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چکیده
در اوایل دوره هخامنشی رویدادهایی همانند کشته شدن ناگهانی کوروش ،کمبوجيه و بردیا در طی
یک روند تدریجی رخ میدهد ،که موضوع مورد بحث بسياري از پژوهشگران حوزه تاریخ شده است.
بسياري از محققان این موضوع را به صورت انفرادي مورد تحليل و مباحثه قرار دادهاند ،ولی تاکنون
چگونگی کشته شدن کوروش کمتر مورد بحث قرار گرفته و به صورت یک روند حذف تدریجی
خانواده کوروش از سلطنت مورد مباحثه قرار نگرفته است .هدف از این پژوهش واکاوي رابطه ميان
سه قتل عضو این خانواده ،یعنی کوروش و دو پسرش بردیا و چگونگی روي کار آمدن داریوش و
خانواده او در رأس دولت هخامنشی است .نتيجه بر آن است که در روند کشته شدن کوروش وشتاسپ
و هميارانش حضور داشته و آن ها کوروش را پس از نبرد باسكاها در حال بازگشت به موطن خود به
قتل می رسانند و چون شرایط براي دستيابی قدرت مناسب نبود و داریوش هنوز بسيار جوان بود ،از
اینرو کمبوجيه پسر کوروش به حكومت میرسد .پس از مرگ مشكوک کمبوجيه ،بردیا برادر راستين
کمبوجيه به قدرت میرسد داریوش به همراه شش یار خود بدون هيچ ممانعتی وارد دربار بردیا شده
اورا میکشند .بسياري از ساتراپها که از ماجراي قتل بردیا با خبر میشوند شورش میکنند ،داریوش
به سرکوبی شورشها میپردازد و براي توجيه قانونی بودن حكومت خود به ساختن داستان گوماتاي
مغ و بردیاي دروغين میپردازد.
کلید واژه ها :رویداد قتل کوروش ،کمبوجيه ،بردیا.
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مقدمه
توسعه ارضی دولت هخامنشی موجب عدم توازن قدرت درخاندان هخامنشی شده به گونهاي که
پدر و پدر بزرگ داریوش (ویشتاسپ و آرشام) که از خویشان کوروش بودند و در حاشييه قيرار گرفتيه
بودند و در بسياري از نبردهاي کوروش حضور داشته و حكوميت را حيم مشيروع خيود ميیدانسيتند،
دستيابی تدریجی به قدرت را مد نظر خود قرار داده و مصمم به ایجاد شرایط مناسب بيراي روي کيار
آوردن داریوش فرزند باهوش خود میکنند .روش پژوهش توصيفی-تطبيقی است .سيعی بير آن شيده
که با ارجاع به منابع موثم و کتابخانهاي به تحليل این رویدادها پرداخته شيود .ایين پيژوهش در پيی
پاسخ به این پرسش است که قتل کوروش ،کمبوجيه و بردیا چگونيه رخ داده اسيت و نقيش خيانواده
داریوش در این وقایع چه بوده است؟
از نظر قدمت زمانی پيشينه پژوهش بر میگردد به حداقل  975سال و از زمان استنساخ کتيبيه
داریوش توسط هنري راولينسون و قرائتهاي متعددي که از کتيبيههياي هخامنشيی کيه پيس از آن
خوانده شده یا در کاوشهاي باستانشناختی به دست آمدند .سپس پژوهشگران با تطبيم کتيبيههياي
هخامنشيان با نوشته هاي مورخانی چون ،هرودوت ،گزنفيون ،کتزیياس ،اسيترابون و غييره موفيم بيه
شناسایی تناقضهایی در بيان رویدادهاي مورد بحث شدهاند .تا کنيون پژوهشيگران زیيادي هم يون
اومستد ،داندامایف ،پير بریان و تعداد زیادي دیگر در این باره به بحث و تحقيم پرداخته که ذکر تيک
تک آنها نياز به تنظيم یک مجلد کتابشناسی دارد.
توصیف مختصرنگارکند و سنگنوشته بیستون
نگارکند و سنگنوشته بيستون در کنار راه خراسان بزرگ و راهی کيه بابيل را بيه هگمتانيه (مياد)
متصل مینمود قرار دارد ،این اثر در ارتفاع  950متري برسينه کوه بيستون حجاري شده است ابعاد آن
 7/85×22متر می باشد ،پشت داریوش وینده فرنه (کماندار) ،گئوبره (نيزه دار) با ارتفياع  95/0متير 9و
