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 فر شاهنشاهی داريوش بزرگ را می ستايم

 

 

اين نوشتار را تقديم ميکنم به همه ايران دوستان ميهن گرفتار تا شايد مهر تمدن کهن ايران دگر بار در دلهايشان 

. وزان شود و اين اسناد جاودانه نياکانمان را الگويی برای سازندگی ايران فردا کنند فر  

 

  چرا ميگوييم داريوش بزرگ ؟

در اينجا . داريوش بزرگ را ميتوان به جرات يکی از نوابغ هوشمند و شايسته برای قدرت و شاهنشهی آسيا ناميد 

 کشور آسيا را بررسی کنيم 28ين فرزند پاک ايران و شاهنشاه بر اين هستيم تا گوشه ای از کارهای شگفت انگيز ا

تاريخ ايران و جهان که بدون ترديد وی ادامه دهنده راه وطن پرست و همچنين با انديشه های اهورايی اين ابر مرد 

 نکته در مرحله نخست اين نوشتار بايد به همه ايرانيان اين. کورش بزرگ بوده است آشنايی بيشتری داشته باشيم 

زيرا شايسته ابر مردی همچون داريوش . مهم را گوش زد کنم که هيچ گاه واژه داريوش کبير را به کار نبردند 

 -کبير از واژه ای صدرصد عربی ريشه گرفته شده است که کلمات اکبر . نيست که وی را با پسوند کبير بناميم 

يشه ای کامال ايرانی دارد برازنده اين بزرگ مرد پس مه يا بزرگ که ر.  کبری نيز از همين واژه است -کبر 

هيچگاه ما نبايد از واژگان عربی برای شخصيتهای برجسته .  است  و ديگر افراد شايسته اين پسونددايرانی

زيرا اعراب نابود کننده تمدن ايران بودند و تا جهان در جهان باقی است آنان دشمن ما و ما . تاريخمان استفاده کنيم 

ولی ديپلماسی جهان امروز بر اين اصل است که همه کشورها بايد با يکديگر با صلح رفتار کنند و . آنان دشمن 

ولی بدون ترديد ايران و ايرانی هيچ گاه نبايد و نخواهد توانست با اقوامی . کينه توزی های گذشته را رها کنند 

. کشورهای جهان به حساب می آيند کنار بيايد بربر و متجاوز که هنوز يکی از بی تمدن ترين و بی ريشه ترين 
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. زيرا آنان بودند که امپراتوری متمدن و قدرتمند ايران را به ويران سرای برای جوالن دادن خودشان تبديل کردند 

به هر روی امروز جوانان برومند سرزمين مقدس ايران بايد با شخصيتی برجسته و نادر از کشورشان بيشتر آشنا 

 پيش از ميالد بر اريکه 522وی در سال . کسی نيست جز داريوش بزرگ شاهنشاه قدرتمند آسيا شوند و آن 

 پيش از ميالد چشم از جهان فرو بست و ايرانی را برای ما به ارث گذاشت 486شاهنشاهی آسيا نشست و در سال 

يايی نشست و راه پدر  کشور آس28پس از وی خشيارشا بزرگ بر اريکه شاهنشاهی . که درجهان بی سابقه بود 

   .بزرگوار خود را ادامه داد

 پور چيش پش بود که نياکانش در سه نسل به کورش - پور آريارمن - پور ارشام -گشتاسب ) پسر( داريوش پور

پس از درگذشت . وی يکی از سرداران نامی ارتش کامبوجيه فرزند کورش بزرگ بود . بزرگ بازميگشت 

د بريای دروغين که خود را فرزند کورش معرفی کرده بود قيام کرد و سلطنت را کمبوجيه داريوش بزرگ بر ض  

 - اوتن -وينددفرنه :  سردار برجسته از ارتش کمبوجيه که نامشان 6داريوش با همکاری . از وی بازستاند 

اهی برکنار  اردومنش بود بر ضد شاه دروغين قيام کردند و وی را از مقام ش- بغ بوخش - ويدرنه -گائوبرووه 

