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 ۵

  گفتار شيپ
 یدر عهد جوان. افتيا آمد و در مهاجنا پرورش يالد در شهر آتن بدني قبل از م۴۳۵گزنفون به سال 

. م بودکيحاز شاگردان ممتاز سقراط .  توانا توأم داشتی مهربان و مغزیصباحت منظر را با قلب
درنگ از او  یه بک مشعوف شده بود یدارش بقدريده و از دين عبور دي سقراط او را در حیند روزيگو یم

روان فراوان داشت و يان ساخلوردگان و جوانان پيسقراط در م. ديه به جرگه دوستانش درآکدعوت منود 
پنداشته  یه خود مکلت را چناني و فضيکیرد تا عشق به نيک حبث میبا آهنا درباره امور گوناگون زندگ

 یرد و از او وجودکق ير عمير و جان مشتاق گزنفون تأثک در فیم سقراطيتعال. شان رسوخ دهديدر ذهن ا
  .زگار ساختيخردمند و پره

وروش ک یشکرکالد در لشيش از مي پ۴۰۴د در سال يم ديتاب خواهکن يه در اک یگزنفون بشرح
 ی دچار شده بود، گزنفون رهربین سفر به سرنوشت شوميوش در اورکران آمد و چون خود ي به اکوچک
در . ه مهراه شاهزاده جوان آمده بودند برعهده گرفتک را یوناني يکچر» بازگشت ده هزار نفر«

ن شهر طرد شد و ي با دمشنان آتن از ایارکالد به اهتام مهي قبل از م۳۹۹مراجعت به وطن او در سال 
   نياه خودش نوشته است ک یبطور

۶  

 یا  گشت و از آن پس با زن و دو پسر خود در خانهیق اجباريه توفيار او را ماي از شهر و دینارکبر
آسا داشت   هبشتین اسپارت ساخته بود زندگانيا در سرزمي اوملپیر در حوالي دلپذیه در حملک یروستائ

ه خود ک یعيرانبها راجع به وقا گیر آثاريش از مجله حتريفات خويل تأليمک در آجنا به تیو تا نود سالگ
  . در آهنا داشته است پرداختیالنکشاهد و ناظر بوده و سهم 
 شده یه اصطالحک در دشت رفنت است ی بلند به مقصدیتاب از حملکن ي ایترمجه عنوان اصل

تا ) هکي در تریر فعلي از ميکس نزديسارد(ر ي صغیاي از قلب آسکوچکوروش ک یشکرکاست درباره لش
  .جله و فراتجلگه د

تاب هناده کن يرا بر ا» بازگشت ده هزار نفر« عنوان یسي از مترمجان بنام انگليکیدر قرن نوزدهم 
د يتر شده است عنوان جد ش درآمد آن مهمين ماجرا از پي ایه چون مرحله بعدکرده بود کن استناد يو چن

  .بر نام سابق رجحان دارد
ناشر » ۱ « له بنگاه لوبيه بوسک یسي انگلیا  نسخه از۱۶۹مقدمه و منت ترمجه حاضر تا صفحه 

  .افت، فراهم شده استي در انگلستان انتشار ۱۹۲۱ به سال يکالسکمعروف آثار 
 است یقي شرح حتقيک ترمجه از ۲۰۲ تا ۱۷۱ از صفحه یونانيدنباله داستان بازگشت ده هزار 

در هرحال بنابر . اند ردهکمجه و منتشر  هم تریسيه به زبان انگلک یآملان» ۲ « تيو. ینوشته پرفسور س
  .ن اثر اوستيتر یان گراميتاب گزنفون از حلاظ اروپائکن يسندگان اياظهار نظر متام نو

  ید مازندرانيوح. ع
  

______________________________  
)۱(-Loeb) ۲(-Witt   



 ۶

   یسيمقدمه مترجم انگل
 بر ضد برادر کوچکوروش ک یشکرکه لش است دربارینوشته گزنفون اثر» هزار نفر بازگشت ده«

شته کدان نربد يوروش در مکچون . راني ای بر ختت و تاج شاهنشاهیابي د دستير دوم به اميخود اردش
. ان او بودنديه جزو سپاهک است یوناني يکهزار نفر چر  دهینينش تاب در واقع شرح عقبکن يشده بود ا

