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 بزرگ داريوش

 گشتاسپ پور آرشام پور آريارمن پور چيش پيش بود كه رشتة تبارش               پورداريوش 
 پ م پارس و انشان را ميان     640چيش پيش در حدود سال     . كوروش ميرسيد   پشت به تبار   سهدر

تقسيم   ) جد اعالي داريوش بزرگ   (آريارمنو )  جد اعالي كوروش بزرگ (كوروش دوپسرش 
 پدران داريوش را از صحنه      بعدتر به طرقي كه ما از آن اطالع نداريم پدران كوروش        .  ده بودكر

از نظر خانداني    . كنار زده به درجة دوم پائين آورده خود فرمانروايان پارس و انشان شده بودند            
 گشتاسپ درگذشت كه كوروش  زماني. گشتاسپ پدر داريوش دست كمي از كوروش نداشت

 بنا به روايت داريوش بزرگ در بغستان كه ميگويد پيش ازاو          .هردو زنده بودند    رشام  او پدرش  
هشت تن از خاندان او شاه بوده اند، ارشام نيز براي مدتي درمقام سلطنت بوده وچه بسا كه          

 پير فرزندان خودش را براي      آيا ميتوان ترديد كرد كه ارشامِ .كام بوجيه دوم وي را كنار زده باشد    
پسران كوروش ميدانسته؟ آيا بعد از كوروش زمان آن فرارسيده بوده كه        سته تر از  شايپادشاهي

برسر فرزندان كوروش همان برسد كه نياي كوروش با نياي داريوش كرد؟ اين را نيز نبايد ازنظر         
دور داشت كه پدر داريوش درميان خاندانهاي پارسي بخاطر كبرِ سنش ازاحترام خاصي برخوردار          

درپي هم ازميان رفتند تا  ) كام بوجيه و بردِيه (هردو پسر كوروش . خريدار داشتحرفش  بود و
 . بر اورنگ شاهنشاهي ئي كه كورش با تدبيرش تشكيل داده بود تكيه بزنند     فرزندان آريارمن    

 رسيد نام افراد خانوادة كوروش ازصحنه كنار رفت و در نبشته هاي    شاهي داريوش به چون
ار شاهنشاهي و آفرينندة سلطنتي كه به دست داريوش افتاده      ذ به عنوان بنيانگ  داريوش نه از كوروش

 ازكوروش به ميان  ناميبود تجليلي شد و نه از خدماتش تقديري به عمل آمد، و هرجا كه الزم بود
فرزندان   . آيد به سادگي از او ياد شد بدون آنكه اشاره شود كه او بنيانگذار شاهنشاهي بوده است             

 به فراموشي سپرده شد تا      نيزم بوجيه و بردِيه تماما قتل عام شدند و القاب اين دوتن        نرينة كا
داريوش در سنگنبشتة بغستان داستان بردِيه و كام بوجيه و گائوماتا و   . شودازخاطرها زدوده  

 : به سلطنت رسيدن خويش را چنين بيان ميدارد    

 برگشتند و شايعه هائي   بردِيهران از ، ارتش و مردم در اي رفتوقتي كام بوجيه به مصر   

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


 188
از آنجا كه كام بوجيه پيش از آنكه از ايران    . پراكندند كه دال بر نارضايتي عمومي از او بود   

حركت كند، برادرش بردِيه را سربه نيست كرده بود وكسي هم از اين امر اطالع نداشت، مغي بنام   
در اين ميان كام بوجيه    . ه كودتا زد و سلطنت را قبضه كرد     گائوماتا خويشتن را بردِيه خوانده دست ب    

گائوماتاي مغ همة كساني را كه احتمال ميداد وي را بشناسند و امرش را افشا كنند      . درگذشتهم 
.    و چنان ارعابي دركشور برقرار كرد كه كسي جرأت نميكرد با او مخالفتي نشان دهد        بردازميان 

وماتا را ازميان برداشت؛ بناهائي را كه او ويران كرده بود براي       چون داريوش به ايران برگشت گائ 
مردم بازسازي كرد، امالك و اموالي را كه او از مردم مصادره كرده بود به صاحبانشان برگرداند،           

 .و كشور را به اوضاع سابق بازآورد    

اران  داريوش دراين گزارش مفصل از شش تن سپهدار و بزرگان پارسي نام مي برد كه دستي    
 پور ثوخره،   ناوتَ  پور ويسپار،   رنهفَويند : اينها عبارت بودند از     . كودتايش بوده اند   او در

 . ههوك پور و شنِ ردوماَ  پور دادوهيه،   شبوخَ غب پور بغابيغنه،    درنه  وي پور مردونيه،    گائوبرووه 
 گي كشته شدن را نقل ميكند وچگون      به كاخ  همراه داريوش  تن شش  ورود اين  داستان  كه روايتي 
، نشان ميدهد كه آنها طي يك توطئة ماهرانه و ازپيش        شاهنشاهي ايران را بيان ميدارد   نشينِ اورنگ
روايت ميگويد كه اين هفت تن پس از بازگشت ازشام ظاهرا . شده دست به يك كودتا زدند طرح

  د كه اجازه اينها سركردگاني بودن   . عرض گزارش وارد كاخ شدند    بعنوان ديدار با شاه جديد و  

داشتند هرگاه و بي گاه وارد كاخ شده به حضور شاه برسند و مانع و رادعي برسر راهشان وجود             
 كوشك زنان همين روايتها حكايت از آن دارد كه آنها در درون كاخ و درون       . نداشت

ر ازميان   د.  ناميده اند حمله ور شده و آنها را كامال غافلگيركردند         » گائوماتا و برادرش  «به كساني كه 
كسي كه بردِيه ي  . برداشتن آنها نه سخن از شورش رفته و نه مداخلت ارتش و نه جنگ و درگيري          

كشته دوستانش    مقاومت جانانه به دست داريوش و دروغين خوانده شده در اطاق خوابش پس از   
ه همه اورا كبوده   بريده به نام گائوماتا    اعالم شد كه او بردِيه نبوده بلكه مغي گوش       وشد،

ميشناخته اند؛ بردِيه هم چند سال قبل به فرمان كام بوجيه كشته شده بوده وكسي كه عامل قتل بردِيه              
بعد از اين كار، شش سركردة        . بوده نيز خودش را همين اكنون كشته است، و قصه تمام شد    

 . پارسي كه ياران داريوش بودند او را بر اورنگ شاهنشاهي ايران نشاندند    

نخست آنكه او، به علتي كه براي  . استقرار سلطنت داريوش به سادگي صورت نگرفت  ولي 
 پايتخت سنتي و مركز اداري   -)  ارگاد پارس(تاريخ نگار قابل درك است، هيچگاه به پاسارگاد         

 نرفت، بلكه از آغاز سلطنتش شهر شوش در خوزستان را براي پايتخت خويش     -دولت هخامنشي
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ديگر . ستخر را كه نسبتا دور از پاسارگاد بود پايتخت اداري كشورش كرد      برگزيد، و بعد هم ا  

 كه نشان دهندة نارضايتي پارسيها و ماديها      شد با يك سلسله شورشهاي گسترده مواجه   آنكه او 
همين شورشها حكايت ازآن دارند كه داستان كام بوجيه و بردِيه . آمدن او بود ازكودتا و روي كار

گزارشهاي داريوش مطرح شده نبوده است و بسياري از بزرگان         همين سادگي كه در   گائوماتا به  و
گزارش سركوب .  پارسي ازحقيقت امر آگاهي داشته اند و با داريوش به مخالفت برخاسته اند    

 1 : شورشهاي داخلي ايران در كتيبة بغستان چنين آمده است  

در بابل  . تان سر به شورش برداشت   خوزس پادشاهي با ادعاي  آترينا در خوزستان مردي به نام   
 كه پسر نَبوخَذنصر است و مردم را به دور خويش گرد  شد مدعي يلتاب نيديننيز مردي به نام 

.  آترينا را سپاه اعزامي داريوش شكست داده ازميان برداشت  . آورده خويشتن را پادشاه بابل خواند  
ي سلطنت بابل را طي سه دور براي مواجهه با شورش بابل داريوش شخصا حركت كرد و مدع 

در همين اثناء در پارس، خوزستان، ماد، بابل،   . نبرد به شكست كشانده دستگير كرده معدوم ساخت     
داريوش پس از فروكوفتن   . ارمنستان، پارت، گرگان، مرو، سند، و سيستان شورشهائي به راه افتاد   

 پادشاهيان برسد مدعي   شورش بابل به خوزستان لشكر كشيد، ولي پيش از آنكه به خوزست  
نام   سابق به ي شاهدر ماد مردي از خاندان . كشته گرديدخوزستان گرفتار شورش دشمنانش شد و    

ولي چونكه هواداران فره ورتيش بسيار       فرستاد  به ماد  لشكرداريوش  . پا خاست  به  رتيش فره و ،
براي مقابله با    بودند اين سپاه نتوانست كاري ازپيش ببرد، و داريوش مجبور شد كه شخصا              

 پس   لشكراين . لشكر فرستادبراي مقابله با قيام ارمنستان نيز داريوش   . شورشيان به ماد برود 
ماد فره ورتيش را       داريوش در.  ازچندين دور نبرد توانست شورش ارمنستان را سركوب كند      

ستگير  سپاه اعزامي داريوش وي را در ري شكست داده د   . شكست داد و فره ورتيش به ري گريخت   
مردي به نام   ) ايران مركزي( ساگارتيه در . كرده به ماد فرستاد و او در همدان به دار آويخته شد  

اين نيز توسط سپاه اعزامي    . ي ماد است قيام كردشاه با ادعاي اينكه از خاندان  خمه تَ چيترَن
دار آويخته    ه ب) اكنون شمال عراق( ربيلاِ در و به ماد فرستاده شده داريوش شكست يافته دستگير  

زماني كه فره ورتيش در ماد قيام كرده بود مردم پارت و گرگان از او حمايت كردند         . شد
داريوش نيروي امدادي براي   .  كه شهريار پارت بود را بيرون راندند     - پدر داريوش  -وگشتاسپ 

       شورشيان را سركوب كرد وآرامش را به پارت          پدرش فرستاد وگشتاسپ پس از دوجنگ بزرگ 
اين .  قيام كرد ومردم به دور او گرد آمدندهراد فَدر مرو نيز مردي به نام . ان برگرداندوگرگ

                                                           
 . متن كامل اين نوشته در متن سنگنبشتة بغستان خواهد آمد    -1
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در پارس مردي   .  شورش نيز مثل بقيه به تدبير داريوش و به دست سپاه اعزامي او به شكست انجاميد         

و چند  مدعي شد كه بردِيه است و بخش عظيمي از پارسيها از او حمايت كردند   زدات وه ي به نام 
هوادارانش در سه موضع و سه       اين مرد و . پايداري ورزيدند  نيروهاي اعزامي داريوش   برماه در برا

.   سرانجام دستگير شد و به فرمان داريوش در پارس به دار آويخته شد          جنگ بزرگ شكست يافت و 
در سيستان    سپاه داريوش   .  از وه يزدات هواداري كرده سر به شورش برداشتند   مردمي  در سيستان نيز  

سه جنگ بزرگ با شورشيان داشت، و توانست شورش را سركوب كرده آرامش را به منطقه     
مردي به نام     درميان گرفتاريهاي داريوش در پارس و شرق كشور، بابل مجددا شوريد و         . دبرگردانَ

 توسط    ارخه نيز مثل ديگر شورشيها. شد پادشاه است دومر ص با ادعاي اينكه پسر نَبوخَذنَ هرخَاَ
 . سپاه اعزامي داريوش شكست يافته دستگير شد و او را در بابل به دار آويختند      

داريوش بزرگ پس از شرح اين وقايع تأكيد ميكند كه همة رهبران شورشها با نيرنگ و           
دروغ مردم را به دور خودشان گرد آورده بودند، ولي خداي بزرگ به او كمك كرد تا همة اين       

 سپس به همة شاهان آينده توصيه      او. ان را يكي پس ازديگري ازميان بردارد دروغگويان و فريبكار  
 .ميكند كه از دروغ و نيرنگ بپرهيزند كه عواقب دروغ خوشايند نخواهد بود       

او نسبت به سركشان و شورشگران مدارا نميكرد       . گذشت بود  داريوش فرماندهي قاطع و بي 
 بريدن  ودرآوردن چشم    .رفتار ميكرد    هرحمان بي  نسبتا يافت درمجازاتشان   چون برآنها دست مي   و

گوش و بيني و به نمايش نهادن مذلت آميز مدعيان شكستخوردة سلطنت از روشهاي كيفردهي او       
روشهاي رعب انگيز داريوش درسالهاي آغاز سلطنتش امنيتي سراسري را دركشور پهناور او      . بود

ت اورا تثبيت نمود و به او امكان داد كه در     كه ميراث كوروش وكام بوجيه بود برقرار كرده سلطن   
غياب هر صداي مخالفي كوس مشروعيت مطلق بنوازد و خويشتن را مورد حمايت خداي جهان  

در گزارش بغستان، او همة كساني كه مخالفش بودند را پيروان دروغ مينامد و تأكيد ميكند             . بنامد
 ازآنِ ايشان نيست، و آن كس كه ميگويند     كه آنها به دروغ خودشان را به اسمي نسبت ميدهند كه     

او با اين شگرد ميخواست به مردم القا كند كه نامهائي كه اين مدعيان برخودشان بسته اند        . نيستند
متعلق به كساني است كه در قيد حيات نيستند، و اينان كسان ديگرند و شياد و مردم فريبند و دروغ          

