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چکیده
مرگ کمبوجیه و بردیا یکی از تاریکترین بزنگاههای تاریخ هخامنشیان است .بناابراین باه طااطر
اهمیت این موضوع ،محور اصلی این پژوهش دورهی زمانی مرگ کمبوجیه و بردیا تا روی کار آمادن
داریوش را در بر می گیرد .در این رابطه ابتدا سعی شده اسات کاه سایر اجمااقی و اایی تااریخی ایان
محدوده زمانی با توجه به منابی اصلی آورده شود ،سپس به تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات مناابی
تاریخی درباره مرگ معما آمیز کمبوجیه و همچنین تل بردیا پرداطته شود .آن چه به عنوان نتیجه در
بخش پایانی مقاقه ارائه شده ناظر بر این مسئله است که نه تنها بردیا بر اساس توطئه هفت طاندان به
رهبری داریوش از پای درآمده است ،بلکه با توجه به اطالعات منابی موجود ،نمی توان مرگ کمبوجیه
را اتفا ی دانست؛ چرا که سیاستهای کمبوجیه و بردیا بر تحکیم درتشان در برابر اشراف استوار شده
بود .بنابراین اشراف و طاندانهای بزرگ نمی طواستند ،امتیازاتشان از دسات بارود ،باه هماین طااطر
نسبت به آن واکنش نشان دادند و با تل آن ها پادشاهی را از شاطه کورش گرفتند.
کلید واژه ها :هخامنشیان ،جانشینی ،کمبوجیه ،بردیا ،داریوش
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مقدمه
پس از بر افتادن حکومت مادها ،هخامنشیان وسیی ترین شاهنشاهی ایاران را بهوجودآوردناد .آناان
از وم آریایی پارس یا پارسواش بودند که برای اوقین بار در سدههای آغازین هزاره اول پیش از میالد (
ح  679پ.م) نامشان وارد کتیبههای آشوری میشود 6.پارس ها همزمان با مادهاا باه ناواحی غربای
ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن گردیدند .با ضعف دوقت ایالم ،نفاو
وم پارس به طوزستان و نواحیمرکزی فالت ایرانگسترش یافت.
هخامنش ،از بزرگان پارس ،حدود سال  400پیش از میالد ،طود را شاه اَنزان یا اَنشاان طواناد 2.در
سال  000پیش از میالد ،کورُش ،9ششمین پادشاه این طانواده ،به دالوری و مهارت طاویش درفناون
جنگ ،مادها را برانداطت .7به نظر میرسد رویگردانی طاندانهای بزرگ از جملاه طانادان هارپااگ از
آستیاگ نقش عمده ای در سقوط پادشاهی ماد در سال  073پیش از میالد داشته اسات و کاورش باا
تکیه بر طاندانهای پارسی و شماری از طاندانهای ماادی کاه باه او پیوساتند ،پادشااهی پارسای را
تشکیل داد .0درباره طاندانهای بزرگ باید گفت که آن ها نه فقط در ایان مرحلاه از تااریخ ،بلکاه در
دورانهای بعدی نیز نقش مهمای در تحاوالت سیاسای ،نظاامی ،ا تصاادی و اجتمااعی ایاران دوره
هخامنشی داشته اند .کورش در مدت تقریبا بیست سال در طی قشکرکشیهاایی مااد ،قیادی و بابال،
یعنی پادشاهیهای پرآوازه ی آن روز جهان ،و سرزمینهای طاور پارس را فرمانبردار طویش ساطت و
گستره جغرافیایی بزرگی تقریبا به اندازه طاورمیانه امروزین را از ترکیه و سواحل مدیترانه تاا مرزهاای
هند و از استپهای روسیه تا ا یانوس هند ،زیر سلطه طود درآورد.1
اجرای سیاست گسترش امپراتوری و اصالحات نظامی پاس از مارگ کاوروش نیاز اداماه یافات .