و ) طرابوزان(اه ي سیايرانه درک ابتدا به یجان غربيباردستان و آذرک شوش از راه ین عده از حواليا
  .ر بازگشتندي صغیاي آسیش در حدود غربيمت خويسراجنام به مبدء عز

  .ردکم آغاز .  ق۴۰۱ نافرجام خود را در سال یشکرکوروش لشک
ق  مبارزه احراز تفویدر مرحله هنائ.  داشتیا ونان نام و نشان برجستهيخ ياو قبل از آن هم در تار

ان داشته و آن به جنگ پلوپونس ين اسپارت و آتن جريالد بيش از مي پ۴۰۴ تا ۴۳۱ه از سال ک یو برتر
 را ی سپاه شاهیه فرماندهکه يونيو ) هيلود(ه يدي لیرانيسافرن ساتراپ ايمعروف شده است اسپارهتا با ت

دوار بود يسافرن اميت. ندرده بودکز برعهده داشت عهدنامه احتاد امضاء ير ني صغیاي آسیدر حدود غرب
ن شهرها سابقا متعلق به يا. ندکر ير را تسخي صغیايرانه آسک واقع در یوناني ی اسپارهتا شهرهایاريبا 
گر هم قرار شده بود اسپارهتا به منظور ياز طرف د. ها در تصرف داشتند ین موقع آتنيه در اکران بود يا

له ي ذاتا دورو بود بوسیه وجودکسافرن ياما ت. افت دارنديران دري از ای مالکمکه خود يردن حبرکاداره 
   ران نبودهيه صالح اکب شده بود ي ترغیآتن» ۱ « ادسيبکال

______________________________  
)۱(-Alcibiades   

۱۰  

 یه آن دو با جنگ و جدال دائمکن بود يه هبتر اک فاتح شود بلیونانيب ي از دو رقيکچ يه هکاست 
 قطع یلکاست و سپس آنرا بک به اسپارت ی مالکمکسافرن خنست از مقدار ينرو تي از ا.ف شونديتضع

  .ردک
سافرن ي تینکران مراجعه و از عهدشيشاهنشاه ا) دوم(وش ين مناسبت به داريچون اسپارهتا به ا

ه و فرمانده سپاه کياپادوکه، يگيه، فريوروش را ساتراپ، لودک خود کوچکردند شهنشاه پسر کت ياکش
ن سردار از يسافرن و اين تيوروش جانشکب ين ترتيه بدکرد کر منصوب ي صغیاي آسیدود غربح

ن سابق او بود ينش ه جزو ساتراپکه يونيه يومتش به ناحک خود حمروم و قلمرو حیارات نظامياخت
  .حمدود شد

به او وش يدار. ديد رسيجده ساله بود به مقام شامخ جديه فقط هک یم وقت.  ق۴۰۷وروش در سال ک
ن يوروش در اک. ندکت يامال محاک داشتند یه در آن دوره وضع متزلزلکار داده بود از اسپارهتا ياخت

د و مؤثر واقع ي مفیليد خيه او به اسپارهتا رسانک کیمک. ار منودي بسیاردانک و یستگيت مهم شايمأمور
  .ردندکغلبه ها بر آتن  ه سراجنام اسپارتک او بود یاريجه يد هم در نتيد و شايگرد

ومت کوروش از مقر حکالد يش از مي پ۴۰۵ در سال یعني قبل از خامته جنگ پلوپونس کیاند
در هرحال . حاضر باشد) وش دوميدار(ر فراخوانده شد تا بر بستر مرگ پدر خود ي صغیايخود در آس

نا متوجه  شاهزاده جوان فراهم و او را ضمی برایارتباط او با سرنوشت جنگ پلوپونس فرصت مطلوب



 ۷

پس او درصدد برآمد . ان ساختيار پارسکها نسبت به طرز  یوناني ی هبتر فرماندهک و سبیمهارت نظام
  گرياز طرف د. ندک برقرار یر پلوپونس رابطه دوستک لشیها ردهک - از سریا با عده

۱۱  

ها يک از چریانبوهافته بود گروه يه دوام کم آن هم بعد از ربع قرن .  ق۴۰۴افنت آن جنگ در سال يخامته 
ن مقدمات ين معاش خود بودند سرگردان ساخته بود و مهي نداشتند و مترصد تأمیارکگر شغل و يه دکرا 

 یعني خود ی حتقق سودایها برا یونانيوروش درصدد افتاد از وجود که چگونه کدهد ينشان م
ه ک یتنها موجب. ندکه ار پرداخت استفادک هم به آن یه بزودک یر از ختت پادشاهيبرانداخنت اردش