 نخستين كس كه با اين شگردِ  . كنند و به مقصدشان برسند   ميگويند تا مردم را به دور خودشان جمع   
 متهم به دروغگويي و ادعاي ناحق شد بردِيه بود، كه داريوش وي را بردِيه ي دروغين ناميد   ماهرانه

 .و اورا ازميان برداشت 

داريوش در سنگنبشتة بغستان همة پيروزيهايش را به ارادة اهورامزدا نسبت داده وكوشيده              
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درستي     اهورامزدا در برقراري عدل و راستي و   ةاراد انمود كند كه چونكه هدفش اجراي   است و

درهمة جنگها و دربرابر همة دشمنان       بوده است، اهورامزدا همواره ياور و حامي او بوده و   
او بدينگونه خويشتن را تنها ذات شايستة حكومت كردن قلمداد كرده، و         . به پيروزي رسانده است    

 بتواند خواسته هاي     او تافرمان ببرند كه همة مردم روي زمين وظيفه دارند از او      معتقد بوده  
وي در سنگنبشتة     . آرامش را در جهان به اجرا درآورد     اهورامزدا را، يعني برقراري نظم و امنيت و  

 : رستم نيز چنين نوشته است     نقش 

ا كامياب گردانيده    ام به ياري اهورامزدا بوده كه پشتيبان من بوده و مر    من هرچه كرده
او ياور و نگهبان من بادا، و       .  اين كارها را انجام دهم   تااهورامزدا به من ياري كرد    . است

من امور خويش را به ارادة اهورامزدا واميگذارم و    . كشورم را از بالها در امان بداراد  
 رسيده       را كه به شمامزدادستورهاي اهورا  ! اي مردم. اميدوارم كه رستگاري نصيبم كناد      

 .است رها مكنيد و از راه راست و درست روگردان مشويد     

انسان وقتي اين سخنان را ميخواند يا ميشنود شخصيتي باايمان و پارسا و دادگر و مهرپرور               
از داريوش درنظرش مجسم ميشود و به اين شخصيت حق ميدهد كه بخاطر انجام مأموريت  

قراري راستيها و درستيها هر شيوه ئي را كه صالح بداند     دادگسترانه و مبارزه با كژيها و بديها و بر
ولي لحظة ديگر  .  به كار بندد و مخالفان راهش را به هر طريقي كه مناسب پندارد ازميان بردارد      

 برزبان آورده كه  1شگاف   آتش آور به خاطر مي آورد كه اين خودستائيها را يك زورمند خشم 
همه كس را  د؛ و چيز ديگري برزبان آور   »بله قربان«، و »لبيك« جزكسي اجازه نميداده دربرابر او    به

 ميدانسته  ة خودش  چشم وگوش بست لشكري را فرمانبر  حتي بلندپايه ترين شخصيتهاي كشوري و     
داريوش در كتيبة معروف بغستان فقط از شش تن رؤساي خاندانهاي بزرگ پارسي كه اورا         . است

 ولي جزاينها از تمام امراي ، ياد كرده»دوستان من « نام براي حصول سلطنتش ياوري كردند به  
اين شش تن همان    . نام برده است  ) فرمانبر من   (»امنا بندك  «ارتش و كارگزاران دولتش باعبارت      

سپهداران نيرومندي بودند كه با روي كار آمدن او اعضاي شوراي سلطنت را تشكيل دادند و             

                                                           
 زود ماتش كرد وخشم شه  ؛شاه با دلقك همي شطرنگ باخت  : مولوي رومي داستاني را چنين ميگويد    -1

 كه بگيراينك شهت اي   ؛ يك يك آن شطرنج ميزد برسرش، و آن شه خشم آورش! گفت شه شه.بتافت
 باخت دست ديگر و شه مات . و او شده لرزان چوعود از زمهرير؛ بار ديگر باختن فرمود مير…لتبان  ق

 يك لحاف و ششنمد برخود ، دلقك از جا جست و در كنجي خزيد. وقت شه شه گفتن و ميقات شد؛شد
تو خشم  با چو!  شه شه، شه شه، اي شاه گزين: هان چه كردي چيست اين؟ گفت :  گفت شاهش .كشيد 

 . كي توان حق گفت جز زير لحاف ،آتش شگاف آور
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 براي خودشان كشورزآن هركدام در بخشي از تخت شاهنشاهي بر دوششان نهاده شده بود و پس ا  

داريوش سلطنت خويش را درحقيقت مديون اينها بود و اگر اينها نبودند او  . شاهي كردند
حقيقت . نميتوانست تاج و تخت را از دست فرزندان كوروش بيرون آورد و به خود اختصاص دهد 

اريوش به پاس خدمت عظيمي كه اين   د. بردِيه را نيز همين شش تن ميدانستند  كامبوجيه و  امرِ
يكي در كتيبه اش ذكر كرده و ستوده و از پادشاهان    تن به او كرده بودند نامهايشان را يكي   شش

د و همواره در زير چتر حمايت    ن آينده خواسته است كه خانواده ها و فرزندان اينها را گرامي بدار     
 وارد كاخ  - فقط و فقط هفت نفره  -يوشاين شش تن بودند كه با تدبيرخاصي همراه دار . دنبگير 

بعد از آن  ).  پ م522مهرماه ( سلطنت ايران را غافلگير كرده كشتند   نشينِ شدند و اورنگ 
يدار شاهنشاه ايران شد، تا همان راهي را كه  ) داريوش پسر گشتاسپ (وش پور ويشتاسپه   هو

و از تمدن جهاني و نظم و ، كوروش بزرگ آغاز كرده بود بدون تغيير و تبديل كلي ادامه دهد  
 .امنيت وآرامشِ جهان به شايستگي پاسداري كند     

 جهانداري داريوش بزرگ
 داخلي و تثبيت اوضاع شورشهاي سال نخست سلطنتش را صرف سركوب      داريوش سه

 درسند بغستان گزارش نسبتا مفصلي دربارة يكايك شورشها        او.  و ارمنستان كردميانرودان ايران و 
او در اين سند خاطرنشان كرده كه در      . استهمه را ناشي از ارادة اهورامزدا دانسته     و  ارائه كرده 

 داستان اين شورش چنين است كه چون داريوش    .مصر نيز برضد او دست به شورش زده اند   
 كه منصوب كام بوجيه بود با او به مخالفت        فرمانرواي پارسي مصر   آرياندبه سلطنت نشست  

  سكة  با اين هدف     او.ة نظارت داريوش خارج سازد     را ازحيط  مصره   در صدد برآمد ك  برخاست و 
چون اين اقدام به مثابة     . روابطش را با داريوش قطع كرد      و 1عيار به نام خودش زد،     تمامة نقر

 پ م به مصر لشكر  517ي سال  بود، داريوش درحوال برضد داريوش شورشمقدمه چيني براي  
به اطاعت  و دهد؛ مقاومتي نشان ربرابر داريوش چندان نتوانست يا نخواست كه د آرياند. كشيد

 . داريوش درآمده مجددا درمقامش ابقا گرديد   

داريوش در مصر دست به يك سلسله اصالحات سياسي و اقتصادي زد تا رضايت مردم آن       
نخستين كاري كه كرد آن بود كه چون در آن هنگام كاهنان در جستجوي      . جلب كندكشور را 
 شركت نمود و   آپيس    در مراسم عزاي  2 درگذشته بود،  درآن اواخر كه   بودند آپيس  ي خليفه برا

                                                           
 .187 / 4 هرودوت، -1
ة سياهرنگي بود با يك مربع سفيد برپيشاني و نقش يك عقاب برپشت و نقش يك خزوك  گوسال،  آپيس-2
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او بعد از آن به رسم فرعونان       .   جديد مقرركرد آپيس   » و تعيين  كشف« براي هنگفت  هزينه ئي 

 آنها را پدر خطاب    به حضور خدايان مصري رفت و مراسم عبادت به جاي آورد و همچون فرعونانْ   
 يك معبد  ساختمانبعالوه او به هزينة دولت ايران     .  درمصر تثبيت كند  كرد تا تقدس خويش را

اين كاري بود .  و موقوفاتي به آن اختصاص داد كرد آغاز   )خداي بزرگ مصر  (آمون بزرگ براي 
شمرده  مصر كه اينك فرعون و داريوش نيز  بودند  كه هركدام از فرعونان پيش از او انجام داده   

داريوش همچنين درمصر دست به يك سلسله اصالحات اقتصادي زد        . انجام ميداد ايست ميشد مي ب
شد كه كشتيهاي  و از آنجمله ميان شاخة شرقي دلتاي نيل و درياي سرخ به دستور او ترعه ئي حفر    
اين ترعه سواحل  . بازرگاني ميتوانستند از آن عبوركنند و از درياي سرخ به مديترانه حركت كنند    

رق آسيا پيوند     ازراه درياي سرخ به خليج فارس و ش       جنوبي اروپا را   شمالي آفريقا و نيز سواحل   
ميداد و به رونق تجارت بين المللي كمك ميكرد و مصر را به حلقة وصل ميان شرق و غرب مبدل     

 اوهمچنين به كاهنان مصري دستور داد كه      . و باعث شكوفايي اقتصادي مصر ميشد   ميساخت
،   )قوانين شرعي مصر  (با استفاده از احكام فرعونانِ سابق       مصر رامدني و جزايي ة قوانين   مجموع

 كنند، و دستگاه قضايي مصر را نوسازي كرد تا رعاياي     ة او تدوينبنابر اهداف امنيت گستران  
مصري كه تا پيش ازآن بردگان فرعون بودند و هيچ حقي جز حق زيستن و بهره دادن نداشتند         

 كه  -براي بازگشائيِ مدرسة بزرگ طبي مصر . دي برسند ازحقوق انساني برخوردار گردند و به آزا  
 نيز به اودجاهور ريسنت مأموريت داده شد كه از همة توان خود براي ادارة         -مدتي بسته شده بود  

اين مركز مهم پزشكي جهان استفاده كند، پزشكان و كارمندان سابق را به مدرسه برگردانَد، و       
اودجاهور ريسنت كه اينها را در نوشتة   . وزش يابي بپذيرد شاگردان بااستعداد را درمدرسه براي آم    

شاهنشاه فرمان داد كه همه چيزِ خوب به آنها       «يادگاري خويش آورده است متذكر ميشود كه     
 شاهنشاه اين كار را كرد زيرا  ….  داده شود تا پيشه و كارداني خود را بورزند  ] يعني دانش آموزان   [

 1.»ميشناخترا ]  پزشكي علميعني  [علمفضيلت اين 

بود و سبب ميشد كه حاكميت  اقداماتي كه داريوش بزرگ در مصر انجام داد بسيار پرثمر
او با اقدامات دينيش روحانيت مصر را به حاميان       . ايران بر مصر براي مدتي طوالني دوام داشته باشد   

                                                                                                                                             
 آمد ة مصريان باستان همراه با آذرخش ازآسمان فرود مي  ، كه به عقيد بر پوزه و با دمي دوشاخه

 توتم مصريان باستان و مادر زمين و ملت و كشور به شمار ميرفت و مورد        ن گوساله  اي.]29 / 3هرودوت، [
 او ةانتظار ظهور دوبار، مردم مصر مدتي به  )غيبت ميكرد (هروقت يك آپيس ميمرد. پرستش واقع ميشد

 . ، و در روزِ ظهورِ او بزرگترين جشنها را برپا ميداشتند تا اورا مي يافتندمينشستند  
 .195 -194): 1378اميركبير، تهران،   (تد، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي، ترجمة محمد مقدم    اومس. ت. ا-1
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ئي كه براي  خويش مبدل ساخت و بدين وسيله سلطة ايران را در مصر استحكام بخشيد، به گونه         

 .  حركت استقالل طلبانة قابل ذكري در مصر بروز نكرد     مدتهاي درازي

درخاورميانه ازدورترين دوران تاريخ تا امروز، دين و روحانيت مهمترين نقش را در     
  اقتدارطلبيش  ة  و بحكمِ خصيص  روحانيت بحكم ماهيت تاريخيش      .  زندگي اجتماعي بازي كرده اند  

 را به خويشتن اختصاص دهد   و امتياز ناشي ازآن  تا سهمي از قدرت   درهر جامعه ئي ميكوشد هميشه 
قديمترين زمانها با شناختي كه ازتأثير فعال      سالطين نيز همواره از . و از مزاياي آن برخوردار گردد

 را به خودشان نزديك كرده با اعطاي روحانيونداشته اند، دربسيج افكارِ توده هاي عامي   روحانيت  
آنچه سبب شد مغوالن و تيموريان و    .  را جلب كرده اندانادي حمايت و اطاعتشامتياز ملموس م

  ومتوليان ديناعقابشان براي نزديك به چهار قرن در ايران ماندگار شوند، همين درك آنها ازنقش        
استفاده ازآنها در تأمين اطاعت توده هاي تحت ستم و درنتيجه          خريدن وفاداريهاي آنها و 

 اينكه مي بينيم درزمان مغولها اينقدر دارودستگاه    .ه حاكميتشان در ايران بودمشروعيت بخشيدن ب 
عريض و طويل به نام مراكز تصوف در ايران روئيد ناشي ازهمين حمايتي بود كه حكومتگرانِ   

 متولياني كه هيچ كاري جز - به عمل مي آوردند   مذهب  دين ومتوليانِة مغول از ستم پيش 
اگريزي درجامعه انجام نميدادند؛ و در حقيقت توده هاي عامي را از امور           تنبل پروري و تلقين دني    

