯽ داﻧـﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ھﺎ را ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺳﺎرد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﮐﺘﺰﯾﺎس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺎ اھـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﻗﯽ ﻧﯿـﺰ وارد ﺟﻨـﮓ ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﭘﯿـﺮوزی
ﺑﺪﺳﺖ آورد ،وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮروش ﺑﺎ اﯾﺸﺘﻮوﯾﮕﻮ و اﻣﯿﺘﯿﺲ)از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺰﯾـﺎس اﻣﯿﺘـﯿﺲ
دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺘﻮوﯾﮕﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ از ﮐﻮروش ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی او در آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ھـﻢ ﻗﺴـﻤﺘﯽ
دﯾﮕﺮ از داﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﻮده ،در واﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز از زﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﻣﯿﺘـﯿﺲ ﻣـﯽ
ﺷﻮد ،او را دﺧﺘﺮ ھﻮوﺧﺸﺘﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ دو ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣـﺎد و ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ
ازدواج او ﺑﺎ ﺑﺨﺘﻨﺼﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﺒﻮﭘﻠﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺘﻨﺼـﺮ دﺳـﺘﻮر ﺳـﺎﺧﺖ
ﺑﺎغ ھﺎی ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﻣﯿﺘﯿﺲ داده ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﯽ ھﻢ ﻣـﯽ دھﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻣﯿﺘـﯿﺲ دﺧﺘـﺮ
اﯾﺸﺘﻮوﯾﮕﻮ ﯾﺎ ھﻤﺎن آﺳﺘﯿﺎگ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮐﺘﺰﯾﺎس ﮐـﻪ اﻣﯿﺘـﯿﺲ را ﺑـﻪ
ﮐﻮروش ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰو دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی ھـﺎی ﮐﺘﺰﯾـﺎس داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ھﺎی اﻣﺮوزی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری دﯾﮕﺮی ﺑـﻪ دور از واﻗﻌﯿـﺖ ﺑـﻮده(
آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،داوطﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .و ﮐﺘﺰﯾﺎس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺎ ﺳـﮑﺎھﺎ ھـﻢ وارد
ﻧﺒﺮد ﺷﺪ ،و آن ھﺎ را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﮭﺎ آﻣﻮرﮔﺲ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد ،وﻟﯽ ھﻤﺴـﺮ آﻣـﻮرﮔﺲ ﻟﺸـﮑﺮ
ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﮑﺎﯾﯽ را ﮔﺮد آورد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ را ﺷﮑﺴـﺖ دھـﺪ و ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی را اﺳـﯿﺮ ﮐﻨـﺪ و
ﮐﻮروش ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻣﻮرﮔﺲ را ﺑﺎ اﺳﯿﺮھﺎ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﮐﻨـﺪ .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺳـﮑﺎھﺎ ﺑـﺎﺟﮕﺰار ﭘﺎرﺳـﯽ ھـﺎ ﺷـﺪﻧﺪ و
آﻣــﻮرﮔﺲ از دوﺳــﺖ ھــﺎی ﮐــﻮروش ﺷــﺪ و اﯾﻨﮭــﺎ ﻣﺮزھــﺎی آن ﻗﺴــﻤﺖ را در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻗﺒﯿﻠــﻪ ھــﺎی ﺑﯿﺎﺑــﺎﻧﮕﺮد
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ﮐﺘﺰﯾـﺎس را اﺷـﺘﺒﺎه ﻣـﯽ داﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺲ از ﮔﺸﻮدن ﻣﺎد ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮده .و در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ھﺎی ﮐﺘﺰﯾﺎس را ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣـﯽ داﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ .و آﻣـﻮرﮔﺲ را
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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-ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﺮ ﻟﯿﺪی از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزیﺧﻼﺻﻪ ای از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻟﯿﺪی و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﮕﺠﻮی آن ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻓﺮﻣـﺎن داﺷـﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺛﺮوت ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﻨﺒﻊ ھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد.
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻟﯿﺪی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ،ﻣﺼﺮ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﻪ ھﺮاس اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤـﺎن ﺑـﻮدن
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺪی ،اﮐﻨﻮن در ھﺮاس از اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻮروش ﻧﯿﺎزی ﻧﺪﯾﺪ در ﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺒﺮد و ﺳﮑﻪ ھﺎی ﮐﺮزوس ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒـﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕـﺮ از ﭘﯿـﺮوزی ﮐـﻮروش ،ﺑﻠﻨـﺪ ﻧـﺎﻣﯽ او و ﭘﯿﭽﯿـﺪن ﺑﺰرﮔـﯽ رﻓﺘـﺎر ﻧﯿـﮏ او ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑـﻮد ،از آن ﭘـﺲ
ﺑﺪﺧﻮاھﺎن او درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮد رزم اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻧﻮاز ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی دو ﻗﻮم ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑـﺮ ﺷـﮭﺮھﺎی ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ آﺳـﯿﺎی ﮐﻮﭼـﮏ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اھﺎﻟﯽ آﺳﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ از ﮔﺸـﻮدن ﺳـﺎرد ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮدار ﮐـﺮزوس ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﻟﯿﺪی ،ﮐﻮروش ﭘﯿﮑﯽ ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐـﻪ ھـﻢ ﭘﯿﻤـﺎن ﮐـﺮزوس ﺑـﻮده) ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﭘـﺪر
ﮐﺮزوس و ﺧﻮد او ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮭﺎ زدو ﺧﻮرد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺧـﻮد در آورﻧـﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺷﮭﺮھﺎ دوﺳﺖ و ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺠـﺎ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ( و
در آن ﭘﯿﺎم ﮐﻮروش از آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﮐﺮزوس ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮروش ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﺷـﮭﺮھﺎی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﯾﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻟﯿـﺪی ،ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ھـﺎ ﮐـﻪ از ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻟﯿـﺪی در ھـﺮاس اﻓﺘﺎدﻧـﺪ ،ﻓﺮﺳـﺘﺎده ھـﺎﯾﯽ ﻧـﺰد
ﮐﻮروش ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺮزوس ﻣﯽ ﮐﺮد.
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ﮐﻮروش آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎده ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ.
روزی ﻧﯽ زﻧﯽ از ﮐﻨﺎر درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ ﻧﯽ ﺑـﺮ ﻟـﺐ ﺑـﺮد و ﻧـﻮاﺧﺘﻦ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﮐﻪ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮای ﻧﯽ از آب ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺰد وی آﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼـﻮن از اﯾـﻦ ﮐـﺎر
ﺑﮭﺮه ای ﻧﺒﺮد ،ﺗﻮری ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺰودی اﻧﺒﻮھﯽ از ﻣـﺎھﯽ ھـﺎ را ﺑـﻪ دام اﻧـﺪاﺧﺖ و ﺑـﻪ ﺧـﺎک رﯾﺨـﺖ .دراﯾـﻦ
زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﯽ زن ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ دﺳﺖ از رﻗﺎﺻـﯽ ﺑﺮدارﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،زﯾﺮا آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻢ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ و ﻧﺮﻗﺼﯿﺪﯾﺪ.
ﮐﻮروش اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ از آﻧﮭﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﺮد از ھـﻮاداری
ﮐﺮزوس دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﮔﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﭘـﺲ از ﺳـﻘﻮط ﻟﯿـﺪی ،دﺳـﺖ دوﺳـﺘﯽ دراز ﮐـﺮدن آﻧﮭـﺎ
ﺳﻮدی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت ،ﮐﻮروش ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﮭﺮ ﻣﯿﻠﯿﺘﻮس دوﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ﭼـﻮن ھـﻢ از دﻻوری آﻧﮭـﺎ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﯿﺪی ﺧﺒﺮ داﺷﺖ و ھﻢ آﻧﮭﺎ از اﺑﺘﺪا از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ھﺎی ﮐﻮروش ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻘﯿﻪ ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دژ ،ﺑﺮج و ﺑﺎروھﺎی اﺳﺘﻮار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .و در اداﻣﻪ از اﺳﭙﺎرﺗﮭﺎ ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ .اﻣـﺎ
اﺳﭙﺎرت ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮان آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﮐﻮروش ﺑﺮوﻧـﺪ .وﻟـﯽ ﭘﯿﮑـﯽ ﺑـﻪ ﻟﯿـﺪی و
ﻧﺰد ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او در ﻣﻮرد ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ھﺸﺪار ﺑﺪھﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﮔﺎھﯽ از ﻗﺪرت و روش زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳـﺦ داد ،ﻣـﻦ از ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ در ﺷـﮭﺮھﺎی
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ،در ﻣﯿﺪان ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻓﺮﯾـﺐ دھﻨـﺪ ﯾـﺎ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ،
ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارم .اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم اﺳﭙﺎرﺗﯽ ھﺎ آﻧﻘﺪرھﺎ ﮔﺮﻓﺘـﺎری ﺷﺨﺼـﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد آن ﺻـﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق رواﻧﻪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﮭﺮ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺎﻟﻮس Tabalusﭘﺎرﺳﯽ ،و ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ را از ﻧﯿـﺮوی
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ھﺎ و داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺘﯿﺎس Pactyasﮐـﻪ از اھـﺎﻟﯽ ﻟﯿـﺪی ﺑـﻮد ﺳـﭙﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻮروش ﻧﺸﺎن از آزادﻣﻨﺸﯽ و زﯾﺮدﺳﺖ ﻧﻮازی او ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دل اھﺎﻟﯽ ﻟﯿـﺪی ﮔـﻨﺞ
ھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد از اھﺎﻟﯽ ھﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮد.
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اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺘﯿﺎس ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮐﻮروش در راه ﺑﻮده ﺑﺎ ﮔﻨﺠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ارﺗﺸـﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎرد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﺗﺎﺑـﺎﻟﻮس ﺑـﻪ ﻗﻠﻌـﻪ ای ﭘﻨـﺎه ﺑـﺮد و ﺑـﻪ دﻓـﺎع ﭘﺮداﺧـﺖ و از ﮐـﻮروش ﮐﻤـﮏ
ﺧﻮاﺳـﺖ .ﮐــﻮروش ﻧﯿــﺰ ﺳــﭙﺎھﯽ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪھﯽ ﻣــﺎزارس Mazarseﺑــﻪ ﻟﯿـﺪی ﻓﺮﺳــﺘﺎد .ﺑــﺎ ورود ﻣــﺎزارس،
ﭘﺎﮐﺘﯿﺎس از ﺳﺎرد ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷـﮭﺮھﺎ ،ﻣـﺮدم ﺧﯿـﻮس او را ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ
ﻣﺎزارس ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺎﮐﺘﯿﺎس ﭘﺲ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ھﺎرﭘﺎﮐﻮس ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺒﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری درﮔﺬﺷﺖ.
و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در آﺳﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻓﮭرﺳت

205

Hamid ra 86

-ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮوج ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ از ﻟﯿـﺪی و ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﺑـﻞ روی دادهاﺳﺖ.

ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ،ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺸﯿﻦ را ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ھﺎی ﺧﻮد ﺳﭙﺮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻗﻠﻤﺮوی ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھـﺎی ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ و روﻣـﯽ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﺪود  ۵۴۷ﺗﺎ  ۵۳۹و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن در آورده ،داﻧﺴﺘﻪ ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ و زﯾـﺮ ﻓﺮﻣـﺎن در آوردن آﻧﮭـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﺑـﻞ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﻣﻮرد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه در ﺷـﺮق در ﺑـﯿﻦ ﭘﮋوھﺸـﮕﺮھﺎ اﺧﺘﻼﻓـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻠـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻌﺪادی ﻓﺘﺢ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی ھﻢ زﻣﺎن آن را ﻗﺒﻞ از ﻓـﺘﺢ ﺑﺎﺑـﻞ ﻣـﯽ
داﻧﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﺷﺮق ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻓﺘﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ اطﻼﻋـﺎت ﮐـﺎﻣﻠﯽ در دﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھـﺎی ﺑﯿﺴـﺘﻮن ،ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﯿﺪ و ﻧﻘـﺶ رﺳـﺘﻢ ﮐـﻪ از دارﯾـﻮش ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﺎﻧـﺪه ﻧـﺎم
ﺳﺎﺗﺮاپ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺳـﻨﮓ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺴـﺘﻮن ﺑـﻪ
 ۲۲ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دارﯾـﻮش
ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ را دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺷﻮرش ھﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﺗـﺎه ﺑـﻮدن
دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺼﺮ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺘﺢ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ دوره ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ .ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرت ،زرﻧﮓ ،ھـﺮات ،ﺧـﻮارزم،
ﺑﺎﺧﺘﺮ ،ﺳﻐﺪ ،ﮔﻨﺪار ،ﺛﻪ ﺗﮕﻮش و ارﺧﻮاﺗﯿﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد.
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ﺗﻌﺪادی از ﭘﮋوھﺸﮕﺮھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮروش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی ﻏﺮﺑـﯽ و ﻓـﺘﺢ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﺳﭙﺮده و ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮق و اطﻤﯿﻨـﺎن از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﭼﻮن ارﺗﺶ ﻣﺘﺤـﺪی ﮐـﻪ ﮐـﺮزوس ﺗﺮﺗﯿـﺐ داده ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻗﻠﻤـﺮوی ﻣﺎدھـﺎ ﯾـﻮرش آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد او رﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑـﺮار اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑـﻪ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﮐـﺮزوس
ﺑﭙﺮدازد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷـﺎره ﮐـﺮد اﯾـﻦ ﺑـﻮده ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھـﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ارﺗﺶ ﻣﺘﺤـﺪ ﮐـﺮزوس در ﺟﻨـﮓ اول،
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓـﺖ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮزوس ﺑﭙﺮدازد.
و ﻣﻮرد دوم در ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮ اﯾـﻦ ﭘﮋوھﺸـﮕﺮھﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻮروش ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ
ﺳﺎرد)ﭘﺎﯾﯿﺘﺨﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮزوس( رﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮزوس ،ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺶ ﮐﻮروش
را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ،ﻣﺘﺤﺪ ھﺎی او را ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﯾﺎ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎھﻮش ﺑﻮده ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﯾـﮋه
آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت او ﺗﺎزه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮده  ،آن ھﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭘـﯿﺶ از
آن ﺧﻮد را ﺳﺮور ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﺎرس ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮروش اﯾﻦ ھﻤـﻪ ﺧﻄـﺮ ﮐـﻪ او و ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ او را ﺗﮭﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ ﮐـﺮده را ﻧﺎدﯾـﺪه ﺑﮕﯿـﺮد و ﺑـﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮزوس در ﻏﺮب ﺑﭙﺮدازد ،ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮزوس ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺧﯿـﺎل او از ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣـﺎد ﭘﺮﯾﺸـﺎن ﻧﺒـﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﻮروش از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش راﺣﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .و در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن واﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭼﻮن ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑـﻪ ﻧﺒـﺮد ﮐـﺮزوس
رﻓﺘﻪ ،ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﻣﺎدی)ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻓﺮزﻧﺪ آﺳﺘﯿﺎگ( در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ﻗﺪرت را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﯾـﺎ ﻣـﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ژوﺳﺘﯿﻦ اﺷـﺎره داﺷـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻮروش ﯾﮑـﯽ از ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان ﺧـﻮد را
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎرس ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺷﻮرش ھﺎ را ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪه و ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﮐﺮزوس رﻓﺖ.
و در ﻣﻮرد ﺑﺎﺑﻞ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ھﺮودوت ،ﮐﻮروش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘـﻪ و ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﮐﺮزوس ﺑﺮود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ از ﻣﺘﺤﺪ ھﺎی ﮐﺮزوس ﺑﻮده.
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در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن واﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾـﺪ وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ اول ﺑﺮ ﮐﺮزوس  ،ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﮐـﺮزوس ،دﯾـﺪ ﮐـﻪ
اﮔﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ دور ﺷﻮد ،ﻣﺘﺤﺪھﺎی او ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از آﻧﮭـﺎ
ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.ﭘﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻓﺮﺳـﺘﺎد و ﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗﺎ ﻋﮭﺪی ﺑﯿﻦ دو طﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ھﯿﭻ ﯾـﮏ از دو طـﺮف ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ طـﺮف دﯾﮕـﺮ آزار ﻧﺮﺳـﺎﻧﺪ .و ﮐـﻮروش
ﺑﺰرگ از ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﻋﮭﺪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ،ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺎورزھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐﺸـﺎورزھﺎی ﻣﺘﺤـﺪ
ھﺎی ﮐﻮروش ﺑﻮده و ﭼﻮن ﮐﻮروش در آن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺗﺮی داﺷـﺖ ﭘـﺲ ﺿـﺮر ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .و ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﺷﮭﺮی ﺑﻪ ﻧـﺎم ﮐـﻮروﭘﻠﯿﺲ )ﺳـﺎﯾﺮوﭘﻠﯿﺲ( ﯾـﺎ ھﻤـﺎن ﺳـﺎﯾﺮس ﭼﺘﺎ)ﺷـﮭﺮ ﮐـﻮروش( در
ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺮدرﯾﺎ)در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ( ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﺷﺮق ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و آن
ﺷﮭﺮ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮭﺮی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﻤﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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--ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ

ﺑﺎﺑﻞ ﺷﮭﺮی ﺑﺮ روی رود ﻓﺮات ،دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮭﺮ در دو طﺮف رود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ آﻣﻮری ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺑـﺰرگ ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﺷـﮭﺮ ﺷـﺪﻧﺪ .و ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم
ﺣﻤﻮراﺑﯽ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻮراﺑﯽ ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻨﮓ ،ﻗﺎﻧﻮن ھﺎی ﺣﻤﻮراﺑﯽ و در ﺑﺎﻻی آن ﮐﻨﺪه ﮐﺎری از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻤﻮراﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺣﻤﻮراﺑﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری او از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺘﯽ ھﺎ از آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺎﺳﯽ ھﺎ ﻣـﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺘﺢ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﻼﻣﯽ ھﺎ و آﺷﻮری ھﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺑﻞ در اﺗﺤﺎدی ﺑﺎ ﻣﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،آﺷﻮر را از ﭘﺎ در آورد.
و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﮐﺮزوس ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎد ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺮزوس ﺑﺎﺑﻞ ﺧـﻮد
را در ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ﻗﺮار داد.
در طﻮل اﯾﻦ دوره ھﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﺎرت ﻣﮭﺎﺟﻢ ھﺎ و ﺷﻮرش ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﺎﺑﻮدی رﻓﺘـﻪ،
اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ

ﺑﺎﺑﻞ در ﺟﻨﮓ
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮﯾﻦ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ)دوﻟﺖ ﺷﮭﺮ( در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺮﮐـﺰی
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﻤﻪ دﻧﯿﺎی آن روز ﺑﺮای ھﺪف ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑـﻪ طـﻮری ﮐـﻪ ﻣـﯽ
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ﺗﻮان ﺑﺎﺑﻞ را در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻢ ،داﻧﺶ ،ﻓﻦ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زراﻋـﺖ ھـﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ.
ھﺮودوت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻧﯿﻨﻮا ﭘﺎﯾﯿﺘﺨﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﺑـﻞ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ ،ﺷـﮭﺮ در دﺷـﺖ
ﭘﮭﻨﺎوری ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و دﯾﻮاری ﺑـﺎ  ۳۰۰ﭘـﺎ ارﺗﻔـﺎع و  ۷۵ﭘـﺎ ﻗﻄـﺮ اﯾـﻦ ﺷـﮭﺮ را از ھﻤـﻪ
طﺮف ﭘﻮﺷﺶ داده و ﺧﻨﺪق ﭘﺮ آﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ زﯾﺎد ﮐﻪ ﺧﺎک آن را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻮار ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧـﺪ
اﯾﻦ دﯾﻮار را از ﺑﯿﺮون ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ داد .رودی ﺷﮭﺮ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮده و دﯾﻮارھﺎی ﺷﮭﺮ از دو ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻟﺒـﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ از ھﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺷﮭﺮ دﯾﻮاری از آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧـﺪ .ﺧﺎﻧـﻪ ھـﺎ ﺳـﻪ ﯾـﺎ ﭼﮭـﺎر طﺒﻘـﻪ
ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﻮﭼﻪ ھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼـﻪ ﮐﻮﭼـﻪ ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮازی ﺑـﺎ رودﺧﺎﻧـﻪ ھﺴـﺘﻨﺪ و ﭼـﻪ
ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻧﮭﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و در اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ھـﺎی ﻋﻤـﻮد دروازه
ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در دﯾﻮار دور ﻧﮭﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دروازه ھـﺎی ﺑـﺰرگ دﯾـﻮار ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﺮﻧـﺰی اﺳـﺖ .در اداﻣـﻪ
ھﺮودوت از دﯾﻮار ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﯾﻮاراﺻﻠﯽ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮐﻤﺘـﺮ از دﯾـﻮار
اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ھﺮ ﯾـﮏ از ﺑﺨـﺶ ھـﺎی ﺷـﮭﺮ ﻗﻠﻌـﻪ ای دارد ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از آﻧﮭـﺎ ﻗﺼـﺮ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﺑـﺎ
دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اداﻣﻪ ھﺮودوت ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
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ﭘﺲ از ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ دوم )ﻧﺒﻮﮐﺪ ﻧﺼﺮ دوم( ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد ،اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ او ﻧﯿـﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﮐـﺮزوس ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺎد ﮔﺮﻓـﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن ﺑﺎورھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺪای ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ دﺷﻤﻨﯽ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﻮد ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻧﮭﺎﯾـﺖ دﻟﯿﻠـﯽ ﺷـﺪ ﺑـﺮ ﻓـﺘﺢ ﺷـﺪن
زودھﻨﮕﺎم ﺑﺎﺑﻞ.
ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ)ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر( در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ھـﺎ اﺧـﺘﻼف ھـﺎﯾﯽ دﯾـﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮭﺮی ﺑـﺎ آن ھﻤـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ و ﻻﯾـﻪ ھـﺎی دﻓـﺎﻋﯽ و
ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ ھﺎی آن ﻗﺴﻤﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﺳﻘﻮط ﮐﺮده.
ﻣﺮدم ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ آرﯾﺎﯾﯽ دﯾﺮ ﯾﺎ زود از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ زودی ،ﭼـﻮن
اﻧﺒﺎرھﺎی ﺧﻮراک ﺑﺎﺑﻞ ھﻨﻮز ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ھﺎی ﭘﮭﻨﺎور درون ﺷﮭﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ،
ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت ھﺎی زﯾﺎدی دوام ﺑﯿﺎورد .و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮردھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ ﺑﻪ زﯾـﺮ آﻣـﺪن زود
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎﺑﻞ را در اﺧﺘﻼف ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺑﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ اھﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﻞ دﯾﺪ.
و در اداﻣﻪ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐـﻪ ،ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺪرک ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از
ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺷـﺮح ﺑﺎﺑـﻞ را اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ،
ﮐﻮروش دﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺮزی ﻣﺎد و ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺳـﺪ ﺑﺨـﺖ ﻧﺼـﺮ ﯾـﺎ ﺳـﺪ ﻣـﺎدی
ﻗــﺮار دارد ،ﺑﺨﻮاھــﺪ وارد ﺧــﺎک ﺑﺎﺑــﻞ ﮔــﺮدد ،ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ زﻣــﺎن زﯾــﺎدی در زﯾــﺮ آن ﺳــﺪ از دﺳــﺖ ﺑــﺮود و
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺳﺪ رد ﺷﺪه و وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﻮار ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و
ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ رد ﺷﺪن از رود دﺟﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺳﻄﺢ آب ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ﺑﻪ طﺮف ﺷﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮭﺮ اﭘﯿﺲ ﺑـﻮد
وارد ﻧﺒﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ.
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺳﺮدار ﺑﺎﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺮدار ﮐﻮروش ﮔﺒﺮﯾﺎس ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺒﻮﻧﯿﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد در ﺳـﯿﭗ
ﭘﺎر ﺑﻮد را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاﻧﺪ و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ وارد ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ارﺗﺶ ﮐﻮروش وارد ﺷـﮭﺮ ﺷـﺪ و ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﺑـﻞ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ.
ﮐﻮروش ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺒﺪھﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺎﯾﺶ اھﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻏـﺎرت دﺳـﺖ ﻧـﺰد ،ﺑـﺮﺧﻼف ﺑﺴـﯿﺎری از
ﭘﯿﺮوزھﺎی ﺟﻨﮓ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻧـﺎﻣﻮس ﺷﮑﺴـﺖ ﺧـﻮرده ھـﺎ را ﻏﻨﯿﻤـﺖ ﺟﻨﮕـﯽ ﺧـﻮد داﻧﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮی ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻧـﻪ ﺗﻨﮭـﺎ ﺗﺠـﺎوزی ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎورھـﺎی ﻣـﺮدم
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎوز ﻧﺸﺪ و آﻧﮭﺎ آزادی در ﺑﺎور را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،آزادی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑـﻞ آن را ﻣﺤـﺪود
ﮐﺮده ﺑﻮده و در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﭘﯿﺮوزھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﺎ
زور ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﺪاھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺮدم ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻧـﺎﺑﻮد
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸـﮕﺎه ھـﺎی
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎد ﺑﺎور ﯾﺎ ﺧﺪای آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐـﺮده و ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﺳـﺎرت ﻣـﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻤﺎدھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﺎدی از ﺧـﺪاھﺎ
ﺳﺘﻮده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺪھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داد.
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-ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞھﺮودوت اﺑﺘﺪا از ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﺑﻞ)ﻧﯿﺘﻮﮔﺮﯾﺲ( ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ او ﺑـﺮای ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ ﺷـﺪن و ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ
ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدھﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺴـﯿﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻓـﺮات
ﮐﻪ از ﺷﮭﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺣﻔﺮ ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ دور از ﺑﺎﺑـﻞ و از ﺧﺎﮐﮭـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از آن ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد
ﺳﺎزه ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ورود دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ و ﮐـﻢ ﺷـﺪن ارﺗﺒـﺎط
ﻣﺎدھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻠﮑﻪ دو ﺳﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﮭﺮ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼـﻞ و
ﺑﻨﺪرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨـﺖ ﻧﺼـﺮ دوم ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد .و ﺳـﭙﺲ
ھﺮودوت از ﮐﻮروش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ارﺗﺶ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ و ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑـﻪ ﺑﺎﺑـﻞ ،ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻻﺑﯿﻦ ﺗﻮس)ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ در ﺣﺎل ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺳﺘﺎره و ﺳﯿﺎره ھﺎ
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در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ،ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮودوت از آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﯿﻨﺪز ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ
در ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ،آب اﺳﺒﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﮐﻮروش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ آب اﯾﻦ رود را آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه زن ھﺎ ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از آن
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪوﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ زاﻧﻮھﺎی آﻧﮭﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﮐﻨـﺪن ﺧﻨـﺪق ھـﺎ و اﯾﺠـﺎد ﮐﺎﻧـﺎل ھـﺎﯾﯽ در اطـﺮاف رود،
ﺳﻄﺢ آب را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد.
ھﺮودوت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﮔﺬﺷـﺖ و در ﺑﮭـﺎر ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ﮐـﻮروش
ﺑﺰرگ راه ﺑﺎﺑﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ،ﻧﺒﺮدی ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎرج دﯾﻮارھـﺎی ﺷـﮭﺮ اردو زده ﺑﻮدﻧـﺪ روی داد
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺳﻼح و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﺷـﺪن
اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ ﺷـﮭﺮ ،ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺮوھـﺎ را در
ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج رود ﻓﺮات از ﺷﮭﺮ ﻗﺮار داده و ﻓﺮﻣﺎن داد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾـﺎن رود ﮐـﺎھﺶ ﯾﺎﻓـﺖ و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ از آن
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،داﺧﻞ ﺷﮭﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺷﮭﺮ و ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻧﯿـﺎز ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﯽ در ورودی
رود رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﺑﻞ)ﻧﯿﺘﻮ ﮐﺮﯾﺲ( در ﮔﺬﺷﺘﻪ درﯾﺎﭼﻪ ای در آﻧﺠﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن دﯾﮕـﺮ ﻟﺠـﻦ زار
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻤﺮاه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آب رود را ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ھـﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ آب رود آﻧﻘﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟـﯽ رود از ﺷـﮭﺮ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ
از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و وارد ﺷﮭﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﻨـﺪ ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
از دروازه ھﺎی ورودی ﺷﮭﺮ ﺑﻪ رود ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ورود ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ ﺷﮭﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎھﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮدن ورود ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای ﺑـﺎﺑﻠﯽ ھـﺎ ﮐـﻪ در آن روز
ﺟﺸﻦ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل رﻗﺺ ،ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺳﻌﺖ ﺷﮭﺮ ،اھﺎﻟﯽ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺮﮐـﺰی ﺷـﮭﺮ ﺗـﺎ ﻣـﺪﺗﯽ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺼـﺮف ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ از
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺳﺮﮔﺮم ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﻗﺺ و ﺧﻮﺷﯽ اداﻣـﻪ دادﻧـﺪ ﺗـﺎ
آﻧﮑﻪ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﮭﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
و ﺷﮭﺮ ﺑﺪوﻧﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی  ،ﻏﺎرت و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ.
و درﻣﻮرد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ،ھﺮودوت ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
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-ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞﮐﻮروش ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮭﺮ را داد و ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗـﺪرت دﻓـﺎﻋﯽ ﺑﺎﺑـﻞ ،ﺧﻮاﺳـﺖ
ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﯾﮏ ﻓﺮاری از ﺷﮭﺮ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ در ﻣﻮرد آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھـﺎ
ﺑﻪ ارﺗﺶ او ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺿـﻌﯿﻒ ﺷـﺪن ﻣﺮﮐـﺰ ارﺗـﺶ او ﭼـﻮن ﻧﯿﺮوھـﺎی ﭘﯿـﺎده ﻧﻈـﺎم ارﺗـﺶ
ﮐﻮروش اﮐﻨﻮن در اطﺮاف ﺷﮭﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺻﺮه آن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺳﻤﺖ ارﺗﺶ داد در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﺟـﺎی ﮔﯿـﺮی و روش ﺣﺮﮐـﺖ دادن
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﻌﻒ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺶ را در ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪھﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺗﯿﺮس ﺑـﺎﺑﻠﯽ
ھﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮروش ﺑﺎ ﺳﺮدارھﺎی ارﺗﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدارھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﯾﺰاﻧﺘﺎس)ﮐﺮی ﺳﺎن ﺗﺎس( از ﻣﺤـﻞ ﻋﺒـﻮر رود و ﭘﮭﻨـﺎی آن ﮔﻔـﺖ و ﺳـﺮدار دﯾﮕـﺮ،
ﮔﺒﺮﯾﺎس از ﻋﻤﻖ آن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻗﺪ دو ﻓﺮد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و رود را ﺳـﻨﮕﺮی ﺑﮭﺘـﺮ از دﯾﻮارھـﺎ ﺑـﺮای
ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ داﻧﺴﺖ.
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻮروش ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺪن ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﮭﻨﺎ و ﻋﻤﻖ زﯾﺎد داد و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻨـﺪی ارﺗـﺶ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪن و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ ،ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﻌﻪ ھﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر رود و
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﺑﺎﺑـﻞ
اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾـﻦ ﮐﺎرھـﺎی ﮐـﻮروش را ﺑـﺮای اداﻣـﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻨﺪه دار ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﮐﻮروش ﺑﺰرگ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ را روز ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد ،روزی ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺷﺮاب و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش ﻣﺴﯿﺮ رود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﺑـﯽ ﮐـﻪ در طـﻮل
ﺷﺐ در ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ رود ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ارﺗﺶ ،ﮐـﻮروش
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ﺑــﺰرگ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪه ھــﺎی ﭘﯿــﺎده ﻧﻈــﺎم و ﺳــﻮاره ﻧﻈــﺎم را ﺟﻤــﻊ و ﭘﯿــﺮوزی ھــﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ را ﯾــﺎدآور ﺷــﺪ و از
راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﻋـﯿﺶ و ﻧـﻮش ﺑـﻮده و روش ھـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻏـﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐـﺮدن آﻧﮭـﺎ
ﮔﻔﺖ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﺷﮭﺮ در ھﻨﮕﺎم ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎداﺗﺎس و ﮔﺒﺮﯾﺎس در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﮭﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗـﺶ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺷﮭﺮ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺼﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ﮔﺒﺮﯾﺎس از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎز ﺑﻮدن دروازھﺎی ﻗﺼﺮ در ﺷﺐ ﻧﻮﺷـﯿﺪن و ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﯽ ﮔﻔـﺖ و اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ
ﭘﺎﺳﺪارھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﮐﻮروش از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺪوﻧﻪ ﺧﺒﺮ و ﺑﺮق آﺳﺎ ﮔﻔﺖ.
و ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ داﺧـﻞ و از ﭘـﺎ در آوردن ﻧﯿﺮوھـﺎﯾﯽ از ﺑﺎﺑـﻞ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ارﺗﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ دﯾﺪن ارﺗﺶ ﺑـﻪ ﻓﺮﯾـﺎد زدن و ﮔـﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ھـﺎی ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ،ﺳـﺮﺑﺎزھﺎی
ﮔﺎداﺗﺎس ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺼﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺮدارھﺎی ﮐﻮروش ﺑﺎ دروازه ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺼﺮ ﻣﺮﮐﺰی روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐـﻪ ﻓﺮﯾﺎدھـﺎی ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪه از ﻧﺒـﺮدی ﮐـﻪ
ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪارھﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﺗﺶ در ﺣﺎل ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮای آﮔـﺎھﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدھﺎ رھﺒﺮ ﭘﺎﺳﺪارھﺎی درون ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺑـﺎز ﮐـﺮدن دروازه ھـﺎ ﺑﺪھـﺪ ،اﻣـﺎ ھﻤـﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﮔﺎداﺗﺎس و ارﺗﺶ او ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ رھﺒﺮ ﺑـﺎﺑﻠﯽ
ھــﺎ ،در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ اﯾﺴــﺘﺎده و ﻗﻤــﻪ ای ﺑــﻪ دﺳــﺖ داﺷــﺖ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﻧﺒــﺮدی ﺳــﺮﺑﺎزھﺎی ﮔﺎداﺗــﺎس و
ﮔﺒﺮﯾﺎس ،او و ھﻤﺮاه ھﺎﯾﺶ را ﮐﺸﺘﻨﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ در ھﻨﮕﺎم ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش
در آن زﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ دﻓﺎع و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ارﺗﺶ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮭﺮ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﯿﺮون ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
و ﺟﺎرﭼﯽ ھﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ از ھﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧـﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ،وﮔﺮﻧـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻣـﺮگ در ﺻـﻮرت
ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ،آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ھﻮا وﻗﺘﯽ ﻧﮕﮭﺒﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھـﺎ از اﯾـﻦ روﯾـﺪادھﺎ آﮔـﺎه ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﺪﻧﺪ و
ﻗﻠﻌﻪ ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﮐﻮروش ﻧﮕﮭﺒﺎن ھﺎﯾﯽ در آن ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ھﺎی ﺧـﻮد را ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ ،و اﺳﻠﺤﻪ ھﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺸﻮاھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﭽﻪ در راه ﺧﺪاھﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷـﺪه ﺑـﻮد و آﻧﭽـﻪ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﮭـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .و در اداﻣـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ،ﻗﺼـﺮ و ﺧﺎﻧـﻪ ھـﺎی ﺑﺰرﮔﮭـﺎی ﺑﺎﺑـﻞ ﮐـﻪ در ﻧﺒـﺮد
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑـﻪ طـﻮری ﮐـﻪ ھـﺮ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ دﻻوری ﺑﯿﺸـﺘﺮی
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﮭﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺳـﮭﻢ
ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﮭﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﮭﻢ ﺧـﻮد را درﺧﻮاﺳـﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

-و ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای زراﻋﺖ رﻓﺘﻪ و از آن ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﺎﯾـﺪﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ دارای اﻣﺘﯿﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح دﯾﺪارھﺎی ﮐﻮروش و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی او ﺑﺎ دوﺳﺖ ھﺎ و اﻓـﺮاد زﯾـﺎدی ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﯾـﺪاد او
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ روزی دﯾﮕﺮ ﮐﻮروش در ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اھـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ دﯾـﺪن او ﻣـﯽ
رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻮروش ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ و ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد.
در ھﻤﺎن دﯾﺪارھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺖ ھﺎی ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮی ﺳﺎن ﺗﺎس ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و از رﻓﺘـﺎر ﮐـﻮروش
ﺑﺮای ھﻤﺮاه ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان در ﺧﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و ﺧﻄﺮھﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ ای در
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ داری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾـﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪوﻧﻪ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺷﺪن ﺑﺒﯿﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﺧﺎﻧـﻪ ھـﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺑـﻮده و ﺗـﻮ در
ﻓﻀﺎی آزاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎی آب و ھﻮا ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮی از ﺗﻮ دارﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎ ،ھﻤﻪ دﺳﺖ زدﻧﺪ .و ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻗﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ در ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داد.
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و ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮای ھﻤﺮاه ھﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ از داﺷـﺘﻦ اﺧـﻼق
ﻻزم در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮھﺎ و زﯾﺮدﺳﺖ ھﺎ ﮔﻔـﺖ ،ﮐـﻪ در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و زﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﺪ ،ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﺗﻨﺒﻠـﯽ و در ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻼﯾﻢ و ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺮدن ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ،از دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ داد.
ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ھﺮ ﭘﺴﺘﯽ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻗﺮار داد.
و در اداﻣﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮭﺘﺮ اداره ﺷﺪن ﯾـﮏ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ و
ﺑﮭﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داد ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ .از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮭﺘـﺮ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﯾـﮏ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻋـﺎدل ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ دادرﺳـﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺪو اﻧﺪرزھﺎ و آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ و ﺑـﺎ اﺧـﻼق
ﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺑـﺎ زﯾﺮدﺳـﺘﮭﺎ ،آﻣـﺎده ﺳـﺎزی ﻧﯿﺮوھـﺎ ،دوﺳـﺖ
داﺷﺘﻪ ﺷﺪن و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ھﻤﻪ اھﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ،ﻧـﻮع ﭘﻮﺷـﺶ و رﻓﺘﺎرھـﺎی اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﯾﻨﮑﻪ از اﻧﺪاﺧﺘﻦ آب دھﺎن در ﭘﯿﺶ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ،ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾـﺎ روی ﺧـﻮد را ﺑـﺮای
دﯾﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ ،ورزش و ظﺎھﺮ اﻓﺮاد ھﻢ از دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺪھﺎی ﮐﻮروش ﺑﻮده ﮐـﻪ ﮔﺰﻧﻔـﻮن ﺑـﻪ آﻧﮭـﺎ اﺷـﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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-ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ او را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ھﻤﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻌﺎر دادﻧﺶ راﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ اھﺎﻟﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ھﺮ آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ در طـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﺗﺢ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﮭﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و طﻤﻊ ،ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮروش در ﭼﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠـﺖ ھـﺎی دﺷـﻤﻦ را ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ھـﺎی آﻧﮭـﺎ را در ﻧﺒـﺮد
ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮد ھﻢ ﭘﺲ از آن او را ھﻤﭽﻮن ﭘﺪر ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﺮآﻣﺪ ھﻤﻪ ﻓﺎﺗﺢ ھﺎ ﺑﻮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮزوس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﺮزوس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎری از ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﻣﮭﻤﺘﺮ از ﻣﻌﯿﺎر
اﺳﻢ ھﺎ و درﺟﻪ ھﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮھﺎی ﻧﯿﮏ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
روزی ﮐﺮزوس ﺑﻪ ﮐﻮروش ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ داری ،زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﮕﺬرد ﮐﻪ ﮔﺪا ﺷﻮی .و اﯾـﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻘـﺪری ﺛـﺮوت در ﻗﺼـﺮ ﺧـﻮد ﮔـﺮدآوری ﮐـﻪ ھـﯿﭻ ﮐـﺲ دارای ﭼﻨـﯿﻦ ﺛﺮوﺗـﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳﺦ داد ،اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ،اﮐﻨﻮن ﭼﻘﺪر طﻼ و ﺟﻮاھﺮ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ؟
ﮐﺮزوس در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ از ﮐﺮزوس ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮدی را ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن اﻋﺘﻤـﺎد دارد را ﺑـﻪ ھﻤـﺮاه ﯾﮑـﯽ از ﺳـﺮدارھﺎی
ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻧﺰد دوﺳﺖ ھﺎی ﮐﻮروش ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .و ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺳﺮدار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧـﺰد ھـﺮ ﯾـﮏ از
دوﺳﺖ ھﺎی او ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﻮروش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﭘـﻮل ﻻزم دارد .و ھـﺮ ﮐـﺲ ھـﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻘﺪار آن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﮭﺮ ﮐـﺮده ﺑـﻪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﮐـﺮزوس ﺑﺴـﭙﺎرﯾﺪ .ﺳـﭙﺲ
ﮐﻮروش در ﮐﺎﻏﺬھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮل ﻧﻮﺷﺖ و آﻧﮭﺎ را ﻣﮭﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮدار ﺧﻮد داد.
ﺳﺮدار رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ را اﻧﺠـﺎم داد و ﺑـﺎ ﭘﻮﻟﮭـﺎی ﭘﺮداﺧﺘـﯽ از
طﺮف دوﺳﺖ ھﺎی ﮐﻮروش ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
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وﻗﺘﯽ ﮐﺮزوس ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﭘﻮل ھﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ،دﯾـﺪ ﻣﻘـﺪار طﻼﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه از ﻣﺒﻠﻐـﯽ ﮐـﻪ او
ﭘﯿﺶ از آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮروش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪوﻧﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﮐﺮزوس ﮔﻔﺖ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدی ﻓﻘﯿـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻢ.
ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴـﺎدت و ﮐﯿﻨـﻪ ﻣـﺮدم ﺷـﻮم و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻆ ھﺎﯾﯽ ﺑﮕﻤﺎرم .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دوﺳﺖ ھﺎی ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ھـﺎی ﻣـﻦ ھﺴـﺘﻨﺪ و
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﺤﺎﻓﻆ ھﺎی اﺟﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﺎل را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ھﺎ در آﻓﺮﯾﻨﺶ آن
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﻣﻦ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارم ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ داراﯾـﯽ آﻧﮭـﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم دارﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ زﻧـﮓ ﺑﺰﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﺮای ﺷـﻤﺮدن ،اﻧـﺪازه
ﮐﺮدن و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن آن در رﻧﺞ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی آﻧﮭﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻗﺪری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺟﺎ دارد و ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺣﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ .ﭘـﺲ
ﺛﺮوت زﯾﺎد ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﺞ و ﺧﺴﺘﮕﯽ آورد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺗـﺎزه ای دﺳـﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻢ ،ﻣﻘـﺪاری را ﮐـﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ دارم و ﺑﻘﯿﻪ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻣـﺮدم ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آﻧﮭـﺎ ﻣـﯽ
ﺗﻮان ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺳﻨﺪ و ﻧﻪ زﯾﺎدی آن ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺞ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھـﺎ
ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎﯾﺶ و ﺳﺮاﻓﺮازی ﻧﺎم اﺳﺖ و ھﺮﭼﻘﺪر ﻧـﺎم
ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺘﺨﺎر ﺛﺮوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮد ﺛﺮوت،
ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرش راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺮزوس ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻌﺎدت را در ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
ﻣﺎل ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﮭﺒﺎن ھﺎی ﺛﺮوت در ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﮭﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺮوت
ﺷﮭﺮی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ آن ﻓﺮدی ﮐـﻪ ﺛـﺮوت را از راه ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ آن را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ
ﺷﺮاﻓﺘﻨﺪاﻧﻪ ای در راه رﻓﺎه ﻣﺮدم و آﺑﺎدی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ از ﺗﻤـﺎم ﻣـﺮدم ﺧﻮﺷـﺒﺨﺖ ﺗـﺮ
اﺳﺖ.