 تن سردار ايرانی در طی مسابقه ای در ميدان اصلی شهر به مقام 7سپس يکی از . کردند و مجازات کردند 

 سال نخست سلطنت وی برای سرکوب 3به گفته هرودوت . پادشاهی رسيد و او کسی نبود جز داريوش بزرگ 

   . شورشيان و برقراری ايران يکپارچه صرف شد

اهنشاهی ايران در زمان داريوش بزرگفرتور درفش ارتش ش  
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 گوشه ای از اقدامات شگفت انگيز و ميهن پرستانه داريوش بزرگ

اين اقدام برابر با . يکی از مهم ترين اقدامات داريوش بزرگ قراردادن مصر به عنوان يکی از واليات ايران بود 

 ايالت تقسيم شود و هر 30پراتوری ايران را به وی قلمروام.  پيش از ميالد صورت گرفت 489 ژوئيه سال 4

ناميد و دستور داد آه با تاسيس پستخانه ارتباط مردم اين ايالتها با هم تامين ) واژه اي مادي است(ايالت را ساتراپي 

مصر يكي از ساتراپي هاي ايران آن زمان ) . سكه هايي آه ضرب آرده بود(شود و داد وستد با پول انجام شود 

    . آه داريوش توجه خاصي به آن داشتبود 

 

بزرگ است به گفته پلوتارخ داريوش نظم دادن انسانی به ماليات های کشوری يکی ديگر از مهم ترين اقدامات 

 پس از ميالد همه ساله از کشورهای مختلف هدايايی به دربار شاهنشاهی ايران می 120 تا 46مورخ نامی سالهای 

سپس مامورانی را فرستاد به ايالتهای .  مقدار ماليات را برای هر ايالت معين کرد آوردند تا اينکه داريوش

امپراتوری تا ببينند چه مقدارمردم توانايی پرداخت ماليات را دارند ؟ آيا مبلغ تعيين شده فشاری را بر مردم تحميل 

با اين حال داريوش . لغ را بپردازند نمی کند ؟ سپس ماموران يه حضور شاهنشاه آمدند گفتند همه قادر هستند اين مب

وی پاسخ داد ممکن است . که درباريان علت را پرسيدن . بزرگ دستور داد همان مقدار را هم نصف کنند 

. شهربانان هم برای خود مبلغی از مردم به صورت غير قانونی دريافت کنند پس بايد اين را در نظر گرفت   

    

 کيلومتر يکی از شگفت انگيز ترين کارهای 2700لی و مستحکم به طول ساخت راهی شاهی با زيرسازی اصو

زيرسازی مستحکم . اين راه از شوش به سارد در نزديکی مدينترانه بود .  سال پيش به حساب می آيد2500وی در 

ن اين راه که بسيار شبيه به آسفالتهای امروزی است از نبوغ امپراتوری داريوش بزرگ و برگزيدن اصولی تري

ماريژان موله اولين راه شوسه و زير سازي شده در جهان را به . شيوه حکومتی و راه سازی به حساب می آيد 

   . داريوش نسبت داده است
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 سال يکی از ايالتهای ايران به حساب می آمد که 121مصر به مدت . آباد سازی مصر از ديگر اقدامات وی بود 

داريوش شاه نگاهی مثبت به مصرکهن داشت و در نوسازی آنجا تالشی . د داريوش آنرا سامان و گسترش داده بو

وی در مراسم عزای ملی . وی هيچگاه معابد آنان را ويران نکرد و به آنان آزادی در گزينش دين داد . بسيار کرد 

ابد آنان سپس به نزد مع. شرکت کرد و هزينه هنگفتی را برای اجرای ان مراسم تعيين نمود ) آپيس ( مصريان 

داريوش . را به کلی بازسازی کرد ) آمون ( رفت و به خدای مصريان احترام گذاشت و معبد خدای بزرگ مصر 

را " اودجاهور"مدرسه طب مصر را که مدتها بسته بود و استادانش از کار بيکار شده بودن را دوباره گشود و 