اگر . دنيايي منصرف ميداشتند تا مغولها با خيال آسوده به حاكميت تاراج گرانه ادامه دهند     
روحانيت در نظامهاي فاسد و متجاوز درراه اجراي نقشه هاي حكومتگرانِ ضدمردمي نقش             

 مردم گرا نيز اگر برسر كار باشند ميتوانند ازآنها در جهت منافع و      ، حاكمانِضدمردمي ايفا ميكند 
مصالح مردم استفاده كنند؛ زيرا كه روحانيت به حكم ماهيت خاصش هميشه ابزار دستِ كسان     

، وكاري به اين ندارد كه جهتگيري  أمين كنندوگروههائي است كه زندگي اورا به بهترين وجهي ت   
به زبانِ ديگر روحانيت درطول    .  به نفع جامعه باشد يا به زيانِ جامعه   اجتماعي اين كسان يا گروهها

  حال اگر نيكاني برسرِ  . تاريخ تا بوده هميشه توجيه گرِ وضع موجود سياسي و اجتماعي بوده است  
 سياسي قرار داشته باشند كه بخواهند درجهت خير و صالح جامعه عمل كنند، روحانيت با     قدرتِ 
 و  ميشودموجود  همين وضعِ ي كه ازاين حاكميت حاصل ميكند توجيه گرِ   امتيازهائ    وهاحمايت

توده هاي عامي را براي حركت در راهي كه اين حاكميتِ نشان ميدهد بسيج ميكند؛ وهرگاه هم       
اين ماهيت    .  سياسي روز حمايت ميكند    ةحكام ستم پيشه برسر كار باشند به همين سان از سلط       

 - به هرشكلي كه باشد-ن خواهد بود؛ زيرا كه دستگاهِ سلطه متوليان دين بوده و هست و همي
هميشه خودش را نگهبان دينِ موجود ميداند و از متوليان دين حمايت ميكند تا ازآنها بعنوان ابزار     
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 .توجيه توده هاي عامي به تبعيت از خودش استفاده كند   

انه خدايان و  هم كوروش و هم داريوش با درك اهميت نقش روحانيت در جوامع خاورمي 
.   گرفتند  معابد و روحانيون را زيرچتر حمايت     اديان اقوام زيرسلطه شان را به رسميت شناختند و      

  سازش درمي آمدند و    تأمين ميكرد با آن ازدرِ  روحانيون نيز چونكه منافعشان را حاكميت 
 خراج به دربار   مشروعيت آن را درميان توده ها تبليغ ميكردند، و بدين وسيله جريان پرداخت باج و      

ايران در سرزمينهاي زير سلطه به راحتي ادامه مي يافت، و كارگزاران ايران قادر ميشدند كه ثبات و        
 . امنيت وآرامش را در اين سرزمينها تأمين كنند     

برنامة كوروش و داريوش ايجاد يك جهان مبتني برآرامش و آسايش براي همگان و بدون       
و اين همان آرزوئي بود كه زرتشت در تعاليم خويش بر      . ي بودجنگ و ستيز و ناامني و ويرانگر    

پاسداري از صلح جهاني و برقرار كردن آرامش و امنيت در جهان  . روي آن تأكيد ورزيده بود 
و تنها راه   . پهناوري كه زيرچتر حمايت كوروش و داريوش بود هزينه هاي سنگيني را ميطلبيد   

ه سرزمينهاي تحت سلطه ومردم ايران مي بايست به دربار ايران    تأمين اين هزينه ها مالياتهائي بود ك   
آنچه جريان اين مالياتها را استمرار مي بخشيد وفاداري شخصيتهاي متنفذ در سرزمينهاي              .  بپردازند 

روحانيت هركشوري بيشترين نقش را در دوام اين وفاداري ايفا  . زير سلطه نسبت به دربار ايران بود 
ه كاهنان مصري به يادگار اقدامات داريوش ازخود برجا نهاده اند، داريوش را  دركتيبه ئي ك  . ميكرد
در اين سند كه مرحوم پيرنيا     . خوانده اند  ) آسمان خداي  (رع  و برادر ) درياهاخداي  (نيتفرزند  

 :  چنين آمده است 1در تاريخ ايران باستان آورده،    

ت كارهائي را كه خدا   اس ) شهر خدايان مصري ( داريوش كه زادة نيت و متولي سائيس     
يعني هرچه در مصر كرد، همان بود كه   (به ارادة خويش آغاز كرده بود به انجام رساند      

 وقتي كه او در شكم مادرش بود، نيت وي را فرزند خويش  …). خواست خدا بود
، همانگونه كه  براندازد  وي را  دست خود را با كمان به سويش برد تا دشمنانِ…دانست، 

 او نيرومند است و دشمنانش را درهمة سرزمينها           ….   كرده بود »رع«خود  براي فرزند  
مصر سفلي داريوش، كه تا ابد جاويد بماناد، شاه بزرگ،          شاه مصر عليا و  . نابود ميكند  

. جهانگير است  است، و نيرومند و) نيت يعني پسر (پسر ويشتاسپ هخامنشي، پسر او 
 . ويش مي آورند و برايش خدمت ميكنند     مردم سرزمينهاي دور با هداياي خود رو به س  

داريوش آرزومند آن بود كه يك حكومت واحد جهاني تشكيل دهد و كل جهان آنروز           

                                                           
  .570:  پيرنيا، تاريخ ايران باستان-1
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 پ م به اروپا لشكر    514  در سال  درتعقيب اين هدف انساني    او.  را تحت فرمان خويش درآورد  

اضافه     به ،) آتن  تراكيه، مقدونيه، چند شهر يونان به جز   (كشيد و بخش اعظم شبه جزيرة بالكان    
 هدف داريوش از الحاق   1.شد متصرف   سرزمينهائي كه اكنون كشور اوكراين را تشكيل ميدهد    

 كه در يونان شهرت فراوان  اورال  ة ناحيسرزمينهاي شمالغرب درياي سياه آن بود كه به معادن  
 پيشبرد برنامة   داشت دست يابد و ازآنها در جهت درآمد بيشتر به منظور تأمين هزينه هاي بيشتر براي    

هدف ديگر او آن بود كه به جنگلهاي ماوراي دانوب دست يابد؛ زيرا        .صلح جهاني استفاده كند 
سازي در درياي مديترانه به هدف تقويت نيروي      ميتوانست از چوب اين جنگلها در صنعت كشتي 

هان يوناني   به نظر ميرسد كه دربارة اين هردو مورد آگا . دريايي ايران در اروپا استفاده كند  
  . به داريوش مشورتهاي شايسته داده بودند و او را به لشكركشي به آن نواحي تشويق كرده بودند   

مراكز  اين مناطق بسيار دور از   لشكركشي به ة داريوش به  موضوع ديگري را نيز ميتوان در انگيز   
ة  يقبائل اسكيت كه درناح   درتوصيفي كه هرودوت از سنتها وآداب و رسوم        : يافتتمدني 

هد، گفته شده كه آنها آداب و رسومي بسيار          دست ميد   به شمالغرب درياي سياه ساكن بودند     
وحشيانه داشتند، و در مراسمي كساني را زنده زنده به هوا پرتاب ميكردند تا برروي نيزه ئي كه      

اينها كارهاي وحشيانه بود، و داريوش كه خود را سرپرست       . درزمين فروكرده بودند فرونشينند       
مدن جهاني ميدانست احساس ميكرد كه وظيفه دارد چنين اقوامي را هرچه بيشتر ازمرزهاي جهان ت

يك گزارش هرودوت نشان ميدهد كه داريوش پيش بيني كرده بود كه شايد           . متمدن دور سازد   
اين   . مجبور شود اين قوم را به طرف شرق در سواحل درياي سياه تا نواحي قفقاز دنبال كند             

دانوب   ة هرودوت، داريوش پس ازعبور از   اين نكته ميتوان دريافت كه بنا به نوشت موضوع را از
 روز برنگشت پل را     60تا او ها را در كنار دانوب گماشت و به آنها گفت كه اگر       يوناني   گروهي از

 يعني با حسابي كه او كرده بوده، اگر قرار بود اسكيتها را به طرف      .تخريب كرده به يونان برگردند
ق تعقيب كند هيچگاه به غرب برنميگشت بلكه از راه قفقاز و آذربايجان به ايران ميرفت؛ و اگر           شر

ولي . قرار بود كه آنها را تا زمينهاي دوردستي تعقيب كند بيش از دوماه وقت اورا نمي گرفت     
مِ   تعقيب اسكيتها به طرف شمال بود و او تا رود ولگا پيش رفت و وقتي اطمينان يافت كه اين قو          

وحشي به حد كافي ازمراكز تمدني دور شده اند دست ازتعقيب كشيده به اروپاي شرقي برگشته راه    
جالب است بدانيم كه برگشتِ او به دانوب درست درهمان     . بازگشت به ايران را درپيش گرفت    

 . زماني بود كه براي يونانيهاي نگهبان پل تعيين كرده بود     
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 پ م متوجه شرق  512ل دولت واحد جهاني در سال  داريوش بزرگ در تعقيب برنامة تشكي   

اين بخش از هندوستان كه پاكستان فعلي را         .  را ضميمة شاهنشاهي ساخت   ندسِ و  ندارا گَشد و 
تشكيل ميدهد، ميراثبر شكوهمندترين تمدنهاي هند باستان بود، و هنر و فرهنگ در آن ناحيه            

المللي ميان  وبي سند از مهمترين مراكز تجارت بين     به مرحلة بسيار پيشرفته ئي رسيده بود، و بنادر جن     
ايران درشرق  شاهنشاهي با تسخيرگندارا و سند مرزهاي    .  شرق و غرب به شمار مي آمد  

در دهة  .  تمام دنياي متمدن شناخته شده را دربر گرفت و در غرب،به پهناورترين حد خود رسيد  
 و    بود ان متمدن خارج از چين و هند جهآخر قرن ششم پ م ايران حاكم واحد و بالمنازع كل   

 .برسراسر درياهاي شرق و غرب تسلط داشت   

او  . داريوش مثل كوروش به خوبي ميدانست كه چه ميخواهد و چه هدفي را دنبال ميكند 
.  كامال شفاف و روشني نسبت به آيندة اهداف خودش داشت     هم يك جهانگير توانا بود هم ديدِ 
 ايران ابداع كردند نه تنها در جهان بي سابقه بود   راي دولتِتشكيالتي كه كوروش و داريوش ب

قرنهاي   بلكه چنان تشكيالتي بود كه در آينده سرمشق همة جهانداران بزرگ تاريخ شد و تا         
  به قصد رونق بخشيدن به بازرگاني بين المللي،       او.  كم و بيش به همان شكل ادامه يافت   متمادي

ايجاد   ) خوزستان تا غرب تركيه (  سارد به شوش  فرسنگي  450بزرگراههاي شاهي از قبيل بزرگراه   
اين جاده شوش را ازراه همدان و آذربايجان به ارمنستان وصل ميكرد، و ازآنجا وارد سرزمين          . كرد

كاپادوكيه ميشد، از روي كيليكيه ميگذشت، فريگيه را طي ميكرد و در ليديا به سارد منتهي شده         
 پست نگهباني و به همين      111هرودوت مينويسد كه درطول اين راه    . ه ميرسيد ژة درياي اي به كران

 روز مسير سارد    90؛ و يك كاروان ميتوانست در مدت   أسيس شده بود   تعداد كاروانسرا و منزلگاه ت   
ة ديگرش از بابل به طرف   ديگري كه يك شاخه اش ازشوش و شاخة جاد1.به شوش را بپيمايد 

ازراه همدان به اسپهان و ازآنجا به ري و سپس به گرگان و       اين دوشهر را  همدان كشيده شده بود
خوارزم وصل ميكرد و از خوارزم به سغد مي پيوست و شهرهاي آسياي ميانه را به شهرهاي درون     

ديگري از ري به جائي كه اكنون نيشابور است وصل ميشد و ازآنجا           ة جاد. ايران پيوند ميداد  
ة خيبر به درون هند كشيده     اين جاده از بلخ به كابل و ازراه تنگ  . به هرات ومرو و سپس به بلخ ميرسيد    

  جادة .ة درياي سند امتداد داشت    بركران ترين شهرهاي سند   شده بود و به طرف جنوب تا جنوبي     
ديگري از شوش به استخر و ازآنجا به كرمان وصل ميشد و ازراه كرمان به زرنگ و سيستان و    

جاده هاي  ة عظيم از   بدين ترتيب يك شبك  . ميرسيد  عمان ة درياي مك كران و آباديهاي كران 
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كاروانرو كه درمسير آنها صدها كاروانسرا و پست نگهباني تأسيس شده بود سراسر خاك            

 . شاهنشاهي را به هم پيوند ميداد 

: به زبان آنروز   ( شهرياري  23 را به دولتش كشورة هرچه بهتر  داريوش به منظور ادار 
شهرياري را بصورت يك دستگاه دولتي منظم درآورد كه سرزمين         و هرتقسيم كرد ) خشَتره پاو 
 ارتش   براي پاسداري مقتدرانه از صلح جهاني  .  را به بهترين شيوة ممكن اداره ميكرد     ه اشتحت ادار

واحد و منضبط نظامي تشكيل داد كه فرماندهي كل آن دردست شاهنشاه بود و در هر شهرياري        
ر محل اداره ميشد؛ پادگانهاي متعددي در سراسر كشور تأسيس كرد           تحت نظر شهريا   )خشتره پاو (

دستگاه قضايي و قوانين مدني و جزايي ايران نيز كه   . و براي ارتش مستمري ثابت تعيين كرد
كوروش و داريوش تنظيم كردند، چنان بود كه در نوشته هاي مورخان يونان باستان با اِعجاب  