ﻓﮭرﺳت

223

Hamid ra 86

-ﮐﻮروش ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اراده و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﻪ اﺻـﻼح وﺿـﻊ ﺧـﻮد ﻣـﯽﭘﺮدازﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﭼـﻮن ﻣـﺮﯾﺾ و
دردﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ھﻤﻪ ﮐﺎر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘـﺲ ﺑـﺮای اﺻـﻼح اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﭘﺰﺷـﮏ
ھﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﮔﺮد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐـﺮد و اﻧـﻮاع ﺷـﺮﺑﺖ ھـﺎ ،دواھـﺎ و ﻋﺼـﺎره ھـﺎی ﻣﻔﯿـﺪ را در ﺟـﺎﯾﯽ ﻓـﺮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺰﺷﮏ ھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪاوای آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ھﺎ ﻣﺮدم را ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎد ﮐﺮده و ﺑﺮ رﻓﺎه ﻣﺮدم در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ھﺎ ﻣﯽ اﻓﺰود .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎم و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻮروش ھﺮ روز ﻧﺰد ﻣـﺮدم ﺳـﺮزﻣﯿﻦ او و دﯾﮕـﺮ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ او ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ .دﺳﺖ دوﺳـﺘﯽ او ﺑـﻪ ﺳـﻮی ھﻤـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻮد و ھﻤـﻪ از
دوﺳﺘﯽ و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ او ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮروش ﻣﺮدم را ﺑﻪ ورزش ﮐﺮدن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻮﺷﺶ و رﻗﺎﺑﺖ را در درون
ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ داد ،ﺑﻠﮑﻪ در راه راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
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-در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺮوج ﮐﻮروش از ﻗﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺒـﺪ و ﺳﭙﺎﺳـﮕﺬاریاز ﺧﺪای ﺧﺪاھﺎ ﻣﺮدوک)ﺧﺪای ﺑﺎﺑﻞ( ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﮔﺰﻧﻔﻮن از ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی ﻣﺎدی ﺑﺎ رﻧﮕﮭﺎی ارﻏﻮاﻧﯽ و ﺳﺮخ ،ﯾﺎ رﻧﮓ ھﺎی ﺑﺎز و ﺗﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺳﺮدارھﺎی ﺧﻮد داده  ،وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻔـﺖ ،ﭘـﺲ ﺧـﻮدت را ﮐـﯽ ﻣـﯽ ﺧـﻮاھﯽ
ﺑﯿﺎراﯾﯽ؟

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳﺦ داد ،آراﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻦ در آراﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﻢ ،در ھـﺮ
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ آراﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و از او ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒـﯽ ﺑﺪھـﺪ ﮐـﻪ در
روز ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻨﻈﺮه آن ﺑﺮای دوﺳﺖ ھﺎ ،ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﺑﺮای ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﻣﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺎی ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺳﻢ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
از ﺣﺪود ﭼﮭﺎر ھﺰار ﻧﯿﺰه داری ﮐﻪ در دو ﺳﻤﺖ دروازه ﻗﺼﺮ اﯾﺴـﺘﺎدﻧﺪ و ﺳـﻮارﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺪان ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻗﺼﺮ در ﺻﻒ ھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﺳﺐ ھﺎ ﭘﯿﺎده ﺷـﺪه و ﻣﮭـﺎر اﺳـﺐ ھـﺎ را در دﺳـﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎرس ھﺎ در ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺘﺤـﺪھﺎ در ﺳـﻮی دﯾﮕﺮﻣﺴـﯿﺮ ،ﻋﺮاﺑـﻪ ھـﺎ
ھﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ در دو ﺳﻤﺖ راه ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻓﮭرﺳت

225

Hamid ra 86

دروازه ﻗﺼﺮ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﭼﮭﺎر ﮔﺎو ﻧﺮ ،اﺳﺒﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح اراﺑﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از دروازه ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اراﺑﻪ ای از دروازه ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﻟﺒﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد و در اداﻣﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﻌــﺪ از ﻣﺮاﺳــﻢ و ﻣﮭﻤــﺎﻧﯽ ،ﻓــﺮدای آن روز ﮐــﻮروش ھﻤــﻪ ﻣﺘﺤــﺪھﺎ را ﻣــﺮﺧﺺ ﮐــﺮد و ﺑــﻪ آﻧﮭــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻣــﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ داد .و آن ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧـﺪ ھﺪﯾـﻪ ھـﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓـﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺎ و ﺳﺮﺑﺎزھﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ھـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺳﺎرد آورده ﺑﻮد را در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .و ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻔﯿـﺪی
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺳﮭﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .و اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﭼﻨـﺎن ﭘـﯿﺶ رﻓـﺖ ﮐـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن ھﻤـﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ
ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺎداش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮروش در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان زﯾﺎد ﺑﺨﺸـﻨﺪﮔﯽ را از داراﯾـﯽ ھـﺎی زﯾـﺎد او ﻣـﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار را اﺷﺘﺒﺎه و ﮐﻮروش را ﻓﺮدی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺛﺮوت
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺒﻮده ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎرھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و از آن دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ ھﺎی ﺛﺮوت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪھﺪ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﻮروش رﺳﯿﺪ ،ﮐـﻮروش ﻋـﺪه ای را ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺖ ،دوﺳـﺘﺎن ﻣـﻦ ،اﻓـﺮادی
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﮕﺮﺗﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از دﯾﮕـﺮان ﻧﺸـﺎن دھﻨـﺪ و ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ آﻧﮭـﺎ را
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ .وﻟـﯽ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﻌﮑـﻮس اﺳـﺖ .ﻓـﺮدی ﮐـﻪ ﺧـﻮد را دارا ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دھـﺪ و ﺑـﻪ
دوﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داراﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ رود .ﺑﻌﻀـﯽ ھـﻢ ﺳـﻌﯽ در
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن داراﯾﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ھﻢ ﺑﺎ دوﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺪ رﻓﺘﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﭼـﻮن
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ دارد ،و ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ او ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ظـﺎھﺮ را ﻣـﯽ
ﺑﯿﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﺶ را ﭘﻨﮭـﺎن ﻧﮑﻨـﺪ و آن را در راھـﯽ
ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻧﺎم ﻧﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .دوﺳﺖ ھﺎی ﻣﻦ ،ﺑﺎور ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ وﺳـﺎﯾﻞ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
دارم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻨﺞ ھﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮده ام ﮐﻪ ﺑﯿﮭﻮده ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮب ﭘﺎداش ﺑﺪھﻢ ،ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
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-ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ،ﻟﻮﺣﻪ ھﺎ و ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ را ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮔﺎھﺸـﻤﺎر ﺑـﺎﺑﻠﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد دوره ای از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮔﺎھﺸﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ)روﯾﺪاد ﻧﺎﻣﻪ( ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ و ﺷﮑﺴﺖ او از ﮐﻮروش ﺑﻮده.
ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎﯾﯽ از آن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺒﺮھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از دﯾﮕـﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﺪه و روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺑﺎﺑﻞ در دوره ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ و ﮐﻮروش روی داده ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،از روﯾﺪادھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﻘـﻞ
ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ از دﯾﮕﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ھـﺎی روﯾﺪادﻧﺎﻣـﻪ ،از واﻗﻌﯿـﺖ اﺗﻔـﺎق
اﻓﺘﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮی
ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
اﯾﻦ روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ از ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﺎد و ﭘﺎرس در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿـﺪ ﺷﺸـﻤﯿﻦ
ﺳﺎل ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ دھﺪ.
و ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ھـﺎ ،در ﺣـﺪود ﺳـﺎل ھﻔـﺪھﻢ ﺗﺎﺟﮕـﺬاری ﻧﺒﻮﻧﻌﯿـﺪ ،ﮐـﻮروش ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﺑﻞ در ﺷﮭﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اوﭘﯿﺲ ،ﺷﮭﺮ ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺪوﻧﻪ درﮔﯿﺮی ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ اﺳﯿﺮ ﺷـﺪ .ﺑـﺎ ورود
ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﺒﺪ ھﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﮐﻮروش
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﯾﺪادﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎھﻦ ھﺎ از رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ و ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣـﯽ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﺪاھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺪاھﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ای ﺷـﺪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻮروش ﮐﻪ اﺧﻼق و آزادی ﺑﺎور او زودﺗـﺮ از ارﺗـﺶ او ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ را ﻓـﺘﺢ ﻣـﯽ ﮐـﺮد .و از
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.
و اﯾﻦ ﻣﻮردھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﻞ از ورود ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ ﻧﯿـﺰ ﭘﺎﺳـﺦ
آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑـﻦ داد وﻗﺘـﯽ ﻣﺎﻟﮭـﺎی ﻣـﺮدم را ﻏـﺎرت ﻧﮑـﺮد و ﺑـﻪ ﺑﮭﺎﻧـﻪ ﭘﯿـﺮوزی در ﺟﻨـﮓ ،ﺑـﻪ
ﻧﺎﻣﻮس و ﺑﺎورھﺎی ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده ،ﻣﻌﺒﺪھﺎ را ﺑﺎزﺳﺎزی ،اھﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ را آزاد و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را در ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ آزاد ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻮروش در ﻣـﺪت ھﻔـﺖ ﺳـﺎل در
ﺧﯿـﺎل ﻓــﺘﺢ ﺑﺎﺑــﻞ ﺑـﻮده و ﻓﻘــﻂ در ﺳــﺎل ھﻔــﺘﻢ ﺑـﻪ ﺟﻨــﮓ ﻗﻄﻌــﯽ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ،ﭼـﻮن ﺳــﺎﻟﻨﺎﻣﻪ در ﺳــﺎل دھــﻢ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻋﯿﻼﻣﯽ ھﺎ در اﮐﺪ و ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
از طﺮف ﮐﻮروش ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎل  ۱۲ﺗﺎ  ۱۶در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده و در ﺳـﺎل  ۱۷اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻧﺒـﺮدی در
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اﭘﯿﺲ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ارﺗﺶ اﮐﺪ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ آﻧﮭﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﺑـﺎز ﺷﮑﺴـﺖ
ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪوﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ و ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اوگ ﺑﺎرو )ﮔﻌﻮﺑﺮوو( ﺑﺎ ارﺗﺶ وارد ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪ ،ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن در ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ.
ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه ،دروازه ﻣﻌﺒﺪ اﺳﺎھﯿﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﺰه ای داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺪ ،ﭘﺮﭼﻤـﯽ را ﺑـﻪ
آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﮐﻮروش وارد ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داد.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ورود ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﮐﻮروش ﺻﻠﺢ را در ﺗﻤﺎم ﺷﮭﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .اوگ ﺑﺎرو را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺷﮭﺮ ﻗـﺮار داد .ﺳـﭙﺲ ﻧﻤـﺎد ﺧـﺪاھﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮭﺮھﺎی ﺧﻮد آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در ﺷﺐ ﯾﺎزدھﻢ ﻣـﺮھﺶ وان ،اوگ ﺑـﺎرو ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ رﻓﺖ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه در ﻧﺒﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .از  ۲۷آزر ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﯿﺴﺎن اﮐﺪ ﻋﺰادار ﺑﻮد.
از ﻟﻮﺣﻪ ھﺎ و ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻮروش ﺧﺪای ﺑﺎﺑﻞ و دﯾﮕﺮ ﺧﺪاھﺎ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺒﺪھﺎی ﺑﺎﺑﻞ را ﻧﯿﺰ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮده .و ﭘﺲ از ﻓﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻋﺰادار ﺷـﺪن ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ
ﭘﺴﺮ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ،ﺗﺎج ﮔﺬاری ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ راﯾﺞ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﮐﻮروش ﭘﺴﺮ ﺧـﻮد ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ را
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺮد.
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-اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞاﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﮐـﻮروش ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﻟـﻮﺣﯽ اﺳـﺖ از
ﺟﻨﺲ ﮔﻞ ﭘﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ اﮐﺪی ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎن او ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻮروش
ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻟﻮﺣﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﯿﻤـﻪ اول آن ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ از ﺑﯿـﺎن روﯾـﺪادﻧﮕﺎرھﺎی
ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﯿﻤﻪ دوم آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ھـﺎی ﮐـﻮروش ﮐـﻪ از ﺑﯿـﺎن ﺧـﻮد او
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﺧﻼق و آزادﮔﯽ او داﺷﺘﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺗﺢ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺠـﺎوز ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق  ،ﺑﺎورھـﺎ و ﻧـﺎﻣﻮس اھـﺎﻟﯽ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻐﻠﻮب را ﺑﻪ ﺑﮭﺎﻧﻪ ھﺎی ﭘﺎداش ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ھﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدھـﺎی
ﭘﻠﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد.
اﯾﻦ ﻟﻮح ﮐﻪ در ﮐﺎوش ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻗـﺪﻣﺖ آن ﺑـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از  ۵۳۰ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﻣـﯿﻼد ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﯽ
رﺳﺪ .و ﺷﮑﻞ ﺧﺎص اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻮ ﺑﺮای ﮔﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﺘﻦ ھـﺎی ﺷـﺎھﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪه و در ﭘﯽ ﺑﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎی زﯾﺎدی از زﻣـﺎن ﻧﻮﺷـﺘﻦ آن در ﮐـﺎوش ھـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۱۸۷۹ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪه و
ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺟﻤﻪ از اﺧﻼق ﮔﺮاﯾـﯽ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ و ﻧـﻮع ﺑﺮﺧـﻮرد او ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮑﺴـﺖ
ﺧﻮرده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھـﺎ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،را ﺑـﻪ طـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ
آﺷﮑﺎر ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﮭﻠﻮی دوم)آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان( از آن اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ
ﯾﺎد ﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۱ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ھﺎی رﺳﻤﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﮐﺮد و ﯾﮏ ﺑﺪل از اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻮﺿﻮع ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻮروش ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ طﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺎرھﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪاھﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮروش و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن او ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاھﺎ .ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ .ﺷﺎدی ﻣﺮدم و ﺳـﺘﺎﯾﺶ
آﻧﮭﺎ از ﮐﻮروش .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮروش و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﻮروش .ﺑﯿـﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدھـﺎی ﮐـﻮروش .ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺮدوک از ﮐﻮروش ،ﻓﺮزﻧﺪش و ارﺗﺶ او .ﮔﺮوﯾﺪن ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑـﻪ ﮐـﻮروش .ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﺧـﺪاھﺎ و
ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد .ﺑﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮐﻮروش در آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن.

ﻓﮭرﺳت

231

Hamid ra 86

-ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮروش)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ( british museum official website
ﺧﻂ  .۱آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣَـﺮدوخ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ  ...دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را وﯾـﺮان ﻣﯽﮐﻨـﺪ» ...ﮐـﻮروش« )در
ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺑﻠﯽ» :ﮐﻮ َ -ر  -آش«( ،ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ،ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺷﺎه »ﺑﺎﺑـِﻞ« )ﺑﺎ  -ﺑـﯽ  -ﻟـﯿﻢ( ،ﺷـﺎه
»ﺳﻮﻣﺮ« )ﺷﻮ -ﻣـ ِ  -ری( و »اَﮐﺪ« )اَک  -ﮐـ َ  -دی  -ای(...،

ﺧﻂ  ... .۲ھﻤ ٴﻪ ﺟﮭﺎن.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺸﻮرش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺧﻂ  ... .۳ﻣﺮ ِد ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ِ

ﺧﻂ  .۴او آﯾﯿﻦھﺎی ﮐﮭﻦ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد و ﭼﯿﺰھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺳـﮕﯿﻠَـــﻪ« )اَِ -
ﺧــﻂ  .۵ﻣﻌﺒــﺪی ﺑَــﺪﻟﯽ از ﻧﯿﺎﯾﺸــﮕﺎه »اِ َ
ﺳــﮓ  -اﯾﻠَـــﻪ( ﺑــﺮای ﺷــﮭﺮ »اور« )او  -رﯾــﻢ( و دﯾﮕــﺮ
ﺷﮭﺮھﺎ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺧﻂ  .۶او ﭘﯿﺸﮑﺸﯽھﺎی ﻧﺎﭘﺎک  ...آﯾﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘ ٴﻪ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد  ...ھﺮ روز ﯾﺎوهﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم
ﺧﻂ  .۷او ﮐﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﮑﺸﯽھﺎی روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ .او ﺑﺎ ﻣﻘﺮراتِ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در
ِ
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﺪوه و ﻏﻢ را در ﺷﮭﺮھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪ .او از ﭘﺮﺳـﺘﺶِ »ﻣَـﺮدوخ« )اَﻣَــﺮ -اوﺗـﻮ( ﺧـﺪای ﺑـﺰرگ روی
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
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ن ﺷـﮭﺮ را آزار ﻣـﯽداد .او ﺑـﺎ
ﺧﻂ  .۸او ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻌﺎش دﭼـﺎر ﮐـﺮد .ھـﺮ روز ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮهای ﺳـﺎﮐﻨﺎ ِ
ِ
ﺧﺸﻦ ﺧﻮد ،ﻣﺮدم را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮد  ...ھﻤ ٴﻪ ﻣﺮدم را.
ﮐﺎرھﺎی
ِ

دادﺧﻮاھﯽ ﻣﺮدم» ،اﻧﻠﯿﻞ« ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ  ...دﯾﮕﺮ اﯾﺰدان ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻂ  .۹از ﻧﺎﻟﻪ و
ِ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎهھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎﺷــﻨﺪﮔﺎن روی زﻣــﯿﻦ ﮐــﻪ زﻧــﺪﮔﯽ و
ﺧــﻂ  .۱۰ﻣــﺮدم از ﺧــﺪای ﺑــﺰرگ ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺘﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ وﺿــﻊِ ھﻤــ ٴﻪ
ِ
ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺷﺎن رو ﺑـﻪ وﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﯽرﻓـﺖ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﺪ .ﻣـﺮدوخ ﺧـﺪای ﺑـﺰرگ ،اراده ﮐـﺮد ﺗـﺎ اﯾـﺰدان ﺑـﻪ »ﺑﺎﺑــِﻞ«
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺳﻮﻣﺮ« و »اَﮐﺪ« ﻣﺎﻧﻨ ِﺪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدوخ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪ
ن
ﺧﻂ  .۱۱ﺳﺎﮐﻨﺎ ِ
ِ
و ﺑﺮ آﻧﺎن رﺣﻤﺖ آورد.

ﺳﺮاﺳﺮ ھﻤ ٴﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮی
ل ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ دادﮔﺮ در
ﺧﻂ  .۱۲ﻣَـﺮدوخ ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ِ
ِ
م »ﮐﻮروش« ﭘﺎدﺷﺎ ِه »اَﻧـ ْـﺸﺎن« )اَن  -ﺷــ َ  -اَن( را ﺑﺮﺧﻮاﻧـﺪ .از
ﺷﺎھﯽ ﺧﻮب ﮐﻪ او را ﯾﺎری دھﺪ .آﻧﮕﺎه او ﻧﺎ ِ
م ﭘﺎدﺷﺎ ِه ﺟﮭﺎن ﯾﺎد ﮐﺮد.
او ﺑﻪ ﻧﺎ ِ

ﻣﺮدﻣـﺎن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﮔﻮﺗﯽ« )ﮐﻮ-ﺗﯽ-ای( را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﻮروش درآورد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤ ٴﻪ
م
ِ
ﺧﻂ  .۱۳او ﺗﻤﺎ ِ
ِ
»ﻣﺎد« )اوم  -ﻣﺎن ﻣَـﻦ  -دَه( را .ﮐﻮروش ﺑﺎ ھﺮ »ﺳﯿﺎه ﺳﺮ« )اﻧﺴﺎن( دادﮔﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
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ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ
ﺧﻂ  .۱۴ﮐﻮروش ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯽﮐﺮد .ﻣَـﺮدوخ ،ﺧﺪای ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ ﺷﺎدی از
ِ
ن ﻣﺮدم ،ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮد.
و
ﮏ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎ ِ
ﭘﻨﺪار ﻧﯿ ِ
ِ

ﺧﻂ  .۱۵او ﮐﻮروش را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ را ِه ﺑﺎﺑـِﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ھﻤﭽﻮن ﯾﺎوری راﺳـﺘﯿﻦ،
دوﺷﺎدوشِ او ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ.