جانشینان بالفصل او ،کمبوجیه دوم و داریوش یکم ،امپراتوری را وسعت بیش تری بخشیدند تا حادی
که امپراتوری ایران بزرگترین و پهناورترین امپراتوری تا آن زمان بود .کمبوجیاه کاه حاصال ازدوا
کورش با کاسان دان دطتر فرناسپس بود ،4پس از مرگ کورش ،بدون برطورد با کمترین مخاقفتی باه
پادشاهی رسید و به مدت هشت سال از سال  090تا  022پیش از میالد سلطنت کرد .در مناابعی کاه
بر جا مانده نیز کری از ناآرامی ها و شورشهای سرزمینهای هخامنشیان در زمان دستیابی کمبوجیه
به سلطنت نشده است .وی برای تحکیم درت طود در برابر درت اشراف ایساتاد و امتیاازات آناان را
کاهش داد ،این امر باعث شد که اشراف و طاندانهای بزرگ از کمبوجیه رنجیده طاطر گردند .6در این
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رابطه هرودوت نیز آورده است که کمبوجیه فرمان داد دوازده نفر از اعیان و بزرگاان ایرانای را در زیار
زمین مدفون کنند .3بنابراین میتوان از اهداف مهم کمبوجیه در داطل به تمرکز دادن ادرت و ایجااد
وحدت سراسر امپراتوری تحت اراده پادشاه اشاره کرد.
کمبوجیه برادر کوچکتری به نام بردیا داشت که به گفته گزنفون 60از جانا پادر(کورش) حکومات
ماد و ارمنستان و کادوسیان 6و به گفته کتزیاس حکومت بدون طرا باکتریاا ،2کوروسایما ،9پارتیاا 7و
کارمانیا( 0بلخ ،طوارزم ،پارت و کرمان) را داشاته اسات .66بریاان مایآورد کاه بردیاا ساعی کارد کاه
طاندانهای بزرگ را که از کمبوجیه رنجیده طاطر شده بودند را با طود همراه کند ،اماا ظااهرا موفا
نشد .62در این رابطه داندامایف به تحلیل بخشی از متن کتیبه بیستون پرداطته و ماینویساد بردیاا از
ر بای طودش اموال و بردههای آن ها را به زور میگرفت و بادیهی اسات ماردم آزاد ثروتمناد یعنای
صاحبان برده و نجبا بیش از سایر مردم دچاار زحمات شادند .69بردیاا کاه باا نافرماانی و طودساری
طاندانهای بزرگ روبرو شد ،فرمان داد که امالک و زمینهایی که به صورت هدیه مشروط به آن هاا
واگذار شده است را بازپس گیرند .67عالوه بر آن وی کوشید در برابر درت آن ها ،به حمایت از عاماه
مردم بپردازد .تا جایی که سه سال ماقیاات عاماه ماردم را بخشاید .60هماین کارهاا باعاث شاد کاه
طاندانهای بزرگ پارسی نگران از دست رفتن مو عیت طود باشند و درصدد این باشاند کاه امتیاازاتی
که توسط کمبوجیه و بردیا از آن ها گرفته بود را بازپس گیرند .61بنابراین اشراف مترصد فرصتی بودند
که توطئه ای علیه کمبوجیه و بردیا ترتی دهند .این فرصت با قشکرکشی کمبوجیه باه مصار فاراهم
شد ،چون که دوری از مرکز باعث شد که توطئه ای به وسیله طاندانهای بزرگ علیه وی ترتی داده
شود .64حال با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش به چگونگی مارگ کمبوجیاه ،بردیاا و روی کاار
آمدن داریوش با تکیه بر منابی کالسیک و تطبی دادن با منابی و تحقیقات جدید پرداطته است.
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سیر اجمالی وقایع بر اساس منابع کالسیک
بر اساس سیاست گسترش امپراتوری(که در زمان کورش پایه گذاری شده بود) ،کمبوجیه درصدد
برآمد که به سوی مصر قشکرکشی کند .طب گفته داریوش در کتیبه بیستون کمبوجیه (در ساال 021
پ.م) کمی پیش از حمله به مصر دستور تل برادرش بردیا را صاادر کارد .چناانکاه در کتیباه آماده
است «:داریوش شاه گوید :این [است] آنچه به وسیله من کرده شد پس از آنکه شاه شادم .کمبوجیاه
نام پسر کوروش از تخمهی ما او اینجا شاه بود .همان کمبوجیه را برادری بود بردی نام ،از یک مادر
[ و ] یک پدر با کمبوجیه .پس از آن کمبوجیه آن بردی را بکشت ،به مردم معلوم نشد که بردیا کشته
شده بود .پس از آن کمبوجیه رهسپار مصر شد .و تی که کمبوجیه رهسپار مصر شد ،ماردم ناا فرماان
شدند  .66».داریوش در این جا به نوعی از اعتراض مردم به کشته شدن بردیا پرده بر میدارد.
این در حاقیست که هرودوت نظری کامالً متفاوت از داریوش را ارائه مایدهاد ،وی در ایان بااره
مینویسد « :این برادر را از مصر به پارس فرستاده بود و علت آن حسادتی بود که به او میورزید؛ زیارا
از بین تمام پارسها او تنها کسی بود که توانسته بود کمانی را که پادشاه حبشه به ایختیوفاژهاا 6داده
بود 63تا دو انگشت به آطر مانده بکشد .هیچیک از پارسها نتوانسته بودند این عمال را انجاام دهناد.
و تی بردیا به پارس مراجعت میکرد کمبوجیه در طواب دید که چاپااری از راه رساید و طبار داد کاه
بردیا بر تخت سلطنت جلوس کرده و سر او به آسمان رسیده ،وی بر طود بیمنااک شاد و ترساید کاه
مبادا برادرش او را بکشد و سلطنت را به چنگ آورد .پس پرگزاسپس 2را که ماورد اعتمااد و بایش از
تمام پارسها به وی وفادار بود به پارس فرستاد تا او را هالک کند .پرگزاسپس به شوش رفت و بردیا
را بکشت .بعضی میگویند او را به بهانه شکار با طود برد و بعضی دیگر میگویند که وی را به دریاای
اریتره برد و در اموا به آب افکند .20».طب گفته هرودوت بردیا با کمبوجیه در قشکرکشی باه ساوی
مصر شرکت داشته و در حین حمله به حبشه یا بعد از فتح حبشه (که ترتی تاواقی و اایی نیاز چناین
نشان می دهد) ،بردیا را به طاطر ترس از محبوبیت ،قیا ت و کاوتی که داشت به ساوی پاارس رواناه
ساطت و در حین بازگشت بردیا به پارس بود که فرمان تل وی را صادر کرد.

. Iehthyophages.
. Prexaspes.
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داندامایف درباره ارزش و ایی بل از پادشاهی داریوش اول تأکید میکناد کاه اطباار و اطالعاات
کتزیاس نباید نادیده گرفته شود ،26زیرا از این اطبار میتوان اطالعاتی دربااره تال مرماوز کمبوجیاه،
بردیا و کس

درت به دست داریوش و غیره به دست آورد .چنان که وی دربااره تال بردیاا روایات

دیگری را نقل کرده است؛ به این صورت که مینویسد مغی به نام سپنت دات 6از تنیوکسارزس 2برادر
کمبوجیه ،22رنجیده طاطر شد .به همین طاطر وی از تنیوکسارزس (بردیا) نزد کمبوجیه بادگوئی کارد.
کمبوجیه بردیا را نزد طود طواند ،پس از دو بار دعوت ،سرانجام بردیا باا دعاوت ساوم حضاور طاود را
اعالم میکند .به طاطر نافرمانی بردیا ،کمبوجیه درصدد بر آمد که وی را از سر راه بردارد .تا ایان کاه
سپنت دات مغ به طاطر شباهتی که به برادرش داشت ،به کمبوجیاه پیشانهاد مایدهاد کاه او را باه
صورت صوری بکشد و سپس بردیا را نابود کند و او را به جای بردیای راستین به محل حکاومتش در
باطتر و پارت بفرستد .کتزیاس ادامه میدهد که غیر از کمبوجیه و مغ سه نفر از محارم از ضیه اطالع
داشتند .پس از آن کمبوجیه مغ را به حکومت باطتر و پارت (محل حکومت بردیا) فرستاد و پان ساال
در این اشتباه گذشت و کسی پی به وا عیت نبرد.29