علمی جهان را به آنجا دعوت کرد تا در آنجا يک سپس استادان و افراد برجسته . مامور رسيدگی به آنجا کرد 

شاهنشاه : اودجاهور در نوشته ای که از خود بر جای گذاشته گفته است . مرکز بين المللی طب راه اندازی کند 

داريوش فرمان داد که همه چيز خوب به دانش آموزان و استادان داده شود تا پيشيه و کاردانی خود را گسترش 

روش برجسته مديريت و فرهنگ ايراني .  اين کار را کرد زيرا فضيلت علم و دانش را ميشناخت شاهنشاه. دهند 

با وجود برچيده شدن حكومت ايرانيان بر مصر : آارول نوشته است. داريوش بزرگ سه قرن در مصر باقي بود

. وري ايران مي دانستند پيش از ميالد، مصريان تا دهها سال پس از آن هم خود را از اتباع امپرات404در سال 

. تصرف شده بودبدليل کشتار عده ای ايرانی دوم پسر آوروش بزرگ )  کمبوجيه -آامبيز(مصر توسط آامبوزيا 

وي شرق ليبي و شمال سودان را هم برخاك مصر اضافه آرده بود و مصر را آه سالها به دو بخش عليا و سفلي 

ود به صورت يك آشور واحد درآورده و داريوش بزرگ شهر تقسيم شده بود و داراي دو حكومت جدا از هم ب

   . ممفيس را پايتخت مصر واحد قرار داده بود

 

داريوش بزرگ طرح تعلميات عمومي و سوادآموزي را اجباري و به صورت آامال رايگان بنيان گذاشت آه به 

وی اينگونه می . خ بی سابقه بود يتاراين اقدام وی نيز در . موجب آن همه مردم مي بايست خواندن و نوشتن بداند 
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 زمانی ميتواند در انديشه آباد ساختن کشور باشد و ويرانی ها را آباد کند که مردمانش از شعور پادشاه انديشيد که 

)هرتسفلد پرفسور . ( و سواد کافی برخوردار باشند و اقدامات شاهنشاه را برای اقتدار کشور درک کنند    

 

ان داريوش بزرگ به منتهی عظمت خود رسيد و داريوش شاه تمام هنرهای آسيا را برای هنر هخامنشی در زم

از گاوهای بالدار عظيم الجسته در شوش يا کاخهای هنر خاورميانه در پرسپوليس . شاهنشاهی ايران استفاده نمود 

اميده شده بود که ايران وی شاهی مقتدر و هنر دوست ن. . . يا کاخهای سلطنتی شوش يا سنگتراشه های بيستون و 

مورخين يونانی نوشته اند وی هنری را در پارسه اجرا کرد که ديگر باالتر از آن . را به سبک شگرفی اداره نمود 

  . ممکن نبود و عالی ترين شکل ممکن را وی پيداه کرد

  

انگيز پرسپوليس را  قبل از ميالد نقشه ساخت ابنيه های شگفت 519 – 518داريوش بزرگ در پايئز و زمستان 

طراحي آرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر و ديگر هنرهای آسيايی که همگی زير مجوعه ای از ايران بودند 

نقشه آن را با آمك چندين تن از معماران مصري بروي آاغد آورد و يادگاری خارق العاده به نام کاخهای 

جاميد ولی زندگی اهورايی وی کفاک ديدن پايان کاخ را نداد  سال به طول ان65پرسپوليس بنا کرد که ساخت که آن 

وی با اين انديشه که ايران با تمدنی کهن و شاهنشاهی قدرتمندی همچون ايران که مناطق زيادی از آسيا را به . 