ب رودﺧﺎﻧﻪای ،ﺷﻤﺎرش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ،آراﺳﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﻮاعِ ﺟﻨﮓاﻓﺰارھـﺎ
ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺮ
ﺧﻂ .۱۶
ﺷﻤﺎر او ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن آ ِ
ِ
ِ
ﮐﻨﺎر او ره ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ.
در
ِ

ﺧﻂ  .۱۷ﻣَـﺮدوخ ﻣﻘﺪر ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻮروش ،ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑـﻪ ﺷـﮭﺮ ﺑﺎﺑــِﻞ وارد ﺷـﻮد .او ﺑﺎﺑــِﻞ را از ھـﺮ
ﺖ ﮐﻮروش ﺳﭙﺮد.
ﺑﻼﯾﯽ اﯾﻤﻦ داﺷﺖ .او »ﻧـ َﺒﻮﻧﻌﯿﺪ« )ﻧـ َ  -ﺑﻮ  -ﻧـ َ -اﯾﺪ( ﺷﺎه را ﺑﻪدﺳ ِ

ﻓﺮﻣﺎن ﮐـﻮرش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨـﺪ.
ن ﻣﺤﻠﯽ،
ِ
م ﺑﺎﺑـِﻞ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻮﻣﺮ و اَﮐﺪ و ھﻤ ٴﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎ ِ
ﺧﻂ  .۱۸ﻣﺮد ِ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﮭﺮهھﺎی درﺧﺸﺎن ،او را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ.
از
ِ

ﺧﻂ  .۱۹ﻣﺮدم َ
ل ﻣﺮگ و ﻏﻢ ،رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﺳﺮوَری را ﺷﺎدﺑﺎش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎری او از ﭼﻨﮕﺎ ِ
ِ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ھﻤ ٴﻪ اﯾﺰدان او را ﺳﺘﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﻂ .۲۰ﻣﻨﻢ »ﮐﻮروش« ،ﺷﺎ ِه ﺟﮭﺎن ،ﺷﺎ ِه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎ ِه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺷﺎ ِه ﺑﺎﺑـِﻞ ،ﺷﺎ ِه ﺳﻮﻣﺮ و اَﮐﺪ ،ﺷـﺎ ِه ﭼﮭـﺎر
ﮔﻮﺷ ٴﻪ ﺟﮭﺎن.
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ﭘﺴﺮ »ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ« )ﮐـَ-اَم-ﺑﻮ-زی-ﯾَﻪ( ،ﺷﺎ ِه ﺑﺰرگ ،ﺷـﺎ ِه »اَﻧـ ْـﺸﺎن« ،ﻧـﻮ ٴه »ﮐـﻮروش« )ﯾﮑـﻢ( ،ﺷـﺎ ِه
ﺧﻂ .۲۱
ِ
ﺑﺰرگ ،ﺷﺎ ِه اَﻧ ْـﺸﺎن ،ﻧﺒﯿﺮ ٴه »ﭼﯿﺶﭘﯿﺶ« )ﺷﯽ-اﯾﺶ-ﺑﯽ-اﯾﺶ( ،ﺷﺎ ِه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎ ِه اَﻧ ْـﺸﺎن.

ﺧﻂ  .۲۲از دودﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽاش را »ﺑﻌﻞ« )ﺑـ ِ-ﻟﻮ( و »ﻧـﺎﺑﻮ« )ﻧــ َ-ﺑـﻮ( ﮔﺮاﻣـﯽ
ن ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ،وار ِد ﺑﺎﺑـِﻞ ﺷﺪم.
ی ﻗﻠﺒﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺧﻮاھﺎﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺪو ِ
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ ِ
ِ

ﺖ ﺷـﮭﺮﯾﺎری
ﺧﻂ  .۲۳ھﻤ ٴﻪ ﻣﺮدم ﮔﺎمھﺎی ﻣﺮا ﺑـﺎ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨـﺪ .در ﺑﺎرﮔـﺎ ِه ﭘﺎدﺷـﺎھﺎن ﺑﺎﺑــِﻞ ﺑـﺮ ﺗﺨـ ِ
ﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ او را ارﺟﻤﻨﺪ و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻢ.
ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﻣﺮدوخ ،دلھﺎی
م ﺑﺎﺑـِﻞ را ﻣﺘﻮﺟ ِ
ِ
ﭘﺎک ﻣﺮد ِ

م اﯾﻦ ﺷﮭﺮ و اﯾـﻦ
ﺧﻂ  .۲۴ارﺗﺶِ ﺑﺰرگِ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﯽ وار ِد ﺑﺎﺑـِﻞ ﺷﺪ .ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ رﻧﺞ و آزاری ﺑﻪ ﻣﺮد ِ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ وارد آﯾﺪ.

م درﻣﺎﻧﺪ ٴه ﺑﺎﺑـِﻞ ﯾﻮﻏﯽ ﻧﮭﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ
داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺑـِﻞ ﺑﻮدم  ...ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ،ﺑﺮ
دوش ﻣﺮد ِ
ِ
ِ
ﺧﻂ  .۲۵در ﭘﯽ ﺑﮭﺒﻮ ِد وﺿﻊِ
ﺧﻮر آﻧﮭﺎ ﻧﺒﻮد.
در
ِ

ﺧﻂ  .۲۶از ﺑﻨﺪ رھﺎﯾﺸﺎن ﮐـﺮدم و ﺑـﻪ ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽھﺎی آﻧـﺎن ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪم .ﻓﺮﻣـﺎن دادم ﮐـﻪ ھﻤـ ٴﻪ ﻣـﺮدم در
اھـﺎﻟﯽ ﺷـﮭﺮ را از ھﺴـﺘﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺶِ ﺧﺪای ﺧﻮد ،آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻧﯿﺎزارﻧـﺪ .ﻓﺮﻣـﺎن دادم ﮐـﻪ ھـﯿﭻﮐﺲ
ِ
ﮏ ﻣﻦ ،ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ.
ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﺮدوخ از
ﮐﺮدار ﻧﯿ ِ
ِ

ﭘﺴـﺮ ﻣـﻦ »ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ« و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮ ھﻤـ ٴﻪ
ﺳﺘﺎﯾﺸـﮕﺮ او ھﺴـﺘﻢ ،ﺑـﺮ
ﺧﻂ  .۲۷او ﺑـﺮ ﻣـﻦ ،ﮐـﻮروش ،ﮐـﻪ
ِ
ِ
ن ﻣﻦ،
ﺳﭙﺎھﯿﺎ ِ
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م ﺑﻠﻨـﺪش را
ﺧﻂ  .۲۸ﺑﺮﮐﺖ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽاش را ارزاﻧﯽ داﺷﺖ .ﻣﺎ ھﻤﮕﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و در ﺻﻠﺢ و آﺷـﺘﯽ ،ﻣﻘـﺎ ِ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮدوخ ،ھﻤ ٴﻪ ﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اورﻧﮓِ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺘﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ
ِ

م
ﺧــﻂ  .۲۹و ھﻤــﻪ
ِ
ﭘﺎدﺷــﺎھﺎن ﺳــﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺟﮭــﺎن ،از »درﯾــﺎی ﺑــﺎﻻ« ﺗــﺎ »درﯾــﺎی ﭘــﺎﯾﯿﻦ«  ،ھﻤــ ٴﻪ ﻣــﺮد ِ
ن »اﻣﻮری« )اَ  -ﻣﻮر  -ری  -ای( ،ھﻤ ٴﻪ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن،
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دوردﺳﺖ ،ھﻤ ٴﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎ ِ

ﺧﻂ  .۳۰ﻣـﺮا ﺧـﺮاج ﮔﺬاردﻧـﺪ و در ﺑﺎﺑــِﻞ ﺑـﺮ ﭘﺎھـﺎی] [۲۳ﻣـﻦ ﺑﻮﺳـﻪ زدﻧـﺪ .از  ...ﺗـﺎ »آﺷـﻮر« )اَش-ﺷـﻮر( و
»ﺷﻮش« )ﺷﻮَ -
ﺷﻦ(

ﺧﻂ  .۳۱ﻣﻦ ﺷﮭﺮھﺎی »آﮔﺎ ِده« )اَ-ﮔـ َِ -ده(» ،اِﺷﻨﻮﻧﺎ« )اِش-ﻧﻮ-ﻧَﮏ(» ،زَﻣﺒـﺎن« ) َز-اَم-ﺑــ َ-اَن(ِ » ،ﻣﺘﻮرﻧـﻮ« )ﻣــ ِ-
ﮐﮭﻦ آنﺳﻮی »دﺟﻠـﻪ« )ای-دﯾـﮏ-ﻟـﺖ( ﮐـﻪ وﯾـﺮان
ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﮔﻮﺗﯿﺎن« و ﺷﮭﺮھﺎی
ﺗﻮر-ﻧﻮ(» ،دﯾﺮ« ) ِد-اﯾﺮ(،
ِ
ِ
ﺷﺪه ﺑﻮد را از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ.

ن اﯾﻦ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ را
م ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .ھﻤ ٴﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ِ
ﺧﻂ  .۳۲ﻓﺮﻣﺎن دادم ﺗﻤﺎ ِ
ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪم .ھﻤ ٴﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و آواره ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم.
ن آﻧﺎن را آﺑﺎد ﮐﺮدم .ھﻤ ٴﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم.
ﺧﺎﻧﻪھﺎی وﯾﺮا ِ

ن واھﻤﻪ از ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺑﺎﺑـِﻞ آورده ﺑﻮد؛
ن ﺳﻮﻣﺮ و اَﮐﺪ را ﮐﻪ ﻧـ َﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﺑﺪو ِ
ﺧﻂ  .۳۳ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﮑﺮ ٴه ﺧﺪاﯾﺎ ِ
ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣَـﺮدوخ ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﺧﺮﻣﯽ.
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ﺧﻂ  .۳۴ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪم ،ﺑﺸﻮد ﮐﻪ دلھﺎ ﺷﺎد ﮔﺮدد .ﺑﺸﻮد ،ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑـﻪ
س ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪم،
ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﻘﺪ ِ

ن ﭘﺮﺑﺮﮐـﺖ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺧﻂ  .۳۵ھﺮ روز در ﭘﯿﺸﮕﺎ ِه ﺧﺪای ﺑﺰرگ ،ﺑﺮاﯾﻢ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎ ِ
ِ
ِ
ﻧﯿﮏﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺸﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣَـﺮدوخ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﮐﻮروشﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد و ﭘﺴﺮش ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﺳﺮای ﺳﭙﻨﺪ ،ارزاﻧﯽدار«.

ﺧﻂ  .۳۶ﺑﯽ ﮔﻤﺎن در روزھﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ھﻤﮕﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑـِﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ھﻤـﻪ
ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪای آرام ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻢ...

ﺧﻂ  ... .۳۷ﻏﺎز ،دو اردک ،ده ﮐﺒﻮﺗﺮ .ﺑﺮای ﻏﺎزھﺎ ،اردکھﺎ و ﮐﺒﻮﺗﺮان...

ﺧﻂ  ... .۳۸ﺑﺎروی ﺑﺰرگ ﺷﮭﺮ ﺑﺎﺑـِﻞ ﺑﻨﺎم »اﯾﻤﮕﻮر-اِﻧﻠﯿﻞ« )اﯾﻢ-ﮔﻮر-اِن-ﻟﯿﻞ( را اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪم...
ﺧﻂ  ....۳۹دﯾﻮار آﺟﺮی ﺧﻨﺪق ﺷﮭﺮ را،

ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺧﻂ  ... ۴۰ﮐﻪ ھﯿﭻﯾﮏ از ﺷﺎھﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار را( ﺑﺎ
ِ
ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ...

ﺧﻂ  ... .۴۱ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪم.
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ﺳﺪر و روﮐﺸﯽ از ﻣﻔﺮغ...
ﺧﻂ  .۴۲دروازهھﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺎ درھﺎﯾﯽ از ﭼﻮب ِ

ﺧﻂ  ... .۴۳ﮐﺘﯿﺒﻪای از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺑﻨﺎم »آﺷﻮر ﺑﺎﻧﯽﭘﺎل« )آش  -ﺷﻮر  -ﺑﺎ  -ﻧﯽ  -اَپ  -ﻟﯽ(

ﺧﻂ ... .۴۴

ﺧﻂ  ... .۴۵ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ

ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻮروش را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﻨﻢ ﮐﻮروش ،ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ،ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ،ﺷﺎه ﺑﺎﺑـﻞ ،ﺷـﺎه ﺳـﻮﻣﺮ و اﮐـﺪ ،ﺷـﺎه ﭼﮭـﺎر
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺷﺎه ﺑﺰرگ -ﺷﺎه ﺷﮭﺮ اﻧﺸﺎن ،ﻧﻮه ﮐـﻮروش ﺷـﺎه ﺑـﺰرگ -ﺷـﺎه ﺷـﮭﺮ اﻧﺸـﺎن ،از
دودﻣﺎن ﭼﯿﺶ ﭘﯿﺶ ﺷﺎه ﺑﺰرگ -ﺷﺎه ﺷﮭﺮ اﻧﺸﺎن ،ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺑﺪی ،ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اش ﻣـﻮرد ﻣﺤﺒـﺖ
ﺑﻞ و ﻧﺒﻮ اﺳﺖ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﻧﺰدﯾﮏ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺪوﻧﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال وارد ﺗﯿﻦ ﺗﯿﺮ)ﺑﺎﺑﻞ( ﺷﺪم ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ،در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه ھـﺎ
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﻣﺮدوک ،ﺧﺪای ﺑﺰرگ ،ﻗﻠﺒﮭﺎی ﻧﺠﯿﺐ اھﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ طﺮف ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد،
ﭼﻮن ﻣﻦ ھﻤﻪ روزه در ﻓﮑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﺑﻮدم .ﻟﺸـﮑﺮ ﺑـﺰرگ ﻣـﻦ ﺑـﻪ آراﻣـﯽ وارد ﺑﺎﺑـﻞ ﺷـﺪ ،ﻣـﻦ ﻧﮕﺬاﺷـﺘﻢ
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﺮ و اﮐﺪ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد.
اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻘﺪس آن ﻗﻠﺐ ﻣﻦ را ﺗﮑﺎن داد و اھﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ اﺟـﺮای ﻣﺮاﺳـﻢ ﻣﻮﻓـﻖ
ﺷﺪه و از ﺑﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﯽ دﯾﻦ )آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آزادی ﺑﺎورھﺎ و ﻣﺬھﺐ ھﺎی اﻧﺴﺎن ھﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮاﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺷﺪم ،ﻣﻦ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ھﺴﺘﯽ و داراﯾﯽ اھﺎﻟﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﻣﺮدوک ،ﺧـﺪای
ﺑﺰرگ)ﺧﺪای ﺧﺪاھﺎ( ،از ﮐﺎرھﺎی ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ،از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ و ﺑﺎ ﺷﺎدی ،ﻣﻘﺎم ﺑﺰرگ ﺧﺪاﯾﯽ
او را ﺑﺰرگ داﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻮروش ھﺴﺘﻢ ،و او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ و ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ
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ﻣﻦ از راه ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ارزاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی ﻋـﺎﻟﻢ در
ﻗﺼﺮھﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،از درﯾﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺎ درﯾﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ  ....و ﭘﺎدﺷﺎه ھـﺎی ﻏـﺮب ،ﮐـﻪ در ﭼﺎدرھـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎج ھﺎی ﻓﺮاوان )ﭘﻮﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواھﺎی زﯾﺮ دﺳـﺖ ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ(
آوردﻧﺪ و در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﭘﺎی ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻪ زدﻧﺪ .از  ....ﺗﺎ آﺷﻮر و ﺷﻮش ،آﮐﺪ ،اش ﻧﻮﻧﺎک ،زاﻣﺒﺎن ،م ﺗﻮرﻧﻮ ،دری ،ﺑﺎ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻮﺗﯽ ھﺎ و ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﺳﻮی دﺟﻠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و روزﮔﺎری ﭘـﯿﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ،ﺧـﺪاھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اھـﺎﻟﯽ را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم .ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺸﺎن را از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺧﺪاھﺎی ﺳﻮﻣﺮ و اﮐﺪ را ،ﮐـﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺎﺑـﻞ آورده و ﺳـﺒﺐ
ﺧﺸﻢ ﺧﺪای ﺧﺪاھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدوک ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﺪوﻧﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺮھﺎی آﻧﮭـﺎ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﺎدی دل ﺑﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪم .از ﺧﺪاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮭﺮھﺎی ﺧﻮد ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﻣـﻦ ﺑﺮﮔﺸـﺘﻪ اﻧـﺪ،
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ،ﮐﻪ ھﺮ روزه در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺑﻞ و ﻧﺒﻮ طﻮر ﻋﻤﺮ ﻣﻦ را ﺑﺨﻮاھﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ
ﻣﺮدوک آﻗﺎی ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻮروش ﺷﺎه ،ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺴﺮ او ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ. ...
از اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه و از ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﻪ ھﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺒـﺪی اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻮده.
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﻣﻔﮭﻮم ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده و ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دھـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿـﺪ ،ھﯿﮑـﻞ ﺧـﺪای
ﺳﻮﻣﺮ ،اﮐﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ از او ﺳﺨﺖ رﻧﺠﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﭼـﻮن ﺧـﺎرج ﮐـﺮدن ھﯿﮑـﻞ
ﺧﺪاھﺎی ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻮده و ﭘﯿﺸـﻮاھﺎی ﻣـﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺑـﻞ ﻧﯿـﺰ از ﻧﺒﻮﻧﻌﯿـﺪ دﻟﺨـﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﺰوده و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪه.