ژوستین مورخ التینی عصر باستان در این رابطه به کر روایتی پرداطته است که تاا حادودی باه
روایت هرودوت شبیه است با این تفاوت که وی نام مغ را کومتس 9کر کرده و مینویسد که پاس از
مرگ کمبوجیه ،وی سمردیس (بردیا) را کشت و برادرش اوروپاساتس 7را باه جاای وی باه سالطنت
رساند .27ژوستین در این روایت مدعی است که شریک جرم بردیا یکی از نزدیکان شاه و همان کسای
بود که به دستور او بردیای وا عی را به تل رسانیدند.20
در گزارش هرودوت پرگزاسپس همان فرد مورد اعتماد کمبوجیه است کاه دساتور شااه در ماورد
تل بردیا را به اجرا میگزارد؛ با این تفاوت که پرگزاسپس نسبتی با مغهایی که حکومت را به دسات
گرفتند ،ندارد.
هرودوت باز ادامه میدهد« :در همانمو ی که کمبوجیه فرزند کورش در مصر به انجاام کارهاای
حیرتآور طود مشغول بود و ا امت او در آنجا به درازا میکشید ،دو مغ که با هم برادر بودند بر ضد او
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یام کردند .کمبوجیه یکی از این دو نفر یعنی پاتیزیتس 6را مأمور ادارهی اماوال طاود کارده باود و
همین شخص بود که توطئه را طرح کرد .این شخص متوجه شده بود که مرگ بردیا را از مردم پنهان
کرده بودند و فقط تعداد کمی از پارسها از آن باطبر بودند و دیگران هنوز او را زنده تصور میکردناد.
پس طرح طود را بر این اساس پایه گذارد و به طاندان سلطنتی تجاوز کرد .او برادری داشات کاه باه
دری به بردیا فرزند کورش و برادر کمبوجیه که به امر پادشاه کشته شده باود ،شباااهت داشات کاه
می توانست ایجاد شبهه کند .نه تنها از قحاظ صورت به بردیا شبیه بود بلکاه ناام او هام بااردیا باود.
پاتیزیتس مغ به او اطمینان دا د که شخصاً جریان را به نفی او رهبری طواهد کرد .پاس او ،بارادرش
را به مقر سلطنت برد و بر تخت شاهی رار داد .پس از آن رسوالن به تماام نقااط و حتای باه مصار
فرستاد تا سپاه را مطلی کنند که از این پاس بایاد از بردیاا فرزناد کاورش فرماانبرداری کنناد ناه از
کمبوجیه .رسوالن همه این پیام را منتشر کردند و آنکه مأمور مصر شده بود با کمبوجیه و سپاه او در
اکباتان سوریه روبرو گردید» .بعد از شنیدن ماجرا ،کمبوجیه به اجرای فرماانش دربااره کشاتن بردیاا
توسط پرگزاسپس شک برد که وی در جواب به کمبوجیه گفت «:اگر ممکن باشد که مردگان از برها
بیرون آیند تو با شورش اژدهاک مادی نیز روبرو طواهی شد» .در ادامه پرگزاسپس در حضور کمبوجیه
رسول را ططاب رار میدهد و از او چنین سؤال کرد«:آیا برای دادن این امر بردیا شخصااً طاود را در
نظر تو آشکار کرده و یا این دستور را از یکی از زیردستان او دریافت کردهای؟» رسول پاسخ داد«:مان
طود از زمانی که کمبوجیه مصر را اشغال کرده بردیا را ندیدهام .این دستور را مغی کاه کمبوجیاه اداره
کاخ را به او سپرده بود به من ابالغ کرده است .وی به من گفت که بردیا فرزناد کاورش مارا ماأمور
کرده است این پیام را به شما برسانم» .پس از این گفتگو شاک کمبوجیاه باه وفااداری پرگزاساپس
برطرف شد و فهمید که وی فرمانش را به درستی اجرا کرده است.21
سپس کمبوجیه دریافت که برادرش را بیجهت به تل رساانیده ،وقای طاوابش درسات از آب در
آمده و شخصی به نام بردیا حکومت را غص کرده است .بنابراین« بر اس طود جستن کرد تاا بای-
تأمل به شوش رود و مغ را دستگیر کند .وقی در مو عی که او بر زیان اسا مایپریاد حلقاه غاالف
طنجرش گسیخت و طنجر عریان ران او را آسی رسانید .کمبوجیه از همان نقطهای از بادن مجاروح
شد که طود چندی بل از همان محل ،آپیس طدای مصریان را مجروح کرده بود .چون جراحت طاود
را کشنده دید نام ش هری را که در آن تو ف داشت ،سؤال کرد .به او گفتند که این شاهر اکباتاان ناام
. Patizites.
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دارد .اتفا اً مدتی بل هاتف شهر بوت (در مصر) برای او پیشگویی کارده باود کاه حیاات او در شاهر
اکباتان به پایان طواهد رسید و چون گفته هاتف را به درستی درک کرد ،چنین گفت« :همینجاا اسات
پایان حیات کمبوجیه فرزند کورش» .از آن روز وی سخنی نگفت .هرودوت در ادامه میآورد «:تقریبااً
بیست روز بعد تعدادی از بزرگان پارس را که با او همسفر بودند ،طل کرد و ططااب باه آناان چناین
گفت :پارسها ،حوادث مرا مجبور کرد که آنچه را به د ت پنهان میکردم بر شما فاش کنم .هنگامی
که در مصر بودم شبی شبحی در طواب بر من آشکار شد .کاش هرگز این شبح بر مان آشاکار نشاده
بود .تصور کردم رسوقی است که از سرزمین ما میرسد .من از این سخن بیمناک شدم و ترسایدم کاه
برادرم سلطنت را از چنگ من بیرون آورد .رفتار من در آن زمان با شتاب و طاقی از بصیرت بود .علات
ایناست که همانطور که من کامالً شاهد آن میباشم در عاقم آدمیان راهی بارای فارار از سرنوشات
وجود ندارد .من از روی نادانی پرگزاسپس را به شوش فرستادم تا بردیا را به تل رساند .باه هار حاال،
من مرتک این تل شدهام و شما اطمینان داشته باشید که بردیا فرزند کورش زنده نیست و اکنون در
کاخ شاهان پارس ،مغان فرمانروایی میکنند ،همان مغی که اداره امور طود را به او واگذار کردهام .من
این وصیت را بههمهی شما و بهویژه به آنهایی میکنم که از طاندان هخامنشی هستند و در ایانجاا
حاضرند :بازگشت سلطنت را به مادها با بی یدی تلقی نکنید».24
روایت کتزیاس درباره حوادث پس از کشته شدن بردیا و هم چنین مردن کمبوجیه نیز باا روایات
هرودوت متفاوت است ،چنان که کتزیاس در این رابطه مینویسد :تا این که طواجه ایی تی ب ته 6نام
توسط این مغ (جانشین بردیای وا عی در باطتر) محکوم به مجازات شد ،باه هماین طااطر نازد ماادر
کمبوجیه آمی تیس رفت و از وا عیت(کشته شدن بردیای وا عی) پرده برداشت .آمی تیس کمبوجیاه را
نفرین کرد و به زهری طود را کشت .کتزیاس در ادامه مرگ کمبوجیاه را بارطالف هارودوت کاه در
اکباتان شام دانسته ،در بابل کر کرده و مینویسد وی با کاردی در حال طی درطتی بود کاه ران وی
توسط کارد ضربه دید و پس از چندی مرد.26
داریوش در این باره در کتیبهاش میآورد« :داریوش شاه گوید :پس از آن مردی مغ بود

گئومات2

نام  .او از پ ئیشی یا وودا ( پی شیاووادا ) برطاست .کوهی [ است ] ارکدیش ( ارکادری ) نام  .چون از
آنجا برطاست از ماه وی یخن چهارده روز گذشته بود .او به مردم چنان دروغ گفت [کاه] مان باردی
. Tibethee.
. Gaumata.
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پسر کوروش برادر کمبوجیه هستم .پس از آن مردم همه از کمبوجیه برگشته به ساوی او شادند هام
پارس ،هم ماد ،هم سایر کشورها .شاهی را او برای طود گرفت .از ماه گرم پد  3روز گذشته بود آنگاه
شاهی را او برای طود گرفت .پس از آن کمبوجیه به دست طود

مرد»23.