زيرا پرچم ايران در آورده است شايسته يک مرکز قدرتمند با طراحی فوق العاده است که تا هزاران سال برای 

 سال از 2500که می بينيم بعد از گذشت . يندگان بماند و آنان درس عبرت بگيرند و راه نياکان خود را ادامه دهند آ

ساخت پرسپوليس با وجود ويران شدنش توسط اسکندر گجستک و آتش کشيدن آن هنوز با قدم نهاندن در اين يادگار 

هند و همگان اين وطن پرستی آنان را ستايش ميکنند داريوش شاه ابهت اين مکان انسان را تحت تاثير قرار ميد

نکته مهم اين ساختمانها بزرگ رعايت حقوق انسانی کارگران و معماران است که داريوش شاه تمام مزايا و حقوق .

داريوش بزرگ در هر سال براي ساخت آاخ به آارگران بيش از نيم . روزانه آنان را بر کتيبه ها نوشته است 

اين در حالي است آه در . مزد مي داده است آه به گفته مورخان گران ترين آاخ دنيا محسوب ميشده ميليون طال 
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. همان زمان در مصر آارگران به بيگاري مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد آه با شالق همراه بوده است 

 ساعت در 10ر به صورت  هزار آارگ25داريوش بزرگ براي ساخت آاخ پرسپوليس آه نمايشگاه هنر آسيا بوده 

مي ) داريك (  روز يكبار يك سكه طال 5 ساعت در زمستان به آار گماشته بود و به هر استادآار هر 8تابستان و 

 عسل و – آره – گرم گوشت همراه با روغن 250داده و به هر خانواده از آارگران به غير از مزد آنها روزانه 

   . ستراحت داشتند روز يكبار ا10پنير ميداده است و هر 

 

 هزار يهودي برده را آه در آن 25از ديگر اقدامات انسان دوستانه داريوش بزرگ اين بود که پس از تصرف بابل 

اين فرمان در ادامه فرمان تاريخی کورش . شهر بر زير يوق بردگي شاه بابل بدون مزد کار ميکردند را آزاد آرد 

. آزادی انسانها صادر شد بزرگ مبنی بر گناه بودن برده داری و    

حس ملی گرايی و و طن پرستی داريوش بزرگ در برابر کشوری مقدس همچون ايران از ديگر سرمشق های اين 

هرودوت ميگويد هرگز يک پارسی از خدای خود برای شخص خويشتن آروزی سالمتی و . ابر مرد تاريخ است 

 برای کشور پارس و سپس برای شاه پارس ميکند - پارس نيکی نميکند بلکه او درخواست سعادت برای تمام ملت

به گفته پرفسور گيريشمن حس وطن پرستی داريوش بزرگ در درجه عالی . آنگاه خود را مشمول اين دعا ميداند 

 با اقتدار شاهنشاهی -و به شکل بی سابقه ای نمايان است و همه هم و غم او آرزوی ايرانی بود بدون شورش 

 کشور در قحطی به سر نبرد و - برده داری و غالمی در آنجا نباشد -ی که در صلح زندگی کنند  مردمان-بزرگ 

) .  در ايران امروز آرزوی مردمان ما شده است 2006امری که در سال ( مردمان آزادی انتخاب دين داشته باشند 

ی اين امر مهم به حقيقت پيوست و اين گفته در کتيبه های وی به روشنی ديده ميشود و می بينيم که تالش وی برا

. شاهنشاهی وی در تاريخ به صورت بی سابقه به ثبت رسيد    

 

برجسته ترين اقدام داريوش بزرگ بنيانگذاری نيروی دريايی ارتش ايران برای نخستين بار در تاريخ آريا بوم بوده 

 از هند به دريای عمان و دريای سرخ يکی.  گروه اکتشافی به دريا گسيل داشت 2به گفته هرودوت داريوش . است 
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گروهی را تا دريای اژه در کنار ايتاليا و از طرف ديگر گروهی . و سپس از رود نيل روانه دريای مدينترانه نمود 

اين اقدام داريوش بزرگ به حدی به سرعت پيشرفت کرد که در زمان لشگر کشی . تا نزديکی آفريقا فرستاد 

 هزار ناوگان دريايی ارتش شاهنشاهی ايران روانه 5000 تا 4000به گفته هرودوت تاريخی خشيارشا به اروپا 