ﻓﮭرﺳت

239

Hamid ra 86

-ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑﺮس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺮﻧﯿﺎﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ،در ﻣﻮرد ﻓـﺘﺢ ﺑﺎﺑـﻞ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ،در ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿـﺪ دﯾﻮارھـﺎی ﺑﺎﺑـﻞ را ،ﮐـﻪ در ﺳـﺎﺣﻞ ﻓـﺮات
اﺳﺖ،ﺧﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از آﺟﺮ و ﻗﯿﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﮐﻮروش ﺷﺎه ﭘﺎرس ،ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴـﻤﺖ
ھﺎی آﺳﯿﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ارﺗﺶ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ در آﻣﺪ .ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ھﻤﯿﻨﮑﻪ از اﯾﻦ روﯾﺪاد آﮔﺎه ﺷﺪ،
ﺑﺎ ارﺗﺸﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او رﻓﺖ و ﺟﻨﮕﯿﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎ ﻓﺮار ﮐـﺮد و ﺑـﻪ
ﺷﮭﺮ ﺑﺮﺳﯿﭗ) (Barsippaﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪ .ﮐﻮروش ﺑﺎﺑﻞ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﺎن داد دﯾﻮارھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﮭﺮ را ﺧﺮاب
ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻮرﺷﯽ در ﺷﮭﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺑـﺎره ﺷـﮭﺮ ﻣﺸـﮑﻞ
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ او ﺑﻪ طﺮف ﺑﺮﺳﯿﭗ رﻓﺘﻪ و ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ را ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﮐـﺮد .ﻧﺒﻮﻧﻌﯿـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺤﺎﺻـﺮه
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ .ﮐﻮروش ﺑﺎ او ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐـﺮد و ﺳـﭙﺲ او را ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای در ﻣﺮزھـﺎی
داﺧﻠﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺎ در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دھﺪ .ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮش ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
اداﻣﻪ داد و در ھﻤﺎن ﺟﺎ در ﮔﺬﺷﺖ.
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد ﺑﺮس)ﺑﺮﺳﻮس( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﻠﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ای داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ  ،ﭘﺲ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﭘﻠﯽ ھﯿﺴﺘﺮ آن را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑـﻪ آن اﻓـﺰوده
اﺳﺖ .از روی ﮔﺰارش ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ژزﻓـﻮس ﯾﮭـﻮدی) (Josephusو آﺑﯿـﺪﻧﻮس) ،(Abydenusاز
اﻓﺘــﺎدن ﺑﺎﺑــﻞ ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﮐــﻮروش ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘــﻪ اﻧــﺪ .ژزﻓﻮس)ﺳﺮﭼﺸــﻤﻪ اش از ﺑﺮﺳــﻮس ﺑــﻮده( ﮔﻮﯾــﺪ ،در
ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺒﻮﻧﻌﯿﺪ ﮐﻮروش رھﺒﺮ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﺳﯿﺎ را ﺑﻪ زﯾـﺮ ﻓﺮﻣـﺎن در آورده ﺑـﻮد،
ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺑﻞ رﻓﺖ ... .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﯾﻮﺳـﯽ ﺑﯿـﻮس ) (Eusibiusﻧﯿـﺰ ،از روی
ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺑﯿﺪﻧﻮس آورده اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ  ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ رواﯾﺖ ﺑﺮﺳﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ.
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-ﯾﮭﻮد ،ﺑﺎﺑﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮروشﯾﮭﻮد ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ و آزادی ﺧﻮد را ﯾﮏ روﯾﺪاد ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده از اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺨـﺖ ﻧﺼـﺮ دوم)ﭘﺎدﺷـﺎه
ﺑﺎﺑﻞ( در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۵۸۶ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮭﻮد را ﻓﺘﺢ و ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺧﺮاب و ھﺰارھﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣـﺮد
و زن ﯾﮭﻮد را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ﺣﺮﮐﺖ داده ﺑﻪ ﺑﺎﺑـﻞ آورد ،ﮐـﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﭘﯿـﺮوزی ﮐـﻮروش در ﺑﺎﺑـﻞ اﺳـﯿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮐﻮروش ﻓﺮﻣﺎن آزادی ﯾﮭﻮدی ھﺎ)اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﮕﻪ داری ﺷﺪه در ھﻤﺪان( ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸـﺖ اﯾـﻦ ﻗـﻮم
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ظـﺮف ھـﺎی طـﻼ و ﻧﻘـﺮه آﻧﮭـﺎ را
داد.
آﻧﭽﻪ از داﻧﺴـﺘﻪ ھـﺎ در ﻣـﻮرد ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐـﻮروش ﭘـﺲ از ﻓـﺘﺢ ﺑﺎﺑـﻞ در ﻣﻨﺒـﻊ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﺪه ،ﻧﺸـﺎن از
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ و آزادی )ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ظﻠـﻢ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﺑـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﺳـﯿﺮو ﺑـﺮده
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( دارد ،اﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻗـﻮم ﯾﮭـﻮد اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ داﺷﺘﻪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از رﻓﺘﻦ ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﻮروش
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ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗـﻮم در زﻣـﺎن ﻓـﺘﺢ ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ
ﮐﻮروش ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﻮروش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮭـﻮد
را ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺴﺘﻪ .و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿـﺰ ﻋﻠـﺖ را ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻣـﺬھﺒﯽ داﻧﺴـﺘﻪ .وﻟـﯽ از آﻧﭽـﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ
ﺑﺎﺑﻠﯽ او دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻮروش درﺑﺎره ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ھﻤﺎن ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﯿﺮھﺎی ﻣﻠـﺖ ھـﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎورھـﺎی ﻣـﺬھﺒﯽ ھﻤـﻪ ﻣﻠـﺖ ھـﺎ را ﻣﺤﺘـﺮم ﺷـﻤﺮده .ﺗﻔـﺎوت ﻓﻘـﻂ در اﯾـﻦ
اﺳــﺖ ،ﮐــﻪ ﺣــﺲ ﺳﭙﺎﺳــﮕﺬاری و ﻗــﺪرداﻧﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻠــﺖ ھــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮ)ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﮐــﻮروش ﺑــﻪ آزادی
رﺳﯿﺪﻧﺪ( ﭼﻮن ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه وﻟﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﯾﮭﻮد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪه
و روﯾﺪادھﺎی آن اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه.
ﯾﮭﻮدی ھﺎ در ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل)ﻗﺴﻤﺘﯽ از اھﻞ ﻋﺘﯿﻖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد داﻧﯿﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه( رواﯾﺘـﯽ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﯿﺎل ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ھـﺎ از ﺑﺎﺑـﻞ و ﻓـﺘﺢ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮروش ،ﻧﺎﻣﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺮده ﻧﺸﺪه.
ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺑﻠﺸﺼﺮ )ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑـﻞ( ﻣﮭﻤـﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔـﯽ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣـﯽ دھـﺪ و در آن
ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ از ظﺮف ھﺎی طﻼ و ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪ ﻧﺼﺮ از اورﺷﻠﯿﻢ آورده ﺑﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺮ روی دﯾﻮاری ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﺎدﺷـﺎه
ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن دﺳﺖ ،ﻧﮕﺮان و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه ﺑـﻮد ،ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ آن ﻧﻮﺷـﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ و آن را ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﮐﻨﻨـﺪ ،و
ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ ﻗـﺮار داد ﮐـﻪ داﻧﯿـﺎل ﺗﻮاﻧﺴـﺖ آن را ﺧﻮاﻧـﺪه و ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻐﺮور ﮔﺸﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را از دﺳﺖ داده و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﺸﺼﺮ
در دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻗﻮم ﯾﮭﻮد از ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻗﻮم)ﯾﮭﻮد( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺪای اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺷﻮر و ﺳﭙﺲ از ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﺧﻮد آﺷﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز ھـﻢ ﺧـﺪای ﻗـﻮم
ﯾﮭﻮد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﻗﻮم از اﺳﺎرت ﻓﺮدی)ﻣﻨﺠﯽ( را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .ﯾﮭﻮد آن ﻣﻨﺠﯽ را ﺧﺸﻢ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ آﺷﻮر و رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ آﻧﮭﺎ از اﺳﺎرت ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
و ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ آﺷﻮر)ﺑﺎﺑﻞ( ﺑﻮد و ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده
را ﻣﻨﺠﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﯽ آورد و ﮐـﻢ ﮐـﻢ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﺑـﻞ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﺪن ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ از ﭘﺸـﺖ داوود و ھـﻢ ﻧـﮋاد ﺧـﻮد از دﺳـﺖ
داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ و او را ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺧـﺪای ﻗـﻮم ﯾﮭـﻮد داﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﺮای
ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﻗﻮم از اﺳﺎرت.
و ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ،ﮐﻮروش را ﻓﺮدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﯾﮭﻮد را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،اﻣﺎ اﯾـﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﺑـﺎ
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﻮروش در ﻣﻨﺸﻮر ﯾﺎ ﻟﻮﺣﻪ ﮐﻮروش ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﮐﻮروش ﻧـﻪ ﺗﻨﮭـﺎ ﯾـﮏ ﺧـﺪا را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﺧـﺪاھﺎ و ﺑﺎورھـﺎ ﺑـﺮای او ﻗﺎﺑـﻞ اﺣﺘـﺮام و ﺳـﺘﺎﯾﺶ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺗـﺮﻣﯿﻢ
ﻣﻌﺒﺪھﺎی ﺧﺪاھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ﺗﻨﮭـﺎ ﯾﮑـﯽ از آﻧﮭـﺎ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ
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اﺧﺘﻼف ھﺎی ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺒـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﺧـﻮرده و ﺑـﻪ ﻋﻘـﺐ اﻓﺘـﺎد( اﯾـﻦ را ﻧﺸـﺎن داده و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ھﺎی ﺧﻮد از ﺧـﺪای ﺧـﺪاھﺎ ﮐـﻪ در واﻗـﻊ ﺧـﺪای ﺑﺎﺑـﻞ ،ﻣـﺮدوک ﺑـﻮده،
ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﮐﺮده و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺪای ﺑﺎﺑﻞ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺧﺪای ﻗﻮم ﯾﮭﻮد را.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ظﺮف ھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧـﺪای ﯾﮭـﻮد را ﮐـﻪ در زﻣـﺎن ﻧﺎﺑﻮدﯾـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ آﻧﮭـﺎ ﺑﻌـﺪ از ﺷﮑﺴـﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
و ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮭﻮد ﺷﺪ .و ﯾﮭﻮدی ھﺎ در ﮐﺘﺎب ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از
ﮐﻮروش و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ او ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه)ﻣﺎﺷﯿﺎح( ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ
از طﺮف ﺧﺪای ﻗﻮم ﯾﮭﻮد)ﯾﮭﻮه( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﯾﺎری ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎطﺮ ﯾﮭﻮه را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﻧﺰد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
و ﯾﮭﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﯾﮭﻮد ﻧﺒﻮده ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﻣﻨﺠـﯽ آﻧﮭـﺎ ﺑـﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،در دوره ھﺎی ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﯾـﻒ ﺗـﺎرﯾﺦ ھـﻢ زدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ طـﻮری ﮐـﻪ در ﺳـﺮوده ھـﺎی ﯾـﮏ ﺷـﺎﻋﺮ
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ﯾﮭﻮدی-اﯾﺮاﻧﯽ در ﻗﺮن ﺣﺪود  ۱۴ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻨﺠﯽ ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ﯾﮏ ﯾﮭﻮدی ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﻮم را ﭘﺲ از آزادی ﺑﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺪ آﻧﮭﺎ را داده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده و در آن ﭘﺪر و ﻣﺎدر)ﯾﮏ ﯾﮭﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳـﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ( ﮐـﻮروش را
اﻓﺮادی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﻮروش ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﺑﯿﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﮋوھﺶ ﮔﺴﺘﻮن ﻣﺴﭙﺮو  G.Masperoﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ،ﯾﮭـﻮدی ھـﺎ ﮐـﻪ
در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ھﺎی ﮐﻮروش در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﻣﻠﺖ ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﭼﻨﺪان دﻟﺨـﻮش
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ راه رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋـﻮد ﺑـﻪ روی آﻧﮭـﺎ ﺑـﺎز ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد،
ھﻤﻮاره در ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻮروش راه را ﻧﺸﺎن آﻧﮭﺎ داد ،ﺗﻨﮭﺎ دﯾﻦ دارھﺎی ﺗﮭـﯽ دﺳـﺖ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ)ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد( ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ از ﯾﮭﻮدی ھﺎی ﺗـﻮاﻧﮕﺮ ،ﭘﯿﺸـﻪ و اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮد در ﺑﺎﺑـﻞ را
رھﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺷﮭﺮی ﺑﻮد ﺑﺰرگ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﭘـﺮ از ﻣﯿـﻮه
و ﺧﻮاروﺑﺎر ،و دارای ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﻮد و ﮐﻨﯿﺰھﺎی زﯾﺒﺎ ،و اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮔﺮم و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ)ﮐـﻪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﭘﯿﺶ روی آﻧﮭﺎ ﺑﻮد( ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ از ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﮔﺴﺘﻮن ﻣﺴﭙﺮو و دﯾﮕﺮ روﯾﺪادھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾﻨﮑـﻪ ﮐـﻮروش
ﺑﺰرگ ﯾﮭﻮدی ﻧﺒﻮده ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻨﺠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه آﻧﮭﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﯽ ھﺎی ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘـﺎر
ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﯾﮭﻮد ﺗﻨﮭﺎ از ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھـﺎ ھـﻢ ﺗﻨﮭـﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﺪ .و ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﯾﮭﻮد از ﺗﻮھﯿﻦ و ﺑﺪ رﻓﺘﺎری
ھﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،آﻧﭽﻪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﻔﺘـﻪ ھـﺎی ﯾﮭـﻮدی ھـﺎ ﺑـﻮده،
ﭼﻮن آﻧﮭﺎ در ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺗﺒﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﻧﺠﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐـﻪ در ﻓﻀـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺑـﻞ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ھـﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ ،در ھﻤـﺎن ﺟـﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ و ھـﯿﭻ ﮔـﺎه ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻤـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ از اﯾـﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﮐـﻪ ﺑـﺮای آﻧﮭـﺎ
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ،ﺛﺮوت و ﮐﻨﯿﺰھﺎی زﯾﺒﺎ در ﭘﯽ داﺷﺖ دل ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﺪوﻧـﻪ داﺷـﺘﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ھﺎی ﺗﺠﺎری از ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ھﺎی ﻣـﺎدی و ﺟﻨﺴـﯽ از
آﻧﮭﺎ ﺑﻮده ﺑﺮوﻧﺪ ،ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻮدی ﺑـﻮده ﺑـﻪ ھﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮد و ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﯽ ھـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﮭـﺮه
ﺑﺮداری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اھﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﻞ در ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ھﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻧﻘﻄﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐـﻪ در زﻣـﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﺑﮭـﺮه
ﺑﺮداری ھﺎی ﻣﺎدی و ﺟﻨﺴﯽ از ﺑﻮﻣﯽ ھﺎ و در زﻣﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﺑـﻪ ﻣﻈﻠـﻮم ﻧﻤـﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮﯾـﻒ روﯾـﺪادھﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﺮای دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن در آﯾﻨـﺪه و ﺗﮑـﺮار ﺑﮭـﺮه ﺑـﺮداری ھـﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد از ﺑﻮﻣﯽ ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﻮده.

و اﻣﺮوزه در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮭﻮدی ھﺎ)اﺳﺮاﯾﯿﻞ( ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮروش ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ.
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-ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺎی ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ و اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬھﺐ ھﺎی ﺳﺎﻣﯽ از زرﺗﺸﺘﯿﺖﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺎی ﭘﯿﺮوزی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻼﺻـﻪ ای از آن ﻣـﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﺰوده ﺷﺪن دو اﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ.
ﮐﻢ ﺷﺪن دﺷﻤﻦ ھﺎی ﮐﻮروش ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺼﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﯾﻮﻧﺎن)ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﺎرت( ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ از ﻣﯿـﺎن رﻓـﺘﻦ دﺷـﻤﻨﯽ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪن
راھﮭﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن از داﻧﺶ و آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ.
و اﻣﺎ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﺟﮭﺎﻧـﺪاری ﭘـﺎرس ھـﺎ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ
د.ﻣﻨﺸــﯽ زاده اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ ﺑﯿــﺎن ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ،از ﻣﮭﻤﺘــﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﯾــﻦ ﭘﯿــﺮوزی ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺟﮭــﻮدان ﺑــﻪ
ﭘﻠﺴﺘﯿﻦ)ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد دو ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺖ،
-۱ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺮﮔﺮدان و ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮی ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ آزاد ﻣـﻨﺶ و
ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮدﻧﺪ و آن آزادی و ﺑﺨﺸﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﻮروش و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﺎی او ﺑﻪ آﻧﮭﺎ)ﯾﮭﻮدی ھﺎ( ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ھﻨـﻮز ﺑـﻪ
آﻧﮭــﺎ ﻧﺸــﺎن داده ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﺸــﺎن داده ،آﻧﮭــﺎ ﺗﻨﮭــﺎ در اﯾــﺮان از ﯾــﺎوری و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آزادی ﺧﻮد را از ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرات را ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﯾﮭﻮدی ھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
-۲و ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی ﻣﻮرد دوم را در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳـﺮاﯾﯿﻠﯽ ھـﺎ در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ
دﯾﻦ ﻣﺰدﯾﺴﺎ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﭘﺬﯾﺮش رھﺎﻧﻨـﺪه ﺟﮭـﺎن از اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺳﻮﺷﯿﺎﻧﺴـﮭﺎی زرﺗﺸـﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﻮﺳﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮ و زود ﺧﺸـﻢ و ﮔـﺎھﯽ وﯾﺮاﻧﮕـﺮ ﺑـﻮد وﻟـﯽ ﭼـﻮن ﺑـﺎ
ﺧﺪای زرﺗﺸﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ از آب و ﺗﺎب اﻓﺘﺎد و آرام ﺗـﺮ ﮔﺸـﺖ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ ھـﺎ ،ﮐـﻪ در دﯾـﻦ ﻣﻮﺳـﺎ دﯾـﺪه ﻧﻤـﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان زرﺗﺸﺘﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯿﮑﺎاﯾﻞ و رﻓﺎاﯾﻞ و ﺟﺒﺮااﯾﻞ و ﺟﺰ آن ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻓﮭرﺳت

247

Hamid ra 86

دﯾﻮھﺎ و ﺳﺮدﺳﺘﻪ آن ﺷﯿﻄﺎن از دﯾﻮھﺎ و اھﺮﯾﻤﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻮ ﺑـﺰرگ ﺟﮭـﻮدان ﯾﻌﻨـﯽ
آﺳﻤﻮده ﭼﯿﺰی ﺟﺰ واژه )Aeishma Divaدﯾﻮ ﺧﺸﻢ( ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﮭﺎن آﯾﻨﺪه ،دوزخ و ﺑﮭﺸﺖ و روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺳﻨﺠﺶ ﮔﻨﺎه ھـﺎ و ﭘـﻞ ﺻـﺮاط)ھﻤﺎن ﭘـﻞ ﭼﯿﻨـﻮت زرﺗﺸـﺘﯽ(
ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﮭﻮدان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از روی ﺗﻮرات آﻧﮭﺎ در دﯾﻨﮭﺎی ﺳـﺎﻣﯽ دﯾﮕـﺮ ﭘﺨـﺶ ﺷـﺪه ،و اﯾﻨﮭـﺎ
ھﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮروش ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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--ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮروش از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺗﺎ ﻣﺮگ او

-دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺮﻧﯿﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﻗﻮم دھﺎ ﯾﺎ داه ﺟﻨﮓ ﮐـﺮده
و در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .دھﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﺳﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﺮﮔﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
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-ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﯾﻪ ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروشھﺮودوت در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻮت ﮐﻮروش اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ در ﻣـﻮرد ﻓـﻮت او
زﯾﺎد اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﺎﺳﺎژت ھـﺎی ﺟﻨﮕﺠـﻮﯾﯽ رﻓـﺖ ﮐـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ رود
آراﮐﺲ)ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻈﻮر ھﺮودوت رودﺧﺎﻧﻪ ای در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎی ﮐﺎﺳـﭙﯿﻦ ﺑـﻮده و ﻧﺒﺎﯾـﺪ آن را ﺑـﺎ ارس
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ( ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
)ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ را ﻣﯽ ﺗـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺗﯿـﺮه ھـﺎی ﺳـﮑﺎﯾﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ،ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿﻠـﻪ ھـﺎ ھـﻢ در ﻣﺴـﯿﺮ
ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ)ﻣﺎد ،ﭘﺎرس و (...ﺑﻪ ﻓﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ورود ھﻤـﯿﻦ آرﯾـﺎﯾﯽ
ھﺎ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ھﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ورود آﻧﮭﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺒﺮد آﻧﮭـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺎدھـﺎ و آﺷـﻮری
ھﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای آﺷﻮری ھﺎ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدھﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺎدھﺎ آﻧﮭﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﺠﻮم ھـﺎ ﺗـﺎ زﻣـﺎن ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ ھـﺎ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ ،ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ دارﯾﻮش ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﻣﺮزھﺎی داﺧﻠﯽ اروﭘﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ(.
ھﺠﻮم ھﺎی اﯾﻦ ﻗﻮم و ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎی ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗـﺎ در ﻧﮭﺎﯾـﺖ
ﮐﻮروش وادار ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷﻮد.
ھﺮودوت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮐﻮروش ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎﺳـﺎژت ھـﺎ ﮐـﻪ در آن زﻣـﺎن ﺑﯿـﻮه
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ازدواج ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮروش را ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺧـﻮد او ﮐـﻪ ،ﯾـﮏ ﻧـﻮع
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
ﻣﻠﮑﻪ را ھﺮودوت ،ت ﻣﯽ رﯾﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻣﯿﺮﯾﺲ
ھﺮودوت اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﮐﻮروش ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐـﻪ ،ﺷـﺎه ﻣـﺎدی ھـﺎ،
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ را رھﺎ ﮐﻦ و ﻧﻤﯽ داﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ داری ﺑﺴﻨﺪه ﮐـﻦ
و ﺑﮕﺬار ﻣﺎ ھﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﭘﻨـﺪ را ﻧﻤـﯽ ﭘـﺬﯾﺮی ،ﺑـﺮای وﺻـﻞ ﮐـﺮدن دو
ﺳﺎﺣﻞ رود ﺑﻪ ﺑﯿﮭﻮده رﻧﺞ ﻧﺒﺮ .ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺖ ﺳـﻪ روز راه از ﺳـﺎﺣﻞ دور ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ﺗـﺎ ﺗـﻮ ﺑﺘـﻮاﻧﯽ وارد
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺷﻮی و اﮔﺮ ﺗﺮﺟﯿﻪ دادی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه.
ﮐﻮروش ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﮔﺎه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣـﺎ دور
ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮف ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﮐﺮزوس ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻮروش را ھﻤﺮاھـﯽ ﻣـﯽ ﮐـﺮد ﺑـﺎ آﻧﮭـﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و ﮔﻔﺖ ،ﮐﻮروش اﮔـﺮ ﺗـﻮ ﺧـﻮد را ﺟﺎوﯾـﺪان ﻣـﯽ داﻧـﯽ و در ﻣـﻮرد ﻟﺸـﮑﺮ ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﯽ
ﭘﻨﺪاری ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﻢ)ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﺬاری ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎﺳﺎژت وارد اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻮد( ،وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻗﺒﻮل داری ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از ﺑﺸﺮی و ﻟﺸﮑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از ﺑﺸـﺮ ھﺴـﺘﻨﺪ ،ﻗﺒـﻞ از ھـﺮ ﭼﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﮐﺎرھـﺎی
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اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ... .اﮔﺮ ﻣﺎ اﺟﺎزه دھﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ ﺑﻪ طﺮف ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮری ،ھﻤـﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﯽ داد ﭼﻮن آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻄﻪ ھﺎ ھﺠﻮم
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد .اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻓﺘﺢ ،ﺗﻮ ﭼﻨﺪان ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاھﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻪ از رود ﻋﺒﻮر ﮐﺮده دﺷﻤﻦ را در
ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯽ ،وﻟﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﯽ و . ...ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐـﻪ از رود ﺑﮕـﺬرﯾﻢ و ﺑـﻪ
ﻗﺪری ﮐﻪ ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دھﯿﻢ .و. ...
و در اداﻣﻪ ﮐﺮزوس از ﻧﻘﺸﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و ﺷـﺮاب
را در اردوﯾﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،وﻗﺘﯽ آﻧﮭـﺎ ﺑـﻪ اردو ﺑﺮﺳـﻨﺪ و آن ھﻤـﻪ ﺧـﻮردﻧﯽ و
ﻣﺸﺮوب ھﺎی ﺧﻮب را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺟﻨﮓ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﻮردن و آﺷـﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮاھﻨـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ و ﻣـﺎ در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.
ﮐﻮروش ﻧﻈﺮ ﮐﺮزوس را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و در ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘـﺐ ﺑﻨﺸـﯿﻨﺪ ،ﭼـﻮن
ﮐﻮروش ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﺷﻮد.
ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ،ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ)ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐـﻮروش ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺎه ﺷﻮد( ﺳﭙﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او را ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارد .ﺳﭙﺲ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ و ﮐﺮزوس را ﺑﻪ ﭘـﺎرس
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻟﺸﮑﺮش ﺑﻪ آن طﺮف رود رﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻮروش در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ھﯿﺴﺘﺎﺳﭗ)وﯾﺸﺘﺎﺳﺐ( ﺑﺎ ﭘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷـﺎﻧﻪ اش دارد ،آﺳـﯿﺎ و اروﭘـﺎ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺴﺮ ھﯿﺴﺘﺎﺳﭗ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺳـﻦ ﭘـﺎﯾﯿﻦ در ﭘـﺎرس ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﻮد و ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻮروش ﭼﻮن ﺧﻮاب را ﻣﻌﻨﯽ دار دﯾـﺪ آن را ﺑـﺎ ھﯿﺴﺘﺎﺳـﭗ در ﺟﺮﯾـﺎن ﮔﺬاﺷـﺖ ،و ﭘﺴـﺮ او را ﺑـﺮ ﺿـﺪ ﺧـﻮد
داﻧﺴﺖ و از ھﯿﺴﺘﺎﺳﭗ دادرﺳﯽ ﭘﺴﺮش را ﺧﻮاﺳﺖ.
اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ ﺧﻮاب از دﯾﺪ ھﺮودوت ،ﻣﺮگ ﮐﻮروش و رﺳﯿﺪن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او در ﻧﮭﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ دارﯾـﻮش
ﺑﻮده.
ﮐﻮروش ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺮزوس را ﭘﯿﺎده ﮐﺮد و ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ ﭘـﺲ از ﻓـﺘﺢ اردوی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ وﻗﺘـﯽ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و زﯾـﺎد ﺧﻮردﻧـﺪ و آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .و
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ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ ،ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ھﺠﻮم ﺑﺮده ﺗﻌﺪادی ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺳﭙﺎرﮔﺎﭘﯽ ﺳﺲ ﺑﻮد ،ھﻢ ﺟﺰو اﺳﯿﺮھﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اطﻼع از اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮ او اﻓﺘﺎد ،ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻮروش ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ،ای ﮐـﻮروش،
ﮐﻪ از ﺧﻮﻧﺨﻮاری ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﺒﺎش ،ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮا اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ای ،ﻣﻐـﺮور ﻧﺒـﺎش ﮐـﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﻪ او دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر در دﺷﺖ ﻧﺒﺮد و از راه ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮد.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎم از ﺗﻮﻣﯿﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﮐﻮروش
ﺣﺎﻻ ﭘﻨﺪ ﻣﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺗﻮ اﺳﺖ ﮔﻮش ﮐﻦ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻦ را ﭘـﺲ ﺑـﺪه و از ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣـﺎ ﺑﯿـﺮون ﺑـﺮو ،ﺑﺪوﻧـﻪ
آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮی .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻧﯿﺮوھـﺎﯾﻢ آوردی ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﻣـﯽ ﺧـﻮرم ﺑـﻪ
ﺧﺪای آﻓﺘﺎب)ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ( ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺧﻮﻧﺨﻮاری ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮی.
ﮐﻮروش ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﮑﺮد .ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ از ﻣﺴﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﻮدش آﻣـﺪ و ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،از ﮐﻮروش ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را آزاد ﮐﻨﺪ و ھﻤـﯿﻦ ﮐـﻪ از ﻏـﻞ و زﻧﺠﯿـﺮ آزاد ﺷـﺪ
ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ .ﻣﻠﮑﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم دﯾﺪ ،ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ و ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد.
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در اداﻣﻪ ھﺮودوت ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﺒﺮد ﮐﻪ آن را ﻧﺒﺮدی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻧﮭﺎﯾـﺖ اﯾـﻦ ﻧﺒـﺮد ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﮐـﻪ
ھﯿﭻ ﯾﮏ از دوطﺮف ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺳﺎژت ھﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮوز ﺷـﺪﻧﺪ .و ﮐـﻮروش ﯾﮑـﯽ از ﮐﺸـﺘﻪ
ﺷﺪه ھﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﻮد .ھـﺮودوت ﻣـﺪت ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﮐـﻮروش را  ۲۸ﺳـﺎل داﻧﺴـﺘﻪ .ﺳـﭙﺲ ﻣﻠﮑـﻪ دﺳـﺘﻮر داد
ظﺮﻓﯽ را ﭘﺮ از ﺧﻮن اﻧﺴـﺎن ﮐﻨﻨـﺪ و ﺳـﺮ ﮐـﻮروش را ﮐـﻪ از ﭘﯿﮑـﺮش ﺟـﺪا ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد را در آن ظـﺮف ﺧـﻮن
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺖ،

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻣﯿﺮﯾﺲ و ﻣﺮگ ﮐﻮروش
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ دادم ،وﻟﯽ ﺗﻮ از راه ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدی و ﭘﺴﺮم را از
ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ،اﮐﻨﻮن ﺗﻮ را از ﺧﻮﻧﺨﻮاری ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
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-ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروش ﺑﺰرگھﺮودوت ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ھﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروش زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ رواﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ
ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺻﺪاﻗﺖ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎر ﺑـﻮده ﮐـﻪ رواﯾـﺖ ﺧـﻮد را ﺗﻨﮭـﺎ روﯾـﺪاد ﻣﻤﮑـﻦ در ﻣـﻮرد
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮش اﯾـﻦ رواﯾـﺖ ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رواﯾـﺖ او در ﻣـﻮرد ﻣـﺮگ ﮐـﻮروش درﺳـﺖ ﻧﺒـﻮده
ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﻮروش ،وﺟﻮد آراﻣﮕﺎه او در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑـﻪ رواﯾـﺖ ھـﺮودوت ارﺗـﺶ
ﮐﻮروش ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﻮرده و ﺳﺮ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﺟﺴﺪ او ،آن ھﻢ ﺑﺪوﻧﻪ ﺳﺮ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﮐﻤﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻣﯿﺮﯾﺲ و ﻣﺮگ ﮐﻮروش
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رﯾﭽﺎرد ﻓﺮای ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺷﺮق ﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺮودوت در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮروش
ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺳـﺘﺎن ھـﺮودودت ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﮔـﺮﻓﺘﻦ آﺳـﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﮐﻮروش درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﮭﺮ ﺳﺎﯾﺮوﭘﻠﯿﺲ در ﺳـﻐﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن دھﻨـﺪه ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ ﻓـﺘﺢ
ھﺎی ﮐﻮروش در ﺷﺮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروشﮐﺘﺰﯾﺎس ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری او ﺑﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده ،در ﻣﻮرد ﻣـﺮگ ﮐـﻮروش ﻧﻈـﺮی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ھﺮودوت داﺷﺘﻪ و ﻣﺮگ ﮐﻮروش را در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻣﺮگ ﮐﻮروش را
ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ زﺧﻤﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺧﻮرده ﺑﻮد.
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-رواﯾﺖ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺮﻧﯿﺎﮐﺘﺰﯾﺎس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﻪ ﻧﺒـﺮد ﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣـﯽ رود ﮐـﻪ ﺑـﻪ اھـﺎﻟﯽ آن درﺑﯿـﮏ ﻣـﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﻗﻮم آﻣﺮاﯾﻮس ﻧﺎم داﺷﺖ .ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ در ﮔﺮﻓﺖ ،درﺑﯿﮑﯽ ھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮاره ﻧﻈـﺎم را
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻨﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻞ ھﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،اﻣـﺎ دوﺑـﺎره
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد .ﮐﻮروش از اﺳﺐ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎد و ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮھﺎی ھﻨـﺪی)از ﻣﺘﺤـﺪھﺎی درﺑﯿـﮏ ھـﺎ(
زوﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ طﺮف او ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ران او ﺑﺮﺧﻮرد .ﮐﻮروش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ اردو ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد از دو طﺮف درﮔﯿﺮ ﺣﺪود ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
روز دﯾﮕﺮ آﻣﻮرﮔﺲ)ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﮑﺎﯾﯽ( ﺑﺎ  ۲۰ھﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ وارد ﻧﺒﺮد ﺷﺪ .ﺣﻤﻠﻪ
ھﺎی ﺳﺨﺖ او درﺑﯿﮏ ھﺎ را از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه و ﻟﺸﮑﺮ آﻧﮭﺎ را ﭘﺮاﮐﻨـﺪه و ﺷﮑﺴـﺖ داد .ﭘﺎدﺷـﺎه درﺑﯿـﮏ ھـﺎ ﺑـﺎ دو
ﭘﺴﺮش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ھﺎی درﺑﯿﮏ ھﺎ ﺣﺪود  ۳۰ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﭘـﺲ از آن درﺑﯿـﮏ ھـﺎ
ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺮوزھﺎی ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ.

دﯾﻮارﻧﮕﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره دارﯾﻮش ﺑﺰرگ از ﯾﮏ رھﺒﺮ ﺳﮑﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
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ﮐﻮروش وﺻﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﮐﺮده و ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ)ﮐﻤﺒﻮﺟﯿـﻪ( و ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺗﺎﻧﯿﻮک)ﺑﺮدﯾﺎ( ﺳﭙﺮد ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ھـﺎی ﺗﺤـﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده.
و ﮐﻮروش ﺳﻪ روز ﭘﺲ از آن درﮔﺬﺷﺖ.
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-رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮروشوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﻮروش در ﺑﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﺒـﻮد و ﮐﺎرھـﺎ در ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽ رﻓـﺖ ،دﯾﮕـﺮ زﻣـﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﮔﺰﻧﻔﻮن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ روش ﺗﻮﻗﻒ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ
ﮐﻮروش در زﻣﺎن اردو زدن و زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﻪ آن داده ﺑـﻮد ﺗـﺎ ھـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ و ھـﺮ
ﻓﺮدی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در اردو داﻧﺴﺘﻪ ،ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ھﻨﮕـﺎم ﻏـﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷـﺪن
ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﮐﻮروش ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺎد ،ﺑﺎ ھﺪﯾﻪ ھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر رﻓﺖ و از ﺗﮭﯿﻪ دﯾـﺪن ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﺮای ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر در ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر ھـﻢ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ دﺧﺘﺮش ﺗﺎﺟﯽ از زر ،ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻨﺪ و ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﺎدی ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺨﺸﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﺎج را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮروش ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﮔﻔﺖ ،ﮐﻮروش اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣـﻦ اﺳـﺖ ،او را ﺑـﺮای
ھﻤﺴﺮی ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ ھﻢ ھﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﭘﺪر ﻣﻦ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ آن ازدواج ھﺴـﺘﯽ.
و ﭼﻮن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺪارم ،ﺗﻤﺎم ﻣﺎد را ﺟﮭﯿﺰﯾﻪ دﺧﺘﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻢ.
ﮐﻮروش ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ،ﻣﻦ ارزش آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی را ﺧﻮب ﻣﯽ ﻓﮭﻤﻢ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺪھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ .ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ دﺧﺘـﺮ ﮐﯿﺎﮐﺴـﺎر ھﺪﯾـﻪ ھـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ارزش و زﯾﺒﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺧﺎطﺮ او را ﺷﺎد و اﻣﯿﺪوار ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎرس رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﭘﺎرس رﺳﯿﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ارﺗﺶ در ھﻤﺎن ﺟﺎ اردو زدﻧﺪ و ﮐﻮروش ﺑﻪ ھﻤﺮاه دوﺳﺖ ھﺎ
و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﮭﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ﮐـﻮروش ﺑـﺮای ﺧـﺎﻧﻮاده ،دوﺳـﺖ ھـﺎ ،ﮐﺎرﻣﻨـﺪھﺎی دوﻟـﺖ،
ﭘﯿﺮﻣﺮدھﺎ ،و ﺑﺰرگ ھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎ ھﺪﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدھﺎ و زن ھﺎ ﭘﺎرس ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ
ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎی ﭘﺎرس ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ھﺪﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ)ﭘﺪر ﮐﻮروش( ﺑﺮای ﺑﺰرگ ھﺎی ﭘـﺎرس ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐـﺮد و از ﺑﺰرﮔﮭـﺎی ﭘـﺎرس ﺳﭙﺎﺳـﮕﺬاری
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﮐﺮده و ارﺗﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻮروش ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﭘﯿـﺮوزی
ھﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ را ﺑﺪھﺪ و ﻧـﺎﻣﯽ ﻧﯿـﮏ و
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ﺑﺰرگ از ﻣﺎ در دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﺴﺎزد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ ،ای ﮐﻮروش اﮔﺮ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه و ﺑﺨﻮاھﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻨﯽ و ﺷﻤﺎ ،ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺣﺴﺪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺿـﺮر ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﺪ،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺳﻌﺎدت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐـﺮده اﯾـﺪ .ﭘـﺲ ﮐـﻮروش از ﭘـﺎرس و ﻗـﺎﻧﻮن ھـﺎی آن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
دﺷﻤﻦ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ھﻢ ﻋﮭﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ھﺎی ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﮐـﻮروش و
دﺳﺖ اﻧﺪازی ھﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوی او ،ھﺮ ﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﺷﺘﺎب ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ زﻧﺪه ام دوﻟﺖ ﭘﺎرس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻦ اﮔﺮ ﮐﻮروش ﻏﺎﯾﺐ ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ آورم ،ﻓﺮدی ﻻﯾﻖ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪاھﺎ ﻗـﺮار
دھﯿﺪ.
ﺳﺨﻦ ھﺎی ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻮروش و ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻣﺎد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دﺧﺘﺮ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺮای اداره ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﺣـﺎﮐﻢ ھـﺎ و
روش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﺷـﺘﻪ و اﻧﺠـﺎم دھﻨـﺪ را ﺑـﻪ آﻧﮭـﺎ آﻣـﻮزش داده و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
رﯾﺰی اﻧﺠﺎم داد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ ارﺗﺸﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮای اداره و ﺣﻔﺎظـﺖ از آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎن
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و ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻠـﯽ از ﺳـﻮاره ﻧﻈـﺎم و دﺳـﺘﻪ ھـﺎی
اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺳﻼح آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از طﺮف ﮐﻮروش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ھـﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ آﻧﮭـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺷـﻮد و ﯾـﺎ اﮔـﺮ در ﻧـﻮع ﺣﮑﻮﻣـﺖ آﻧﮭـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺧﻮدﺳـﺮی
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ،آﻧﮭﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ در ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻢ ھﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،آﺑﺎدی زﻣﯿﻦ ھـﺎی ﺑـﺎﯾﺮ،
ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت و دﯾﮕﺮ وظﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ھﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ آن رﺳـﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮردھـﺎ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ آن
ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ او را از ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ داﺷـﺖ ﮐﻨـﺎر ﻣـﯽ ﮔﺬاﺷـﺖ .ﻣـﺮدم ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐـﻮروش
ﺑﺰرگ را ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﮔﺰﻧﻔﻮن راه اﻧﺪازی ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ)ﭘﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ( را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ھـﺮ ﭼـﻪ ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﯿـﺎم ھـﺎ را از ﮐﺎرھـﺎی ﮐـﻮروش
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ارﺗﺶ در ﺑﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﮐـﻪ ارﺗﺸـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺰرگ ﺑـﻮده از ﺣـﺪود
دوازده ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ،دو ھﺰار اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ و ﺷﺼﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ ﯾـﮏ ﺳـﻔﺮ
ﺟﻨﮕﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﮔﺰﻧﻔﻮن ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻧﺒﺮدھﺎ  ،از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺷﻮش و ھﻤﺪان ﻧﺎم ﻣـﯽ ﺑـﺮد ﮐـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻗﺴـﻤﺘﯽ از
ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻔﺖ ﻣﺎه ،ﺳﻪ ﻣﺎه زﻣﺴﺘﺎن و دو ﻣﺎه در ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻮروش در ﭼﻨﺎن ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اھـﺎﻟﯽ ھـﺮ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ آﻧﭽـﻪ از ﮐﺎرھـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺟﺎﻧﺪارھﺎ ،ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ھﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ او ﻣـﯽ دادﻧـﺪ و
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اھﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺪﯾﻪ ھـﺎی
آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ھﺪﯾﻪ دھﻨﺪه ھﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮔﺰﻧﻔﻮن اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﯾـﺎ اﻣﭙﺮاﺗـﻮری،
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی وﺳﯿﻊ را ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر او ﭼﻨـﺪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﭘﺎرس و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاھﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد رﻓـﺖ و در ﺧـﻮاب
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ﻧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از رﺳـﯿﺪن زﻣـﺎن ﻣـﺮگ او ﺧﺒـﺮ ﻣـﯽ داد .ﭘـﺲ از آن ﮐـﻮروش ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺳـﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاھﺎ از آﻧﮭﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،دوﺳﺖ ھﺎ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺷـﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑـﺮای ﺧـﻮد
ﺧﻮاﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭼﻨﺪ روزی را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﮭﺎ و ﺗﻮان او ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد،
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮھﺎی او ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺮوﻧﺪ .و درﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ از دوﺳﺖ ھﺎ و ﺑﺰرﮔﮭﺎی ﭘﺎرس ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن او ﺑﺮوﻧﺪ.
و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ھﻤﻪ ،ﮐﻮروش وﺻﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﺑﻪ ﺷـﺮح آﻧﮭـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان و دوﺳﺖ ھﺎی ﻣﻦ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی آن را ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ درک ﻣـﯽ
ﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ... ،ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮم آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ،ﮔﺬﺷـﺖ و ھـﺮ آرزوﯾـﯽ
داﺷﺘﻢ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪم ... .ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻏﺮور ﯾﺎ ﺷـﺎدی ﺧـﺎرج از اﻧـﺪازه ﺑـﻪ ﺧـﻮد راه ﻧـﺪادم .و اﮐﻨـﻮن در آﺧـﺮﯾﻦ
روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و دوﺳﺖ ھﺎﯾﻢ را
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارم و ﻣﯽ ﮔﺬرم .ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠـﺎد اﺧـﺘﻼف ﻣﯿـﺎن ﺷـﻤﺎ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﺧـﻮد را اﻣـﺮوز
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ھﺮ دوی ﺷﻤﺎ را ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﻧـﺪازه دوﺳـﺖ ﻣـﯽ دارم ،ﭘـﺲ ﺣﮑﻮﻣـﺖ را ﺑـﻪ ﭘﺴـﺮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ)ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ... .و ﺗﺎﻧﺎاوﮐﺴﺎر)ﺑﺮدﯾﺎ( ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی
ﻣﺎد ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﮐﺎدوﺳﯽ ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ... .ﺳﺨﺘﯽ ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻦ ﺑـﻮدن ﺑـﺮ ﻋﮭـﺪه
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ در راه ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و راﺣﺘﯽ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﮭﺪه ﺗـﻮ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎﻧﺎاوﮐﺴﺎر .و اﻣﺎ ﺗﻮ ،ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ ﮐـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻋﺼـﺎی ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ ﺣﻔـﻆ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ،داﺷـﺘﻦ دوﺳـﺖ ھـﺎی وﻓـﺎدار و ﺻـﻤﯿﻤﯽ ﺑـﻮده و وﻓـﺎداری در
ھﻤﻪ ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺻـﻔﺖ ھـﺎ در ھﻤـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﮭﺎ ﺷـﺎھﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ  ...و ﯾﺎرھـﺎی
وﻓﺎدار ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻧﯿﮏ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ ...از ﺷـﻤﺎ ﺑﺮادرھـﺎ ﻣـﯽ ﺧـﻮاھﻢ ﮐـﻪ
دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺪھﯿﺪ و ﯾﺎر و ﯾﺎور ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ...ﺷﻤﺎ ﻣـﯽ داﻧﯿـﺪ ھـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺑﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و از ھﺮ ﺑﻨﺪی آزاد و
از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎک و رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺴـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ
اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ... .اﮔﺮ روح ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺪن ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑـﻪ اﺣﺘـﺮام روح ﻣـﻦ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ھـﺎی
ﻣﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔـﺮ ﺷـﮑﻞ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻣـﺮگ ﺑـﺪن روح ھـﻢ ﻣـﯽ ﻣﯿـﺮد و ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪن روح
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واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺧﺪاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎوﯾﺪان ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﻗﺪرت ﺧـﻮد دارﻧـﺪ،
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ... .از ﺧﺪاھﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﮑﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ و درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ...اﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک و ھﻤﺮاه ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐـﺮد ،وﻟـﯽ اﮔـﺮ در
ﻓﮑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿـﺪ داد .ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ھﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ وﺻـﯿﺖ ھـﺎی ﻣـﻦ ﻋﻤـﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ وظﺎﯾﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ھﺎی آن ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﭘﻨﺪ و ﻋﺒﺮت اﺳﺖ .و از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ از راه ﻋـﺪاﻟﺖ و اﺗﺤـﺎد
ﭘﯿﺮوز و رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻧﯿﮏ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 ...ﻓﺮزﻧﺪھﺎی ﻣﻦ ،وﻗﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺟﺴﺪ ﻣﻦ را در طﻼ  ،ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺬارﯾـﺪ و ھـﺮ
ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﺘـﺮ از ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺧـﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑﮭﺘـﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮب و زﯾﺒﺎ را ﭘﺮورش ﻣﯽ دھﺪ .ﭼﻮن ھﻤﯿﺸـﻪ ﯾـﺎور اﻧﺴـﺎن ھـﺎ ﺑـﻮدم ،ﻧﯿﮑـﯽ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان در ﻣـﻦ
ﺧﻮش دﻟﯽ و آﺳﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﺷﺎدی ھﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﮔﺎھﯽ از ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ام .اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ھﺎی ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ و زﯾﺮ ﻧﻘﺎب ﻣـﯽ ﺧـﻮاھﻢ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﻢ و
دﯾﮕﺮان ﺑﺪن ﻣﻦ را ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ،ھﻤﻪ را ﺑﻪ دور آراﻣﮕﺎه ﻣﻦ ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاھﺎ ﺑﺎﺷـﻢ و ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺮگ،
ﻧﺎﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ)اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ( .در ھﺮ ﺣـﺎل در ﺟﺎﯾﮕـﺎھﯽ اﻣـﻦ و آﺳـﻮده و
اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮد .ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻢ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در آراﻣﮕﺎه ﻣـﻦ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﻮد از او
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ھﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ام ... .و در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣـﻦ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ھﺎی ﺧـﻮد ﺿـﺮر ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﺪ ،ﺑـﻪ دوﺳـﺖ ھـﺎی ﺧـﻮد ﻧﯿﮑـﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪرود ﻓﺮزﻧﺪھﺎی ﻋﺰﯾﺰم ،وداع ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﺪ .ﺑـﺪرود دوﺳـﺖ ھـﺎی ﻣـﻦ ،ﭼـﻪ آﻧﮭـﺎ ﮐـﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﮭﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮروش ﭘﺲ از آن ،دﺳﺖ ھﻤـﻪ آﻧﮭـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﮔـﺮد او ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻓﺸـﺮد ،روی ﺧـﻮد را ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ و
درﮔﺬﺷﺖ.
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-ﺳﺘﺮاﺑﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر و ﺟﻐﺮاﻓﯽ دان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﺮد ﮐﻮروش ﺑﺎ ﺳﮑﺎﯾﯽ ھﺎ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮد.ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮار ﮐﻮروش در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﮑﺎھﺎ .و ﺳﭙﺲ او ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐـﻪ آذوﻗـﻪ و ﺷـﺮاب
ﻓﺮاوان ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﻓﺖ .ﺳﮑﺎھﺎ ﮐﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸـﺮوب
ھﺎ ،ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐـﻮروش ﺑﺎزﮔﺸـﺖ و ﺳـﮑﺎھﺎ را ﺷﮑﺴـﺖ داد .و از آن ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﻟﮕﺮد اﯾـﻦ
ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ھﺎی ﺳﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﮭﺎ و ﻣﺮدھﺎ ﻣـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪﻧﺪ و ﺑـﻪ رﻗـﺺ ،ﻣﻮزﯾـﮏ و ﺑـﺎده ﺧـﻮاری ﻣـﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