تحلیل و تبیین دادههای منابع کالسیک
با توجه به دادههای تاریخی و مکتوبی که از منابی کالسیک و کتیبهی بیستون بار جاماناده و در
باال به آن اشاره شد ،میتوان گفت که اطبار ضد و نقیض و اقبته مبهمی درباره مرگ کمبوجیه ،بردیا و
به درت رسیدن داریوش دیده میشود که در زیر ابتدا به این ابهامات و اطبار ضد و نقیض پرداطتاه و
سپس به نتیجهگیری در این زمینه پرداطته شده است:
 )1واکاوی منابع در ارتباط با مرگ کمبوجیه
منابی تاریخی مانند هرودوت و کتزیاس چنانکه اشاره شد ،آورده اناد کاه کمبوجیاه باه صاورت
تصادفی به رانش توسط طودش زطمی وارد شد و بر اثر آن پس از مدتی درگذشت .طانم بروسایوس از
منبعی دیگر به نام «دموتیک کرونیکل» نام میبرد که مربوط به این دوران است و در این بااره مای-
آورد« :او بر روی یک حصیر پاره جان داد» و سپس ادامه مایدهاد :متأسافانه ایان منبای اطالعاات
دیگری در اطتیار ما نمیگذارد .90داریوش اول نیز در کتیبهی طود بیستون همانطور که در سطور باال
کر آن آمد ،میآورد که «کمبوجیه به مرگ طود مرده است».
نوشته داریوش به جای اینکه ابهامات ما در زمینه مرگ کمبوجیه برطرف کناد ،بار ابهاماات ماا
می افزاید؛ چنان که وی درباره مرگ کمبوجیه به این جمله که کمبوجیه به مرگ طبیعی مُرده اسات،
اکتفا میکند .96در این جا باید گفت که به فرض صحیح بودن یکی از دو روایت کتزیاس یا هارودوت،
داریوش در کتیبه طود به آن ها اشاره ای نمی کند و تنها به همان جملاه کوتااه یعنای کمبوجیاه باه
مرگ طود مرد ،کفایت کرده است .این امر احتمال دست داشتن طاندانهای بزرگ و شخص داریاوش
را در مرگ کمبوجیه تقویت میکند وگرنه دقیلی ندارد ،داریوش کاه از نگهباناان طاصاه کمبوجیاه در
مصر بوده ،92مرگ کمبوجیه را به صورت مبهم کر کند و سریی از آن بگذرد .در حااقی کاه داریاوش
می توانست با آوردن این موضوع در کتیبه ،مشروعیت سلطنتش را توجیه کند؛ چرا که با مرگ بردیا به
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فرمان کمبوجیه و هم چنین مرگ کمبوجیه در راه بازگشات از مصار ،مای توانسات در نباود پساران
کورش به تخت سلطنت دست پیدا کند.
اطالعاتی که هرودوت در کتاب طود درباره مغ هاا ارائاه مایدهاد ،در برطای جاهاا باا یکادیگر
همخوانی ندارد؛ به ویژه آن جایی که کمبوجیه در احتضار رار گرفته و بزرگان پارسی را به حضور فارا
میطواند و از ترس طود از بازگشت حکومت به مادها سخن میگوید « :بازگشت سلطنت را به مادهاا
با بی یدی تلقی نکنید .اگر آنه ا سلطنت را به حیله به چنگ آوردند ،شاما نیاز بارای بااز گارفتن آن
متوسل به حیله شوید» .99بنابراین پذیرفتنی نیست حتی اگر ماجرای تل بردیا به دستور کمبوجیه هم
درست باشد ،اداره امور را به دست مادیها بسپارد و عازم قشکرکشی به مصر شاود .چناان کاه آملای
کورت نیز به نوعی این سخن کمبوجیه را که هرودوت نقل کرده نمیپذیرد .وی در مبحثی باا عناوان
پارسیان و مادها ،نکات جاق توجهی دارد که در ادامه به آن پرداطته میشود .اصوالً کورت چندان باه
وجود امپراتوری درتمند مادی آن چنان که در کتاب ها آمده است ،باور ندارد و دالیال او نیاز از ایان
رار است :اقف)این مسأقه را فقط هرودوت و تعداد اندکی از مورطان تأییاد مایکنناد .ب) یافتاههاای
باستانشناسی تاکنون به ما نشانی از اینکه مادها امپراتوری مقتدری داشتهاند ،ندادهاند بلکه آثار مربوط
این حکومت نشان از حکومتهای محلی میدهد ) .یافتههای باستانشناسی نشان میدهد که تمدن
ماد در رن ششم که هرودوت آن را او ا تدار مادها میداند ،رو به افول نهاده و در حال فقیار شادن
بود .ها) در همدان پایتخت مادها تا کنون آثاری از طود مادها که نشانهی وجود حکومتی مقتدر باشاد
به دست نیامده است .د) در هنگام تقسیم لمرو آشور میان ماد و بابل ،بیشتر سرزمینها به بابل رسید
که اتفا اً ثروتمندترین سرزمینها نیز بودند یعنی بیناقنهرین جنوبی ،سوریه و فلساطین.در حااقی کاه
فقط سرزمینهای کوهستانی شماقی بیناقنهرین به مادها رسید(شاید این نشانهی ضعف مادها در برابر
بابل بود) .و) از قحاظ نظامی مادها نه از پس قیدیها بر آمدند نه پارسیها و از این آطاری باه راحتای
شکست طورده و کنار رفتند.97
بنابراین به نظر میرسد که مادها هرگز از حد کنفدراسیونی بیلهای فراتر نرفتند .90به همین دقیل
نمیتوان از سویی به نفو آنها در دستگاه اداری هخامنشی به رینهی نبود مدارکی مکتوب از مادهاا
باور داشت و از سوی دیگر به این گفته هرودوت که از دهان کمبوجیه بر میآید اعتماد کارد کاه کاه
یام گئوماتای مغ برای بازگرداندن درت از دست رفتهی امپراتوری ماد و شورشهای صورت گرفتاه
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در حمایت از آن بوده است .بنابراین این گفته که حرکت داریاوش در سارکوب شاورشهاا در جهات
ایجاد یک تمرکز با محوریت وم پارسی به ویژه در برابر مادها که مسب این شورشهاا بودناد ،بای
اساس مینماید زیرا نه مادها امپراتوری درتمندی داشتند که داعیهی بازگرداندن آن باشند آن هم باا
حمایت دیگر سرزمینها و نه آنچنان نفو ی در دستگاه اداری هخامنشیان داشتند که داریوش بخواهد
با آن به مقابله بپردازد.
درباره سفر جنگی کمبوجیه به مصر و واگذار کردن سلطنت در ایران میتاوان دو فرضایه زیار را
مطرح کرد ،ابتدا این که وی پیش از سفر به مصر بایستی حکومت و اداره امور را به دسات یاک نفار