مقابل داریوش  1پادشاه سرکش که به ترتيب «  -9گئوماتيا  -2آسيينه  -3نييدینتول  -4مارتييا -0
فراورتی  -9چيسياتخمه  -7فييرادا  -8وهيييزداته  -1آرخه» 2.آخرین نفر که بعيدها اضيافه گردیيد
سكونخا پادشاه سكایی است 3.مطابم کتيبه بيستون «داریوش در  91نبرد بر این  1پادشياه عصييانگر
پيروز شده است نخستين شورشگر گئوماتا بوده که شورش او در  21سپتامبر  022پ .م آغياز شيده و
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آخرین شورشی که آرخه نام داشته در  27نوامبر  029پ .م سرکوب شده است» 4.مطيابم پيژوهش-
هاي صورت گرفته اثر بيستون در چهار مرحله حجاري شده است.
در این نوشته به بررسی و تفسير توطئه قتل کوروش وسيپس کمبوجييه وچگيونگی بيه قيدرت
رسيدن داریوش پرداخته می شود .
بررسی چگونگی کشته شدن کمبوجیه در سنگنوشته بیستون و متون تاریخی
پس ازآن که کمبوجيه مصر را فتح نمود و اقامت او در مصر بيش از سه سال رسيد 0،وقيایعی در
پارس اتفاق افتاد که منجر به ظهور داستان بردیاي دروغين ،کشته شدن کمبوجيه و شيورش ایيا ت
مختلف شد که با به قدرت رسيدن داریوش تمامی شورشها به شدت سرکوب میشوند  .این وقایع در
منابع مكتوب کالسيک و شواهد باستانشناختی (چون  :سنگ نوشته بيستون و پاپيروس الفيانتين )
منعكس شده است 9.داریوش در سنگنوشته بيستون شرح ماجرا را از زبان خودش این گونه بيان ميی-
کند « :پسر کوروش  ،کمبوجيه از دودمان ما در این جا پادشاه بود ،این کمبوجيه برادري داشت بردیيا
ک ه با کمبوجيه از یک مادر و پدر بودند ،سپس کمبوجيه به مصر رهسپار شد پس از آن مردم عصيانگر
شدند و درکشور و در پارس و در ماد و سایر کشورها دروغ رو به فزونی گذاشت سپس یک نفر مغ بيه
نام گوماتا در"پيشيا او واده" در نزدیكی کوه "آراکادریش" شورشی بر پيا کيرد .وي در روز چهياردهم
ماه "ویاهنا" شورش کرد او به مردم این طور دروغ میگفت من بردیا پسر کيوروش بيرادر کمبوجييه
هستم سپس تمام مردم شورش کردند و از کمبوجيه به طرف او گوماتا رفتند و پيارس و مياد و سيایر
کشورها به طرف گوماتا رفتند .در روز نهم ماه گرمپد وي سلطنت را بدست گرفت پس از آن کمبوجيه
به مرگ خودش در گذشت  ...این پادشاهی که مغ گوماتا از کمبوجيه گرفت از قرنها پيش به دودمان
ما تعلم داشت مغ گوماتا پارس و ماد و سایر کشورها را از کمبوجيه گرفت و جز سرزمين خود سياخت
و پادشاه شد هيچ کس نه پارسی و نه مادي ونه از دودمان ما وجود نداشت که پادشياهی را از دسيت
مغ گوماتا بگيرد او کسانی را که پيشتر بردیا را می شناختند اعدام می کند براي ایين کيه هييچ کيس
نداند که او بردیا پسر کوروش نيست .سپس من به درگاه اهورامزدا نيایش کردم اهيورامزدا ميرا یياري
کرد در روز دهم ماه باگایادیش من با بسياري از مردم مغ گوماتا و همه آن کسانی را که از پيروان وي
بودند درقلعه "سيكایا اوواتيش" در ایالت نسا در ماد وي را کشتم پادشاهی را از وي گرفتم  7.»...ایين
روایت که به زبان خود داریوش است شک بسياري از محققان را برانگيخته است .چنيان کيه اومسيتد
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میگوید« :نشانهایی هست که این داستان بسيار دور از حقيقت است داریوش از یيک شياخه فرعيی
خاندان شاهنشاهی بود و هيچ دليلی نيست که باور کنيم که او را پس از شاه وارث تاج و تخيت ميی-
دانستند اگر نزدیكترین خویشاوند را از شاخه او میشناختند پدر بزرگ و پدرش بر او پيشی میداشيتند
...