ر و يرده است حس حتقکر کوروش ذک یشکرکتاب لشکن اقدام شاهزاده جوان در يگزنفون راجع به ا
اخ کدر ( خود یگذار ن مراسم تاجيوش در حير بعد از وفات داريه اردشک بوده ی از فرمانینفرت ناش
سافرن يه تک بود یزير آمي اهتام تزوو آن بواسطه) م.  ق۴۰۵(رده بود ک او صادر یري دستگیبرا) پاسارگاد

گر ياز طرف د. ه او قصد برانداخنت برادر خود را داشته استکرده بود کد و وامنود يوروش متهکه يبر عل
ن شده باشد يين تعيعهد و جانشيه از جانب پدر خود ولکد و انتظار داشت يوروش امکه کم يهم اطالع دار

افته بود يوش تولد ي دارین پادشاهي در حیه وکتر  یل قويابر دله بود و هم بنکچون هم فرزند حمبوب مل
ران شده بود و برادر ارشدش يارشا شاهنشاه ايه هشتاد سال قبل از آن خشک یليبه مهان موجب و دل

  .ديش از پادشاه شدن پدر متولد شده بود از سلطنت حمروم گرديه پک) اردوان(
ا سرباز ي یاو به عنوان فرمانده. تاب شرح داده استکن يه در اک بوده یگزنفون خود شاهد ماجرائ

 از يکیه ک» ۱ « زنوسکب دوست خود پرويه بنابر ترغکت ننموده بود بلکوروش شرک یشکرکدر لش
  .افته بوديت کن ماجرا شريوروش بوده در اکر ک در لشیونانيردگان کسر

______________________________  
)۱(-Proxenus   

۱۲  

 و ی با وجود سن و سال جوانی سال نداشت ولیش از سيم گزنفون در آن موقع هنوز باز قرار معلو
ه نقش عمده کرش آن شد يت داشته تقدکه در جنگ پلوپونس شرک بود ی آتنی از افراد عاديکیه کبا آن

تاب که در يرايپ ی و بیت سادگين ماجرا را با هناياو ا. ندکفا يوروش اک یشکرک در داستان لشیو اساس
  .دهديحاضر شرح م

 بر ید مطالب آن مبتنيست بدون ترديسندگان نيتاب مورد اتفاق نظر نوکن ير ايخ حتريتار
 آن مربوط به یف هنائيرده بود و تألکه يهزار نفر هت ه گزنفون ضمن بازگشت دهک است یهائ ادداشتي

  .سنده و مهوطنانش تازه بوده استيه خاطرات آن هنوز در ذهن نوک است یزمان
ن ين نوشته او از مجله خنستيه اکد ينماين ميشود و چنيار مکز آشيتاب نکته از منت خود کن نيا
 ۳۷۰ ی ساهلایتاب در حوالکن ي از ایهائ ه خبشکشود يگر استنباط مياز طرف د. سنده استيآثار نو
الد يش از ميپ ۳۸۰ه در سال ک» ايکهلن«گر خود يتاب دکه گزنفون در کرا يالد نوشته شده است زيقبل از م
تاب کشتر به ي اطالعات بیوروش اشاره منوده و خواننده را براک یشکافته به داستان لشگريانتشار 

 گشت ده - باز«تاب که کشود ين معلوم ميبنابرا. دهديوز ارجاع مکرايسنده اهل سينو» ۱ « ستوگونسيمت
ن داستان را پس از يش اول ا خبیه وکرسد ي مهرفته به نظر میرو. هنوز نوشته نشده بود» هزار نفر



 ۸

ن نوشته او تا يدر هر صورت ا. م نوشته است.  ق۳۹۴ونان در حدود سال ين يا به سرزميبازگشت از آس
ه در باب ک را یتابکر يخواسته است حتريسنده ميد نويافته بود و شايالد انتشار ني قبل از م۳۷۰سال 
   ه خود او عامل عمده آنک بوده است یعيوقا

______________________________  
)۱(-Themistogenes   

۱۳  

  .ق انداخته باشديش به تعويرفته تا سنوات آخر عمر خويبشمار م
رانه حبراسود از حلاظ کشان به ي از سارد تا دروازه بابل و سپس بازگشت ایونانيرفنت ده هزار نفر 