معتمد که در این زمان بردیا بود ،سپرده باشاد .بناابراین اگار در نظار بگیاریم کاه کمبوجیاه هنگاام
قشکرکشی به سوی مصر ،بردیا را به عنوان نای اقسلطنه انتخاب میکند ،که بیراه هم نمیباشد  -در
این باره هرودوت آورده است که بعد از کاوت و قیا تی که بردیا در سفر به مصر از طود نشاان مای-
دهد ،کمبوجیه وی را به پارس میفرستد  -باید بگوییم که وی در ایان مادتی کاه کمبوجیاه درگیار
کشورگشایی در مصر و کشورهای اطراف آن میباشد ،ا دامات عاماقمنفعاهای انجاام مایدهاد .ایان
ا دامات دورهی زمانی حدا ل سه ساقی را بایستی در بر گرفته باشد ،زیرا چنانکه هرودوت در کتاابش
آورده بعد از مرگ بردیا تمام آسیا در مرگ وی عزادار شدند و تمام ایاالت داطلای بعاد از مارگش باه
هواطواهی از وی یام کردند .پس چطور ممکن است که کمبوجیه از ا دامات وی طبر نداشته باشد ،با
توجه به اینکه کمبوجیه مطمئناً (اگر در شرایط بد نیز در نظر بگیریم) نفراتای را در درباار داشاته کاه
اطبار و اطالعات دربار را به وی برسانند .در اینجا این شائبه پیش میآیاد کاه باه طااطر دوری راه و
کمبود امکانات ارتباطی وی از این اطالعات دیر طبردار شده است ،اما این فرضیه هم پذیرفتنی نیست
زیرا ما در منابی داریم که طشایارشا پس از فتح آتن طبر فتح آن را به ارتباان عماویش کاه باه نایا
اقسلطنتی منصوب شده بود را به وسیله آتش رسانده بود.
دوم این که از سویی چنین فرضیه ای پذیرفتنی است که کمبوجیاه در طاول غیبات طاوالنی و
توجیه ناپذیر طود ادر به اداره شایسته حکومت نبوده است ،به همین طاطر بایستی حکومت در ایاران
را به شخصی ابل اعتماد سپرده باشد؛ قذا با توجه به ترسی که از بردیا داشت و احتمال آن میداد که
در غیاب وی ادعای حکومت داشته باشد ،چنان که از سنگ نوشته بیستون نیز بر میآید ،وی بال از
سفر جنگی طود به مصر بردیا را میکشد و اداره حکومت در غیاب طود را به مغان میسپرد .اماا ایان
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نظر نیز پذیرفتنش طاقی از ایراد نیست؛ چنان کاه فارای مایآورد :چاون کمبوجیاه پسار و جانشاینی
نداشت ،هرگز برادرش را نمی کشت تا مبادا طاندان او برافتد.91
به گفته کتزیاس بردیای دروغین به مدت پن سال در درباار باود و تنهاا زماانی سار وی فااش
میشود که کمبوجیه صد بازگشت از مصر را دارد که به طرز مشکوکی از دنیا میرود .در این جا نیاز
بررسی شخصیت دوگانه کمبوجیه مدنظر رار گیرد ،از سویی در اوایل تصارف مصار وی باه صاورت
فاتح و نجات دهنده مصر معرفی میشود وقی در زمانی که میطواهد به ایاران برگاردد وی شخصای
معرفی میشود که کارهای غیر متعارف انجام داده است ،از آن میان هرودوت ازدوا او با طواهر طاود
و هم چنین کشتن طواهر باردار 94را مطرح کرده است .هرودوت در ادامه شرح میدهاد کاه کمبوجیاه
دارای بیماری صرع بوده و حتی به مقدسات مصری ها بی احترامی میکند .این احتمال وجود دارد که
به وجود آمدن این شخصیت دوگانه ،حاصل تبلیغاات طانادانهای بازرگ باه ویاژه داریاوش پاس از
دستیابی به سلطنت بوده است ،چرا که منابی مصری سخنی از آن به میان نیاورده اند و مورطان یونانی
نیز تحت تأثیر تبلیغات داریوش رار گرفته اند .چاون کاه باا بررسای شخصایت کمبوجیاه مشاخص
میشود که وی شخصی الی بوده و در زمان فتح بابل کمک شایانی به پدرش کورش کرده تا جاایی
که به حکومت بابل و نائ اقسلطنتی وی نیز رسیده است .هم چنین و ایی بعدی مانند فتح مصر 96که
سیاستی مانند کورش پس از فتح بابل به کار بست ،نشاان از ساالمت کمبوجیاه دارد .در ایان رابطاه
هرودوت آ ورده است حتی برتر از پدرش نیز بوده است ،زیرا هم ارثیه طود را حفظ کرده و هام باه آن
افزوده است.93
 )2واکاوی منابع در ارتباط با مرگ بردیا
در گزارشهای منابی کالسیک که به دودمان هخامنشیان پرداطته اند ،این موضوع ماورد تأکیاد
رار گرفته که بردیای دروغین با بخشیدن ماقیات سه سال به مردم و دیگار اصاالحات ،آنهاا را باه
حمایت از طود در برابر کمبوجیه بر انگیخته بود و در هنگام سقوطش توسط داریاوش در تماام نقااط
مملکت به حمایت او به شورش پرداطتند .این در حاقیست کاه از اشااره کاردن باه ایانکاه داریاوش
درصدد غص حکومت و در صدد انتقال حکومت به شاطهی دیگر آن بوده ،سخنی نراندهاند .بناابراین
می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا شورش ها برای حمایت از حقانیت حکومت گئومات (بردیای
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راستین) نبوده است؟ چنان که در اقواح بابلی در این زمان از برزیه( 6تلفظ مادی نام بردیاا) باه عناوان
شاه کشورها و شاه بابل یاد شده است .70این امر ابل تأمل است که کسی را کاه داریاوش باه تال
رسانید ،این همه هواطواه که ناگهان به پشتیبانی وی برطاستند ،یک غاص و ناشناس نباوده ،بلکاه
همان بردیای اصلی برادر کمبوجیه بوده است .آیا ممکن نیست که داستان گئومات فقط مصنوع فکر و
اطتراع اسناد آن زمان باشد که هرودوت نیز از دیدن آن ها به اشتباه افتاده است .گزنفون و یاک نفار
یونانی دیگر به نام اشیل نمایش نامه نویس در نوشتههای طود که از آداب و سنن هخامنشای ساخن
میگویند ،در هیچ جا اسمی از غاصبی نبرده اند و باقعکس به جانشینان مح سالطنت کاه از زادگاان