-ﯾﻮﻧﯿﺎﻧﻮس ﯾﻮﺳﺘﯿﻨﻮس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر روﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﯾﻪ ﺗﺮوﮔﻮس ﭘﻤﭙﯿﻮس ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺎﺳﺎژت در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﮐﻮروش ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘـﺎد .ﺑﻌـﺪ از رﺳـﯿﺪن اﯾـﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ او اﺷﮑﯽ ﻧﺮﯾﺨﺖ ،وﻟﯽ آﺗﺶ ﮐﯿﻨﻪ در او ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﻮروش را در
ﮔﺮدﻧﻪ ھﺎی ﮐﻮه ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻮروش را ﺑـﻪ ھﻤـﺮاه ﻟﺸـﮑﺮ او ﮐـﻪ ﺣـﺪود  ۲۰۰ھـﺰار ﻧﻔـﺮ ﻣـﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی از آن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﺒﺮد ﺗﺎ ﺧﺒـﺮ اﯾـﻦ ﺷﮑﺴـﺖ را ﺑـﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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-وﯾﻞ دوراﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺳﮑﺎھﺎﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارﻣﻨﯽ ھﺎ و در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ،ﺳﮑﺎھﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،آﻧﮭـﺎ ﻣـﺮدم وﺣﺸـﯽ و
درﺷﺖ اﻧﺪام ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻐﻮل و ﻧﯿﻤﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اراﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و
زن ھﺎی ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ در »ﭘﺮده« ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯽ زﯾـﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺐ ھـﺎ ﺳـﺮﮐﺶ ﺳـﻮار ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ،
ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای آن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،ﺧﻮن دﺷﻤﻦ ھـﺎی ﺧـﻮد را
ﻣﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ آﻧﮭﺎ را دﺳﺘﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﺑـﺎ ﺣﻤﻠـﻪ ھـﺎی ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺧـﻮد،
ﻣﺎﯾﻪ ﺿﻌﻒ آﺷﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۶۱۰-۶۳۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ھﺠﻮم آوردﻧﺪ و ھﺮ ﮐﻪ را
در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎ دﻟﺘﺎی ﻧﯿـﻞ ﭘـﯿﺶ
رﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎری ﻏﺮﯾﺐ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎد و ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﻤﺎری از آﻧﮭﺎ را ﺑﮑﺸـﺖ ،و در آﺧـﺮ ﮐـﺎر ﻣﻐﻠـﻮب
ﻣﺎدھﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ اﺻـﻠﯽ ﺧـﻮد در ﺷـﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﯾﮕـﺮی از
زﻧﺪﮔﯽ اﻗﻮام وﺣﺸﯽ را ،ﮐـﻪ در ﺣﺎﺷـﯿﻪ دوﻟﺘﮭـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﺰرگ ﻗـﺪﯾﻢ ﻣـﯽ زﯾﺴـﺘﻪ و ﻣﺎﯾـﻪ ﻧـﺎراﺣﺘﯽ آن
دوﻟﺘﮭﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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-ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﺎﺑﻞ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎ رواﯾﺖ ﺷـﺪهاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
از ﺗﻤﺎم رواﯾﺖ ھﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺰ رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮروش ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑـﻞ در ﺷـﻤﺎل و
ﺷﺮق اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﮑﺎھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺣﺪود اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن)ﺳﯿﺮدرﯾﺎ( رﺳﺎﻧﺪه ،وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮕﯽ ﮐـﻪ در
آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھـﺎ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻗـﻮﻣﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﻮروش
طﺮف ﺑﻮده ،ھﺮودوت-ﻣﺎﺳﺎژت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،ﮐﺘﺰﯾﺎس-درﺑﯿﮏ و ﺑﺮس ﮐﻠﺪاﻧﯽ-دھﺎ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻧﺒﺮد ﺳﮑﺎھﺎ
از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﺘﺮاﺑﻮن)اﺳﺘﺮاﺑﻮن( دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺮ ﺳﻪ ﺳﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و  ...ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ
ھﺎ درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ھﺮودوت ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﮐﺘﺰﯾـﺎس ﮐﻤﮑـﯽ از
ﺳﮑﺎھﺎ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪ و ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﺘﺮاﺑﻮن ھﻢ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑـﻪ ھـﺮ ﺣـﺎل ،ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﮕﺎرھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ھﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ آن را ﺑﻪ طـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ذﮐـﺮ ﮐـﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﺎز ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻓـﺘﺢ ﺑﺎﺑـﻞ ﮐـﻮروش در طـﺮف ﺷـﻤﺎل و ﺷـﺮق اﯾـﺮان ﻣﺸـﻐﻮل
ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺳﺨﺖ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﯽ اﻗﻮام ﺳﮑﺎﯾﯽ را ﻣﻄﯿﻊ ﮐـﺮده ... .اﻣـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﮐـﻮروش در ﺟﻨﮕـﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺮدم ﺳﮑﺎﯾﯽ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﯾـﺎ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در ﭘـﺎرس ﺑـﻪ ﻣـﺮگ طﺒﯿﻌـﯽ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ،
ﺑﺎﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮد ھﺮودوت ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ رواﯾﺖ ھـﺎ در ﻣـﻮرد زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﻮروش
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ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و او ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾـﻦ ھـﻢ ﺗﺮدﯾـﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن آن رواﯾﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ .زﻣﺎن ﻣﺮگ
ﮐﻮروش را ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺪرک ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ در  ۵۲۹ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﯽ داﻧﻨـﺪ و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ آن
ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او از زﻣﺎن ﻓـﺘﺢ ھﻤـﺪان ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن  ۲۲ﺳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا ﻧﺒﻮﻧﯿـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ
ﮐﻮروش در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ھﻤﺪان را ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﺑـﻪ ۵۵۰
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .وﻟﯽ ھﺮودوت ﻣـﺪت ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ او را  ۲۸و ﮐﺘﺰﯾـﺎس،دﯾﻨﻮن و ﭘﻤﭙﯿـﻮس  ۳۰ﺳـﺎل
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ آن ﺟﮭﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرھﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ او در ﻗﺒـﻞ از ﻓـﺘﺢ ھﻤـﺪان را ﻧﯿـﺰ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
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-رواﯾﺖ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﻮروشاز ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ)رواﯾﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﺎژﺗﮭﺎ و داھﻪ ھﺎ دﺳﺖ ﯾﮑـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻮروش ﭼﻨﺎن در اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﮐﻮروش( ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد،

ﮐﻤﺎﻧﺪارھﺎی ﺳﮑﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﺪه ﭼﮭﺎرم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد
وﻟﯽ ارﺗﺶ او ﺗﻦ او را ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﺴﭙﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺳـﮑﺎھﺎ درﺳـﺖ روﺷـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﮭﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﮐﯿﻦ ﭘﺪر ،آﻧﮭﺎ را در ھﻢ ﮐﻮﻓﺖ ،زﯾـﺮا ﻣـﯽ ﺑﯿﻨـﯿﻢ
ﮐﻪ در آﻏﺎز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دارﯾﻮش ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﮑﺎھﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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-ﭘﺎﺳـﺎرﮔﺎد ،آراﻣﮕـﺎه ﮐـﻮروش ﺑـﺰرگ و داﺳـﺘﺎن ﻣـﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن)اﻓﺴـﺎﻧﻪ ای ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ در ﻣـﻮرد ﭘﺎﺳــﺎرﮔﺎد وﻣﻘﺒﺮه( و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

» ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪھﺎ دﻧﺪان ﮔﺮگ اﺳﺖ«.

آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ

-اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﻮده .و ﺑـﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ و ﮐـﺎرﺑﺮد ﺑـﺎغ ﭘﺎﺳـﺎرﮔﺎد و ﮐـﺎخ ھـﺎ ،ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﯽ از ﯾﮑـﯽ ﺑـﻮدن طﺮاﺣـﯽ در آن را
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد)ﮐﻮروش ﺑﺰرگ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﮐﺎخ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﺳﺘﻮن دار ،ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دھﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮐـﺎخ ھـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐـﺎخ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﮐﺎخ دروازه و ﮐﺎخ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،ﺑـﺎ ﮐﺘﯿﺒـﻪ ھـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ھـﺎی
ﻋﯿﻼﻣﯽ ،اﮐﺪی و زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎ ﻧﯿـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻘـﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ
ﺑﻮده اﻧﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪاری ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤـﯽ از
ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎﯾﯽ از ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﺷﺎره داﺷﺖ.
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-آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎخ ھﺎی ﭘﺎﺳـﺎرﮔﺎد ﻗـﺮار داﺷـﺖ .اﯾـﻦآراﻣﮕﺎه ﺑﺮ روی ﺳﮑﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﻗﻄﻌﻪ ھﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﻣﻼط ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﺖ ھﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﻨﮓ ھﺎی آن ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴـﺖ
ھﺎ ﮐﻨﺪه و دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﺒـﻮده اﯾـﻦ ﺑﺴـﺖ ھـﺎ،
ﮔﻮدﯾﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﮭﺒﺎزی را ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
در ﺑﺎﻻی ﺳﮑﻮ اﺗﺎق ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺟﺴﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ .اﯾﻦ اﺗﺎق ﺣﺪود  ۲�۱۰ﻣﺘﺮ ﭘﮭﻨﺎ ۳�۱۷ ،ﻣﺘﺮ طـﻮل
و  ۲�۱۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ورودی ﮐﻮﭼﮏ .آراﻣﮕﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه
ﺷﺪه.
ﺣﺪود ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده ،ﭘﻠﻪ اول  ۱۶۵ﺳـﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮐـﻪ ﺣـﺪود
 ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ آن ﭘﻨﮭﺎن ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدن آن .ﭘﻠـﻪ ھـﺎی دوم و ﺳـﻮم  ۱۰۵و ﭘﻠـﻪ ھـﺎی ﭼﮭـﺎرم،
ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ  ۵۷�۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ .ﭘﮭﻨﺎی ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮھﺎ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ و ﺳﻄﺢ ﺳـﮑﻮی ﺷﺸـﻢ ﮐـﻪ
ﻗﺎﻋﺪه اﺗﺎق آراﻣﮕﺎه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺣﺪود  ۶�۴۰در  ۵�۳۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎ ﮐﻤـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ۱۱
ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .و در زﻣﺎن ھﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ ھـﺎ دارای
اﺣﺘﺮام ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن ﻧﮕﻪ داری ﻣﯿﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻘﻒ آراﻣﮕﺎه و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ھﺎ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ از داﺧﻞ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮده اﻣـﺎ از ﺑﯿـﺮون دارای
ﺷﯿﺐ ﺑﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺐ دار ﺑـﻮدن ﺳـﻘﻒ از ﺑﯿـﺮون و ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﻮدن ﭘﺸـﺖ آن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺳـﻘﻒ
داﺧﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼف ﻧﻈﺮ ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد آن ﺷﺪه .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋـﺪه ای اﯾـﻦ ﻣﺤﻮطـﻪ ﺧـﺎﻟﯽ را ﻣﺤـﻞ
دﻓﻦ ﻣﺮده داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ،ﺳـﻨﮓ
ھﺎی ﺳﻘﻒ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اھﺎﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘـﻪ و
از ﺳﻮراخ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه داﺧﻞ دﺧﻤﻪ را دﯾﺪه اﻧﺪ و ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﻣـﺪﺧﻞ
را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮده در آن ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻮده .وﻟـﯽ اﮐﻨـﻮن ﺟﺴـﺪ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﮭﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس طﺮح دﯾﻮﯾﺪ اﺳﺘﺮوﻧﺎخ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ ای از ﺳﻘﻒ اﺗﺎﻗﮏ آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ طﺮح دﯾﻮﯾﺪ اﺳﺘﺮوﻧﺎخ
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و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮭﺒﺎزی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮازی از آن ﯾﺎد ﮐﺮده)از وﺟﻮد ﯾـﮏ ﯾـﺎ دو ﺗـﺎﺑﻮت در
آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ طﺮﻓﺪاراﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﮭﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه از
ﯾﮏ ﮔﻮدی ﺑﻪ طـﻮل  ۴/۷۵و ﺑـﻪ ﻋـﺮض ﯾـﮏ ﻣﺘـﺮ و ﻋﻤـﻖ  ۸۵cmﻧـﺎم ﺑـﺮد .و ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ درازی اﯾـﻦ ﮔـﻮدی
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﮑﻨﺪ ،آن را دو ﺗﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
و در ﺑﺎزﺳﺎزی ھﺎی ﺑﻌﺪ از آن ،ﺳﻮراخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻘﻒ ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﺳﺎﻣﯽ)ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس( در ﻣﻮرد اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه ﻧﻈﺮی دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ او ﭘﯽ ﺑﻪ ﺗﮭﯽ ﺑﻮدن ﺳﻨﮕﮭﺎ
ﺑﺮده و آﻧﮭﺎ را ﮔﻮرھﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﮐﻮروش و ھﻤﺴﺮ او در آن ﻧﮕﻪ داری ﻣﯿﺸﺪه اﺳﺖ و اﺗـﺎق
آراﻣﮕﺎه را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﮭﺒﺎن و ﯾﺎ ﻣﻮزه ای از ﺳﻼح ھﺎ و وﺳـﺎﯾﻞ ﮐـﻮروش
داﻧﺴﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ داده ﮐﻪ در آن آراﻣﮕﺎه ﻣﺠﺴﻤﻪ ای از ﮐﻮروش ھـﻢ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮده
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی آرﯾﺴﺘﻮﺑﻮﻟﻮس ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه را در زﻣﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮدن آن دﯾﺪه ،دﯾﺪﮔﺎه آﻗﺎی ﺳﺎﻣﯽ را رد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ از اﺳﮑﻨﺪر و ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﮕـﺎری ﮐـﻪ در زﻣـﺎن اﺳـﮑﻨﺪر
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ،وﻗﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد آﻣﺪ و از آراﻣﮕﺎه ﮐـﻮروش ﮐـﻪ در
ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺮار داﺷﺖ دﯾﺪن ﮐﺮد ﺑﻪ آرﯾﺴﺘﻮﺑﻮﻟﻮس دﺳﺘﻮر داد درون ﻣﻘﺒﺮه را ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﺪ .آرﯾﺴﺘﻮﺑﻮﻟﻮس در
درون ﻣﻘﺒﺮه ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ زرﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ،ﯾﮏ ﻧﯿﻤﮑﺖ در ﮐﻨـﺎر ﺗـﺎﺑﻮت،ﭘﺮده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻮﺷـﺶ
آن ،ﮐﻒ اﺗﺎق دارای ﻓﺮش ،ﯾﮏ ﻣﯿﺰ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻼح  ،ﻟﺒﺎس ھﺎی ﺷﺨﺺ ﮐﻮروش و ﮐﻠﯿﻪ ﺟـﻮاھﺮاﺗﯽ
را ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﺮای
ﻣﻐﮭﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ وظﯿﻔﻪ ﻧﮕﻪ داری آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ از اﺳﮑﻨﺪر در دﯾﺪار از آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در رد ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺳﺎﻣﯽ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ آرﯾﺴﺘﻮﺑﻮﻟﻮس ﺑﻪ طﻮر واﺿﺢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻐﮭﺎ)ﻣﺮدھـﺎی ﻣـﺬھﺒﯽ( ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻧﮕﮭﺒـﺎن آراﻣﮕـﺎه را داﺷـﺘﻨﺪ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ آراﻣﮕﺎه ﺟﺎی داﺷـﺘﻪ)ﭘﺲ درون آراﻣﮕـﺎه ﻣﺤـﻞ ﻧﮕﮭﺒـﺎن ﻧﺒـﻮده( .و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ درون ﺳـﻨﮕﮭﺎ را ﺑـﺮای
ﺳﺒﮏ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮزھﺎی ﺑـﺰرگ ﺳـﻨﮕﯽ ﭘﺎﺳـﺎرﮔﺎد ،ﺗﭽـﺮ ،ﺻـﺪ ﺳـﺘﻮن و
ھﺪﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ از ﺗﺎﺑﻮت ،ﺟﺴﺪ ﮐﻮروش و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر اﺳﮑﻨﺪر ﺑﯿﺎن ﻧﻤـﻮده ،اﻣـﺮوزه ھـﯿﭻ ﭼﯿـﺰی در آراﻣﮕـﺎه
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه.
ﺗﺎﺑﻮت و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﻮرد دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺷﮭﺒﺎزی ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن اﺳﮑﻨﺪر اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﯾﮑـﯽ از
در اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه را ﺷﮑﺴﺘﻪ ،وﺳﺎﯾﻞ آن را ﺗﺎراج و ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﮔﺰﻧـﺪ رﺳـﺎﻧﺪه ﺑـﻮد ،ﮐـﻪ اﺳـﮑﻨﺪر ﺑـﺎ
ﻣﻘﺪوﻧﯽ ھﺎ ِ
ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن ﻋﺎﻣﻞ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ آراﻣﮕﺎه داد.
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻒ اﺗﺎق آراﻣﮕﺎه از دو ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺟـﺮج ﮐـﺮزن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ در ﮐﺘـﺎﺑﺶ در
ﻣﻮرد اﯾﺮان) (۱۸۹۲از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﮐﻒ اﺗﺎق و ﺳﻨﮓ آن ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮای ﺟﺴـﺘﺠﻮی
زﯾﺮ آن ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ.
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طﺮح ارﻧﺴﺖ ھﺮﺗﺴﻔﻠﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ از اﺗﺎﻗﮏ آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺎ ﺑﺮﺷﯽ از ﺳﻘﻒ آن
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮔﻞ آراﺳﺘﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺗﺎق آراﻣﮕﺎه در ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺜﻠـﺚ
ﺑﺎﻻی درﮔﺎه ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪه از آن ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آن ،آن ھـﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺴـﯿﺎر ﺿـﻌﯿﻒ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه
اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﮔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ)ﯾﻮھﺎن آﻟﺒﺮﺷﺖ ﻓﻮن ﻣﺎﻧﺪﻟﺴﻠﻮی آﻟﻤﺎﻧﯽ  ۱۶۳۸ﻣـﯿﻼدی و
دﯾﻮﯾﺪ اﺳﺘﺮوﻧﺎخ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی  (۱۹۶۴از آراﻣﮕﺎه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﻞ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ۱۲ﭘﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﻣﺤﻮطﻪ آن  ۲۴ﭘﺮ دﯾﮕﺮ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن  ۲۴ﭘﺮ ﻧﻮک دار دﯾﮕـﺮ
آورده ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﻧﻘﺸﯽ از ﮔﻞ آراﺳﺘﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺗﺎق آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش
در ﻣﻮرد ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺐ دار آراﻣﮕﺎه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪن اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺳـﻘﻒ
ھﺎی ﺷﯿﺐ دار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻮده ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ آن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻗﻮم ﭘـﺎرس
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺎران ﺧﯿﺰ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ھـﺎی اوﻟﯿـﻪ اﯾـﻦ ﻗـﻮم ﺑـﻮده ﮐـﻪ ھﻨـﻮز رﺳـﻢ آن در ﻣـﻮرد
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻘﻒ ھﺎ در ﻣﻮرد آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪه ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮور اﯾـﻦ رﺳـﻢ ﺑـﻪ ﮐﻨـﺎر
رﻓﺘﻪ.