 –برای پرتاب گوی های آتشين " ناوگان جنگی: "  دسته تقسيم کرده بود 4که خشيارشا آنان را به . اروپا شده بود 

 ناوگان – و سربازان  ناوگان بارکش برای جابجايی ارتش–ناوگان سرگور برای دنبال کردن دشمن و تعقيب آنان 

.  مهندسی برای جابجايی وسايل مهندسی برای پل سازی و کانال زدن و اقدامات مهندسی نظامی   

 

به دستور داريوش بزرگ پايه گذاري شد و او هياتي را براي اصالح تقويم ايران به )  روز 30ماه ( تقويم آنوني 

 طبق تقويم جديد داريوش روز اول و پانزدهم ماه تعطيل بوده بر. بسيج آرده بود ” دني تون“رياست دانشمند بابلي 

 روز تعطيلي رسمي آه يكي از آنها نوروز و ديگري سوگ سياوش بوده 31 عيد مذهبي و 5و در طول سال داراي 

   ) ماريژان موله و پرفسور هرتزفلد( است 

 

)  بابلی -ايالمی (  وی خطوط بين المللی .از ديگر اقدامات مهم داريوش شاه ابداع خط ميخی پارسی باستان است 

را در ايران رواج داد و يک خط مشترک برای قلمرو شاهنشاهی ايران توسط انديشمندان ايرانی ساخت که نام ان 

   ) هرودوت. (  کشور جهان رونق يافت 28که به زودی در . را ميخی پارسی نام نهاد 

 

ران پايه گذاري آرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه داريوش بزرگ پادگان و نظام وظيفه را در اي

  فرزند وزير بايد به خدمت بروند و تعليمات نظامي ببينند تا بتوانند از سرزمين پارس دفاع آنند
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(  سازمان پست و تلگراف – سازمان امالك – وزارت آب –داريوش بزرگ براي اولين بار در ايران وزارت راه 

   . را بنيان نهاد که اين اقدام وی نخستين وزارت پست سريع جهانی شناخته شده است) خانه چاپار

 

( وی شهربان .  رونق کشاورزی و سرسبزی از ديگر خصوصيات برجسته داريوش بزرگ بود -عالقه به آبادی 

 ای که باستان در نامه. ايالت های خود را به موظف به کاشت درختان و رونق کشاورزی ميکرد  )ساتراپ 

شناسان آنرا پيدا کرده اند و پرفسور ايران شناس گيريشمن آنرا به چاپ رساند داريوش بزرگ به حاکمان روسيه و 

من نيت شما را در بهبود بخشيدن کشورم به وسيله انتقال و کاشت درختان ميوه : آسيای صغير چنين فرمان ميدهد 

  .ر و سپاس ميگويمدر آن سوی فرات و در بخش عليای آسيا تقدي

 

داريوش بزرگ براي جلوگيري از قحطي آب در هندوستان آه جزوي از ايران بوده سدي عظيم بروي رود سند بنا 

  . نهاد و مرمان آنجا را از خود خشنود نمود و جلوی قحطی را گرفت

 

 مورد 242ده آه با  حكمران بر عليه او شورش آرده بودند و او پادشاهي بو242در طول سلطنت داريوش بزرگ 

شورش مقابله آرد و همه را برا جاي خود نشاند و مانع از تجزيه ايران توسط حکمرانان خائن شد و عدالت و 

 ميليون ليره انگلستان 10او در سال آخر پادشاهي به اندازه . يکپارچگی ايرانی را در سرتاسر کشور بسط داد 

  . ذخيره مالي در خزانه دولتي بر جاي گذاشت

 

طبق گفته پرفسور . احترام داريوش شاه به زنان و حفظ حقوق آنان از ديگر اقدامات برجسته وی به حساب می آيد 

موسسه شرق (  پرفسور ريچای فرای و پرفسور عليرضا شاپور شهبازی - دکتر ديويد استروناخ -گيل استاين 