کمبوجیه بوده اند ،اشاره کرده اند .76بنابراین شورش مردم ایاقتها را میتوان مقاومتی دانسات کاه در
برابر این انتقال صورت گرفته است .در این رابطه بروسیوس میآورد» در هر یک از این سااتراپی هاا،
مدعیان مشروعی سر برآوردند که انگیزه شان احیای پادشاهیهای پیشین بود .72پیر بریان نیز در ایان
رابطه اعتقاد دارد که برای شخصی مانند داریوش که هیچ حقی برای دساتیابی باه سالطنت نداشات،
حیاتی بود که به ابداع وجود شخصی ساطتگی مانند گئومات بپردازد.79
عالوه بر آن باید گفت که داریوش در کتیبه بیستون آورده است که بردیای دروغاین سالطنت را
غص و با حاقت ترس و وحشت بر مردم حکومت داشته است .حال اگر سخنان داریوش صحیح باشد،
چرا حکام و بزرگان همه ایاالت غیر از پارس پس از مرگ بردیای دروغین به طونخواهی وی دست به
شورش و یام زدند .داریوش در ادامه در کتیبه به اسیر شادن  3شااه اشااره کارده و هماه آن هاا را
شاهکهای معجول معرفی میکند .در حاقی که اگر شاههای دستگیر شده معجول و ساطتگی باشاند،
چطور ممکن است که مردم ایاالت را با طود همراه کرده باشند .در این رابطه فرای مینویساد :بسایار
دور مینماید که غاصبی بتواند مردم را دیر گاهی بفریبد .77این عامال نیاز ایان فرضایه را منطقیتار
میس ازد که داریوش و بزرگان درصدد محروم کردن فرزندان کورش از سالطنت و انتقاال ادرت باه
شاطه دیگر هخامنشیان را داشته و در حقیقت غاصبان اصلی سلطنت به شمار میروند.
از دیگر تفاوتهای منابی میتوان اشاره کرد که در کتیبه بیستون صاحبتی از وجاود دو بارادر در
میان نیست و فقط از گئومات مغ صحبت شده است .بهعاالوه هایچیاک از ماورطین باساتان غیار از
هرودوت و ژوستین یام بردیای دروغین را با مشارکت برادر او ندانساتهاناد .عاالوه بار آن در کتیباه
. Brzya.
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بیستون درباره شغل بردیای دروغین بل از آنکه به ساطنت برساد ،مطلبای نقال نشاده اسات .اماا
هرودوت و ژوستی ن نظری متفاوت به این مسئله دارند؛ هرودوت مدعی است که او با بارادرش ماأمور
اداره اموال پادشاه بود.70
صحت ادعای هرودوت که اسم مغ هم بردیا بوده ،مورد تردید وا ی شده است .زیارا باه حکایات
کتیبه بیستون نام بردیای دروغین گئومات بوده که فقط پس از یام بر ضاد کمبوجیاه طاود را بردیاا
طوانده است .اقبته کتزیاس در این رابطه مدعی است که کمبوجیه پس از تل بارادر طاود عماداً ایان
شخص را بردیا نامید تا مردم متوجه تل بردیای وا عی نشوند .اما این که گئومات مغ توانسته باشد به
ترتیبی طود را بردیا پسر کورش معرفی کند و کسی از دربار متوجه ایان امار نشاده باشاد ،بیشاتر باه
افساااانه میماند.71
طب نوشته ژوستین ،مأمور کشتن بردیا(پرگزاسپس) همدست بردیای دروغین بوده است .اگر باه
این گفته اعتماد کنیم ،پس میتوان با استفاده از شرطی طالف وا ی گفت که پرگزاسپس مردی که در
پارس(طب نوشتههای هرودوت) محبوب مردم و مورد اعتمااد هماه باود ،حاامی بردیاا باوده اسات.
بنابراین داریوش و همدستانش که نقشه غص سلطنت را داشاتند ،بایساتی بار آن شاده باشاند کاه
پرگزاسپس را که از مقبوقیت زیادی در بین بزرگان و عامه دارد را با طود همراه کنند .آن هاا تصامیم
میگیرند که وی را از بردیا جدا کنند و احتماالً به وی هم پیشنهاد مقام و منص نیز میدهند و از او
می طواهند بر باالی کاخ سلطنت رود و اعالم کند که بردیای فعلی بردیاای وا عای نیسات و بردیاای
وا عی را وی به دستور کمبوجیه به تل رسانیده است .چنانکه و ایی نشان میدهد وی این گفتاه هاا
را بر زبان آورد و از باالی کاخ طود را به پایین انداطت .74در اینجاا مایتاوان نتیجاه گرفات کاه یاا
پرگزاسپس این کار را نپذیرفته و با پایین انداطتن طود تن باه ایان طواساته غیار اانونی داریاوش و
همدستانش نداده ،یا اینکه غاصبان حکومت وی را سد محکمی در برابار سالطنت غیار مشروعشاان
میدانستند ،بنابراین پس از غص حکومت وی را چنانکه کر شد از کاخ به پایین انداطتهاناد و بعاداً
تبلیغات داریوش به کار انداطته شده و هرودوت نیز متأثر از این تبلیغاات ایان صاهی طیااقی را وارد
تاریخ کرده است.
در مورد پرگزاسپس نیز میتوان اضافه کرد که ،چنانکه گفتاه شاد ،وی از چناان اعتماادی نازد
کمبوجیه برطوردار بود که مأمور کشتن بردیا پسر محبوب کورش شاده باود .جاقا اسات کاه طبا
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گزارش هرودوت فرزند پرگزاسپس توسط کمبوجیه و جلوی چشمان پدرش به تل میرسد .76با کناار
هم رار دادن این مسائل شاید از سویی بتوان عنوان کارد کاه تال بردیاا باه ناوعی انتقاام گارفتن
پرگزاسپس از کمبوجیه بوده است ،از دیگر سو طب گزارش منابی کالسیک بردیا دشامن کمبوجیاه و
مورد حسد وی رار گرفته بود؛ بنابراین اگر بنا بر انتقام پرگزاسپس از کمبوجیه باشد ،منطقی است که
پرگزاسپس مانند هارپاگ سردار آستیاگ که به کورش پیوست ،به بردیا پیوسته باشد.
اطتالفهای زمانی گزارشهای کتزیاس ،هرودوت و ژوستین در مورد تل بردیا و روی کار آمدن
داریوش نیز بسیار مهم به شمار میروند :کتزیاس تل بردیا را پن سال پیش از وا عه غص سالطنت
می داند؛ هرودوت زمان مرگ بردیا و غص سالطنت را طای قشکرکشای باه مصار ارار داده اسات،
ژوستین میگوید که هر دو اتفاق پس از مرگ کمبوجیه روی داده اسات .73ایان در حااقی اسات کاه
داریوش در کتیبه بیستون ،تاریخ تصاح