ﺳﺎزه ھﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش
آراﻣﮕﺎه ﮔﻮر دﺧﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ،ﮐﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﮭﺒﺎزی اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮروش ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺴﺘﻪ.
آراﻣﮕﺎھﯽ در ﺳﺎرد در ازﻣﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوزی ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﺎﺗﺮاپ ﺑﻮدن ﻟﯿﺪی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
آراﻣﮕﺎه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺨﺖ رﺳﺘﻢ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮودﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس.
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ﮔﻮر دﺧﺘﺮ

-و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط آﺧﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری)ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ( در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،دوره ﭘﯿﺸﺮو و ﺗﻤﺪن ﺳـﺎزی ﮐـﻪ آرﯾـﺎﯾﯽ ھـﺎیﻣﮭﺎﺟﺮ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد رﺳـﯿﺪ .و اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺗﻤـﺪن ﺳـﺎزی ﺧـﻮد را ﺑـﺮای
ھﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺖ داده و ﺑﺎورھﺎی آرﯾـﺎﯾﯽ و آرﯾـﺎﯾﯽ ھـﺎی ﭘﯿﺸـﺮو ﺟـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎی ﻣـﺬھﺒﯽ
ﺳﺎﻣﯽ ھﺎ و ﻋﺮب ھﺎ دادﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﯿﺪه ھﺎی ﺳﺎﻣﯽ در ﺣﻔﻆ و اداﻣﻪ ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ھﺎی ﻋﺮب ﺑﺎ ﻗﻮاﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺮان ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـﺎزی
ھﺎی دوران آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد ،و روز ﺑﻪ روز از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی دورﺗﺮ ﺷﺪ.
و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺗﺎﺑﮑﮭﺎی ﻓﺎرس )ﮔﺮوھﯽ از ﺗﺮﮐﻤﻦ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن  ۶از ﺿﻌﻒ دوﻟـﺖ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺪرت را در ﻓﺎرس ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۶۰۲ھﺠﺮی ﻣﺴـﺠﺪی در ﻣﺤﻮطـﻪ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎﮐﻦ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ،ﺷﮑﻮه ﺳﺎزه ھﺎی
ﻗﻮم ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ

.

دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دﯾﺪ ﮐﻪ دوره ھـﺎی ﺑﻌـﺪ از ﺳـﻘﻮط ﺳﺎﺳـﺎﻧﯽ
ھﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از آن)ﯾﻌﻨﯽ دوران آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ( داﺷﺖ ،ﺑـﻪ طـﻮری ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺳﺎﺳـﺎﻧﯽ ھـﺎ ،آراﻣﮕـﺎه ﮐـﻮروش و
ﺳﺎزه ھﺎی ﺳﺘﻮدﻧﯽ اطﺮاف آن را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﺎزﻧﺪه ھﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺴﺎن)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از داﺳﺘﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ از داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎﻣﯽ ھﺎ
و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ھﺎ ﻋﺮﺑﯽ و ﻗﻠﻤﺮوی آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.
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و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺪی ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑـﺰرگ را ،ﺑـﻪ ﻣـﺎدر ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ دادﻧـﺪ و
ﻣﺴﺠﺪی در آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و آداب و رﺳـﻮم اﺳـﻼﻣﯽ را در ﻣﺴـﺠﺪ ،ﻣﻘﺒـﺮه و ﻣﺤﻮطـﻪ اطـﺮاف آن اﺟـﺮا ﻣـﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ!
در طﺮح ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﻧﺴﺖ ھﺮﺗﺴﻔﻠﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس و اﯾﺮان ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﮭﯿـﻪ ﮐـﺮده
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐـﻪ آراﻣﮕـﺎه ﮐـﻮروش در ﻣﯿـﺎن آن ﻗـﺮار
داﺷﺖ.

طﺮح ارﻧﺴﺖ ھﺮﺗﺴﻔﻠﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﻮارھﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺮ ﭘﻮرﺗﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل ﺣـﺪود  ۱۸۱۸ﻣـﯿﻼدی از آن ﻣﺤﻮطـﻪ ﺑﺎزدﯾـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻣﺸﺎھﺪه ھﺎی ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺣـﺪود  ۲۴ﺳـﺘﻮن ﮔـﺮد ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
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ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﻪ طـﻮری ﮐـﻪ ھـﺮ ﺿـﻠﻊ ﻣﺮﺑـﻊ را  ۶ﺳـﺘﻮن ﮐﺎﻣـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺘﻮن ھﺎ ﺣﺪود  ۱۴)۴�۲۷ﭘﺎ( و ﻗﻄﺮ ﺳﺘﻮن ھﺎ ﺣﺪود  ۳)۹۹cmﭘﺎ و  ۳اﯾﻨﭻ( ﺑﻮده .و در اطـﺮاف ﺣـﺪود
 ۱۷ﺳﺘﻮن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از آﺷﻐﺎل و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎم دﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﻮاری ﮔِﻠـﯽ ﺑـﻪ ھـﻢ وﺻـﻞ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺮاﻧﺘﺲ ھﺎﯾﻨﺮﯾﺶ واﯾﺴﺒﺎخ ،ﺧﺎورﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ از دوره ﻧﺎزی ھﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮد در اواﺧﺮ ﻗـﺮن
ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی از ﻣﺤﻮطﻪ آراﻣﮕﺎه را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ طﺮف آراﻣﮕـﺎه دارای  ۲۲ﺳـﺘﻮن ﺑـﻮده ،ﺑـﻪ
طﻮری ﮐﻪ طﻮل ردﯾﻒ ﺳﺘﻮﻧﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ  ۳۰ﻣﺘﺮ و طـﻮل ردﯾـﻒ ھـﺎی ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ آن  ۳۲ﻣﺘـﺮ و  ...و وﺟـﻮد
دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ از اﺑﺘﺪا را دارای ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن آراﻣﮕﺎه را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﭘﺲ ورود ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ داﺧـﻞ
ﻣﻘﺒﺮه ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﮭﺎ داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﻦ رﺳﻢ ھﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾـﺪ از آراﻣﮕـﺎه
ﮐﻨﺎر رﻓﺖ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻧﮋادی ﺑﺎ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﻤـﺪن ﺳـﺎز ﺑﺎﺳـﺘﺎن
اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻨﺪ( ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮ آراﻣﮕﺎھﯽ ﮐـﻪ ھـﯿﭻ ارﺗﺒـﺎطﯽ ﺑـﺎ داﺳـﺘﺎن
ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎی ﺳﺘﻮن ھﺎ و ﺳﺎزه ھﺎی اطﺮاف آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی)آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺑﻮد( ﭘﯿﺶ از ﺟﺸﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ.
ﮐﺮوﺷﯽ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﮔﺬر از اﯾﺮان) ۱۹۰۷ﻣﯿﻼدی( در ﻣﻮرد ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻮروش ﮐﻪ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﻪ ﻣـﺎدر
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﺶ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﺖ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺮاﻓﺎت را ﺑﻪ ھﺮ دوی اﯾﻨﮭﺎ ﺗﺮﺟﯿﻪ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ ﺧـﺎطﺮ
اﻣﺮوز آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺨﺖ ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .او اﯾـﻦ ﻣـﻮرد را
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ طﻨﺰ آﻣﯿﺰ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﻣﺮدھﺎی ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
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دون ﻣﺮدﻣﯽ
اﺳﺖ و آراﻣﮕﺎه ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮑﺶ ھﺎی
ِ
ﻧﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮھﻮم ،ﻓﺮو ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن در اﻧﺒﻮه دﺧﯿﻞ ھﺎی ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺣﻠﺒـﯽ ﺟـﺎت
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻮروش ﺧﺒﺮ دارد و آﯾﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ دھﺪ؟
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-در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی در اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ از ﺷﮑﻮه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕـﺮدر ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اول ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ،و در راﺳـﺘﺎی رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ھﺪف ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن و آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺸﻦ ھﺎی  ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ و دﯾﮕﺮ ﺟﺸﻦ ھﺎ در ﻣﺤﻮطﻪ آن و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﭘﮭﻠﻮی دوم)آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان( در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺸﻦ ھﺎی  ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ
اﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﺮان و ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن رﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﮔـﺎه ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ ،و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ھﻢ اﻣﯿﺪی داﺷـﺖ ،ﭼـﻮن ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻓﺮھﻨﮕـﯽ ﻣﺮدﻣـﯽ )ﮐـﻪ
ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﮋاد ﺳﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ( ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺴـﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
را ھﻢ ﺑﺘﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮم ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
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و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﮭﻠﻮی دوم)ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷـﺎه(
ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اول دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدﯾـﻪ
آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺎﯾـﺎن ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ در اﯾـﺮان ،آن ھـﻢ در دوره ای از ﺗـﺎرﯾﺦ ﮐـﻪ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺑﻮده و دﯾﮕﺮ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎ از ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ھـﺎ ھـﻢ
ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اول ﮐﺸـﻮرھﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ و
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻی رﺷـﺪ در دﻧﯿـﺎی اﻣـﺮوز ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻮده ،ﺑـﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ از زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ورود آرﯾﺎﯾﯽ ھـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﭘﺬﯾﺮش آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ورود ھﺮ ﻗـﻮم ﻣﮭـﺎﺟﺮی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ آن ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺒﻮغ ﺗﻌﺪادی از ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎد
ھﺎ و ﭘﺎرس ھﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و اﻣﭙﺮاﺗﻮری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑـﺎ ﮐﻤﺮﻧـﮓ ﺷـﺪن
ﻧﺒﻮغ ،ﺧﻮن و ﻓﺮھﻨﮓ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ،ﺑﻮﻣﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕـﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺛﺎﺑـﺖ در ﻣﯿـﺎن
ﺑﺰرﮔﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻋـﺪم ﭘـﺬﯾﺮش رﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﮭﺎی ﺳـﺮﯾﻊ دوران ﭘﮭﻠـﻮی و ﮐﻨـﺎر زدن آن ،ﺑـﻪ
ﺧــﻮﺑﯽ اﯾــﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ را ﻣــﯽ رﺳــﺎﻧﺪ ﮐــﻪ ﺗــﻼش ھــﺎی دﯾﮕــﺮ ھــﻢ در راه ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪن اﯾﺮاﻧــﯽ ھــﺎی
ﺑـﻮﻣﯽ)اﯾﺮان اﻣـﺮوز( ﺑــﻪ رﺷـﺪ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮ و ﮐﻤـﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘـﺮ ﺷــﺪن ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھــﺎی ﺑﺮﺗـﺮ ﺑــﺎ
ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻋﺎدت ھﺎ و رﺳﻢ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ ھـﺮودوت ﺑـﯿﺶ از دو ھـﺰار ﺳـﺎل
ﭘﯿﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻋﺎدت ھﺎ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎی اﻣﺮوز داﻧﺴﺖ.
ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ زود و آﺳﺎن ﻋﺎدت ھـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ را اﺧﺘﯿـﺎر ﮐﻨـﺪ ... .ھﻤﯿﻨﮑـﻪ از
وﺟﻮد ﭼﯿﺰ ﻟﻮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻮری آن را ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن از
ھﻤﻪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ  ...و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧـﻮد را از ھـﺮ ﺟﮭـﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﺮﺗـﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ
اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
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ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ زن و ﺻﯿﻐﻪ دارد.
اﯾﺸﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺷﺮاب دارﻧﺪ و زﯾﺎد از آن ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ و رﺳﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺸﺎن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ راﺟـﻊ
ﺑﮑﺎرھﺎی ﻣﮭﻢ وﻗﺘﯿﮑﻪ در ﻣﺴﺘﯽ اﻧﺪ ﻓﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻋﺎدی ﺷﺪ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
در ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻏﺬاھﺎی ﭘﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻓﺮاوان ﺻـﺮف ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﭼﻨـﺪ ظـﺮف از آن ﺑـﺮ
ﺳﻔﺮه ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ» ،ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ھـﺎ از ﺳـﻔﺮه طﻌـﺎم ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺑـﺮ
ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺎز ھﻢ ﭘـﯿﺶ آﻧﮭـﺎ ﭼﯿـﺰی
ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ از ﺧﻮردن دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ«.

در اداﻣﻪ ﻣﻮرد ھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮔﺰﻧﻔﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ھـﻢ ﻋﻨـﻮان
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺎدت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺮف ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ روز را ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑـﺎل
ﺑﻪ ورزش و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻋﺎدت ﺻﺮف ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا را ﺣﻔﻆ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ ،ﻣﻨﺘﮭـﺎ آن را ﻗﺒـﻞ از ھﻤـﻪ آﻏـﺎز
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺐ زﻧﺪه دارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ روﻧﺪ در اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽ آﺷﺎﻣﻨﺪ.
آﻧﮭﺎ در ﺳﺮ ﺳﻔﺮه آﻧﻘﺪر ﺷﺮاب ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﺧﺘﯿﺎر از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽ رود ،ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﯾـﻦ
ﮐﻪ ظﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ را از ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ از ﺑﺲ ﺑـﺎده ﻧﻮﺷـﯿﺪه اﻧـﺪ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ
روی ﭘﺎی ﺧﻮد ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺴﺖ ﺗﺮ و ﻣﻼل اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻟﺒﺎس ھﺎی ﻣﺎدی ﻣـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪﻧﺪ وﻟـﯽ ﻋـﺎدت ھـﺎ و آداب ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ ﻧﻤـﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوز آن ﺧﺼﻠﺖ ھﺎی ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮه ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ راﺣﺖ طﻠﺒﯽ ﻣﺎدی ھﺎ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺗـﻦ آﺳـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ای ﻣﺒﺎﻟﻐـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ
ﻣﻘﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮش ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در زﯾﺮ ﺑـﺎر وزن ﺑﺪﻧﺸـﺎن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺗﺨﺘـﻪ
ھﺎی ﮐﻒ اﺗﺎق اﺣﺴﺎس ﻧﺸﻮد.
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در آداب ﻏﺬا ﺧﻮردن ھﯿﭻ ﯾﮏ از رﺳﻮم دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ وﻟﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ھﺮ روز ﺑﺮ ﻏﺬاھﺎی
ﻟﺬﯾﺬ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﻧﺪ .ﺗﻦ آﺳﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮ و ﺑﺪن و ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .و ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﭘﺎرﭼﻪ ھﺎی ﮔﺮم اﻧﮕﺸﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ھﺎی
ﮔﺮم ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ظﺮف ھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ھﻤـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ
ﻗﯿﻤﺘﯽ را از راه ھﺎی ﮐﺞ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف را ﮐﻢ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
و دﻟﯿﺮی و ﺷﮭﺎﻣﺖ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﯿﺪان ھﺎی ﻧﺒﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ھﺮودوت از ﻋﺎدت ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﮔﺰﻧﻔﻮن از دور ﺷﺪن ﭘﺎرﺳﯽ ھﺎ و اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺑﻌـﺪ از
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ از اﺧﻼق ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻼش ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺗـﺎرﯾﺨﯽ از ﻋﻠـﺖ ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ
اﻣﺮوزی ﺳﺎﮐﻦ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ھﺮودوت ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»،ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه اﯾﺮاﻧـﯽ ھـﺎ
زود و آﺳﺎن ﻋﺎدت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ« ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑـﻮده از اﯾﻨﮑـﻪ دوره ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن ،ﺑـﻪ
ﻋﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺎدت ھﺎی ﻗﻮﻣﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ آرﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻣﯽ ھـﺎی اﯾـﺮان ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮور ﺑـﺎ ﮐـﻢ رﻧـﮓ
ﺷﺪن ﺧﻮن ،اﺧﻼق و اراده آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎی اوﻟﯿﻪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﻋﻘﯿـﺪه ھـﺎی ﺳـﺎﻣﯽ
ﺟﺎی آن را در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺮان ﭘﺲ از آن ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮑﻮه دوران آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ را
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑـﻮﻣﯽ ھـﺎی اﯾـﺮان اﻣـﺮوزی در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ھـﺎی دوره
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی)آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان( در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻮده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﻮﻣﯽ ھﺎی اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ رﺷﺪ و رﻓﺎه
و ﺟﺒﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿـﺮ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھـﺎی ﭘﯿﺸـﺮو در دﻧﯿـﺎی اﻣـﺮوز ،ﺑـﻪ دور از ذھـﻦ و
اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
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»ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ھﺎی ﺑﺪ و ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھـﺮ ﻣﻠﺘـﯽ اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ ،اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴـﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮋاد و ﻓﺮھﻨﮓ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮋاد ﺧﻮد را از دﺳـﺖ داده و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻠـﺖ ھـﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺎھﯿﺖ اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،دﭼﺎر
ﭘﺮاﮐﻨــــﺪﮔﯽ و ﺷﮑﺴــــﺖ ﺧﻮاھﻨــــﺪ ﺷــــﺪ«.
.
آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ

.

ﺑﺪرود ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺪرود َ
ﻣﺮد
وﻗﺘﯽ َﻣﺮدھﺎ رﻓﺘﻨـﺪ ،ﺑﺸـﺮ ُﻣﺮدﮔـﯽ را زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺮد ،و در اﻧﺘﻈـﺎر ﻏـﺮوب ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﺪ،
ﭼﺮﺧﺶ ﺗﮑﺮاری زﻣﯿﻦ را ﺗﻮھﻢ زد .ﻏﺮوب ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،وﻗﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن آﺧـﺮﯾﻦ ﭘﻠـﮏ ھـﺎی آﺧـﺮﯾﻦ
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ،ﻋﺼﺮ ژوراﺳﯿﮏ دﯾﮕﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﮭﮑﺸﺎن ھﺎ ھﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮھﻢ ھﺎی اﯾﻦ ﺣﯿـﻮان
ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن
hamid ra 86
December 2016
ﻣَﺮدُ ،ﻣﺮد.
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Sallam Prometheus

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪهhamid ra 86 :
زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﯿﺸﻮا آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﻮا و ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ» .ﻣﺎﮔﺪا ﮔﻮﺑﻠﺰ«

ﻓﮭرﺳت

286

Hamid ra 86

ﮐﺘﺎب :ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﯾﮏ ﺑﺎور ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻮا
ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن آرﯾﺎﯾﯽ و
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣَﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﮭﺎن

آﺧﺮﯾﻦ ھﺪاﯾﺘﮕﺮ و اﯾﺪوﻟﻮژی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه ﺑﺸﺮ.
اﯾﺪوﻟﻮژی ﮐﻪ ﻋﺼﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و
ﺑﺸﺮ در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﺮاض ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهhamid ra 86 :
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎب
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ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ھﻤﻪ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺮد ﻣﻦ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
و ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ھﻤﻪ دوﺳﺖ ھﺎی ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﺧﻮد در اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎزی ﺳﻨﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ )آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی( ﭘﻨﮭﺎن و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﺑﺎﺑﮭﺎی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﻓﺮدا را
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻦ ھﻢ از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ دوﺳﺖ ھﺎ ﺑﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻢ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﮔﻮﺷﮭﺎﯾﻤﺎن از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻧﺠﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﻪ اش دروغ
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺧﻮد ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی دﻧﯿﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .اﻣﺮوز ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ،وﻟﯽ از ﻓﺮداﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ھﻢ در آن ﻧﺨﻮاھﻢ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ

ﻧﺪارم .ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎزی ﺳﻨﺘﺮ  – nazicenter.comﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﻤﺎن
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