دن ساخت کاخهای پارسه از زنان به عنوان داريوش بزرگ برای بنا نها) شناسی شيکاگو و موزه ايران باستان 
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به شکلی که در چندين مورد کتيبه بدست آمده نوشته شده است . يکی از مهم ترين نيروهای کاری استفاده می کرد 

 3 نفر کارگرمرد بود و يا زنی ديگر به دليل مهارت شغلی اش حقوقی معادل 100که زنی در اينجا مسئول بيش از 

يا در کتيبه ای ديگر آمده زنان کارگر باردار در ساختن پارسه از حقوق شاهنشاهی برای . مرد دريافت ميکرد 

  . استراحت و بارداری استفاده کردند

 

از ديگر اقدامات داريوش بزرگ دادن پناهندگی سياسی به فيثاغورث بود آه بداليل مذهبي از آشور خود گريخته 

س توسط داريوش بزرگ داراي يك زندگي خوب همراه با مستمري دائم بود و به ايران پناه آورده بوده است و سپ

  . شده بود

 

( داريوش براي سهولت رفت و آمد ميان ايران وايالت مصر دستور داد آه ميان درياي سرخ و رود نيل آبراهي 

ود و بر اثر توفان شن بسازند آه آثار آن و آتيبه مربوط به اتمام اين آبراه آه صدها سال داير ب) کانال سوئز کنونی 

در طول اين آانال تخته سنگهاي تراشيده شده به دست آمده آه در آنها . پر شده است به دست آمده و موجود است

در يك سنگ نبشته آمده است آه روز . تاريخ اتمام هر قطعه از آبراه حك شده است و اين سنگها در دست است

از ). ميخي و هيروگليف(و اين نوشته به چهار زبان و دو خط است  آشتي از آن عبور آردند 26افتتاح آبراه، 

بالهاي باز شده مرغ با سرانسان و (همين دوران اثري به دست آمده آه عبارت است از مخلوطي از عالمت ايران 

لوح . و عالئم قديم مصر عليا و مصر سفلي آه نشانه وحدت مصر واحد با امپراتوري ايران است) آاله پارسي

وي در سنگنبشته هايش در .  به دست آمده است20در قرن »  نيل-درياي سرخ «ريوش به مناسبت پايان آبراه دا

خوانده ) ويشتاسپ در فارسي امروز به گشتاسپ تبديل شده است(مصر خود را داريوش پسر ويشتاسپ هخامنش 

معبدي آه . در جهان رواج يافته استآه از همان زمان احترام عميق به پدر و بكار رفتن نام او پس از نام فرد 

وی به اديان مصر احترام . داريوش در مصر ساخت، هنوز تقريبا به طور آامل درمنطقه واحه موجود است 

  . را در آنجا تبليغ نکرد) زرتشت ( گذاشت و هيچگاه دين مزديسنای ايرانی 
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 مردمان و کارگران و -داريوش شاه زيرا . از ديگر يادگارهای داريوش بزرگ ستايش مصريان از وی بود 

کتيبه ای از کاهنان مصری باقی . بردگان مصر را رهايی بخشيد و خود در راس فرعونهای مصر شاه آنجا شد 

  : است که استاد پيرنيا در کتاب تاريخ ايران باستان آنرا اينگونه ترجمه کرده است

کارهايی که خدا به اراده خويش آغاز کرده بود . نيت و متولی سائيس شهر خدايان مصر است  داريوش زاده

. او را فرزند خود دانست ) خدايان مصر ( وقتی داريوش در شکم مادرش بود نيت . داريوش به اتمام رساند 

او نيرومند است و دشمنانش را در همه . داريوش دست در کمان به سويش برد تا دشمنان خدای را بر اندازد 

. شاه بزرگ پسر ويشتاسب هخامنشی . شاه مصر داريوش است که تا ابد جاويد بماند . کرد سرزمينها نابود خواهد 

او فرزند خدايان است که نيرومند و جهانگير است پس مردمان سرزمينهای دور برايش هدايا می آوردند و برايش 

