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" ﻣﻦ دوﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻩ ام  .ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮارﮐﺎر  -ﻣﺎهﺮﺕﺮﻳﻦ ﺕﻴﺮ اﻧﺪاز و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﮑﺎرﮔﺮ ﺑﻮدم "
دارﻳﻮش ﺑﺰرگ
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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
ﻓﺮوزان ﺷﻮد و اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﻴﺎﮐﺎﻧﻤﺎن را اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﻳﺮان ﻓﺮدا ﮐﻨﻨﺪ .

ﭼﺮا ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﻢ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ؟
دارﻳﻮش ﺑﺰرگ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺮات ﻳﮑﯽ از ﻧﻮاﺑﻎ هﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﺪرت و ﺷﺎهﻨﺸﻬﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪ  .در اﻳﻨﺠﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ هﺴﺘﻴﻢ ﺕﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﮐﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺎک اﻳﺮان و ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ  28ﮐﺸﻮر ﺁﺳﻴﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ
و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎی اهﻮراﻳﯽ اﻳﻦ اﺑﺮ ﻣﺮد وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺕﺎرﻳﺦ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون ﺕﺮدﻳﺪ وی اداﻣﻪ دهﻨﺪﻩ راﻩ
ﮐﻮرش ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ را ﮔﻮش زد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ هﻴﭻ ﮔﺎﻩ واژﻩ دارﻳﻮش ﮐﺒﻴﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدﻧﺪ  .زﻳﺮا ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺑﺮ ﻣﺮدی هﻤﭽﻮن دارﻳﻮش
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ وی را ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﮐﺒﻴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ  .ﮐﺒﻴﺮ از واژﻩ ای ﺻﺪرﺻﺪ ﻋﺮﺑﯽ رﻳﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﮐﺒﺮ -
ﮐﺒﺮ  -ﮐﺒﺮی ﻧﻴﺰ از هﻤﻴﻦ واژﻩ اﺳﺖ  .ﭘﺲ ﻣﻪ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ اﻳﺮاﻧﯽ دارد ﺑﺮازﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺮد
اﻳﺮاﻧﯽ و دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪد اﺳﺖ  .هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از واژﮔﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺕﺎرﻳﺨﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ  .زﻳﺮا اﻋﺮاب ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺕﻤﺪن اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺕﺎ ﺟﻬﺎن در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺁﻧﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﺎ و ﻣﺎ
دﺷﻤﻦ ﺁﻧﺎن  .وﻝﯽ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﻴﻨﻪ ﺕﻮزی هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را رهﺎ ﮐﻨﻨﺪ  .وﻝﯽ ﺑﺪون ﺕﺮدﻳﺪ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﯽ هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ و ﻧﺨﻮاهﺪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻗﻮاﻣﯽ
ﺑﺮﺑﺮ و ﻣﺘﺠﺎوز ﮐﻪ هﻨﻮز ﻳﮑﯽ از ﺑﯽ ﺕﻤﺪن ﺕﺮﻳﻦ و ﺑﯽ رﻳﺸﻪ ﺕﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﺪ .
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زﻳﺮا ﺁﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺕﻮری ﻣﺘﻤﺪن و ﻗﺪرﺕﻤﻨﺪ اﻳﺮان را ﺑﻪ وﻳﺮان ﺳﺮای ﺑﺮای ﺟﻮﻻن دادن ﺥﻮدﺷﺎن ﺕﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺑﻪ هﺮ روی اﻣﺮوز ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻧﺎدر از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺁن ﮐﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ ﻗﺪرﺕﻤﻨﺪ ﺁﺳﻴﺎ  .وی در ﺳﺎل  522ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮ ارﻳﮑﻪ
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﻧﺸﺴﺖ و در ﺳﺎل  486ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد چﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ و اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻪ درﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد  .ﭘﺲ از وی ﺥﺸﻴﺎرﺷﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ارﻳﮑﻪ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ  28ﮐﺸﻮر ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﻧﺸﺴﺖ و راﻩ ﭘﺪر
ﺑﺰرﮔﻮار ﺥﻮد را اداﻣﻪ داد .
دارﻳﻮش ﭘﻮر) ﭘﺴﺮ( ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ  -ﭘﻮر ارﺷﺎم  -ﭘﻮر ﺁرﻳﺎرﻣﻦ  -ﭘﻮر چﻴﺶ ﭘﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻴﺎﮐﺎﻧﺶ در ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﮐﻮرش
ﺑﺰرگ ﺑﺎزﻣﻴﮕﺸﺖ  .وی ﻳﮑﯽ از ﺳﺮداران ﻧﺎﻣﯽ ارﺕﺶ ﮐﺎﻣﺒﻮﺟﻴﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮرش ﺑﺰرگ ﺑﻮد  .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ
ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺮﻳﺎی دروﻏﻴﻦ ﮐﻪ ﺥﻮد را ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮرش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻗﻴﺎم ﮐﺮد و ﺳﻠﻄﻨﺖ را
از وی ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪ  .دارﻳﻮش ﺑﺎ هﻤﮑﺎری  6ﺳﺮدار ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ارﺕﺶ ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن  :وﻳﻨﺪدﻓﺮﻧﻪ  -اوﺕﻦ -
ﮔﺎﺋﻮﺑﺮووﻩ  -وﻳﺪرﻧﻪ  -ﺑﻎ ﺑﻮﺥﺶ  -اردوﻣﻨﺶ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎﻩ دروﻏﻴﻦ ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و وی را از ﻣﻘﺎم ﺷﺎهﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺳﭙﺲ ﻳﮑﯽ از  7ﺕﻦ ﺳﺮدار اﻳﺮاﻧﯽ در ﻃﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای در ﻣﻴﺪان اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﭘﺎدﺷﺎهﯽ رﺳﻴﺪ و او ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺮودوت  3ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﻮرﺷﻴﺎن و ﺑﺮﻗﺮاری اﻳﺮان ﻳﮑﭙﺎرچﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ .
ﻓﺮﺕﻮر درﻓﺶ ارﺕﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان در زﻣﺎن دارﻳﻮش ﺑﺰرگ
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ﮔﻮﺷﻪ ای از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ و ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺕﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﻗﺮاردادن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از وﻻﻳﺎت اﻳﺮان ﺑﻮد  .اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 4ژوﺋﻴﻪ ﺳﺎل  489ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .وی ﻗﻠﻤﺮواﻣﭙﺮاﺕﻮری اﻳﺮان را ﺑﻪ  30اﻳﺎﻝﺖ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد و هﺮ
اﻳﺎﻝﺖ را ﺳﺎﺕﺮاﭘﻲ )واژﻩ اي ﻣﺎدي اﺳﺖ( ﻧﺎﻣﻴﺪ و دﺳﺘﻮر داد آﻪ ﺑﺎ ﺕﺎﺳﻴﺲ ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ ارﺕﺒﺎط ﻣﺮدم اﻳﻦ اﻳﺎﻝﺘﻬﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺕﺎﻣﻴﻦ
ﺷﻮد و داد وﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﺳﻜﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺿﺮب آﺮدﻩ ﺑﻮد(  .ﻣﺼﺮ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﺕﺮاﭘﻲ هﺎي اﻳﺮان ﺁن زﻣﺎن
ﺑﻮد آﻪ دارﻳﻮش ﺕﻮﺟﻪ ﺥﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺁن داﺷﺖ .