وقتي از قوانينِ تغييرناپذير و مورد اطاعت همگان سخن           ازآن ياد شده است، و مردم يونان     
 . را مثال ميزدند »  قانون شاه«و  ) ايران (»قانون پارس  «ميكردند  

داريوش به هدف برقراري عدالت اجتماعي و جلوگيري ازظلم و اجحاف كارگزاران         
به     (دزيشپيرَو دركنار آن دستگاه بازرسي شاهنشاهي موسوم به            دستگاه منظم مالياتي   مالياتي،
از    كه دركشور رواج داد   زريك نام هموزن به   سكه هاي واحد و     و ؛ به وجود آورد  )بريد : عربي

داريوش تشكيل دادند سراسر كشور   دركنار همة اينها دستگاهي كه كوروش و 1.طالي ناب بود
رگزاران  براي جلوگيري از امكان اجحاف كا . شاهنشاهي را به شيوه ئي كامال پدرانه اداره ميكرد    

 ان دولتي به رعايا نظام نظارت پيشرفته ئي ايجاد كرد كه نمونة آن را ميتوان از راه بازخواني هزار     
 2.مورد بررسي و تحقيق قرار داد    پروندة خشتي برجا مانده در آرشيو تخت جمشيد    

داريوش خويشتن را پاسدار تمدن جهاني و مسئول آبادكردن جهان ميدانست و همواره در           
درنوشته هاي يونانيان باستان موارد متعددي ذكر شده كه نشان ميدهد در    .  كوشا بوداين راه

ة يوناني  هرودوت مينويسد كه درجزير. حقيقت هدف او از جهانگشايي چيزي جزاين نبوده است 
ايراني بزرگان جزيره كارگزار .  مليتوس هرج ومرج حكمفرما بود وكشاورزي از رونق افتاده بود

اگر شما نميتوانيد سرزمينتان را آباد بداريد و امنيت برقرار كنيد، ما             : و به آنها گفت  را دعوت كرد  
يونانيهاي ديگري را كه سرزمين خودشان را آباد كرده اند به اين جزيره خواهيم آورد تا برشما             

وي ادامه ميدهد كه پارسيها با اين ترتيب امنيت وآرامش را درجزيره برقرار         . حكومت كنند
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 1. كردند

داريوش چنان قدرتي داشت كه اگر مثل شاهان سامي ميخواست خودش را فرزند خداي   
اما او كه يك مزدايسنا  . آسمان بنامد و نوعي خدايي براي خودش قائل شود، مردم قبول ميكردند   

بود، به رغم همة شكوه و غرورش خودش را پادشاه مورد حمايت اهورامزدا معرفي كرد و درصدد  
 به خويشتن لقب نمايندگي خداي آسمانها بدهد يا پيرامون خويش هالة تقدس ديني   برنيامد كه 

او شاه بود؛ چنان شاهي كه همة شاهان زمين تسليم او بودند و فرمانهايش را به اجرا در   . بكشد
انسان وقتي . ولي فراتر از شاهي هيچ قدسيتي را براي خودش جستجو نميكرد . مي آوردند 

صداقت گفته هاي وي كمتر ترديد به خود راه ميدهد؛ زيرا لحن       ا ميخواند در كتيبه هاي داريوش ر 
.  نوشته هاي او به حدي صادقانه به نظر ميرسد كه انسان را از ته دل به تصديق گفته هاي او واميدارد          

فقط درموضوع بِرديه است كه انسان به خودش حق ميدهد پرسشهائي ازخودش بكند؛ ولي ازوقتي       
 وآرامش را دركشور برقرار كرد و به دنبال كردن برنامه هاي جهانسازي پرداخت،  كه او امنيت

 بود كه ايمان مزدايسنااو يك ايراني .  شك كنداوة ادعاهاي ديگر انسان دليلي نمي يابد كه دربار 
 است، و اگر خداي جهان به او كمك كرده است  خداعميقي داشت و معتقد بودكه هرچه دارد از  

ه جهان شود به خاطر عقيده و ايمان پاكش به خدا و بخاطر نيت خيرش بوده كه ميخواسته    تا شاهنشا
دليلي هم وجود ندارد كه انسان خيال كند او در   .  امنيت و عدالت را در جهان برقرار بدارد  صلح و

او با ايمان صادقانه ئي كه به خدا داشت براي خويشتن يك مأموريتي   . اين ادعا صادق نبوده است 
ائل ميشد كه معتقد بود خدا به او محول كرده است؛ و آن سرپرستي جهان متمدن به خاطر مبارزه       ق

 اين عقيده را در نقوش برجسته ئي كه در بناي       .با كجيها و بديها و نشر راستيها و نيكيها بود        
نُمادِ  درآنجا شاهنشاه ايران را مي بينيم كه با   . تخت جمشيد برجا نهاده به خوبي نشان داده است  

ة  بدي كه به شكل جانور غول پيكر و افسانه يي تصوير شده درجنگ است و درآستان   ) سمبل (
 او كه عميقا به حقانيت راه خويش ايمان داشت و خود را يگانه برحق    .پيروزي برآن قرار دارد  

 :جهان مادي ميشمرد در كتيبة بغستان چنين ميگويد   

. پادشاهي را اهورامزدا به من عطا كرده است اين . به توفيق اهورامزدا من سلطنت ميكنم
 كشور در   23نام  (اينها هستند كشورهائي كه به ياري اهورامزدا به تسخير من درآمده اند         

همه به عنايت اهورامزدا از من فرمان مي برند، باجهايشان را نزد من   ). اينجا ذكر شده است
در . نهند  ه روز، به مورد اجرا مي مي آورند، و هر فرماني به آنها بدهم، چه شب باشد و چ     
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هركس دشمن بود بر او سخت    اين سرزمينها هركس دوست بود بوسيلة من نواخته شد و  

به ياري اهورامزدا مردم اين سرزمينها احكام مرا به مورد اجرا در مي آورند و      . گرفتم
عطا كرده است  سلطنت را اهورامزدا به من .  بدانگونه كه به آنها فرمان ميدهم رفتار ميكنند     

 همة دستاوردهاي    ….  و اهورامزدا به من ياري كرده تا اين سرزمينها به اطاعت من درآيند        
من به همت خود من و به ياري اهورامزدا و ديگر خدايان كه وجود دارند، حاصل آمده   

اهورامزدا و ايزدان ديگر ازاين رو مرا ياوري دادند كه من ستمگر ودروغگو و       . است
پيشه نبوديم و زيردستان را نيازرديم، بلكه          خاندانم ستم   تجاوز نبودم؛ من و    فريبكار وم  

 اي كه پس  …. برطبق احكام و قوانين رفتار كرديم و ظلم و زورگويي را برافكنديم   
دروغگويان و سركشان را مپرور، بلكه آنان را تباه و   ! ازمن اينجا به سلطنت خواهي رسيد  

 . نابود كن

بر يك نكته تأكيد كرده كه تا آنروز درجهان بي سابقه بود، وآن    داريوش در اين كتيبه 
ياري اهورامزدا و ديگر خدايان كه وجود  ( اقوام تحت سلطه اش بود   به همة خدايانِ  ابراز احترام

اين گفته نشان ميدهد كه داريوش براي همة خدايان و دينهاي اقوام زير سلطه احترام قائل   ). دارند 
اگر در .  در اين سند به وجود خدايان همة اقوام تصريح كرده است شين احترامبوده و براي ابراز ا

 خاورميانه و شمال      كليتِ آسياي ميانه و نظر بگيريم كه چنين اعترافي ازطرف شخصيتي است كه      
 است، اين سرزمينها  اختياردار جان ومال مردم  را زيرنگين دارد و و بخشي از اروپاي شرقي ا قآفري 

 اندازه جلو رفته      يشويم كه شاهنشاهان هخامنشي در قبال آزادي عقيدة ديني تا چه    آنوقت متوجه م
 اين بيان   .بوده اند، و اقوام زير سلطة ايران تاچه اندازه از آزادي عقيدتي برخوردار بوده اند     

داريوش، و نيز سند حقوق بشر كورش و بسياري اسناد ديگر كه از داريوش بازمانده است، نشان    
 دولت ايران در آن روزگاران، به تعبير امروز، يك دولتِ به تمامِ معنا الئيك بوده، يعني            ميدهد كه

نه تنها با عقايد و اديان مردم درون كشور كاري نداشته بلكه خويشتن را حاميِ همة اديان و عقايدِ          
 ). و اين يكي را متن تورات گواهي ميدهد  (موجود در جهان نيز ميدانسته است  

يبة نقش رستم چنان مينمايد كه تنها بدان هدف سلطنت ميكند كه راستي را         دركتداريوش 
درجهان برقرار بدارد و ناراستي را از جهان براندازد و دادگري و درست كرداري را به مردم جهان          

 : وي در اين كتيبه چنين ميگويد   . بياموزد

او . ده ميشوداو اين شكوه را ايجاد كرد كه به چشم دي     . خداي بزرگ است اهورامزدا  
داريوش شاه  . او به داريوش شاه خرد و كارداني عطا كرد    . خوشبختي را براي انسان آفريد  
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آنها نيستم كه     يار م كه راستي را دوست دارند، و    يمن به عنايت اهورامزدا يار آنها   : گويد

.  خواست من آن نيست كه زورمندان به ناتوانان بدي كنند       . ناراستي را دوست دارند   
آنچه راست است همان    . من آن نيست كه ناتوانان به زورمندان بدي كنند   خواست 

هرچه . ور نيستم   آمن خشم  . من يار كسي كه پيرو دروغ باشد نيستم  . خواست من است 
 خشم بر خودم  وقتِمن به  . به وقت خشم بر من بروز كند به نيروي فكرم آن را مهار ميكنم         

كامال مكند بر وفق همكاريش به او پاداش ميدهم     كسي كه با من همكاري  . مطَلَّس .
خواست من   . كسي كه آسيب ميرساند بر وفق آسيبي كه رسانده باشد اورا كيفر ميدهم            

كيفر  خواست من نيست كه كسي كه گزندي ميرساند بي     .  نيست كه به كسي گزندي برسد  
 هرچه كسي برضد كسي ديگر بگويد براي من قابل قبول نخواهد بود مگر كه . بماند

هرچه كسي به قدر توانش براي خشنودي من   . بياوردبراي متقاعد كردن من دليل و برهان  
 .انجام دهد مرا شاد و خشنود ميسازد 

در اين كتيبه ها داريوش يك زرتشتي تمام عيار جلوه ميكند كه براي نشر نيكي و راستي و               
ست كه در هيچ جا او  اما شگفت ا. درستي و عدالت ظهور كرده و خدا اورا ياري رسانده است 

خود بپرسيم كه آيا علت اين غفلت تعمدي    ما عالقه داريم از . نامي از زرتشت به ميان نياورده است    
از ذكر نام زرتشت آن بوده كه داريوش نميتوانسته نام هيچ موجودي را جز نام اهورامزدا در كنار      

ر اينكه او زرتشت را ميشناخته و نام خود ببيند، حتي اگر اين نام به زرتشت تعلق داشته باشد؟ د
  سخنان او شباهت به سخنان زرتشت دارد، و .جاي هيچ مجادله ئي نيستپيرو تعاليم زرتشت بوده  

كه او در سنگنبشته هايش به كار برده عموما شاهد آنست كه او يك         و تعبيرهائي   اصطالحات
انيم اين احتمال را بدهيم كه   البته ما ميتو. زرتشتي بوده و زرتشت را خيلي خوب ميشناخته است    

تقدس شخصيت هنوز در ايران مرسوم نبوده، و آن تقدسي كه زرتشت درعهد ساساني كسب          
كرد هنوز در ايران رواج نيافته بوده، وهمة تقدسها ازآنِ اهورامزدا بوده، و به همين دليل هم   

ر دور بداريم، حق داريم كه   اگر اين احتمال را از نظ .  به ميان نياورده است   زرتشتداريوش نامي از 
كتيبة    ند و او همه چيز؟ او در    ااز خودمان بپرسيم كه آيا براي داريوش همه كس و همه چيز هيچ     

بغستان در عين اينكه از فرماندهان شايسته ئي كه مأمور سركوب شورشها بوده اند نام مي برد، ازآنها              
او در اين كتيبه تصريح دارد كه   . ميكند ياد ) فرمانبر (كندبنه بعنوان دوست بلكه با عبارت    

خودش و به پشتيباني اهورامزدا حاصل كرده، يعني كسي درآن حد نبوده    تماما دستاوردهايش را    
 . كه او را ياري دهد؛ و تنها ياور او اهورامزدا بوده و بس  
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پيروزي غرور مي آورد و سبب ميشود كه انسان پيروزمند خودش را از همه حيث برتر و       

اين غرور از خصايص ذاتي انسان   .  خاصي براي خودش قائل شود تَفَرُّدِر از ديگران بپندارد و  بهت
ولي فضيلت ازآنِ انساني است كه به رغم غرور      . است و هيچ فردي در روي زمين از آن مبرا نيست    

پيروزي و احساس تفرد و يكتايي و بي همتايي، خودش را بت نكند و انتظار نداشته باشد كه    
نه تنها داريوش بلكه همة زورمندان خاورميانه چنين تفردي را براي    . گان وي را بپرستند  هم

آنها براي پيروز شدنشان از ياري ديگران مدد ميجويند و وقتي        .  خودشان قائل بوده اند و هستند  
شان سهيم   پيروز شدند همة پيروزي را ازآنِ خود ميدانند، و نميتوانند كس ديگري را در پيروزي          