  . خدمت ميکنند

 

شيد و و شبه جزيره بالکان را جزوی از  پيش از ميالد به اروپا لشگر ک514به گفته هرودوت داريوش در سال 

هدف وی از اين کار گزارشی بود که به دربار ايران فرستاده بودند مبنی بر اينکه قبايل اسکيت ها . ايران کرد 

به گفته کهن ترين مورخ يونانی هرودوت اين مردمان . مراسمی کشنده دارند و مردمانی وحشی و خونريز هستند 

 را به هوا پرتاب می کردند و از دگر روی در زمين نيزهايی فرو ميکردند تا آنان پس از در مراسمی مردمان خود

اين يکی از مراسم ساالنه اين کشورها و قبايل برای قربانی . افتادن به زمين بروی نيزه ها بيافتند و کشته شودند 

ت و از گذشته فرهنگی بسيار کهن داريوش خود را راهبر صلح و خرد جهان ميدانس. کردن در نزد خدايانشان بود 

  . ايرانی برخوردار بود و به همين دليل برای نابودی آنان اقدام کرد و لشگری بزرگ راهی آنجا نمود

 

داريوش بزرگ ايران را به ايالتهای بسياری تقسيم کرد و در راس همه ايالتهای دولت مقتدر شاهنشاهی ايران را 

در پايان در کل امپراتوری . برای هر شهربان دبيری گذاشت .  مقرر فرمود برای هر ايالت شهربان. قرار داد 

اين . اشخاصی را گمارد تا وظع کشور را بررسی کنند و خطاها و کارهای غير قانونی شهربانان را گزارش دهند 
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ن کار وی مورد به گفته پرفسور گيريشمن در کتاب ايران از آغاز تا اسالم اي. افرار گوشهای شاه ناميده ميشدند 

زيرا دولت مردمان از ترس اين افراد که بالباسهای شخصی در جامعه بودند از هر اقدام . ستايش همگان شده بود 

  . غير قانونی سرباز ميزدند

 

زوپير سردار . پاداش به نيکو کاران و وطن پرستان و کيفر دادن به خائين از ديگر اقدامات داريوش بزرک بود 

هرودوت مينويسد به داريوش خبر رسيد . زوپير پسر مگابيز يود .  يک نمونه از اين صداق ها بودبرجسته ايرانی

که بابل شهر متمدن جهان آن روز که جزوی از ايران کورش بود سر به شورش نهاده است و مردان بابلی زنان 

به داريوش بزرگ رسيد وی چون اين خبر . خودشان را در منطقه ای گرد آورده اند و همگی را خفه کرده اند 

ماهها ارتش . ولی شهر بابل ديوارهای بسيار بلندی داشت و نتوانستند وارد شوند . لشگری بزرگ روانه بابل کرد 

تا اينکه زوپير نقشه ای کشيد و گوشها . شاهنشاهی ايران در کنار ديوارها منتظر ماند ولی نتوانست وارد بابل شود 

شاهنشاه از ديدن . را با ضربات شالق آغشته به خون کرد و به پيش داريوش شاه رفت و بينی خود را بريد و خود 

اين منظره سردار خود تاسف خورد و گفت چه کسی تو را چنين کرد ؟ وی پاسخ داد من اين کار را برای گشودن 

ميکنم که داريوش درب بروی سپاه ايران زمين کرده ام و هم اکنون به سوی بابل می روم و خود را فراری خطاب 

داريوش شاه پاسخ داد به خدای که من راضی به اين نبودم که تو با خود چنين کنی و . من را چنين کرده است 

نقشه زوپير عملی شد و بابلی ها وی را به درون شهر راه دادن و به وی . حاضر بودم از بابل صرفه نظر کنم 

 نفر از ارتش شاهنشاهی را کشت تا شک ها به 2000بت وی  نو2لشگری برای مبارزه با داريوش دادند که در 

زوپير در سومين نبرد با ايرانيان دروازه شهر را گشود و بابل توسط سپاه وطن پرست داريوش . يقين تبديل شود 