  .ت فراوان استي واجد امهیخيتار
 یالت و موانعک رغم مهه قسم مشیهبت و شهرت آن و علست دادن سپاه پارس باوجود مهه اکش

ونان در نظر عام نشانه ين سالمت آن عده به يه در سر راه ده هزار نفر قرار داده بودند و مراجعت قرک
  . بلند آوازه پارس وامنود شده بودی دستگاه لشگریوارفتگ
ها آموختند و   زود جتربهن وضع و حاليشور از اک آن ی و فرماندهان نظامیونانياستمداران يس

 با یونانيردگان کگر سريه دکنيبعد از ا) گزنفون(لسوف جوان ين سردار و فيا» ۱ « نيکس بيبقول فرانس
ن ياده از قلب سرزميشتار شدند، ده هزار نفر را پک و سازش دچار فاجعه یره به منظور آشتکز مذايدستاو
ن و اعجاب اهل جهان را يار برجسته خود هم حتسکن ياد و با ي گردان-شان بازي در بابل تا موطن ایشاه

خ بوده يران شد چون از آن تاري ای به قلمرو پادشاهیزه جتاوزات بعديها را انگ یونانيخت و هم يبرانگ
ن ي بر شالوده عمل ایندر مقدونک و سراجنام هم اسیاسپارت» ۳ « السي و آژزکیترا» ۲ « سنيه جکاست 

  .دنديشکران لشگر ي اینشاهسردار جوان به قلمرو شاه
ار منوده کها آش یونانيان را در نظر ي پارسی نظامیرويضعف ن» بازگشت ده هزار نفر«ه ک یدر حال

نه ين قوم در زميه اکن معلوم ساخت يها را واضح و مهچن یوناني ی هم مهارت نظامیانيبود به صورت منا
   استقالل

______________________________  
)۱(-F .Baconیسياستمدار انگليلسوف و سي ف) م۱۶۲۶ -۱۵۶۱ (  
)۲(-Jasonهکي تری فعلیه قسمت اروپائکي سردار اهل ترا   
)۳(-Agesilas   

۱۴  

ه توانستند ک و اعتماد داشتند یوستگيگر پيديک و با یاندازه شجاعت و بردبار  تا چهیپرست عمل و حق
 به یونانيه افراد آزاده کنند ک دهند و ثابت  نشانیشنت را سرباز واقعيها خو یدر قبال خطرات و سخت

ه در موارد عمده ک داشتند یحال پافشار نيگانه را برگردن هناده و در عي بید فرمان دستگاهيل خود قيم
  . قول آهنا مسموع و مورد توجه واقع شودیو اساس

ت کر و حري در سی املنافعک دستگاه مشتریا اعضاي و ک متحریراسکشان دمويقت ايدر حق
 در یدادند و منونه ممتاز قوم آتني میپرداختند، رأ یردند، به جنگ مک یر اقدام مک فیرويبودند، با ن

ن درجه يشان تا اي ایها يکه چرک ی مردمی روحیرويا بشمار آمدند پس راجع به قدرت و نيقلب آس
   است؟ی ضروریگريل و شاهد دي منوده بودند چه دلیبرازندگ



 ۹

 یار دارد خبصوص از حلاظ هنر و مهارت نظاميت بسيدر و امهوروش قک یشکتاب لشگرک
ر در يار خطکن يرودار ايا در گيگزنفون قبل از بازگشت ده هزار نفر و . رودي بشمار میها اثر ممتاز یوناني

قدر بشمار ي عالیر برنا بوده فردک و فیه مستلزم دانائک ی و در هر اقدامیآرائ  و رزمیشي اجل- فن سوق
 ی بزرگ، آمادگیآمدها شيار در مقابل هرگونه پيکار پکش و در يار خوک افی در اجرای و.آمده است

ر يتأث. منوده است ی منیهنه توجه چندانکرده و به قواعد و اصول يکار مک تازه یها ابراز داشته با روش
ر فن ين اخي از متتبعيکی. امال مشهود استکز ينده نيان در آيوناني یشکنه لشگري او در زمی نظامکسب

ت فراوان داشته بدون يندر در نظر ما امهک اسیه وجودش قبل از سردارک یسرباز«: سدينو یجنگ م
  ه به اهل جهان هنرک است یسکن يد گزنفون است، او خنستيترد