 . بينند ب

درخاورميانه سنت چنين بوده كه رهبر پيروزمند ازخويشتن بتي بسازد وآن بت را            ولي 
به هركدام از سلطه گران پيروزمند درخاورميانه كه         . بپرستد و از همگان بخواهد كه آن را بپرستند        

  بنگريم خواهيم ديد كه خويشتن را شايسته ترين فرد روي زمين براي حكومت كردن مي پندارد و     
انگارد، و با اين ديد از همگان ميخواهد كه اورا      همه كس و همه چيز را در برابر خودش هيچ مي  

قلبا هم خداشناس و      مدعي ايمانداري و خداشناسي هم باشد، و     اگر او. بستايند و بپرستند    
حامي انصاف و عدل باشد، باز هم وقتي به اعماق روحش       ومبلّغخداپرست باشد، و درعمل هم   

كنيم خواهيم ديد كه او دردرون خودش ازخودش يك خدائي ساخته است و از همگان       غور
هركس  . انتظار دارد عالوه برخداي آسمانها خدائي كه در او هست را نيز مورد پرستش قرار دهند    

حاضر به پرستش بت او نشود درنظر او مخالف ارادة خدا است؛ زيرا او خيال ميكند آنچه دارد     
ستيش به او داده است و كساني كه اورا نستايند و نپرستند، چون ارادة خدا را    خدا بخاطر خدادو

نه تنها دردنياي   . ند و بايد از صحنة روزگار محو شوند    اكفران كرده اند درخور تكفير و نابود شدن  
آن كساني كه با ادعاي توليت و سرپرستي دين و نمايندگي خدا        .  باستان بلكه امروز نيز چنين است     

چنان    ند كه آمده اند تا پرستش انسانها را براندازند و       اصحنة فعاليت اجتماعي ميشوند و مدعي   وارد 
عملكردهايشان در    فراهم آورند كه هيچ موجودي جز خدا قدسيت نداشته باشد، وقتي به       را بستري 

 گريم خواهيم ديد كه اينها خواه و ناخواه خودشيفته شده اند و خودشان را    بنزمان قدرتمداري    
ارة خودشان است؛ و از انسانها انتظار      خدائي كه از او سخن ميگويند نفسِ اَم   وبه جاي خدا نهاده اند 

بسته از  چون و چرا در اطاعت او باشند و چشم وگوش دارند كه اين نفس را بپرستند و بي    
 .كنندخواسته هاي او تقليد كنند و هرچه او تعليم داد را اجرا   

 كه با وجود تمام غروري كه داشت ازمردم نخواست كه اورا    فضيلت داريوش درآن بود
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 همچون او دادگر و   بپرستند بلكه به همة رعايايش توصيه ميكرد كه خدا را بستايند و بپرستند و            

مهرپرور باشند و دروغ و ستم و زورگويي را در خود راه ندهند و راستي پيشه كنند تا مورد عنايت          
 همواره با تكرار مكرر تأكيد ميكند كه هرچه دارد و هرچه          اگر او . خداي جهان واقع شوند  

به دست آورده به عنايت اهورامزدا بوده است، در واقع ميخواهد به انسانها اين درس را بدهد كه              
 شخصيتي   همه چيز از اهورامزدا است و انسان در برابر اهورامزدا هيچ است، حتي اگر اين انسانْ

 من كه هيچ جا نگفته  مدعيان سلطنت  يروزيهايش بردشمنان و  وي درشرح پ . چون داريوش باشد
پيروز شدم، بلكه باربار تأكيد ميكند كه اهورامزدا سپاه مرا به پيروزي رساند و اهورامزدا دشمن مرا       

انسان زماني به فضيلت داريوش پي مي برد كه اورا با كسي چون اسكندر مقدوني    . شكست داد
 همينكه در خاورميانه پيروز شد، صراحتا   -درجاي خود خواهيم ديد  چنانكه -اسكندر . مقايسه كند

او حتي . خودش را خدا ناميد و از افسرانش خواست كه اورا مثل خدا مورد پرستش قرار دهند  
انتساب خويش به پدرش را نيز نفي كرد و ادعا كرد كه خدا ازآسمان پائين آمده با مادرش همبستر           

ليكن داريوش . ن است و بايد همگان وي را خدا بدانند و بپرستند  شده است و او تخمة خداي آسما 
در كتيبه هايش هيچ جا ادعا نكرد كه خدازاده است يا با خدا ارتباط دارد، يا داراي تقدسي خاص             

بلكه همه جا تأكيد نمود كه چون مطيع خدا است خدا به او  . است، يا از طرف خدا مأموريتي دارد
يهايش بدان خاطر حاصل آمده كه درست كردار و راست گو بوده و با     عنايت دارد و همة پيروز 

 يعني او در كتيبه هايش  .بديها مخالفت ورزيده و هدفش آن بوده كه بدي را از جهان براندازد  
 داريوش هم اگر مثل  .ة نيكيها و ستيزندة بديها باشد      باربار تلقين ميكند كه انسان بايد مثل او ستايند     

  يا اگر مثل شاهان سامي ادعاي نيمه خدايي و پيامبري كرده بود، يي كرده بود،اسكندر ادعاي خدا 
 بود و هيچگاه نخواست خودش را     مزدايسناكسي به او اعتراضي نميكرد؛ ولي او يك ايراني و يك  

او همة حقانيتها را ازآنِ خودش ميدانست، منتها حقانيتي كه يك   . از حد يك انسان فراتر بداند
او در همه جا خودش را يك انسان مزداپرست و يك بندة راستين       . يتواند داشته باشد انسان برتر م

 .  اين هيچ ادعائي نكرده است جز و  نمودهخدا و يك شاه نيرومند و مطاع معرفي   

فضيلتي كه شاهان ايران برشاهان جهان قديم داشته اند در همين نكتة ظريف نهفته است، و   
جز شاهان ايران همة شاهان خاورميانه از شاهان    . ان استاين فضيلت فقط مخصوص شاهان اير   

، بزرگ بابل، آشور، كلده، و مصر گرفته تا شاهان كوچك شهرهاي سوريه و لبنان و اسرائيل           
خدا يا نيمچه خدا و فرستادة ويژة خدا ميدانسته و به آن ادعا تصريح      خودشان را خدازاده و

 ميگفتند كه   - دوتن از معروفترين شاهان اسرائيل     -ن به عنوان مثال داوود و سليما   . ميكرده اند 
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 و  ميكند و راهنمايي ميگويد  و خدا همواره با آنها سخن  هستندمأموران بالواسطة خدايشان يهوه   

آنها    پيش از.  تا در ميان قوم اسرائيل به اجرا بگذارند ميدهدقوانين و مقررات آسماني را تحويلشان   
يكردند كه پيامبر خداي خودشانند و از پيش خدايشان الواح شاهان كلده و آشور تصريح مة هم

 آماده تحويل ميگرفتند تا مردم براساس دستورهائي كه در آن نوشته شده بود براي اين شاهانْ     
ة سامي كه درصدد كسب قدرت بوده     بعد ازاينها نيز هركدام از شخصيتهاي برجست     .بندگي كنند

تقدسي آسماني كسب ميكرده     داشته و به اين وسيله  خودش را فرستادة خداي آسمان اعالم مي  
 .است

. ايران در زمان داريوش تنها ابرقدرت سياسي جهان و حاكم بالمنازع خاورميانه بود     
 و پنجاب در شرق، تا بالكان و سواحل و جزائر     )سيحون  (سيردريا  مرزهاي امپراطوري داريوش از 

وي درياي خزر درشمال تا يمن و اريتره و نيمي      مديترانه و درة نيل در غرب، و از سرزمينهاي دوس        
اينها هستند كشورهائي كه داريوش دركتيبة نقش رستم ازآنها       . از سودان در جنوب گسترده بود  

، سغد   )بلخ(پارس، ماد، خوزستان، پارت، هرات، باختر   : بعنوان اياالت شاهنشاهي نام مي برد
تتگوش   ، )سند ( هندوش  ، )شرق كرمان  ناحية   (، رخَّج) سيستان( ، خوارزم، زرنگ     )ماوراء النهر (
نواحي ( سكا تيزخود    ،)نواحي شرق سيحون  (1 خوار  ، سكا هوم )كابل و پشاور  (، گندارا   )نجاب  پ(

، ارمنستان،   ) و سودان مصر(، عربستان، مدرايه  ) عراق و شام (، بابل و آشور   )شرق درياي سياه  
نواحي  (، سكاي پاردريا   )ر درياي ايژهسواحل وجزائ (، ليديا، ايونيه  )كاپادوكيه (توكه پ كت

، پوتايا    )بلغارستان و روماني    / تراكيه (، ايونيه تكابرا   )مقدونيه  (، سكودرا   )اوكراين و غرب آن كشور 
 قرن درنگاهي به كشورهائي كه  ).  تونس / قرطاجنه (، كركا )مكران  (، مكا)سودان( ، كوشيا )ليبي(

.  كه ما به عظمت كشور داريوش پي ببريمدرجهان به وجود آمدند كافي است ميالدي بيستم 
درون مرزهاي كشور شاهنشاهي   در سال ديگر170تا  كشورهاي امروزي كه درآن روزگار و

تاجيكستان،   : عبارتند از  ميرفتند  بشمار دولت هخامنشي جزو اليتجزاي   ايران قرار ميگرفتند و
، گرجستان، ارمنستان، تركيه،  افغانستان، پاكستان، ايران، آذربايجان   ازبكستان، تركمنستان، 

جزائر   و و رودسكريت و مالتاير بلغارستان، قبرص، نيم بيشتر خاك يونان امروزي به اضافه جز    
                                                           

به معناي خوردن  ) بر وزن ورق (»ورگ « گياه معروف است كه در اوستا ازآن نام برده شده است؛  »هوم« -1
اينها شاخه ئي از قبائل كهني بودند كه در گاتا با نام  . است كه امروز نيز درزبان بلوچي استعمال ميشود 

شاخه ئي ازاين قبائل در آينده .  ناميده شدند»توران« ازآنها نام برده شده بود، و دراساطيرِ ما »تورهيا«
اين سرزمين تا چند     . به ناحية خضدار و كويته كوچ كردند و نام خودشان را برآن سرزمين اطالق كردند    

 .قرن بعد از فتوحات اسالمي نيز نام توران را برخود داشت
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 . مصر، ليبي، تونس اردن، ن، ي درياي ايژه، عراق، سوريه، لبنان، اسرائيل، فلسط   

دبيرترين،    بات ، و كه به گواهي تاريخ يكي از درخشانترين چهرة سياسي جهان     بزرگ داريوش
 درآن مرحلة ، است كه چشم جهان تا كنون به خود ديده است پدشاهي  قاطعترين، و پرقدرت ترين     

او   .  كه درزيرِ نگين داشت   بود يزماني شايسته ترين شخصيت براي رهبري آن سرزمين پهناور       
ي شايد اقدام او براي براندازي سلطنت عدالتگرا .  خودش اهميت خويشتن را به خوبي درك ميكرد

 .، عالوه بر رقابت خانداني، ناشي از همين درك او بوده است        و حاميش گائوماتا بردِيه

خزائن وگنجينه هاي روي زمين به خودش         مالك زمين و   داريوش بعنوان يگانه شاه جهان و    
حق ميداد كه كلية ذخاير موجود درگنجخانه هاي جهان را به گنجخانة شاهنشاهي انتقال دهد و         

گيرد؛ او به خودش حق ميداد كه از اقوام تابعش بخواهد كه     ادارة امور جهان به كار آنها را در
خراج به دربار او بفرستند و فرزندانشان را         را بعنوان باج و شانپيوسته بخشهائي از ثمرة كار و تالش  

امنيت جهاني دراختيار او قرار      براي خدمت درارتش شاهنشاهي و اداي وظيفه درحفظ صلح و     
 تا او بتواند از تمدن بشري و ارزشهاي تمدني پاسداري كند، و امنيت وآرامش را براي همة        دهند

مالياتهائي كه اوازمردم ميگرفت بهاي ثبات وآرامشي بود كه او در   . مردم خاورميانه تأمين نمايد 
 او حتي خودش را پدر تمدن جهاني تصور ميكرد و به همين خاطر هم بود.  برقرار كرده بودجهان

 طبق دستورالعملهائي ملل تابعه را از بسياري ازكارهاي      اوكه در گزارشهاي يونانيان مي بينيم كه    
چنانكه بنوشتة ژوستين، داريوش بزرگ وقتي شنيد كه مردمي            . نابخردانه و ضدتمدني منع ميكرد      
  بخاطر رضاي    شان كودكانشان را تقديم خدايانشان ميدارند و   درشمال آفريقا درمراسم عبادي    

خدايانشان سر مي برند، و شنيد كه مردمي در آنجا گوشت سگ ميخورند، مأموراني را به قرطاجنه       
 كه ازخوردن گوشت  دادساكن اين شهر دستور ي درشمال آفريقا فرستاد و به يونانيان و فينيقيها     

 1. كنندخودداري  قرباني كردن انسان در پيشگاه خدايان  سگ و

 بي رحمانه عمل كرد و تمام  درمقابله با شورشها  درسالهاي نخست سلطنتش  او گرچه
سنگدالنه نابود ساخت؛ اما    )  كساني كه آنها را دروغگويان و مردم فريبان خواند    (مخالفان خود را  

پس ازتثبيت قدرتش شيوة عطوفت آميز كوروش را درپيش گرفت، آزاديهاي عقيدتي و فرهنگي                
 و   رسوم  روش بود برقرار نمود، و خدايان وآداب و     اقوام زيرسلطه را به همان نحوي كه در زمان كو     