هم نين داریوش ادعا میکند که بردیا بدست کمبوجيه کشته شده بود ولی درباره زمان جيا و

طرز کشته شدن او منابع ما همداستان نيستند»« 8.بيشتر محققان مشكوک شدهاند که فرد کشته شده
بدست داریوش کسی جز برادر کمبوجيه و پسر کوروش یعنی بردیاي حقيقی نبوده

است»1.

حال اشارهاي به ماجرا توسط هرودوت و دیگر مورخان اشياره نميوده و سيپس بيه ارزیيابی ایين
داستان میپردازیم درباره زمان مرگ کمبوجيه ،هرودوت میگوید« :در هنگام لشكرکشی [کمبوجيه به
مصر] اتفاق افتاده و کتزیاس معتقد است پس از لشكرکشی به مصر رخداده است» 95.هيرودوت بيراي
اسمردیس [بردیاي دروغين ] برادري قائل است به نام پاتيزتس  Patizeithesمیگوید« :کمبوجيه
چون عازم مصر شد این پاتيزتس را به سرپرستی خانواده خود گماشت و او با سوء استفاده از این مقام
امكان آن را فراهم آورد تا برادر شياد او خود را به عوض بردیا جا بزند افزون براین هيرودوت گيزارش
میکند یكی از نج باي ایران ،پرگساسپ به دستور کمبوجيه ،بردیا را کشته بود .پس از مرگ کمبوجييه
به جنایت خویش اعتراف و بیدرنگ خودکشی میکند و تنها شاهد ماجرا خاموش میشود .این منيابع
درباره زمان این رویدادها با یكدیگر اختالف دارند .پيش از سفر کمبوجيه بيه مصير گرفتيه تيا هنگيام
اقامت او در آن دیار درباره محل کشته شدن بردیا نييز اتفياق نظير ندارنيد .از شيكارگاه نيامعلومی در
اطراف شوش تا ساحل دریاي اریتره » 99هرودوت با نام گوماتا آشنا نيست« ،کمبوجيه پيش از حرکيت
به آفریقا به فرمانده گارد خود پرکساسپ دستور ميیدهيد تيا در خفيا بردیيا را بكشيد ،زميانی کيه بيا
سپاهيانش به مصر می رود ،پيش از حرکت مغی را به نام اوروپسيتس  Oropastesميامور تنظييم
کارهاي سلطنتی در ایران نمود» 92.هرودوت بدون آن که با نام گوماتا آشنا باشد میگوید« :اروپستس
برادري داشت که بسيار شبيه بردیا بود برادر خود را در این صحنه به ادعياي تياج وتخيت هخامنشيی
وارد ساخت» 93.هم چنين مورخ دیگر یونانی کتزیاس در داستانی مشابه نقش پرگساسپ (فرمانده گارد
کمبوجيه و قاتل بردیا را به نام ایزابت» 94قرارداده و به جاي شخصييت «اروپسيتس از مغيی بيه نيام
سفندادات نام میبرد 90.هرچند برخی اطالعاتی کيه مورخيان یونيانی در اختييار ميا ميیگذرانيد و آن
اطالعات در متن کتيبه بيستون به چشم نمیخورد ،ولی با بررسی مطالب آنها در سطور آینده خواهيم
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دید ،که متن کتيبه بيستون با وجود تحریف وقایع توسط پادشاه ،دقيمتر بوده و ما را به داستان حقيقی
بيشتر نزدیک میکند.
با بررسی نوشتههاي مورخيان ،کتيبيه بيسيتون و مطالعيات پراکنيده محققيان معاصير در زمينيه
چگونگی به قدرت رسيدن داریوش ،نگارنده بيه ایين نتيجيه ميیرسيد کيه «در سيال  020پ.م کيه
کمبوجيه با سپاهش وارد دره نيل میشود» 99،داریوش  20ساله به عنوان نيزهدار و یكی از نزدیكترین
شخصيتها به کمبوجيه بوده است .پس از توقف سه ساله کمبوجيه در مصر و لشكرکشیهاي بيهوده
به حبشه و ليبی تصميم به بازگشت به مرکز(پارس ) مینماید مورخان و کتيبه بيستون علت بازگشيت
کمبوجيه را ظهور بردیاي دروغين میدانند ،در حالی که هيچ دليلی بيراي اقاميت بييش از سيه سيال
کمبوجيه در مصر نيست و میبایست کمبوجيه به موطن خود باز میگردید .این گونه به نظر ميیرسيد
که پس از پایان عمليات نظامی در آفریقا (بدون آنکه شورشی درون کشيور رخ دهيد) عيازم مرکيز (
پارس) میشود که در سوریه توسط داریوش و طرفدارانش کشته میشيود .داریيوش در ميتن پارسيی
کتيبه بيستون میگوید« :کمبوجيه به مرگ طبيعی خود مرد»« ،97ولی در متن بابلی از عبيارت mi- :
 tu-ra-man-ni-shu-mi-i tiاستفاده می شود ،که ظاهراً مبين مرگ طبيعی نيست این عبيارت
ایجاد شبهه میکند» 98.هرودوت وکتزیاس میگویند « :که کمبوجيه در نتيجه یک زخم تصادفی کيه
بر وي وارد شده فوت کرد» 91استروه حدس میزند که «کمبوجيه قربيانی یيک توطئيه نظيامی شيده
است» 25.ظاهراً توسعه ارضی که ابتدا توسط کوروش و سپس کمبوجيه اداميه ميییافيت ميورد قبيول
برخی از اشراف ونزدیكان خاندان سلطنتی نبوده (چرا که آنها به همان سرزمينهياي تصيرف شيده
قانع بوده و لشكرکشی بيشتر را هزینه بر و بیفایده می دانستند) و داریوش توانسته بود با جلب نظير
برخی از بزرگان کشور در فرصت مغتنم کمبوجيه را در سيوریه (در راه بازگشيت بيه ایيران) بيه قتيل
برساند .در این جا اطالع نداریم که آیا شش یار دیگر داریوش که بعدها در داسيتان بيه قتيل رسييدن
گوماتا او را یاري رساندند ،در سوریه و در هنگام مرگ کمبوجيه در کنار داریوش بودهاند یيا خيير؟ اميا
اطالع داریم که پس از مرگ کوروش «کمبوجيه به جانشينی پدر بير تخيت نشسيت .بيه بردیيا پسير
کوچكتر ساتراپنشينهاي شرقی ،پارت ،خوارزم ،کرمان و بلخ