ﻧﻈﻢ دادن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻝﻴﺎت هﺎی ﮐﺸﻮری ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﻬﻢ ﺕﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دارﻳﻮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻠﻮﺕﺎرخ
ﻣﻮرخ ﻧﺎﻣﯽ ﺳﺎﻝﻬﺎی  46ﺕﺎ  120ﭘﺲ از ﻣﻴﻼد هﻤﻪ ﺳﺎﻝﻪ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺪاﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان ﻣﯽ
ﺁوردﻧﺪ ﺕﺎ اﻳﻨﮑﻪ دارﻳﻮش ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻝﻴﺎت را ﺑﺮای هﺮ اﻳﺎﻝﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮد  .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﺎﻝﺘﻬﺎی
اﻣﭙﺮاﺕﻮری ﺕﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ چﻪ ﻣﻘﺪارﻣﺮدم ﺕﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮداﺥﺖ ﻣﺎﻝﻴﺎت را دارﻧﺪ ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻓﺸﺎری را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺕﺤﻤﻴﻞ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻣﻮران ﻳﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ هﻤﻪ ﻗﺎدر هﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ  .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دارﻳﻮش
ﺑﺰرگ دﺳﺘﻮر داد هﻤﺎن ﻣﻘﺪار را هﻢ ﻧﺼﻒ ﮐﻨﻨﺪ  .ﮐﻪ درﺑﺎرﻳﺎن ﻋﻠﺖ را ﭘﺮﺳﻴﺪن  .وی ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﺎن هﻢ ﺑﺮای ﺥﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .

ﺳﺎﺥﺖ راهﯽ ﺷﺎهﯽ ﺑﺎ زﻳﺮﺳﺎزی اﺻﻮﻝﯽ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل  2700ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻳﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺕﺮﻳﻦ ﮐﺎرهﺎی
وی در  2500ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .اﻳﻦ راﻩ از ﺷﻮش ﺑﻪ ﺳﺎرد در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺪﻳﻨﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد  .زﻳﺮﺳﺎزی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
اﻳﻦ راﻩ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﻔﺎﻝﺘﻬﺎی اﻣﺮوزی اﺳﺖ از ﻧﺒﻮغ اﻣﭙﺮاﺕﻮری دارﻳﻮش ﺑﺰرگ و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن اﺻﻮﻝﯽ ﺕﺮﻳﻦ
ﺷﻴﻮﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و راﻩ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ  .ﻣﺎرﻳﮋان ﻣﻮﻝﻪ اوﻝﻴﻦ راﻩ ﺷﻮﺳﻪ و زﻳﺮ ﺳﺎزي ﺷﺪﻩ در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ
دارﻳﻮش ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ اﺳﺖ .
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ﺁﺑﺎد ﺳﺎزی ﻣﺼﺮ از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت وی ﺑﻮد  .ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  121ﺳﺎل ﻳﮑﯽ از اﻳﺎﻝﺘﻬﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ
دارﻳﻮش ﺁﻧﺮا ﺳﺎﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮش دادﻩ ﺑﻮد  .دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ ﻧﮕﺎهﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﮐﻬﻦ داﺷﺖ و در ﻧﻮﺳﺎزی ﺁﻧﺠﺎ ﺕﻼﺷﯽ
ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺮد  .وی هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺁﻧﺎن را وﻳﺮان ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺁزادی در ﮔﺰﻳﻨﺶ دﻳﻦ داد  .وی در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰای ﻣﻠﯽ
ﻣﺼﺮﻳﺎن ) ﺁﭘﻴﺲ ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و هﺰﻳﻨﻪ هﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮای ان ﻣﺮاﺳﻢ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد  .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺁﻧﺎن
رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺥﺪای ﻣﺼﺮﻳﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻌﺒﺪ ﺥﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ) ﺁﻣﻮن ( را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد  .دارﻳﻮش
ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ ﻣﺼﺮ را ﮐﻪ ﻣﺪﺕﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و اﺳﺘﺎداﻧﺶ از ﮐﺎر ﺑﻴﮑﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮدن را دوﺑﺎرﻩ ﮔﺸﻮد و "اودﺟﺎهﻮر" را
ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺮد  .ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎدان و اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺕﺎ در ﺁﻧﺠﺎ ﻳﮏ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻃﺐ راﻩ اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ  .اودﺟﺎهﻮر در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ از ﺥﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ
دارﻳﻮش ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ هﻤﻪ چﻴﺰ ﺥﻮب ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان و اﺳﺘﺎدان دادﻩ ﺷﻮد ﺕﺎ ﭘﻴﺸﻴﻪ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﺥﻮد را ﮔﺴﺘﺮش
دهﻨﺪ  .ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد زﻳﺮا ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﻣﻴﺸﻨﺎﺥﺖ  .روش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ
دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺳﻪ ﻗﺮن در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮد .آﺎرول ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮچﻴﺪﻩ ﺷﺪن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﺼﺮ
در ﺳﺎل  404ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ،ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺕﺎ دهﻬﺎ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺁن هﻢ ﺥﻮد را از اﺕﺒﺎع اﻣﭙﺮاﺕﻮري اﻳﺮان ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺼﺮ ﺕﻮﺳﻂ آﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ )آﺎﻣﺒﻴﺰ -ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ( دوم ﭘﺴﺮ آﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﺪﻝﻴﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﺪﻩ ای اﻳﺮاﻧﯽ ﺕﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
وي ﺷﺮق ﻝﻴﺒﻲ و ﺷﻤﺎل ﺳﻮدان را هﻢ ﺑﺮﺥﺎك ﻣﺼﺮ اﺿﺎﻓﻪ آﺮدﻩ ﺑﻮد و ﻣﺼﺮ را آﻪ ﺳﺎﻝﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻴﺎ و ﺳﻔﻠﻲ
ﺕﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و داراي دو ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﺪا از هﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ آﺸﻮر واﺣﺪ درﺁوردﻩ و دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ
ﻣﻤﻔﻴﺲ را ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ واﺣﺪ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮد .

دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﻃﺮح ﺕﻌﻠﻤﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻮادﺁﻣﻮزي را اﺟﺒﺎري و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺎﻣﻼ راﻳﮕﺎن ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺁن هﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺥﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪاﻧﺪ  .اﻳﻦ اﻗﺪام وی ﻧﻴﺰ در ﺕﺎرﻳﺦ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد  .وی اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
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اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺁﺑﺎد ﺳﺎﺥﺘﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و وﻳﺮاﻧﯽ هﺎ را ﺁﺑﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ از ﺷﻌﻮر
و ﺳﻮاد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺥﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ را ﺑﺮای اﻗﺘﺪار ﮐﺸﻮر درک ﮐﻨﻨﺪ  ) .ﭘﺮﻓﺴﻮر هﺮﺕﺴﻔﻠﺪ (

هﻨﺮ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در زﻣﺎن دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﺥﻮد رﺳﻴﺪ و دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ ﺕﻤﺎم هﻨﺮهﺎی ﺁﺳﻴﺎ را ﺑﺮای
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد  .از ﮔﺎوهﺎی ﺑﺎﻝﺪار ﻋﻈﻴﻢ اﻝﺠﺴﺘﻪ در ﺷﻮش ﻳﺎ ﮐﺎﺥﻬﺎی هﻨﺮ ﺥﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ در ﭘﺮﺳﭙﻮﻝﻴﺲ
ﻳﺎ ﮐﺎﺥﻬﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﻮش ﻳﺎ ﺳﻨﮕﺘﺮاﺷﻪ هﺎی ﺑﻴﺴﺘﻮن و  . . .وی ﺷﺎهﯽ ﻣﻘﺘﺪر و هﻨﺮ دوﺳﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﺮان
را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﮕﺮﻓﯽ ادارﻩ ﻧﻤﻮد  .ﻣﻮرﺥﻴﻦ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ وی هﻨﺮی را در ﭘﺎرﺳﻪ اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺕﺮ از ﺁن
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد و ﻋﺎﻝﯽ ﺕﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ را وی ﭘﻴﺪاﻩ ﮐﺮد .