احترام او به عقائد و آداب و   . اقوام ديگر را به رسميت شناخته مورد احترام قرار داد فرهنگهاي  
رسوم اقوام زير سلطه به حدي بود كه به دستور او در اين سرزمينها با هزينة سلطنتي معبدها برپا         

                                                           
 .1527 پيرنيا، -1
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گرچه ما حتم داريم كه . موال و امالك وقفي درنظر گرفته ميشد   و به دستور او براي معابد ا ،ميشد

سلطه  رِ داريوش اين شيوه را بقصد جلب اطاعت و حمايت مردم و رهبران ديني كشورهاي زي       
درپيش گرفت، اما اين شيوه از آزادانديشي شخص داريوش ناشي ميشد كه يك ايراني    

بسيار ثمربخش بود و از او در ميان همة اقوام  داشت  تأثيري كه شيوة آزادمنشانة او. مزداپرست بود
مقدس و طاهر ساخت كه همگان اورا قلبا دوست      خاورميانه يك شخصيت متدين و خداشناس و    

جهاني كه مردم عادت كرده بودند براي ازميان بردن اديان و    اين بدانجهت بود كه در . ميداشتند 
پدرانة    و آزادمنشانه و  ه شيوة انسان دوستان خدايان همديگر به طور دائم در ستيز متقابل باشند، 

داريوش بزرگ به گونه ئي بود كه هر قومي مي پنداشت داريوش بر دين او است و از خداي او  
در اثر همين سياست حكيمانه بود كه در مصر اورا فرزند نيت و برادر رع و از تبار                . پيروي ميكند  

رد پرستش قرار دادند؛ و در يونان او را كم و    فرعونان دانستند و به عنوان يك فرعون مقدس مو  
و اين لقبي بود ( لقب دادند »شاه بزرگ« و »شاه شاهان«بيش همپاية خداي بزرگ يونانيان شمرده   

 .  تا سرحد تقديس ستودند     انديشمندان يوناني وي را ، و)كه در يونان مخصوص زئوس بود 

سراغ نداريم كه به اندازة     را در تاريخ جهان   رهبر سياسي   پس از كوروش بزرگ هيچ    
ة يك  جا چهرداريوش از طرف اقوام زير سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و همگان در همه   

علت اين تقدس و احترام همان است كه كوروش و داريوش     .  باشند   انسان مقدس را دراو ديده 
را براي همگان آرامش وآسايش     امنيت وبرقرار كردند كه  دركشور پهناورِ هخامنشي     نظامي را 

به ارمغان آورد و به دوران ستيزه هاي دائمي اقوام و ملل براي مدتها پايان داد، و صلح همگاني را            
 .برقرار كرد تا همگان در ساية اين آرامش و امنيت به كار و سازندگي ادامه دهند      

 )بيستون( در بغستان سنگنبشتة داريوش بزرگ
ويشتاسپ، نوة ارشام،      ه پارس، شاه كشورها، پور منم داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شا 

پدر من ويشتاسپ، پدر ويشتاسپ اَرشام، پدر ارشام اَريارمن، پدر      : داريوش شاه گويد. هخامنشي
ازاين رو به ما هخامنشي    : داريوش شاه گويد. ]بود  [ اريارمن چيشپيش، پدر چيشپيش هخامنش     

. از اين پيشترها خاندان ما شاه بوده اند    . ه اندافراد خاندان ما از اين پيشتر سرور بود    . گويند
ما پشت اندر پشت . م ا من نهمين.  تن از خاندان من پيش از من شاه بوده اند 8: داريوش شاه گويد

 .پادشاه بوده ايم 

اهورامزدا پادشاهي را به من عطا كرده  . به عنايت اهورامزدا من شاهم: داريوش شاه گويد
:  بعنايت اهورامزدا بر اينها پادشاهم  . ند كه به من رسيدند   ين سرزمينها  اي: داريوش شاه گويد. است
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دريا، ليديا، ايونيه، ماد،  ، پشت )مصر(مدرايه ، بابل، آشور، عربستان،    )خوزستان ( خَوجِيه پارس، 

، هرات، خوارزم، باختر، سغد، گندارا، سكائيه،      زرنگان  ، پارت،  )كاپادوكيه ( كت پتوكه  ارمنستان،
اين كشورها بودند     : داريوش شاه گويد .  كشور23 جميعا  -، مكران )رخَج/  رخَد(اَرخ وتِيه    پنجاب،  

چه روز وچه   . باج به نزد من مي آورند     . به عنايت اهورامزدا در اطاعت منند  . كه به دست من افتادند  
مردي كه  اندر اين سرزمينها    : داريوش شاه گويد .  شب، هر وقت هرچه به آنها بگويم انجام ميدهند      

به عنايت اهورامزدا اين سرزمينها   . آنكه نافرمان بود به سزا كيفر دادم. وفادار بود به او پاداش دادم 
:  داريوش شاه گويد . به قوانين من احترام ميگذارند و هرچه به آنها گفته شود همانگاه انجام ميدهند         

تا اين  ) به من ياوري كرد  (اهورامزدا پشت مرا گرفت. اهورامزدا اين سلطنت را به من عطا كرد  
 . به عنايت اهورامزدا اين سلطنت را در دست دارم  . سلطنت را داشته باشم 

  كام بوجيه نام پور . اين است كه من كردم پس ازوقتي كه شاه شدم: داريوش شاه گويد
.   كام بوجيه هم مادر و هم پدرِ ،آن كام بوجيه بردِيه نام بود  برادر. كوروش از خاندان ما اينجا شاه بود 

وقتي كام بوجيه بردِيه را كشت كسي نميدانست كه او بردِيه    . پس آنگاه كام بوجيه بردِيه را كشت     
پس  . وقتي كام بوجيه به مصر رفت سپاه نافرمان شد   . سپس كام بوجيه به مصر رفت . را كشته است

پس يك    : اريوش شاه گويد د.  هم پارس هم ماد هم ديگر سرزمينها را      ؛گرفتدروغ   سرزمينها را   
از .  آنجا ميزيست  ؛ كوهي بنام اركدريش  ه؛وادئو او به پا خاست از پيشا  . مردي مغ بود گائوماتا نام

من بردِيه : چون به پا خاست به دروغ به سپاه گفت  .  روز گذشته بود14 )اسفند   (ماه وِيخنَه
 هم ؛نافرمان شدند و با او رفتند پس همة سپاه بركام بوجيه    . كام بوجيه هستم  پسركوروش برادر 

.  گذشته بود   روز 9 ) تيرماه   (از ماه گرماپده  . گرفت  سلطنت را او . پارس هم ماد هم ديگر كشورها   
اين سلطنت : داريوش شاه گويد. سپس كام بوجيه به مرگ خودش مرد . آنوقت او سلطنت را گرفت 

پس گائوماتا    .  خاندان ما بودكه گائوماتاي مغ از كام بوجيه گرفت اين سلطنت از پيشتر در    
. او شاه شد . هم پارس هم ماد هم ديگر كشورها او ازآنِ خودش كرد    . ازكام بوجيه گرفت  
 خاندان ما كسي كه بتواند آن سلطنت را از  نبود مردي نه پارسي نه مادي نه از: داريوش شاه گويد

ي كه بردِيه را ميشناختند    كسان مردم همه ميترسيدند كه او آن شمار از        . گائوماتاي مغ بازگيرد  
. آنها مرا ميشناسند كه من بردِيه پسر كوروش نيستم ] بگويد[ازاين رو مردم را بكشد كه  . بكشد

من از اهورامزدا  . كه من رسيدم  تا وقتي . كسي جرأت نميكرد چيزي دربارة گائوماتاي مغ بگويد   
 روز    10 )مهرماه  ( از ماه باغياديش ).مرا ياوري كرد(اهورامزدا پشت مرا گرفت . ياوري طلبيدم
اندكي گائوماتاي مغ را كشتم و آن عده مرداني كه وفادار به او   مردانِ آنگاه من با   . گذشته بود
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من سلطنت را    . تيش سرزميني به نام نيسايه در ماد، آنجا من اورا كشتم          دژي به نام سيكايائوو     . بودند

 .داداهورامزدا سلطنت را به من   . دمبه عنايت اهورامزدا من شاه ش . از او گرفتم

من آن را    . كه ازخاندان ما گرفته شده بود من برپا داشتم سلطنتي: داريوش شاه گويد
من بناهائي كه گائوماتاي مغ ويران كرده بود را     . برشالوده اش كه پيشتر بود استوار كردم  

ماتاي مغ از مردم گرفته بود  من چراگاهها و رمه ها و بردگان و خانه هائي را كه گائو. بازساختم 
من همة مردم را برجاي خودشان نشاندم، پارس و ماد و ديگر جاها چنانكه پيشتر    . به مردم بازدادم 

من تالش بسيار  . من اين را به عنايت اهورامزدا كردم. من هرچه گرفته شده بود را بازآوردم  . بود
من كوشش بسيار   . تر بود برقرار داشتم  زيادي كردم تا خاندان سلطنتي خودم را همانگونه كه پيش    

اين بود  : داريوش شاه گويد . به عنايت اهورامزدا گائوماتاي مغ نتوانست خاندان ما را بگيرد        . كردم
 . ه من كردم پس از وقتي كه شاه شدم  آنچ 

 من گائوماتاي مغ را كشتم آنگاه يك مردي به نام آترينا پسر   چون: داريوش شاه گويد
پس   .  هستمخَوجيهمن شاه : او به مردم چنين گفت.  به پا خاست )خوزستان (وجِيه در خَ او -اوپدرم  
يل   يك مرد بابلي به نام نيدينتاب  .  شدخوجيهاو شاه  .  نافرمان شدند و با آن آترينا رفتند    خَوجيهمردم 
 پس     .بابل به پا خاست، مردم را فريب داد كه من نَبوخَذنصر پسر نبونهيد هستم         او در-آينيرا  پسر

   سلطنت بابل را اوگرفت   . بابليها همه نافرمان شدند  . يل رفتند  مردم بابل همه با آن نيدينتاب. 

 دست بسته به نزد من آورده شد و       ا فرستادم و آن آترين   خوجيه پس من به  : داريوش شاه گويد
ناميده بود   ل كه خود را نَبوخَذنصر  يسپس من به بابل به جنگ نيدينتاب      : داريوش شاه گويد .اورا كشتم

پس من بخشي از  . در آنجا ايستاد و ناوهائي داشت. ل دجله را به دست داشتيلشكر نيدينتاب . رفتم
.  اهورامزدا مرا ياوري داد . براي بخشي ديگر اسب آوردم  . لشكرم را بر بار مشكهاي پرباد كردم   

  ) آذرماه   (رياديه از ماه اَتَ  . آنجا من با سپاه نيدينتابيل روبرو شدم         . بعنايت اهورامزدا از دجله گذشتيم   
هنوز  . سپس من به بابل رفتم : داريوش شاه گويد .آنوقت ما جنگ كرديم.  روز گذشته بود 26

 آنجا آن نيدينتابيل كه خود را نَبوخَذنصر ميناميد      -به بابل نرسيده، محلي به نام زازانه در كنار فرات      
به عنايت . اهورامزدا مرا ياوري داد . يمآنگاه جنگ كرد  . با لشكري در برابر من آمد كه جنگ كند 
  كه  از ماه انام.  برد  آبآنها را . بقيه در آب افكنده شدند    . اهورامزدا لشكر نيدينتابيل را شكست دادم   

سپس نيدينتابيل با اندكي از اسب        :  داريوش شاه گويد  .آنگاه جنگيديم   .   روز گذشته بود  2 )دي ماه(
به عنايت اهورامزدا هم بابل را گرفتم هم آن    . به بابل رفتم   پس من  .   به بابل رفت گريخته  سوارانْ

 .سپس آن نيدينتابيل را من در بابل كشتم     . نيدينتابيل را گرفتم   
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: وقتي من در بابل بودم، اينها هستند سرزمينهائي كه نافرمان شدند : داريوش شاه گويد

مردي به نام    : اه گويد داريوش ش.  پارس، خوزستان، ماد، آشور، مصر، پارت، مرو، پنجاب، سكا           
 به پا  در خوزستان او . چيخراي، محلي به نام كوگـَنَكا در پارس، آنجا او ميزيست        پور چين مرتِيه
درآن هنگام من    :  داريوش شاه گويد .  هستمخَوجيهمن ايمانيش شاه    :  به مردم چنين گفت   هخاست

ه را دستگير كردند كه رهبرشان  آنها آن مرتي.  از من ترسيدندمردم خوجيه. خوجيهنزديك بودم به 
 .بود و اورا كشتند 

من  : مردي به نام فره ورتيش از ماد به پا خاست، به مردم چنين گفت       : داريوش شاه گويد
آنوقت سپاه ماد كه در كاخ بود برمن نافرمان شدند و با آن          . ه هستمه از خاندان هوخشَترَ تريتَخشَ

سپاه پارس و ماد كه همراه من بود، اندك        :  شاه گويد داريوش.  او شاه ماد شد . فره ورتيش رفتند     
به آن   .  اورا فرمانده آنها كردم  ،يك پارسي به نام ويدمه، مطيع من     . پس من لشكري فرستادم  . بود

در آنجا اين  .  آن سپاه ماد كه خودش را از من نميخواند در هم كوبيد،حركت كنيد: لشكر گفتم
آن مادي كه .  آنجا جنگ كرد ، د، محلي به نام ماروش در ماد   به ماد رسي چون. ويدمه با سپاه رفت   