درت از سوی بردیا را پایش از مارگ کمبوجیاه ارار داده

است .چون با این کار بردیا که نزدیکترین شخص به تخت شاهی بود ،از سر راه برداشته میشد و از
آن جایی که هم کمبوجیه و هم بردیا فرزند کوری نداشتند؛ زمینه ای فراهم میشد تا یکی از اعضای
دورتر طاندان شاهی و در وا ی یکی از نجی زادگان پارسی ،به فکر تصاح تخت سلطنت بیافتد.
 )3واکاوی منابع در ارتباط با روی کار آمدن داریوش
حقیقت هر چه که بوده باشد ،د اریوش سب ورود طود را به عرصاه تااریخ ،بااز ساتاندن میاراث
طاندان طود از بردیای دروغین میداند .چنان که در این رابطه آورده است :در میان پارس ها و مادها و
از دودمان مهم وی کسی نبود که شاهی را از گئومات باز ستاند .مردم از او سخت در بایم بودناد کاه
مبادا او بسیاری که بردیا را پیش از او میشناطتند و میدانستند که او بردیا پسر کورش نیست ،بکشد.
هیچ کس را یارای افشای گئومات نبود ،تا او (داریوش) رسید و از اهورا مزدا یاری جست .00در این جا
باز این مسئله مطرح میشود که در آن زمان هم پدر داریوش (هیستاس ) و هم پادربرگش (آرشاامه)
هر دو در ید حیات بودند و اگر منظور ح سلطنت بود ،بایستی ابتدا یکی از ایشان مقاام سالطنت را
احراز کند .چنان که داریوش در سنگ نوشته شوش میگوید که به هنگام به دست گرفتن فرمانروایی
هم پدر و هم پدر بزرگش آرشامه زنده بوده اند.06
هرودوت در این رابطه در گزارش طود مسئله ای را مطرح میکند کاه حاائز اهمیات اسات و تاا
حدودی جاهطلبی داریوش را نمایش میگذارد ،و آن حرفهای کورش دربارهی داریوش است آن هام
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هنگامی که صد حمله به ماساژتها را دارد .چنانکه در اینباره آورده است«:ش هنگام کاه کاورش
از رود{آراکس} گذشت و در طاک ماساژتها به طواب رفت ،پسر ارشد هیستاسپ 02را در طواب دیاد
که دو بال در شانه دارد ،یکی از آنها بر آسیا سایه افکنده و دیگری بر اروپا .هیستاسپ پسر

آرسامس6

بود و به طاندان هخامنشی تعل داشت .پسر ارشد او داریوش نام داشات کاه در آن زماان سان او در
حدود بیست سال بود و چون هنوز به سن سربازی نرسیده بود ،او را در پاارس گاذارده بودناد .و تای
کورش از طواب چشم گشود ،در اندیشه این رؤیا شد و چون موضوع را مهم تصور کرد ،هیستاساپ را
به حضور طلبید و با او طلوت کرد و سپس به او چنین گفت :هیستاسپ ،پسارت صاد دارد بار مان و
سلطنت من شورش کند .من از این موضوع به طور د ی اطالع دارم و اکنون برای تو شرح میدهام،
چگونه از آن باطبرم .طداوندان مرا

من هستند و هر چه مرا تهاادید کند از بال مارا از آن مطلای

می کنند .ش گذشته در مو عی که من در طواب بودم ،ارشد پسران تو را به طواب دیدم که دو بال بار
شانه داشت ،یکی از آنها بر اروپا سایه افکنده بود و دیگری در آسیا .بطوریکه ایان طاواب حکایات
میکند ،امکان ندارد که او توطئهای به مخاقفت با من ترتی ندهد .پاس هار چاه زودتار باه پاارس
مراجعت کن و ترتی کار را طوری بده که و تی من پس از مطیی کردن این کشور به پارس مراجعات
میکنم ،پسرت را در محضر من حاضر کنی تا از او مطاقبی بپرسم.
کورش چنین سخن گفت ،زیرا تصور میکرد که داریوش مشغول ترتی دادن توطئهای بار ضاد
اوست .وقی آنچه در حقیقت طداوند بالً به او فاش میکرد ،این بود که او در کشوری که بادان ادم
نهاده بود ،طواهد مرد و سلطنت به داریوش منتقل طواهد شد».09
از گزارش هرودوت درباره طوابی که کورش دیده بود ،این مطل استنباط میشود ،کاه داریاوش
درصدد بوده برای انتقام پدارن طود به مخاقفت با کورش برطیزد و توطئهای علیه او ترتی دهد .چون
که چیش پیش(تئیس پس) 2سلطنت را پس از طود بین پسرانش کورش اول و آریارمنه 9تقسایم کارده
بود؛ این تقسیم در زمان شاه بعدی یعنی کمبوجیه اول دستخوش تغییرات میشود و طودش بشخصاه
حکومت را در دست میگیرد .در این زمان است که درت از دست نیای داریوش طار میشود .گفتاه
میشود شعبه آریارمنه فقط تا سلطنت را از دست دادند و از آن پس به حکومت طاود تحات فرماان
1