دارﻳﻮش ﺑﺰرگ در ﭘﺎﻳﺌﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  519 – 518ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺥﺖ اﺑﻨﻴﻪ هﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﭘﺮﺳﭙﻮﻝﻴﺲ را
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
ﭘﺮﺳﭙﻮﻝﻴﺲ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﺥﺖ ﮐﻪ ﺁن  65ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ وﻝﯽ زﻧﺪﮔﯽ اهﻮراﻳﯽ وی ﮐﻔﺎک دﻳﺪن ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎخ را ﻧﺪاد
 .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
ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺁﻧﺎن درس ﻋﺒﺮت ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و راﻩ ﻧﻴﺎﮐﺎن ﺥﻮد را اداﻣﻪ دهﻨﺪ  .ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  2500ﺳﺎل از
ﺳﺎﺥﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻝﻴﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد وﻳﺮان ﺷﺪﻧﺶ ﺕﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮏ و ﺁﺕﺶ ﮐﺸﻴﺪن ﺁن هﻨﻮز ﺑﺎ ﻗﺪم ﻧﻬﺎﻧﺪن در اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﺎر
دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ اﺑﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﮑﺎن اﻧﺴﺎن را ﺕﺤﺖ ﺕﺎﺙﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻨﺪ و هﻤﮕﺎن اﻳﻦ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻧﺎن را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
.ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺳﺎﺥﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻤﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ ﺕﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎ و ﺣﻘﻮق
روزاﻧﻪ ﺁﻧﺎن را ﺑﺮ ﮐﺘﻴﺒﻪ هﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .دارﻳﻮش ﺑﺰرگ در هﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﺥﺖ آﺎخ ﺑﻪ آﺎرﮔﺮان ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻃﻼ ﻣﺰد ﻣﻲ دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮرﺥﺎن ﮔﺮان ﺕﺮﻳﻦ آﺎخ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﺪﻩ  .اﻳﻦ در ﺣﺎﻝﻲ اﺳﺖ آﻪ در

WWW.ARIARMAN.COM

ﺑﻪ ﻧﺎم دادار اورﻣﺰد
هﻤﺎن زﻣﺎن در ﻣﺼﺮ آﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎري ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺥﺖ ﻣﺰد آﻪ ﺑﺎ ﺷﻼق هﻤﺮاﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .
دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺳﺎﺥﺖ آﺎخ ﭘﺮﺳﭙﻮﻝﻴﺲ آﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ هﻨﺮ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻮدﻩ  25هﺰار آﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  10ﺳﺎﻋﺖ در
ﺕﺎﺑﺴﺘﺎن و  8ﺳﺎﻋﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ هﺮ اﺳﺘﺎدآﺎر هﺮ  5روز ﻳﻜﺒﺎر ﻳﻚ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ ) دارﻳﻚ ( ﻣﻲ
دادﻩ و ﺑﻪ هﺮ ﺥﺎﻧﻮادﻩ از آﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺰد ﺁﻧﻬﺎ روزاﻧﻪ  250ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ روﻏﻦ – آﺮﻩ – ﻋﺴﻞ و
ﭘﻨﻴﺮ ﻣﻴﺪادﻩ اﺳﺖ و هﺮ  10روز ﻳﻜﺒﺎر اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻨﺪ .

از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺕﺼﺮف ﺑﺎﺑﻞ  25هﺰار ﻳﻬﻮدي ﺑﺮدﻩ را آﻪ در ﺁن
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ زﻳﺮ ﻳﻮق ﺑﺮدﮔﻲ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪون ﻣﺰد ﮐﺎر ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ را ﺁزاد آﺮد  .اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن در اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺕﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻮرش
ﺑﺰرگ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻮدن ﺑﺮدﻩ داری و ﺁزادی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ .
ﺣﺲ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﯽ و و ﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﻘﺪس هﻤﭽﻮن اﻳﺮان از دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺸﻖ هﺎی اﻳﻦ
اﺑﺮ ﻣﺮد ﺕﺎرﻳﺦ اﺳﺖ  .هﺮودوت ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ هﺮﮔﺰ ﻳﮏ ﭘﺎرﺳﯽ از ﺥﺪای ﺥﻮد ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺥﻮﻳﺸﺘﻦ ﺁروزی ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﻧﻴﮑﯽ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ او درﺥﻮاﺳﺖ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮای ﺕﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﭘﺎرس  -ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭘﺎرس و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺷﺎﻩ ﭘﺎرس ﻣﻴﮑﻨﺪ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺥﻮد را ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ دﻋﺎ ﻣﻴﺪاﻧﺪ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮔﻴﺮﻳﺸﻤﻦ ﺣﺲ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ در درﺟﻪ ﻋﺎﻝﯽ
و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ و هﻤﻪ هﻢ و ﻏﻢ او ﺁرزوی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺪون ﺷﻮرش  -ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ
ﺑﺰرگ  -ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺑﺮدﻩ داری و ﻏﻼﻣﯽ در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ  -ﮐﺸﻮر در ﻗﺤﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺒﺮد و
ﻣﺮدﻣﺎن ﺁزادی اﻧﺘﺨﺎب دﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2006در اﻳﺮان اﻣﺮوز ﺁرزوی ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ( .
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﮐﺘﻴﺒﻪ هﺎی وی ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺕﻼش وی ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ و
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
اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺮودوت دارﻳﻮش  2ﮔﺮوﻩ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ درﻳﺎ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺖ  .ﻳﮑﯽ از هﻨﺪ ﺑﻪ درﻳﺎی ﻋﻤﺎن و درﻳﺎی ﺳﺮخ
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و ﺳﭙﺲ از رود ﻧﻴﻞ رواﻧﻪ درﻳﺎی ﻣﺪﻳﻨﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻤﻮد  .ﮔﺮوهﯽ را ﺕﺎ درﻳﺎی اژﻩ در ﮐﻨﺎر اﻳﺘﺎﻝﻴﺎ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺮوهﯽ
ﺕﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد  .اﻳﻦ اﻗﺪام دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻝﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ
ﺕﺎرﻳﺨﯽ ﺥﺸﻴﺎرﺷﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺮودوت  4000ﺕﺎ  5000هﺰار ﻧﺎوﮔﺎن درﻳﺎﻳﯽ ارﺕﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان رواﻧﻪ
اروﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  .ﮐﻪ ﺥﺸﻴﺎرﺷﺎ ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ  4دﺳﺘﻪ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد  " :ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ" ﺑﺮای ﭘﺮﺕﺎب ﮔﻮی هﺎی ﺁﺕﺸﻴﻦ –
ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﺮﮔﻮر ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ و ﺕﻌﻘﻴﺐ ﺁﻧﺎن – ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎرﮐﺶ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ارﺕﺶ و ﺳﺮﺑﺎزان – ﻧﺎوﮔﺎن
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﻞ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻧﺎل زدن و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ .

ﺕﻘﻮﻳﻢ آﻨﻮﻧﻲ ) ﻣﺎﻩ  30روز ( ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ و او هﻴﺎﺕﻲ را ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺕﻘﻮﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ
رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﺑﻠﻲ “دﻧﻲ ﺕﻮن” ﺑﺴﻴﺞ آﺮدﻩ ﺑﻮد  .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺕﻘﻮﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ دارﻳﻮش روز اول و ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎﻩ ﺕﻌﻄﻴﻞ ﺑﻮدﻩ
و در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي  5ﻋﻴﺪ ﻣﺬهﺒﻲ و  31روز ﺕﻌﻄﻴﻠﻲ رﺳﻤﻲ آﻪ ﻳﻜﻲ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮروز و دﻳﮕﺮي ﺳﻮگ ﺳﻴﺎوش ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ ) ﻣﺎرﻳﮋان ﻣﻮﻝﻪ و ﭘﺮﻓﺴﻮر هﺮﺕﺰﻓﻠﺪ (

از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ اﺑﺪاع ﺥﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ  .وی ﺥﻄﻮط ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ) اﻳﻼﻣﯽ  -ﺑﺎﺑﻠﯽ (
را در اﻳﺮان رواج داد و ﻳﮏ ﺥﻂ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان ﺕﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺥﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ان
را ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد  .ﮐﻪ ﺑﻪ زودی در  28ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺖ  ) .هﺮودوت (

دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﭘﺎدﮔﺎن و ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ را در اﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري آﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁن ﺕﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺎن چﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻩ و چﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ وزﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺥﺪﻣﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺎرس دﻓﺎع آﻨﻨﺪ
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دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان وزارت راﻩ – وزارت ﺁب – ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك – ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ و ﺕﻠﮕﺮاف )
چﺎﭘﺎرﺥﺎﻧﻪ ( را ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد ﮐﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام وی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وزارت ﭘﺴﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺎدی  -روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺮﺳﺒﺰی از دﻳﮕﺮ ﺥﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﻮد  .وی ﺷﻬﺮﺑﺎن )
ﺳﺎﺕﺮاپ ( اﻳﺎﻝﺖ هﺎی ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ درﺥﺘﺎن و روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻴﮑﺮد  .در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺁﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﭘﺮﻓﺴﻮر اﻳﺮان ﺷﻨﺎس ﮔﻴﺮﻳﺸﻤﻦ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ چﺎپ رﺳﺎﻧﺪ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن روﺳﻴﻪ و
ﺁﺳﻴﺎی ﺻﻐﻴﺮ چﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻴﺪهﺪ  :ﻣﻦ ﻧﻴﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﮐﺸﻮرم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﮐﺎﺷﺖ درﺥﺘﺎن ﻣﻴﻮﻩ
در ﺁن ﺳﻮی ﻓﺮات و در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻴﺎی ﺁﺳﻴﺎ ﺕﻘﺪﻳﺮ و ﺳﭙﺎس ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ .

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 .

در ﻃﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ  242ﺣﻜﻤﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ او ﺷﻮرش آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و او ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺑﺎ  242ﻣﻮرد
ﺷﻮرش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﺮد و هﻤﻪ را ﺑﺮا ﺟﺎي ﺥﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺕﺠﺰﻳﻪ اﻳﺮان ﺕﻮﺳﻂ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺥﺎﺋﻦ ﺷﺪ و ﻋﺪاﻝﺖ و
ﻳﮑﭙﺎرچﮕﯽ اﻳﺮاﻧﯽ را در ﺳﺮﺕﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﻂ داد  .او در ﺳﺎل ﺁﺥﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻝﻴﺮﻩ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ذﺥﻴﺮﻩ ﻣﺎﻝﻲ در ﺥﺰاﻧﻪ دوﻝﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖ .

اﺣﺘﺮام دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺁﻧﺎن از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ  .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮر
ﮔﻴﻞ اﺳﺘﺎﻳﻦ  -دﮐﺘﺮ دﻳﻮﻳﺪ اﺳﺘﺮوﻧﺎخ  -ﭘﺮﻓﺴﻮر رﻳﭽﺎی ﻓﺮای و ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺎﭘﻮر ﺷﻬﺒﺎزی ) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺮق
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻴﮑﺎﮔﻮ و ﻣﻮزﻩ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ( دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﺳﺎﺥﺖ ﮐﺎﺥﻬﺎی ﭘﺎرﺳﻪ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
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ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺕﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در چﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻧﯽ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﺶ از  100ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮﻣﺮد ﺑﻮد و ﻳﺎ زﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﯽ اش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎدل 3
ﻣﺮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﺮد  .ﻳﺎ در ﮐﺘﻴﺒﻪ ای دﻳﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎردار در ﺳﺎﺥﺘﻦ ﭘﺎرﺳﻪ از ﺣﻘﻮق ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺑﺮای
 .اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﺎرداری اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ

از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دارﻳﻮش ﺑﺰرگ دادن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث ﺑﻮد آﻪ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺬهﺒﻲ از آﺸﻮر ﺥﻮد ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ
ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺕﻮﺳﻂ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ داراي ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺥﻮب هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮي داﺋﻢ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .

دارﻳﻮش ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻝﺖ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﻣﻴﺎن اﻳﺮان واﻳﺎﻝﺖ ﻣﺼﺮ دﺳﺘﻮر داد آﻪ ﻣﻴﺎن درﻳﺎي ﺳﺮخ و رود ﻧﻴﻞ ﺁﺑﺮاهﻲ )
ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ( ﺑﺴﺎزﻧﺪ آﻪ ﺁﺙﺎر ﺁن و آﺘﻴﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺕﻤﺎم اﻳﻦ ﺁﺑﺮاﻩ آﻪ ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل داﻳﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺙﺮ ﺕﻮﻓﺎن ﺷﻦ
ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در ﻃﻮل اﻳﻦ آﺎﻧﺎل ﺕﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺕﺮاﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ آﻪ در ﺁﻧﻬﺎ
ﺕﺎرﻳﺦ اﺕﻤﺎم هﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﺁﺑﺮاﻩ ﺣﻚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ در دﺳﺖ اﺳﺖ .در ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ روز
اﻓﺘﺘﺎح ﺁﺑﺮاﻩ 26 ،آﺸﺘﻲ از ﺁن ﻋﺒﻮر آﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ چﻬﺎر زﺑﺎن و دو ﺥﻂ اﺳﺖ )ﻣﻴﺨﻲ و هﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ( .از
هﻤﻴﻦ دوران اﺙﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ آﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻋﻼﻣﺖ اﻳﺮان )ﺑﺎﻝﻬﺎي ﺑﺎز ﺷﺪﻩ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﺴﺎن و
آﻼﻩ ﭘﺎرﺳﻲ( و ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻴﺎ و ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﻲ آﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺣﺪت ﻣﺼﺮ واﺣﺪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺕﻮري اﻳﺮان اﺳﺖ .ﻝﻮح
دارﻳﻮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺁﺑﺮاﻩ »درﻳﺎي ﺳﺮخ  -ﻧﻴﻞ« در ﻗﺮن  20ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .وي در ﺳﻨﮕﻨﺒﺸﺘﻪ هﺎﻳﺶ در
ﻣﺼﺮ ﺥﻮد را دارﻳﻮش ﭘﺴﺮ وﻳﺸﺘﺎﺳﭗ هﺨﺎﻣﻨﺶ )وﻳﺸﺘﺎﺳﭗ در ﻓﺎرﺳﻲ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ﺥﻮاﻧﺪﻩ
آﻪ از هﻤﺎن زﻣﺎن اﺣﺘﺮام ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻦ ﻧﺎم او ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻓﺮد در ﺟﻬﺎن رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺒﺪي آﻪ
دارﻳﻮش در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺥﺖ ،هﻨﻮز ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺎﻣﻞ درﻣﻨﻄﻘﻪ واﺣﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  .وی ﺑﻪ ادﻳﺎن ﻣﺼﺮ اﺣﺘﺮام
ﮔﺬاﺷﺖ و هﻴﭽﮕﺎﻩ دﻳﻦ ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ) زرﺕﺸﺖ ( را در ﺁﻧﺠﺎ ﺕﺒﻠﻴﻎ ﻧﮑﺮد .
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از دﻳﮕﺮ ﻳﺎدﮔﺎرهﺎی دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺼﺮﻳﺎن از وی ﺑﻮد  .زﻳﺮا دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ  -ﻣﺮدﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺼﺮ را رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺥﻮد در راس ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﺷﺎﻩ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺪ  .ﮐﺘﻴﺒﻪ ای از ﮐﺎهﻨﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ در ﮐﺘﺎب ﺕﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺁﻧﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ :
دارﻳﻮش زادﻩ ﻧﻴﺖ و ﻣﺘﻮﻝﯽ ﺳﺎﺋﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﺥﺪاﻳﺎن ﻣﺼﺮ اﺳﺖ  .ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺥﺪا ﺑﻪ ارادﻩ ﺥﻮﻳﺶ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد
دارﻳﻮش ﺑﻪ اﺕﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ  .وﻗﺘﯽ دارﻳﻮش در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺑﻮد ﻧﻴﺖ ) ﺥﺪاﻳﺎن ﻣﺼﺮ ( او را ﻓﺮزﻧﺪ ﺥﻮد داﻧﺴﺖ .
دارﻳﻮش دﺳﺖ در ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺮد ﺕﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺥﺪای را ﺑﺮ اﻧﺪازد  .او ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را در هﻤﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد  .ﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ دارﻳﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺕﺎ اﺑﺪ ﺟﺎوﻳﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ  .ﺷﺎﻩ ﺑﺰرگ ﭘﺴﺮ وﻳﺸﺘﺎﺳﺐ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ .
او ﻓﺮزﻧﺪ ﺥﺪاﻳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی دور ﺑﺮاﻳﺶ هﺪاﻳﺎ ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ
ﺥﺪﻣﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺮودوت دارﻳﻮش در ﺳﺎل  514ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻝﺸﮕﺮ ﮐﺸﻴﺪ و و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺑﺎﻝﮑﺎن را ﺟﺰوی از
اﻳﺮان ﮐﺮد  .هﺪف وی از اﻳﻦ ﮐﺎر ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ اﺳﮑﻴﺖ هﺎ
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪﻩ دارﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ وﺣﺸﯽ و ﺥﻮﻧﺮﻳﺰ هﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻬﻦ ﺕﺮﻳﻦ ﻣﻮرخ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ هﺮودوت اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺥﻮد را ﺑﻪ هﻮا ﭘﺮﺕﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از دﮔﺮ روی در زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰهﺎﻳﯽ ﻓﺮو ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ ﺕﺎ ﺁﻧﺎن ﭘﺲ از
اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮوی ﻧﻴﺰﻩ هﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮدﻧﺪ  .اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن در ﻧﺰد ﺥﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد  .دارﻳﻮش ﺥﻮد را راهﺒﺮ ﺻﻠﺢ و ﺥﺮد ﺟﻬﺎن ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻬﻦ
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
ﻗﺮار داد  .ﺑﺮای هﺮ اﻳﺎﻝﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎن ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد  .ﺑﺮای هﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎن دﺑﻴﺮی ﮔﺬاﺷﺖ  .در ﭘﺎﻳﺎن در ﮐﻞ اﻣﭙﺮاﺕﻮری
اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮔﻤﺎرد ﺕﺎ وﻇﻊ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺥﻄﺎهﺎ و ﮐﺎرهﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﺎن را ﮔﺰارش دهﻨﺪ  .اﻳﻦ
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اﻓﺮار ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﺎﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮔﻴﺮﻳﺸﻤﻦ در ﮐﺘﺎب اﻳﺮان از ﺁﻏﺎز ﺕﺎ اﺳﻼم اﻳﻦ ﮐﺎر وی ﻣﻮرد
ﺳﺘﺎﻳﺶ هﻤﮕﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  .زﻳﺮا دوﻝﺖ ﻣﺮدﻣﺎن از ﺕﺮس اﻳﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺎﻝﺒﺎﺳﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از هﺮ اﻗﺪام
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻴﺰدﻧﺪ .

ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎران و وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﮐﻴﻔﺮ دادن ﺑﻪ ﺥﺎﺋﻴﻦ از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دارﻳﻮش ﺑﺰرک ﺑﻮد  .زوﭘﻴﺮ ﺳﺮدار
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺻﺪاق هﺎ ﺑﻮد .زوﭘﻴﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﮕﺎﺑﻴﺰ ﻳﻮد  .هﺮودوت ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﺑﻪ دارﻳﻮش ﺥﺒﺮ رﺳﻴﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻤﺪن ﺟﻬﺎن ﺁن روز ﮐﻪ ﺟﺰوی از اﻳﺮان ﮐﻮرش ﺑﻮد ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﺑﺎﺑﻠﯽ زﻧﺎن
ﺥﻮدﺷﺎن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮔﺮد ﺁوردﻩ اﻧﺪ و هﻤﮕﯽ را ﺥﻔﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ  .چﻮن اﻳﻦ ﺥﺒﺮ ﺑﻪ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ رﺳﻴﺪ وی
ﻝﺸﮕﺮی ﺑﺰرگ رواﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺮد  .وﻝﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ دﻳﻮارهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﺎهﻬﺎ ارﺕﺶ
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان در ﮐﻨﺎر دﻳﻮارهﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ وﻝﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ وارد ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻮد  .ﺕﺎ اﻳﻨﮑﻪ زوﭘﻴﺮ ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﺸﻴﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎ
و ﺑﻴﻨﯽ ﺥﻮد را ﺑﺮﻳﺪ و ﺥﻮد را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺥﻮن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﻴﺶ دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ رﻓﺖ  .ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ از دﻳﺪن
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺳﺮدار ﺥﻮد ﺕﺎﺳﻒ ﺥﻮرد و ﮔﻔﺖ چﻪ ﮐﺴﯽ ﺕﻮ را چﻨﻴﻦ ﮐﺮد ؟ وی ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﻦ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن
درب ﺑﺮوی ﺳﭙﺎﻩ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﮐﺮدﻩ ام و هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ روم و ﺥﻮد را ﻓﺮاری ﺥﻄﺎب ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ دارﻳﻮش
ﻣﻦ را چﻨﻴﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ  .دارﻳﻮش ﺷﺎﻩ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﻪ ﺥﺪای ﮐﻪ ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺕﻮ ﺑﺎ ﺥﻮد چﻨﻴﻦ ﮐﻨﯽ و
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم از ﺑﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ  .ﻧﻘﺸﻪ زوﭘﻴﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎﺑﻠﯽ هﺎ وی را ﺑﻪ درون ﺷﻬﺮ راﻩ دادن و ﺑﻪ وی
ﻝﺸﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ دارﻳﻮش دادﻧﺪ ﮐﻪ در  2ﻧﻮﺑﺖ وی  2000ﻧﻔﺮ از ارﺕﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ را ﮐﺸﺖ ﺕﺎ ﺷﮏ هﺎ ﺑﻪ
ﻳﻘﻴﻦ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد  .زوﭘﻴﺮ در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن دروازﻩ ﺷﻬﺮ را ﮔﺸﻮد و ﺑﺎﺑﻞ ﺕﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻩ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ دارﻳﻮش
ﻓﺘﺢ ﺷﺪ  .دارﻳﻮش در ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺕﺎرﻳﺨﯽ زوﭘﻴﺮ را ﺑﺎﻻﺕﺮﻳﻦ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ) ﺑﻌﺪ از ﮐﻮرش ﺑﺰرگ ( ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺥﺎﻧﺪان وی
را ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻝﺖ ﻗﺮار داد و هﺮ ﺳﺎﻝﻪ هﺰاران ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﺥﺎﻧﺪان وی ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد .

ﺑﺎ ﺕﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ و ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ او هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺥﻮد را در ﮐﺘﻴﺒﻪ هﺎﻳﺶ  -ﺥﺪا ﻳﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺥﺪا ﻧﺨﻮاﻧﺪ و در ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ هﺎﻳﺶ هﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻳﺮان را ﻣﺪﻳﻮن ﺥﺪاوﻧﺪ ) اهﻮراﻣﺰدا ( داﻧﺴﺘﻪ
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اﺳﺖ  .در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺷﺎهﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﺁﻧﺮوزﮔﺎر ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ و ﺷﺎهﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﻠﻮس ﺑﺮ ﺕﺨﺖ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ای ﺥﻮد
را ﻓﺮزﻧﺪ ﺥﺪاﻳﺎن ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮرﺥﻴﻦ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺕﺼﺮف
اﻳﺮان وی ﺥﻮد را ﺥﺪا ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪر ﺑﻮدﻧﺶ را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺥﺪاﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﻦ هﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ زاﺋﻴﺪﻩ
ﺷﺪم و هﻤﮕﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮا ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻴﺪ .

ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻝﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ هﺎی وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ دارﻳﻮش ﻋﻈﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﮑﺎهﺎ ﺑﻮد  .ﺳﮑﺎهﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺮدوت ﭘﺪر
ﺕﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن ﻳﮑﯽ از ﺥﻮﻧﺨﻮارﻳﻦ اﻗﻮام ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺁﻧﺎن در ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺥﻮن دﺷﻤﻦ را ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ و
ﻣﻴﺨﻮردﻧﺪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاد ﺷﮑﺴﺖ ﺥﻮردﻩ را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ و داﺥﻞ ﺟﻤﺠﻌﻪ را ﺥﺎﻝﯽ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺕﻘﺪس ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ  .زن در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﻗﻮام ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮد  .ﺳﮑﺎهﺎ از ﭘﻴﺶ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن
ﮐﻮرش ﺑﺰرگ هﻤﻪ ﺳﺎﻝﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺕﺠﺎوز ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ  .وﻝﯽ ﮐﻮرش ﺕﻮاﻧﺴﺖ
ﺕﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی دﺳﺖ ﺁﻧﺎن را از اﻳﺮان ﮐﻮﺕﺎﻩ ﮐﻨﺪ  .دارﻳﻮش در اداﻣﻪ ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﻴﮕﺮی هﺎی ﺁﻧﺎن و اﻧﺘﻘﺎم از ﺳﮑﺎهﺎ
ﻝﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺮدوت  700هﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﺎ  400ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ راهﯽ اروﭘﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﮑﺎهﺎ ﮐﺮد  .دارﻳﻮش ﭘﻠﯽ ﻋﻈﻴﻢ
ﺑﻴﻦ ﻗﺎرﻩ ﺁﺳﻴﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر ﺁن ﭘﻞ ﮐﺘﻴﺒﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن " :دارﻳﻮش – ﺷﺎﻩ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ
هﺎ اﻳﻦ ﭘﻞ را ﺑﺮوی رود ﺕﺎﻳﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد  .رودی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﺑﺰرگ  " .وﻝﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻝﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺪﻝﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮق
اﻝﺠﻴﺸﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﮑﺎهﺎ ارﺕﺶ دارﻳﻮش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﻴﻘﻢ ﺑﺎ ﺁﻧﺎن روﺑﺮو ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺸﺖ .

ﻣﺮدم ﻓﺮﻳﺒﮑﺎر دروغ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻪ از ﻓﺮﻳﺐ دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻮد ﻣﺎدی ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺎن ﺷﻮد .
ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮﻳﺒﮑﺎر راﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻧﺪ زﻳﺮا در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ ﺥﻮﻳﺶ هﺴﺘﻨﺪ ﺕﺎ دﻳﮕﺮان را از ﺥﻮد ﺥﺸﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪ
ﺕﺎ ﺁﻧﺎن را ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪاﻧﻨﺪ  .ﭘﺲ در هﻤﻪ ﺣﺎل هﺸﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺎ ﺥﺮد و ﺷﻌﻮر و ﻣﻨﻄﻖ ﮔﻔﺘﻪ هﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻴﻨﺪ .

دارﻳﻮش ﺑﺰرگ
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ﺑﻦ ﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر

ﺕﺎرﻳﺦ هﺮودوت  -اواﻧﺲ  -ﺕﺮﺟﻤﻪ وﺣﻴﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ
اﻳﺮان از ﺁﻏﺎز ﺕﺎ اﺳﻼم  -ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮔﻴﺮﻳﺸﻤﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺎوﻳﺪ  -ﭘﺮﻓﺴﻮر هﺮﺕﺰﻓﻠﺪ  -ﻣﺎرﻳﮋان ﻣﻮﻟﻪ
ﺁرﻣﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﺎران اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن  -دﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻨﺎدت  -ﺕﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دوﻟﺘﺸﺎﻩ
اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن  -اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ
ﮔﺮد ﺁوری  :ارﺷﺎم ﭘﺎرﺳﯽ

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