به عنايت اهورامزدا سپاه من آن     . اهورامزدا به من ياوري كرد. رهبر مادها بود، او آنوقت آنجا نبود    
.   آنوقت با آنها جنگيدم   .  روز گذشته بود 27 )دي ماه  (از ماه اَنامكه. سپاه نافرمان را در هم كوبيد  

 آنجا آن به انتظار من ماند تا من به ماد   ،پده در ماد   يك آبادي به نام كم،كر منپس از آن اين لش
 به او.  اورا من فرستادم ارمنستان ، يك ارمني به نام دادرشيش، مطيع من  : داريوش شاه گويد  .رسيدم 
آنگاه دادرشيش    . حركت كن سپاه نافرمان كه خودش را از من نميداند را در هم كوب  : گفتم

 با دادرشيش بيرون     روياروئي پس آن شورشيان به هم پيوستند و براي         .  به ارمنستان رسيد    رفت تا
.  اهورامزدا به من ياوري كرد. يدند  آنجا جنگ ،جائي به نام زوزايه در ارمنستان  . يدند  شدند و جنگ

 8 )شتاردي به (ره  اوهه  ورتاز ماه . به عنايت اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را در هم كوبيد    
دوم نافرمانان به هم     دوباره براي بارِ  : داريوش شاه گويد . آنگاه با آنها جنگيدم    .  روز گذشته بود 

.  ند يد آنجا جنگ ، دژي به نام تيگره در ارمنستان .  برآمدند با دادرشيش مقابله كردند كه بجنگند    
از ماه . م كوبيدبه عنايت اهورامزدا سپاه من سپاه نافرمان را در ه  . اهورامزدا مرا ياوري داد

يكبار   : داريوش شاه گويد. آنوقت با آنان جنگيدم    .  روز گذشته بود18) اردي بهشت (ره  هاو  هورت
دژي به نام   . ديگر براي سومين بار نافرمانان به هم برآمدند و برضد دادرشيش به جنگ برخاستند      

ايت اهورامزدا سپاه من آن سپاه      به عن  . اهورامزدا مرا ياوري داد .  آنجا جنگيدند    ،اويما در ارمنستان  
.   آنگاه با آنها جنگيدم   .  روز گذشته بود 9 )خرداد  (ايگرچئيش تاز ماه . شورشي را در هم كوبيد
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سپس   :  داريوش شاه گويد . كه من به ماد رسيدم    پس دادرشيش در ارمنستان منتظرمن ماند تا وقتي         

  يك پارسي به نام وحركت : اينگونه من به اوگفتم .  ارمنستان  اورا من فرستادم به  ،ه، مطيع من  ئوميس
پس از آن وئوميسه به راه       . كن سپاه شورشي كه خودش را از من نميخواند، آنها را در هم كوب         

پس شورشيان به هم برآمدند و براي جنگ با وئوميسه بيرون شدند تا با او      . افتاد تا به ارمنستان رسيد 
به عنايت   . اهورامزدا مرا ياوري داد . نديد آنجا جنگ   ،يك آبادي به نام ايزَال در آشور    . بجنگند 

.   روز گذشته بود15 )دي ماه (كه ناماز ماه اَ. اهورامزدا سپاه من سپاه شورشي را در هم كوبيد   
سپس بار دوم شورشيان به هم برآمدند و بيرون    : داريوش شاه گويد. آنوقت با آنها جنگ كردم 

اهورامزدا .  آنجا جنگ كردند، بنام اَئوتِياره در ارمنستان   يك آبادي. ه بجنگند ئوميس  با و تاشدند
هاره  وروتروز آخر ماه  . به عنايت اهورامزدا سپاه من سپاه نافرمان را در هم كوبيد    . مرا ياوري داد

بعد ازآن وئوميسه در ارمنستان منتظر من شد تا به ماد       . آنوقت با آنها جنگيدم    . )اردي بهشت(
وقتي كه من به ماد رسيدم، يك محلي   . پس ازآن من از بابل به ماد رفتم : ويدداريوش شاه گ . رسيدم 

 آن فره ورتيش كه خودش را شاه ماد ناميده بود با يك سپاهي در برابر    ،به نام كودوروش در ماد  
به عنايت    . اهورامزدا مرا ياوري داد. بعد از آن ما با يكديگر جنگيديم  . من بيرون شد تا بجنگد  

آنوقت جنگ    .   روز گذشته بود 25نَيشا  ازماه ادوكه . پاه فره ورتيش را من درهم كوبيدم      اهورامزدا س
يك آبادي  . گريختسواران  سپس آن فره ورتيش با اندكي از اسب  : شاه گويد داريوش. كرديم

فره ورتيش     . بعد از آن من سپاهم را به تعقيب فرستادم        . گريخت به آنجا    ،در ماد)   ري(به نام رگا   
و يك چشمش را بيرون     .  و گوشهايش را و زبانش را بريدم       بيني.  اورا در جلوم راندم   . شددستگير  

سپس در همدان اورا     .  همة مردم اورا ديدند .  او بردروازة ورودي كاخ من بسته شد     . آوردم 
 . زدم و مرداني كه به او وفادار بودند، آنها را در دژ هگمتانه بردار     . كشتم به شمشير

.  او از من نافرمان شد  ،تَخمه، يك ساگارتي    يك مردي به نام چيترَن  : داريوش شاه گويد 
پس من يك سپاه پارسي و       . من در ساگارتيه شاه هستم ازخاندان هوخشتره     : سپاه گفت   اينگونه به 

 اورا فرماندهشان   - مطيع من  -) تهماسپ  (سپاد م اَيك مادي به نام تَخ   . مادي فرستادم  ] يك سپاه [
سپاه دشمن كه خودش را ازمن نميداند، سركوب و نابود       . حركت كنيد: به آنها چنين گفتم  . كردم
به عنايت    . اهورامزدا مرا ياوري داد . خمه جنگ كرد تَ  سپاد با سپاه رفت با چيترَن     اَپس تخم  . سازيد 

بند كرد و به نزد من   در تخمه را گرفته   چيترن. اهورامزدا سپاه من سپاه شورشي را در هم كوبيد      
او در برابر دروازة ورودي      . ي و هردوگوش اورا بريدم و يك چشمش را درآوردم      من بين . فرستاد 
.  كشتم بعد ازآن اورا در اربيل به شمشير      .  من نگاه داشته شد وهمة مردم اورا ديدند    كاخِ
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 . اين بود آنچه من درماد كردم  : داريوش شاه گويد

ان را مطيع فره ورتيش      نافرمان شدند، خودش  ) گرگان (پارت و هيركانيا   : داريوش شاه گويد
پس ويشتاسپه با      .  اورا مردم بيرون كردند، نافرمان شدند     .  او درپارت بود  ،ويشتاسپه پدرم   . خواندند

.   آنجا با پارتيها جنگيد     ،وزاتيش در پارت    اهيك محلي به نام ويشپ   . سپاهي كه به او وفادار بود رفت   
ازماه  . ه آن سپاه شورشي را در هم كوبيد به عنايت اهورامزدا ويشتاسپ. اهورامزدا مرا ياوري داد

سپس من   : داريوش شاه گويد  .جنگ كردم   روز گذشته بود، آنوقت با آنها  22)  اسفند  (يخنه ي و
وقتي اين لشكر به نزد ويشتاسپه رسيد،      ). ري(سپاه پارسي فرستادم براي ويشتاسپ، از رگا      

 آنجا او با نافرمانان جنگ      ،بنا در پارت  پتيگرَ  محلي به نام   . ويشتاسپه آن لشكر را گرفته به راه افتاد    
از . به عنايت اهورامزدا ويشتاسپه آن سپاه نافرمان را در هم كوبيد  . اهورامزدا به من ياوري كرد. كرد

ازآن پس    : داريوش شاه گويد .  روز گذشته بود، آنوقت با آنها جنگ كردم     1 )تيرماه  (ماه گرماپده 
 . ست آنچه من در پارت كردم  اين ا. من شد آن سرزمين ازآنِ   

يك مردي به نام فراده، يك   .  نافرمان شد-)مرو(سرزميني به نام مرغوش   : داريوش شاه گويد
 مطيع   ، پارسي ،پس آنگاه من يك پارسي به نام دادرشيش    .  اورا آنها رهبرشان كردند  -مرغوشي 

آنِ پاه را كه خودش را از حركت كن آن س: من به او چنين گفتم  .   را فرستادم ، شهريار باختريه  ،من
اهورامزدا به من  .  پس دادرشيش با سپاه رفت، با مرغوشي جنگيد    . من نميخواند در هم بكوب  

  23 )آذرماه  (از ماه اَترياديه . بعنايت اهورامزدا سپاه من سپاه نافرمان را درهم كوبيد       . ياوري كرد
اين   .  من شدآن سرزمين ازآنِ سپس : داريوش شاه گويد. آنوقت با آنها جنگيدم .  روز گذشته بود

 . است آنچه من در باختريه كردم  

 يك محلي به نام تاروا، يك آبادي به نام        ،يك مردي به نام وه يزدات : داريوش شاه گويد
من بردِيه  : به سپاه چنين گفت   . او دومين شورش را در پارس كرد    .   او آنجا ميزيست ،يئوتِيا در پارس  

 پارس كه در كاخ بود، قبال از انشان آمده بود، بر من نافرمان شد، و   پس سپاه. كوروش هستم پسر
پس من سپاه پارسي و مادي را كه با    : داريوش شاه گويد. او شاه پارس شد . با آن وه يزدات رفت

 پارسي     سپاه بقية  .  اورا فرمانده آنان كردم    ،يك پارسي به نام ارته ورديه، مطيع من     .  من بود فرستادم  
وقتي به پارس رسيد محلي     . پس از آن ارته ورديه با سپاهش به پارس رفت      . به ماد رفت همراه من 

 آنجا وه يزدات كه خودش را بردِيه ناميده بود با سپاهش به مقابلة ارته ورديه          ،به نام رخا در پارس  
ه يزدات را در هم   به عنايت اهورامزدا سپاه من سپاه و    . اهورامزدا مرا ياوري داد. آمد تا با او بجنگد   

داريوش شاه   . آنوقت با آنها جنگيدم  . روز گذشته بود12) اردي بهشت  (وره وهاره   تازماه . كوبيد
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از آنجا او يك   . وواده رفتئاو به پيشا . گريختسپس آن وه يزدات با اندكي از سواران    : گويد

 ، يك كوهي به نام پرگه . گد ورديه آمد كه با او بجن   بعدتر او به مقابلة ارته  .  سپاهي به دست آورد  
به عنايت اهورامزدا سپاه من سپاه وه يزدات را درهم          . اهورامزدا مرا ياوري داد . آنجا جنگ كردند  

وآن وه يزدات اسير شد   . آنوقت با آنها جنگيدم .   روز گذشته بود5 )تيرماه   (ازماه گرماپده. كوبيد
پس ازآن من آن وه يزدات وآنها كه  : ه گويدداريوش شا . وآنها كه به او وفادار بودند اسير شدند  

داريوش شاه  .  آنجا من آنها را كشتم    ،ه در پارس چي وفاداران او بودند را گرفتم، محلي به نام اوودي    
 .اين بود آنچه من در پارس كردم   : گويد

ه   تِيوآن وه يزدات كه خودش را بردِيه ميناميد يك سپاهي را به هرَ      : داريوش شاه گويد 
او يك مردي را  .  يك پارسي مطيع من ،شهريار هروتيه مردي بود به نام ويوانه.  فرستاد ) هرات(

حركت كنيد، ويوانه و ارتش آن كس كه خودش را      : به آنها گفت  )  زداتي هو (او . فرمانده آنها كرد   
اده بود تا با پس آنگاه اين سپاه به راه افتاد كه وه يزدات فرست      . شاه داريوش ميخواند در هم كوبيد

به عنايت  . اهورامزدا مرا ياوري داد   . كانيش، آنجا جنگيدند     دژي به نام كاپيشه   .  ويوانه بجنگد  
.    روز گذشته بود 13 )دي ماه  (كهازماه انام . اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را درهم كوبيد   

 شدند و دربرابر ويوانه    باز هم بعدتر شورشيان جمع  : داريوش شاه گويد. آنوقت با آنها جنگ كردم  
.  اهورامزدا مرا ياوري داد .  آنجا جنگيدند   ،يك آبادي به نام گندوتَوه     . بيرون آمدند تا بجنگند    

 روز گذشته 7 ) اسفند   (خنهي ازماه وي. به عنايت اهورامزدا سپاه من سپاه شورشي را درهم كوبيد   
كه فرمانده آن سپاه بود كه   پس آن مرد  : داريوش شاه گويد. آنوقت با آنها جنگ كردم   . بود

 يك دژ به نام     ، و رفت گريختسواران   وه يزدات به سوي ويوانه فرستاده بود با اندكي از اسب      
اَرشادا در هدرآنجا وي را   ، و بعد ازآن ويوانه با سپاهش به تعقيب آنها رفت      . تيه، به پشت آن رفت  رو

ازآن پس اين سرزمين    : ريوش شاه گويد دا. كرد وكشت دستگير  و مرداني كه وفادار به او بودند    
 . اين بود آنچه من در هروتيه كردم   .  من شدازآنِ

مردي . وقتي من در پارس و ماد بودم، باز براي بار دوم بابليها شوريدند        : داريوش شاه گويد
و   يك آبادي به نام دوباله، از آنجا ا    . به نام اَرخه، يك ارمني پسر هلديته، او در بابل به پا خاست    

آنگاه مردم بابل از من نافرمان شدند،        . من نَبوخَذنصر پسر نبونهيد هستم    : به دروغ به سپاه گفت    
پس من سپاه به بابل      : داريوش شاه گويد . او در بابل شاه شد . او بابل را گرفت  . همراه آن ارخه رفتند 