۱۵  

 را یتوان سپاهي میريه با چه تدابکن سالمت را آموخته و نشان داده است ي قرینينش و مهارت عقب
 به مراتب گرانبهاتر از یهائ درس» بازگشت ده هزار نفر«تاب کاز » .ردک ی رهربینينش هنگام عقب

ه به اندازه ک یتابکست و سه قرن هنوز يپس از گذشت ب. ب ما شده استيگر نصيتب دک یاريبس
  ».قدر و مقام شامخ داشته باشد وجود ندارد«وروش ک یشکلشگر

تابش را از نظر کن اثر گزنفون ياز يالم و حلن شورانگک و لطف ک سبیدر هرحال سادگ
  .ار ممتاز ساخته استيز بسي نیپرداز داستان

ر بر عظمت خود داستان رجحان يوه تقرياصالت ش«:  نوشته استیتاب حتکن يدر باب ا» ۱ « تن
  .س اوستين اثر نفي از مهی ناشیسندگي گزنفون در فن نوید قسمت عمده بلندناميبدون ترد. »دارد

______________________________  
)۱(-Taineفرانسه در قرن نوزدهمیسنده نامي نو    

۱۶  

   کوچکوروش ک یزندگان
 آملان چاپ یلوپديکمندرج در انس» ۱ « سباخياز مقاله پرفسور فرنس و ا

  مهيجلد دوازدهم خبش ضم» ۲ « سيپال
خ يتار. زاده شده است) زاديپر(س يساتياش پر وش دوم از زن حمبوبهي دارکوچکوروش پسر ک

س کن فرزند را برعيه اکده يس شنيساتيه پرکسد از خود ملينو یم» ۳ « اسيتزک. ستيتولدش معلوم ن
ا يوش به دني دارین پادشاهيدر ح) حافظه  ملقب به خوشیر بعديشاه اردش (کوضع برادرش آرسا

  .آورده بود
 ی به پادشاهم هنوز.  ق۴۲۳ثر آغاز سال کا حداي ۴۲۴ش از خامته سال يوش دوم پيچون دار

 ۴۶ر دوم ياردش. الد استي قبل از م۴۲۳ن سال يوروش مهک تولد یخ احتمالين تاريده بود زودترينرس
در هرحال . رده استک عمر ی سالگ۹۴ ی و حت۸۶اند تا  سلطنت داشته و گفته) م.  ق۳۸۵ تا ۴۲۴از (سال 
  .توان مورد اعتماد قرار داد یخ مزبور را مي از دو تاريکی

ه با ک نوشته است ۶۲ سال ۴۶ ی جبایعنيادتر ي سال ز۱۶ر را ي اردشیمدت پادشاه کپلوتار



 ۱۰

 ۱۳با ين صورت تقريه در اکد يآ یم بدست م.  ق۴۳۶ح تولدش مقارن يخ صحي او تاری سالگ۹۴احتساب 
   کوچکسال از برادر 

______________________________  
)۱(-F .Weissbach   
)۲(-Paulys   
)۳(-Ctezias   

۱۷  

دو برادر با هم » ۱ « وروشک یشک - تاب لشگرک بنابر اشاره مندرج در یتر بوده است ول وروش مسنکخود 
  :ز درخور توجه استيل نيته ذکن. افته بودنديپرورش 
ه، با مقام کياپادوکه بزرگ و يگيه و فريديات پدر خود به عنوان ساتراپ ليوروش در زمان حک
. دير اعزام گردي صغیايمستقر بودند به آس» ۲ « ستولوسک خطه ه درک یان شاهي متام لشگریفرمانده

 ۴۰۷ و ۴۰۸ت او مورخان اتفاق نظر ندارند، دو سنه مورد احتمال است ين مأموريخ شروع ايراجع به تار
ع دارند باز ين افراد رشد عاجل و سريه در مشرق زمکن قول ي باوجود صحت و اشتهار ایول. الديقبل از م

 بوده یرکامل فکاش رشد  ه الزمهک ی ساله را به چنان مقام شاخم۱۶ا ي ۱۵ یه جوانک  استی شگفتیجا
  :ل بوده استي آن موقع به قرار ذیاسياما وضع س. است گمارده باشند

ران ابتدا يا.  پرداخته بودندیگر به جنگ و نقار علنيم آتن و اسپارت بار د.  ق۴۱۸از سال 
ه هنگام احتاد با هم، دمشن کن يف طرفيد چون تضعيال ندن جنگ و جدي دخالت در ای برایضرورت