رسيد»29.

اما داستان واقعیتر را این گونه میتوان بازسازي کرد :پس از رسيدن خبر مرگ کمبوجيه بردیاي
واقعی که ساتراپ کرمان و نواحی شرقی بوده براي تصرف حكومت به پاسارگاد

(پایتخت) میآید،
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داریوش در بيستون این واقعه را این گونه تحریف میکند که «گوماتياي ميغ [یعنيی هميان بردیياي
واقعی] در"پيشياخوادا" ،کوه"ارکدریش (که در متن ایالمی نسيرمه) شورش کرده» 22.سپس داریيوش
میگوید« :او را در قلعه سيكایااوواتيش در ایا ت نسا کشيتم» 23.در ميورد دو مكيان" پيشياخوادا" و
"سيكا اوواتيش" پژوهشگران مناطم مختلفی را پيشنهاد دادهاند ،آنچه میتوان از گفته داریوش بيه-
طور غيرمستقيم دریافت آن است که بردیاي حقيقی از محل استقرار خود در شرق احتما ً کرميان بيه
سوي پایتخت رهسپار شده است ،حال آیا پایتخت صرفاً در پاسارگاد بوده ،یيا کياخهيایی در شيوش و
همدان نيز داشتهاند؟ این گونه بهنظر میرسد که قتل بردیا در پاسارگاد رخ داده ،و دور از ذهن نيسيت
که داریوش سعی نموده محل قتل بردیاي واقعی (یا همان گوماتا به گفته داریوش) را پنهان نميوده و
براي گمراهی آن را مكانی در نسا بيان کرده باشد.
در چگونگی به قتل رسيدن بردیاي واقعی (یا همان شخصييت گوماتياي داریيوش) ،داریيوش در
کتيبه بيستون میگوید به همراه شش یارش به نامهاي«گئوبرو ،وینده فرنياه ،هوتانيه ،ویدرنيه ،بگيه-
بوفشه ،ارديمنيش»« 24.توانسته مغ (گوماتا) را در قلعه سيكا اوواتيش درایا ت نسا در ماد

بكشيد»20.