حركت كن آن سپاه  : فتمگ. فَرنه، مطيع من، اورا فرمانده آنها كردم   هيك پارسي به نام ويد  . فرستادم 
اهورامزدا مرا  .  فرنه با سپاه به بابل رفت      پس ويده .  بابلي را كه خودش را ازمن نميداند درهم كوب    
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  زنه  از ماه وركه. فرنه بابليها را درهم كوبيد و تار وماركرد      به عنايت اهورامزدا ويده . ياوري داد

وغ خودش را نَبوخَذنصر ناميده بود و     آنوقت آن ارخه كه به در .  روز گذشته بود  22 )آبان؟ (
اين ارخه و مرداني كه . من فرماني فرستادم . گرفت مرداني كه به او وفادار بودند، او همه را اسير 

 . اينست آنچه من در بابل كردم : داريوش شاه گويد  .به او وفادار بودند، در بابل به تيغ سپرده شدند       

ت اهورامزدا انجام دادم، تنها در همان سال و  اينست آنچه من به عناي: داريوش شاه گويد
 پادشاه را  9به عنايت اهورامزدا همه را سركوب كردم و .  جنگ كردم19پس از آنكه شاه شدم    

. او به دروغ گفت كه من بردِيه پسركوروش هستم     . مغ بود ] داشت و يك [يكي گائوماتا نام   . گرفتم
 خوزستان  او به دروغ گفت كه من شاه  . بودخوزستاني   يكي اترينه نام، . او پارس را نافرمان كرد  

او به دروغ گفت كه من   . يكي نيدينتابيل نام، بابلي بود   .  را از من نافرمان كردخوزستاناو . هستم
او به دروغ   . يكي مرتيه نام، يك پارسي بود   . او بابل را نافرمان كرد  . پسرنبونهيد هستم   نَبوخَذنَصر 

يكي فره ورتيش نام، مادي    .  را نافرمان كرد خوزستان او .  هستموزستان  خگفت كه من ايمانيش شاه  
يكي . او ماد را نافرمان كرد  . او به دروغ گفت كه من خشَتريتَه از خاندان هوخشتره هستم       . بود

.  او به دروغ گفت كه من شاه ساگارتيه هستم از خانوادة هوخشتره       . خمه نام، ساگارتي بود   تَ چيترَن
او به دروغ گفت كه من شاه    . يكي فراده نام، يك مارغَوه يي بود    .  نافرمان كرد او ساگارتيها را 

او به دروغ    . يكي وه يزدات نام ، يك پارسي بود     .  او مارغوه ييها را نافرمان كرد    . هستم ) مرو (مارغوه  
او  . يكي ارخه نام، ارمني بود. او پارس را نافرمان كرد. گفت كه من بردِيه پسركوروش هستم

اين  : داريوش شاه گويد. او بابل را نافرمان كرد . ه دروغ گفت كه من نَبوخَذنصر پسر نبونهيد هستم   ب
 . پادشاه را من در اين جنگها گرفتم  9

اينها . دروغ آنها را نافرمان كرد      . سرزمينها اينها بودند كه نافرمان شدند     : داريوش شاه گويد 
 با آنها به كامم بود را به دستهاي من داد، همانگونه كه بعد ازآن اهورامزدا آنها . مردم را فريب دادند

 .كردم

.    خودت را در برابر دروغ نگاه دار ،كه از اين پس پادشاه خواهي بود  تو: داريوش شاه گويد
انديشي كه كشور من پر امن     كسي كه پيرو دروغ باشد را به شايستگي كيفر بده اگر تو چنين مي          

تو كه از  .  آنچه من كردم به عنايت اهورامزدا در همان سال   اينست: داريوش شاه گويد . باشد
آيا پنداري كه  .  اين پس اين نوشته ها را خواهي خواند، نسبت به آنچه من كردم يقين داشته باش       

من به اهورامزدا سوگند ميخورم، اينها راست است و دروغ    : اينها دروغ است؟ داريوش شاه گويد 
ي   بسيار به عنايت اهورامزدا و توسط من   : داريوش شاه گويد . ممن در همانسال انجام داد   . نيست
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ام    آنچه من كردم ننوشته   ازاين رو.  ديگر بيش از اين انجام شد كه آنها را در اين نگارش ننوشته ام     

داريوش شاه  . پس اين نوشته ها را ميخواند خواهد انديشيد كه اينها دروغ است         كه كسي كه از اين 
كرده نشده است كه من به عنايت    از اين شاه بوده اند، توسط آنها آنقدر  آنها كه پيشتر : گويد

.   اينك يقين داشته باش نسبت به آنچه من كردم : داريوش شاه گويد . اهورامزدا در همانسال كردم
 آن را براي مردم     ،اگر اين نوشته ها را نپوشاني   .  آنها را مپوشان .  همچنين مردمي كه دور هستند   

داريوش شاه   .  دوست تو بادا و خانواده ات همواره استوار بادا و عمرت دراز بادا         اهورامزدا ،بگويي
نابودكنندة     اگر تو اين نوشته را بپوشاني، آن را به مردم نگويي، اهورامزدا نابودكنندة تو و   : گويد

.   سال به عنايت اهورامزدا كردم    كه من كردم در همان   اين: داريوش شاه گويد . خانواده ات بادا 
 . و خدايان ديگر كه هستند،ورامزدا مرا ياوري كرداه

ازاين رو اهورامزدا مرا ياوري كرد، و خدايان ديگر كه هستند، زيرا كه   : داريوش شاه گويد
برطبق راستي   .  نه من و نه خانواده ام ؛من بدكار نبودم، پيرو دروغ نبودم، زورگو و ستمگر نبودم     

كسي كه با خانوادة من    .  به نيرومندان ستم نكردم     نه نسبت به ضعيفان و نه نسبت     .  عمل كردم
داريوش شاه . كسي كه گزند رساند اورا كيفر دادم . همكاري كرد من او را به شايستگي پاداش دادم 

 با آنها  ، كسي كه پيرو دروغ باشد، كسي كه ستمگر باشد  ،تو كه از اين پس شاه خواهي بود : گويد
 . بدهدوست مباش، آنها را به شايستگي كيفر    

تو كه ازاين پس اين نگارش را كه من نوشته ام خواهي يافت آنها را از      : داريوش شاه گويد
اگر تو اين نوشته را دريابي و  : داريوش شاه گويد.  ازاين پس تا توان داري آنها را نگاه دار   . برمبين 

دا، و خانواده ات    تا توان داري آنها را از بين نبري و آنها را نگاه داري، اهورامزدا دوست تو با       
اگر  : داريوش شاه گويد.  و هرچه بكني اهورامزدا تورا كامياب كناد،استوار بادا، و عمرت دراز بادا

 را دريابي، و تا وقتي كه درقدرت هستي آن را از بين ببري يا آن را حفظ نكني،     هانوشتهتو اين 
 .ي اهورامزدا آن را نابود كناد  اهورامزدا نابودكنندة تو و خانواده ات بادا، و هرچه انجام ده  

اينها هستند مرداني كه آنجا بودند وقتي من گائوماتا را كه خودش را      : داريوش شاه گويد
فَرنه     وينده . آنوقت اين مردان با من به عنوان وفاداران من همكاري كردند   . بردِيه ناميده بود كشتم  

 مردونيه     پورگائوبرووه نام   .  پارسي )سوخرا (خره ثو پور نام  )هوتن  (اوتانه.  وايسپاره پارسي  پور نام 
 پور اردومنيش نام  .  داتووهيه پارسي  پوربوخشه نام   بغه . غابيغنه پارسي    بپورويدرنه نام   . پارسي 

ئوكه پارسي وتوكه از اين پس شاه خواهي بود، افراد خاندان اين كسان را در     : داريوش شاه گويد .  ه
 . حمايت بگير
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  ] نسخه ئي [ اينجز. به عنايت اهورامزدا اينست نگارشي كه من كردم  : گويد داريوش شاه 

) طومار چرم گاو( و بر چرم ،بود ) طومار پوست گوسفند  ( و بر پوست نوشته شد آريايي زبان  به 
و اين نوشته شد و در     . نامة خودم كردم  در كنار آن شجره   .  آن يك پيكري از خودم كردم   جز. بود

 . جا به ميان مردم سرزمينهاي تابعه فرستادم      بعدتر اين نوشته را من به همه  .برابر من خوانده شد 

اينست آنچه من كردم در دومين و سومين سالها پس از وقتي كه شاه  : داريوش شاه گويد
 آنها وي را فرمانده     خوزي،ه، يك مردي به نام اَتَميتَ .  نافرمان شد خوزستان سرزميني به نام   . شدم

ه پارسي، مطيع من، اورا فرمانده       روو يك مردي به نام گائوب  . من لشكر فرستادم پس از آن   . كردند
آنجا گائوبرووه     .  جنگيد هاخوزياو با .  رفت خوزستان پس گائوبرووه با سپاه به    . آنها كردم

.   او وي را به نزد من آورد   .  را شكست داد و در هم كوبيد و فرماندهشان را دستگير كرد         هاخوزي
 بدكردار    هاخوزي آن : داريوش شاه گويد .  من شد از آن پس اين سرزمين ازآنِ       . من اورا كشتم

به عنايت اهورامزدا آنطوركه     . من اهورامزدا را مي پرستم    .  اهورامزدا را پرستش نميكردند     ،بودند
آنكه اهورامزدا را بپرستد رحمت      : داريوش شاه گويد  .با آنها كردم  ) دلم ميخواست (كامم بود 

 . ممات ت هم درحيات هم درخدايي براواس

سكاييهاي   ]  به سرزمين  [پس ازآن    .  پس ازآن من با لشكر به سكا رفتم      : داريوش شاه گويد
رسيدم از برابرم دور شدند و به پشت       )  يعني رودخانه  (اين سكاييها وقتي من به دريا    ]. رفتم [تيزخود 

ن من سكاييها را به سختي     پس از آ  .  گذشتم)يعني رودخانه   (آنجا با سپاه از دريا     .  دريا رفتند 
. اين يكي را بسته به نزد من آوردند، اورا كشتم     . يكي ديگر را نيز دستگير كردم   .  سركوب كردم

من ديگري را فرمانده آنها    . فرماندهشان اسكوخه نام، اورا دستگير كردند و به نزد من آوردند       
آن سكاها  : اريوش شاه گويدد. از آن پس اين سرزمين ازآنِ من شد   . كردم آنطوركه دلم ميخواست 

به عنايت اهورامزدا هرچه . من اهورامزدا را مي پرستم . بدكردار بودند و اهورامزدا را نمي پرستيدند   
آنكه اهورامزدا را بپرستد رحمت خدايي بر او باد   : داريوش شاه گويد. دلم خواست با آنان كردم
 .هم در حيات هم در ممات

 رستم  در نقشة داريوش بزرگسنگنبشت
او مردم  .  او آن آسمانها را آفريد    . او اين سرزمينها را آفريد   . خداي بزرگ است اهورامزدا  

تنها فرمانرواي  . تنها شاه شاهان. او داريوش را شاه كرد. او شادي را براي مردم آفريد. را آفريد
، شاه اين   گوناداراي مردمان گون  كشورهاي منم داريوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه     . فرمانروايان

 . ، پور ويشتاسپ، هخامنشي، پارسي پور پارسي، آريايي از ذات آريايي      ها پهناور تا دوردست  كشور
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ند كه من بيرون از پارس گرفتم،     يبه عنايت اهورامزدا اين سرزمينها  : داريوش شاه گويد

 آنها را در     برآنها فرمان راندم، باج به من آوردند، هرچه به آنها گفته شد انجام دادند، قوانين من              
، پنجاب  ، اَرخ وتيه ، زرنگان  ماد، خوزستان، پارت، هرات، باختر، سغد، خوارزم،     . ثبات نگاه داشت 

، ارمنستان،   )مصر( بابل، آشور، عربستان، مدرايه     ،  سند، سكا هومكار، سكا تيزخود    ،گندارا
، مقدونيه،     )رود دانوب  سياه تا   سواحل شمال درياي   ( كاپادوكيه، ليديا، ايونيه، سكاهاي ماوراي دريا      

اهورامزدا وقتي اين سرزمينها را در  : داريوش شاه گويد ). تونس(تراكيه، ليبي، حبشه، مچيا، كركا 
من آنها را در    . من به عنايت اهورامزدا شاه هستم    . مرا شاه كرد . اختالف ديد آنگاه آن را به من داد      

 .واست من بود انجام دادند  هرچه من به آنها گفتم آنگونه كه خ   . جاي خود قرار دادم

سرزمينهائي كه شاه داريوش داشت، به اين    انديشي كه چندتا بودند اينك اگر تو چنين مي
تصاوير بنگر كه تخت را بردوش دارند، آنگاه بداني؛ آنگاه متوجه شوي كه نيزة مرد پارسي چه             

 .آنگاه بداني كه مرد پارسي چه دور ازپارس جنگيده است      . دور رفته است 

اهورامزدا پشتيبان من بود در       . هرچه من كردم به عنايت اهورامزدا كردم   : اريوش شاه گويد د
ي را و اين سرزمين را ازگزند در امان بداراد، من  شاهاهورامزدا مرا و اين خاندان . هرچه كردم

 فرمان    آنچه! اي انسان. اين را از اهورامزدا خواهانم، باشد كه اهورامزدا اين را به من عنايت كناد 
 . راه راست را رها مكن، و ناامني ايجاد مكن    . اهورامزدا است را اهمال مكن 
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