. Arsasmes.
. Teispes.
3 . Ariaramnes.
2
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شعبه ای که متعل به کورش است ،ادامه دادناد .07پاس از کمبوجیاه اول ،کاورش دوم (بازرگ) باه
سلطنت میرسد و شاهنشاهی هخامنشیان را تأسیس کرد .بنابراین میتوان تصور کرد که داریاوش از
فرصت به دست آمده یعنی دوری کمبوجیه از ایاران و باه حکومات رسایدن بردیاا اساتفاده کارده و
می طواسته درت را به شاطه طاندان طود ،باز گرداند .چنان که داریوش به نوعی در کتیبه بیستون باه
این موضوع اشاره میکند« :فرمانروایی را که از تخمه ما گرفته شده بود ،من آن را ]از نو[ برپا کاردم.
من آن را هم چون گذشته در جای طود نهادم» .00کاقیکان در این رابطه مینویساد  :چناین باه نظار
میرسد که پیشرفت و تر ی طاندان همطاراز ایشاان از کاورش اول بارادر کوچاک آریارمناه شاروع
میشود ،موجبات حسادت را در آن ها برانگیخته بود؛ چون در مقابل مقام بزرگای کاه کاورش دوم در
نتیجه ازدوا با مادی ها پیدا کرده بود ،برادرزادههای او فقط عناوان تاابعین آساتیاگ پادشااه مااد را
داشتند و عالوه بر این کورش با ازدوا با مادی ها طون مادی ر ا به عروق طانواده طود آورده بود ،در
صورتی که برادر بزرگتر او آریارمنه هم چنان پارسی طاقص مانده بود و چه بسا که همین علات باود
که در زمان اشتغال کمبوجیه در مصر اعقاب آریارمنه را باه فکار تصارف تاا و تخات هخامنشای و
رجعت سلطنت به طاندان طود انداطت .داریوش با معرفی بردیا باه عناوان گئوماات غاصا ناه تنهاا
سلطنت را برای طود مشروع نمود ،بلکه کاری کرد که اعقاب کورش از ح رسیدن باه سالطنت باه
کلی محروم شدند.01
داریوش در سنگنوشته بیستون ،نوشته بلند طود را با تایید طویشاوندیش با طاندان شاهنشااهی
پارسیان آغاز میکند و پیشینیان طود را چنانکه در کتیبه بیستون آمده ،به این ترتی نام میبرد :پادر
من ویشتاس است ،پدر ویشتاس آرشام بود ،پدر آرشام آریارمن ،پادر آریاارمن چایش پایش و پادر
چیش پیش ،هخامنش بود .04این تبارشناسی به دالیل گوناگون در بین مورطان نادرست دانسته شاده
است .چون در این فهرست از سویی نام دو نفر از شاهان هخامنشی که پیش از داریاوش فرماانروایی
میکردند ،یعنی کوروش بزرگ و کمبوجیه یکم به چشم نمیطورد و از دیگر ساو در اساناد پیشاین از
جمله استوانه کورش ،نامی از هخامنش نیامده است .06بنابراین در این جا میتوان تصور کرد که شاید
سکوت اسرارآمیز داریوش درباره کورش به سب براندازی طاندان او باشد .شایان کر اسات کاه تنهاا
نشانه پیوند داریوش با کورش و هم طاندان بودن با آن ها ،نام چیش پیش در استوانه کورش و سنگ
نبشته بیستون داریوش است .اینک این نام میتواند در هر دو جا مربوط به یک نفر باشد یا مربوط باه
شخصی جز این ها باشد.
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این عامل نیز از عواملی است که باعث شده است مفساران سنگنوشاته نسابت باه نوشاتارهای
سنگنوشته داریوش با شک و دو دقی نگاه کنند و او را غاص پادشااهی هخامنشایان بدانناد کاه باا
نوشتن این سنگنوشته تالش داشتهاست برای مشروعیت بخشیدن به پادشاهی طود از نگاه آیندگان،
تبارنامهی طود را دستکاری کند .در این رابطه باید اضافه کارد کاه برطای وی را شااهزاده ندانساته
اند .03آملی کورت نیز در ابتدای کتاب طاود در بخاش معرفای مناابی ،در ماورد سانگ نوشاته هاای
هخامنشی عنوان می کند که این آثار همگی جنبه ی یادمانی دارند که رویدادهای سیاسای ،تغییارات
تاریخی و ساطتارهای اداری در آن ها گزارش نشده است .در این میان سنگ نوشته ی بیستون نمونه
ای کامالً استثنائی است.10
از طرفی داریوش بعد از کشته شدن کمبوجیه و به دنبال آن کشتن بردیا ،برای اینکاه از طارف
بازماندگان طاندان کورش به مانیای برنخورد یا بقوقی مسئله جانشینی را از طریا طاانواده سالطنتی
کورش فیصله دهد ،16با دو دطتر کورش آتوسا 6و آرتیستونه 2و دطتر بردیا پاارمیس 9ازدوا کارد .12از
طرفی دیگر امتیازات و افتخارات ویژهای که داریوش برای بزرگان پارس که او را در به دست گارفتن
سلطنت یاری داده بودند ،19فرضیه ما را در زمینه توطئه داریوش در به تل رساندن کمبوجیه و بردیاا،
یاری می دهد .چنان که داریوش درباره امتیازات ویژه بزرگان پارس آورده است :داریاوش شااه گویاد:
تویی که پس از این شاه طواهی شد ،دودمان این مردان را به نیکی نگاهداری کن.17
نتیجه
با توجه به آنچه که در متن پژوهش به آن پرداطته شد ،میتوان نتیجه گرفت که پروسهی باه
درت رسیدن داریوش ،به ر ابتهای درون طاندانی هخامنشیان باز میگردد؛ چنان که درت پاس از
چیش پیش میان کورش اول و آریارمنه تقسیم مایشاود ،اماا در زماان کمبوجیاه اول ایان تقسایم،
دستخوش تغییرات شده و درت از دست نیای داریوش گرفته مایشاود و در دسات طانادان کاورش
بزرگ (دوم) رار می گیرد .بدین ترتی شاطه ای که درت را از دسات داده بودناد ،مترصاد فرصاتی
بودند که بار دیگر د رت را بازپس گیرند .این فرصت با به تخت نشستن کمبوجیه (دوم) فراهم شد .در
زمان این پادشاه ،عواملی مانند دوری وی از سرزمین ایران به طاطر حمله به مصر ،عدم وجاود رابطاه
حسنه میان کمبوجیه و برادرش بردیا (که به عنوان نائ اقسلطنه در ایاران ماناده باود) و هام چناین
1

. Atossa.
. Artystone.
3 . Parmys.
2
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ا داما تی که کمبوجیه و بردیا در مقابل نفو اشراف و بزرگان به منظور کااهش ادرت آن هاا ،انجاام
داده بودند ،در تسریی این مو عیت مؤثر بود .چنان که شاطه دیگر هخامنشیان به رهباری داریاوش از
این فرصت نهایت استفاده را برده و توانستند درت را بار دیگر به طاندان طود برگردانند.
داریوش در این راه توانست با حمایت همه جانبه اشراف و بزرگان ،کمبوجیه و بردیاا را از سار راه
بردارد؛ هرچند که منابی یونانی و رومی به تبعیت از هرودوت ،مرگ کمبوجیه را اتفا ی دانسته اند ،اماا
باید گفت داریوش در تبلیغات طویش مبتکرانه عمل کرده است ،زیرا تبلیغات او آن چنان موفقیت آمیز
بود که تا  600سال بعد هم چنان بر زبان ها جاری بود ،یعنی زمانی که ماجرا به گوش هرودوت رسید
و او هم آن را مکتوب کرد .بنابراین در این برهه زمانی نمی توان مرگ کمبوجیاه را طبیعای دانسات.
چرا که از سویی میتوان به شخصیت دوگانه کمبوجیه اشاره کرد که ماحصل تبلیغات رسمی داریاوش
بوده است و از دیگر سو به نیاوردن عامدانه نام کمبوجیه و کورش در تبارنامه شاهان هخامنشی توسط
داریوش اشاره کرد .عالوه بر این عوامل ،داریوش با نگارش کتیبه بیستون که سعی در لا وا عیات
داشته است ،به سرعت از مرگ کمبوجیه گذشته است .این در حاقی است که اگر غیر از این باود ،وی
می توانست از این ضیه نهایت بهره برداری را بکند؛ چرا که با توجه به کشتن بردیا توسط کمبوجیه و
مرگ طبیعی کمبوجیه ،داریوش از جمله اشخاصی بود که صالحیت به دست گرفتن درت را به طاطر
نبود فرزند کوری از کمبوجیه و بردیا ،دارا بود.
داریوش و اشراف پس از کنار زدن کمبوجیه ،به مخاقفت با گئومات (بردیای راستین) پرداطتناد و
وی را نیز از سر راه برداشتند؛ چنان که مردم همه ایاالت در برابر این انتقال درت واکنش نشان دادند
که در نهایت کمتر از دو سال همه این اعتراضات توسط سرکوب گردیدند .اقبته بایستی اشاره کرد که
کودتا و توطئه بزرگان و اشراف به رهبری داریوش ،چیزی از شایستگیهای داریوش کام نمای کناد؛
چرا که از طرفی در طول تاریخ ایران غص و توطئههایی از این دست مشاهده میشود ،اما در این جا
چیزی که بردیا را به صورت شخصیت تاریخی در آورده است ،به این دقیال اسات کاه شخصایت وی
توسط داریوش بر روی سنگ نوشته بیستون دستکاری شده و به دیگر ایاالت شاهنشاهی نیز فرستاده
شده است .از طرف دیگر گاهی نقش داریوش در تاریخ ایران باستان چنان متبلور است که شخصیت و
هم چنین کارهای وی ،با کورش بزرگ برابری میکند .در وا ی وی توانسات باه نابساامانیهایی کاه
پس از مرگ کورش به وجود آمده بود ،به طوبی پایان دهد.
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