ورود بدون درگيري داریوش و هميارانش به داخل دژ یا کاخ بردیا محتمل اسيت چيرا کيه داریيوش و
یارانش از بزرگان پارسی و مادي بوده اند و« نماینيدگان اشيراف قبيليهاي حيم داشيتند بيدون هييچ
ممنوعيتی به حضور پادشاه راه یابند ( این رسم تا زمان سقوط بردیا معمول بود)» 29.تميامی مياجراي
گوماتا یا بردیاي دروغين بهگونهاي تنظيم شده تا بهقدرت رسيدن داریوش را حيم قيانونی و مشيروع
وي بدانند .داریوش در کتيبه بيستون میگوید «هيچ کس نه پارسی و نه ميادي و نيه از دودميان ميا
وجود نداشت که پادشاهی را از دست مغ گوماتا بگيرد» 27.وي سپس در سطور بعدي همان کتيبه خود
را ناجی تخت پادشاهی میداند و میگوید« :پادشاهی که از دودمان ما گرفته شيده بيود ماننيد سيابم
کامالً تجدید

کردم»28.

ولی قراین نشان میدهد که فردي که داریوش گوماتاي می نامد همان بردیيا

برادر کمبوجيه بوده ،چرا که وي در زمان حكومت کمبوجيه ساتراپ کرمان و  ...بيوده و کشيته شيدن
یک ساتراپ به سرعت مشخص میشده است .از سوي دیگر «تيا آنجيا کيه بيهتيوان از روي منيابع
قضاوت نمود و در تمام دوران سلطنت بردیا در کشور هيچ گونه شورش و طغيانی روي نيداده اسيت و
دوران سلطنت بردیا وي مقارن با آرامش بوده است» 21.ولی پس از قتل بردیا از آنجا کيه بسيياري از
ساتراپها از این توطئه آگاه شدند عصيان بر ضد داریوش را آغاز نمودند (حتی ایالت پارت کيه تحيت
اداره ویشتاسپ پدر داریوش بود نافرمانی و شورش کرد) » 35.بهگونهاي که خيود داریيوش ميیگویيد:
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13

عصيانهاي صورت گرفته که مدت  94مياه

به طول انجاميد به حدي براي داریوش مهم بود که وي براي مشروع و قانونی بيودن سيلطنت خيود
واقعی بودن داستان گوماتا ،اقدام به تكثير متونی را با مضمون کتيبه بيستون (به اختصار) نميود  .او در
نگارش نسب و شجره خود ،پدر و پدر بزرگش را پادشاه مینامد که ساختگی بودن آن برایمان مسجل
است و این متون را به سراسر کشور ارسال داشت 32.بيه گونيهاي کيه اکنيون آثياري از آن متيون در
پاپيروس آسوان و الفانتين مشاهده

میشود33.

رویداد کشته شدن کوروش
بنا به اطالعاتی که مورخان یونانی در اختيار ما میگذارند« ،کوروش در بهار  035پ.م بيا قيواي
عظيم براي سرکوبی سكاهاي هومآور به آسياي ميانه میرود ،او پس از گذر از سغد وارد فرغانه شيده
به جنگ با سكاها میپردازد ،پادشياه سيكاها کيه نيامش "اسيپرگه پائيسيه  ( spargapaisaپسير
توميریس  )Tomyrisدر جنگ کشته میشود ،از سویی کوروش نيز زخمی شده و پس از سه روز در
 25ژوئيه  035پ.م وفات مییابد» 34.روایات متعددي درباره چگونگی مرگ کوروش توسيط مورخيان
تحریر شده است ،ولی تمامی آنها اشاره به این دارند که کوروش در جنيگ باسيكاها کشيته شيده و
دیگر به وطن بازنگشته

است30.