ناميد و خاندان وی ) بعد از کورش بزرگ ( داريوش در فرمانی تاريخی زوپير را باالترين وطن پرست . فتح شد 

  . ای هميشه مورد حمايت دولت قرار داد و هر ساله هزاران سکه به خاندان وی عطا نمودرا بر

 

 خدا يا -با تمامی اين اقدامات شگفت انگيز و قدرت جهانی داريوش بزرگ او هيچگاه خود را در کتيبه هايش 

دانسته ) اهورامزدا ( د فرزند خدا نخواند و در سنگ نبشته هايش هميشه اين قدرت جهانی ايران را مديون خداون
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در حالی که شاهان سامی آنروزگار يا فرعونهای مصر و شاهان بابل با جلوس بر تخت بدون وقفه ای خود . است 

نمونه بارز اين مهم اسکندر گجستک است که به گفته مورخين يونانی پس از تصرف . را فرزند خدايان ميخواندند 

در بودنش را رد کرد و گفت که خدايان با مادر من همبستر شدند و من زائيده ايران وی خود را خدا ناميد و فرزند پ

  . شدم و همگی بايد مرا ستايش و پرستش کنيد

 

سکاها به گفته هردوت پدر . يکی ديگر از لشگر کشی های وطن پرستانه داريوش عظيمت به سرزمين سکاها بود 

 آنان در جنگها خون دشمن را جمع آوری ميکردند و .تاريخ جهان يکی از خونخوارين اقوام بشريت بودند 

ميخوردند و در نمونه های ديگر سر افراد شکست خورده را از بدن جدا ميکردند و داخل جمجعه را خالی ميکردند 

سکاها از پيش از به قدرت رسيدن . زن در بين اين اقوام مشترک بود . و به عنوان تقدس نگهداری ميکردند 

ولی کورش توانست . ساله به ايران تجاوز ميکردند و سرمايه های ايران را به يغما می بردند کورش بزرگ همه 

داريوش در ادامه سرکوب وحشيگری های آنان و انتقام از سکاها . تا مقدار زيادی دست آنان را از ايران کوتاه کند 

داريوش پلی عظيم .  سکاها کرد  کشتی جنگی راهی اروپا مرکز400 هزار نفری با 700لشگری به گفته هردوت 

 شاه ايرانيان و آسيايی –داريوش : " بين قاره آسيا و اروپا بنا کرد و در کنار آن پل کتيبه ای نوشت به اين مضمون

ولی با اين لشگر بزرگ بدليل موقعيت سوق . " رودی بسيار زيبا و بزرگ . ها اين پل را بروی رود تايی بنا کرد 

. ا ارتش داريوش نتوانست مستيقم با آنان روبرو شود و در نهايت به کشورش بازگشت الجيشی سرزمين سکاه  

    

. مردم فريبکار دروغ ميگويند به اين انديشه که از فريب ديگران بهره مند شوند و سود مادی نصيب شان شود 

 را از خود خشنود سازند مردمان فريبکار راست ميگوند زيرا در انتظار پاداش راستگويی خويش هستند تا ديگران

.پس در همه حال هشيار باشيد و با خرد و شعور و منطق گفته ها را بررسی کيند . تا آنان را مورد اعتماد بدانند   

 داريوش بزرگ  
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   بن مايه اين نوشتار 

 

   ترجمه وحيد مازندرانی- اوانس -تاريخ هرودوت 

   پرفسور گيريشمن-ايران از آغاز تا اسالم 

   ماريژان موله- پرفسور هرتزفلد -مين جاويد سرز

  ترجمه سيف الدين دولتشاه- دلفگانگ گنادت -آرمانهاي شهرياران ايران باستان 

نيا  استاد پير-ايران باستان   

ارشام پارسی  :  گرد آوری   

 

 

  دروغ و خشکسالی به دور نگهدارد–خداوند اين کشور را از گزند دشمن 

 دعای داريوش بزرگ