درباره مرگ کوروش بيشتر گزارشهاي مورخان یونانی آن را به « لشكرکشی فاجعهآميز کوروش
به سرزمين سكاها و بازگشت او فقط با هفت تن اشاره دارد .در گزارش هرودوت خواننده به حال خيود
رها میشود تا خود درباره فرجام کوروش به تصور بپردازد»« 39.درباره انگيزه این لشكرکشی و مراحل
مختلف عمليات نظامی ،شهادتهاي مطمئنی در دست نداریم و شرایط مرگ کوروش نييز در هاليهاي
از افسانه پي يده شده است».37
مدارکی وجود دارد که بيانگر آن است که مرگ کوروش همانند مرگ کمبوجيه توسط یک توطئه
از سوي داریوش و پدرش صورت گرفته است« .در زمانی که کوروش به جنيگ سيكاها ميیرود ،پيدر
داریوش ویشتاسپ ساتراپ پارت بوده است»« 38و در آن زمان داریيوش جيوان  25سيالهاي

بيود»31.

داریوش همان گونه که در دوران سلطنت خود نشان داد ،فردي باهوش و زیرک بوده است و از همان
دوران جوانی توانسته بود اعتماد پدرش ویشتاسپ و پدر بزرگش آرشام را در دستيابی بيه قيدرت ،بيه-
دست آورد و آنها نيز راه پيشرفت وي را تسهيل میکردند ،با بررسی روایات تاریخی میتوان متوجيه
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شد که مرگ کوروش و کمبوجيه ،هر دو شبيه هم بوده است .چنان که هر دو آنها پييش از بيه قتيل
رسيدن ،رویایی با مضمون واحد و مرتبط میبينند .چنانکه هرودوت مینویسيد« :بردیيا (اسيمردیس)
همراه کمبوجيه به مصر رفت ،ولی خيلی زود به ميهن بازگردانده شد ،سپس کمبوجيه خواب دید پيكی
آمده و میگوید بردیا به جاي او بر تخيت نشسيته اسيت و از ایين رو کمبوجييه مشياور معتميد خيود
پرگساسپ را فرستاد تا او را بكشد 45.»...چنين داستانی نيز درباره مرگ کوروش تنظيم شده که حاوي
اطالعات ارزندهاي است ،آنچنانکه هرودوت میگوید« :در زمان لشكرکشی کوروش به ماساژتها در
سال  035پ.م داریوش  25ساله بوده است» 49.همچنين هرودوت نقل میکنيد« :کيوروش نخسيتين
شبی که پس از گذشتن از رود (سيردریا) در خاک دشمن بخفت .داریوش بزرگترین پسر ویشتاسيپ و
نواده آرشام هخامنشی را به خواب دید از شانههاي داریوش بالهایی برآمده که یكيی بير آسييا سيایه
افكنده بود و دیگري بر اروپا داریوش در آن هنگام تازه به بيست سالگی رسيده بود و هنيوز بيه سيپاه
وارد نشده بود و از این جهت در پارس مانده بود ،کوروش چون از خواب برخاسيت آن رویيا را در مغيز
خود سبک و سنگين کرد و نگران شد و اندیشيد که باید زیر کاسه نيم کاسهاي باشد ،بنابراین شاهزاده
ویشتاسپ را به گوشهاي فرا خواند و او را گفت ویشتاسپ برمن آشكار شده است که پسيرت داریيوش
بر عليه من و تخت و تاجم توطئهاي چيده اکنون به تو میگویم که چگونه این امر را حتمی میدانيم.
او خواب خود را به ویشتاسپ میگوید و به او میگوید بیدرنگ به پيارس برگيرد تيا پيس از آن کيه
پيروزمندانه از کشور ماساژتها برگشتم پسرت را پيش مين آوري تيا اورا بيازميایم ویشتاسيپ نييز در
پاسخ کوروش می گوید :شاهنشاها مباد آن که یک پارسی زنده باشد و بخواهد بر علييه تيو توطئيهاي
ب يند  ...اگر رویایی تو را هشدار داده است که پسر من بر تو دل چرکين کرده ،من خود بیدرنگ او را
به دستت میسپارم تا هر چه خواهی با او بكنی ،سپس ویشتاسپ اجازه گرفت که به سوي پارس برود
تا مواظب کارهاي پسرش

باشد»42.

از قرائن پيداست که کوروش در جنگ با ماساژتها ،به توطئيه بير علييه خيود آگياه ميیشيود و
ویشتاسپ را از ادامه همراهی وي در نبرد باز میگرداند ،این گونه به نظر میرسيد کيه ویشتاسيپ در
کمين بوده تا پس از بازگشت کوروش وي را در فرصت مناسب به قتل برساند .در منبع دیگري اشياره
میشود «که کوروش پس از آن که به قلب سرزمين سكاها پيش تاخيت در اراضيی کوهسيتانی و در
بيراههاي در ميان دشمنان محصور شده و کوروش با دسته بزرگيی از ميردان جنگياور خيود پيس از
نبردهاي دليرانه بيمانندي کشته شد .همراهان وفادار ،کشته او را از چنيگ دشيمن بيدر بردنيد و بيا
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تجليل تمام به پایتخت خودش پاسارگاد رسانيدند» 43.از اطالعات فوق بر میآید که کيوروش پيس از
نبرد با سكاها در راه بازگشت توسط ویشتاسپ و همييارانش کشيته ميیشيود و از آنجيا کيه پسيران
کوروش ( کمبوجيه و بردیا ) از صحنه به دور بودند ،این گونه شایع میکننيد کيه کيوروش در نتيجيه
زخمی که در جنگ باسكاها داشته پس از سه روز در  25ژوئيه  035پ.م میمييرد» 44.سيرانجام بيه
دستور کمبوجيه «خادم شخصی کوروش خواجه بگه پاته  ( bagapataحفاظت شيده خيدا ) جسيد
آقایش را به پارس حمل کرد» 40.نكته قابل تأمل آن است که در منابع تاریخی داستان مرگ کوروش
و کمبوجيه تقریباَ به یک شكل بيان میشود ،هر دو به علت لشكرکشیهياي بيینتيجيه (کيوروش در
لشكرکشی بینتيجه به اقوام سكایی و کمبوجيه در لشكرکشیهاي بيینتيجيه در آفریقيا) و سيرانجام
کشته شدن در مسير برگشت به پایتخت ،توصيف شده است.
نتیجهگیری
توسعه ارضی دولت هخامنشی موجب عدم توازن قدرت درخاندان هخامنشی شده به گونهاي که
پدر و پدر بزرگ داریوش (ویشتاسپ و آرشام) که از خویشان کوروش بوده حكوميت را حيم مشيروع
خود میدانستند ،دستيابی تدریجی بهقدرت را مد نظر خود قرار داده و مصمم به ایجاد شرایط مناسيب
براي روي کارآوردن داریوش فرزند توانمند خود میکنند .از این رو ویشتاسپ و همييارانش ،کيوروش
را پس از نبرد با سكاها در حال بازگشت به موطن خود بيه قتيل ميیرسيانند و چيون شيرایط بيراي
دستيابی قدرت مناسب نبود و داریوش هنوز بسيار جوان بوده ،پس زمينهسيازي شيده تيا داریيوش در
مالزمت کمبوجيه به مصر رفته و این گونه میشود که کمبوجيه پس از سيه سيال اقاميت در مصير و
لشكرکشیهاي متعدد به حبشه و ليبی ،در راه بازگشت در سوریه توسط داریوش و یارانش کشته می-
شود .داریوش در کتيبه بيستون میگوید کمبوجيه به مرگ طبيعی مرد و سيپس داسيتان گوماتياي را
ساخته و پرداخته میکند .پس از مرگ کمبوجيه ،بردیا بيرادر راسيتين کمبوجييه بيهقيدرت ميیرسيد.
داریوش به همراه شش یار خود بدون هيچ مميانعتی ( زم بيه ذکير اسيت ،تازميان روي کيار آميدن
داریوش رسم بر این بود که سران قبایل پارسی میتوانستند بدون هيچ محيدودیت یيا ممنيوعيتی بيه
حضور شاه باریابند) وارد دربار بردیا شده او را میکشند .بسياري از ساتراپها که از ماجراي قتل بردیيا
با خبر میشوند شورش میکنند ،داریوش به سرکوبی شورشها میپردازد و براي توجيه قانونی بيودن
حكومت خود به ساختن داستان گوماتاي مغ و بردیاي دروغين میپردازد.
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