منودند به سود او بوده  یگر تالش فراوان ميديک یوبک اهل پارس شده بودند و حال در سری برایبيمه
س و بعد از يساتراپ سارد» ۳ « نس سوتيومت آتن از پک حی آن وضع و حال در اثر طرفداریول. است

ن يسافرن جانشيه تک) اسپارهتا(دموهنا کال. افتير ييتغ» ۴ « رش آمرگسومت پسکز در زمان حيوفات او ن
   ومتکپرداخت برخالف رفتار ح یشان را ميره نفرات ايسوتنس جيپ

______________________________  
)۱(-The Expedition of Cyrus   
)۲(-Castolus   
)۳(-Pisutheness   
)۴(-Amorges   

۱۸  

دموهنا کگر با اليسافرن بار دين روتياز ا. ردندکم يان تسليرانير و به اي م اس. ق۴۱۲آتن آمرگس را در سال 
ز متقابال برعهده يدموهنا نک آهنا را تعهد منود و الیره افراد نظاميعهد بست و پرداخت ج) السدموهنا(

  ادسيبکن الين حياما در ا.  عمل داشته باشدیر آزادي صغیاي آسیوناني یه او درباره شهرهاکشناختند 
  .اندازه اسپارت برحذر داشت یت بيسافرن بود او را از تقويه نزد تک» ۱«

اسه صرب کرده بود مساحمه منود، سراجنام که تعهد ک ی مالکمکسافرن در پرداخت يجه تيدر نت
ما با شاه يل داشتند تا مستقيگس) ر دومياردش( را به دربار پادشاه بزرگ یأتيز شد و هيدموهنا لربکال

  .بگذارند یقرار
بعد از نربد . دموهنا مدد برساندکه جمدانه به الکدرصدد برآمد » ۲ « وميولکفرنه باز ساتراپ دس

 یست آهنا منجر شد او باز سعکه به شک) م.  ق-۴۱۰(» ۴ « وميکوسکو ) م.  ق۴۱۱(» ۳ « ومي رتیائيدر



 ۱۱

  السدونکاگرچه او در حماصره . ندک یاريه دچار تعاقب دمشن بودند ک را ی فراریدموهناکفراوان منود ال
 امضاء و عالوه بر یشان قرارداديد با ايرده بود باز ناچار گردک اظهار وجود يکها ن یدر مقابل آتن» ۵«
م به .  ق۴۰۸ا ي ۴۰۹أت در سال ين هيا. ران برساندي را به دربار ای آتنیأتيه هکندکر شروط عهد يسا

دند ي عاقبت به مقصد خود نرسیردند ولکسر » ۶ « وميوردت و فصل زمستان را در گکباز حر اتفاق فرنه
ردند کسب اطالع کردند و کن راه مالقات يران رفته بودند بيش به دربار ايه سال پک را یأت اسپارتيرا هيز
  ه آهنا مراد خود را حاصل منودندک

______________________________  
)۱(-Alcibiades   
)۲(-Dascylium   
)۳(-Retheum   
)۴(-Cysicum   
)۵(-Chalcedon   
)۶(-Gordium( هيگي درفر-گرد(  

۱۹  

ت قرار يدموهنا را مورد محاکه الکن و از طرف پادشاه بزرگ مأمور شد ييد تعيوروش ساتراپ جدکو 
قت يدموهنا حقکه اظهارات الک معلوم شد یرده بودند و بزودکز مالقات يوروش نکشان با خود يا. دهد

م مانع کا دست يند کم ي را به او تسلیأت آتنيا هيروش به فرنه باز دستور داد وکه کرا يداشته است ز
  . بوده استیر آبسنت چه حوادثي صغیايه آسکها آگاه نشوند  یبازگشت آهنا به وطن خود شود تا آتن

ه آهنا را کد يرد تا سراجنام به او دستور رسک سه سال معطل یعني دراز ی را مدتیأت آتنيفرنه باز ه
 یاسپارت» ۱«لوساندر . ش شديومت خوکس مقر حي وارد ساردیوروش بزودک. ندکشورشان کانه رو
 افسوس واقع بوده است به حضورش آمد و یه در حوالک ی امپراتوریآن نواح» ۲«) نه آرخوس(ادار يدر

 حمدود شده بود ی ساحلیه و شهرهايارکن يومتش به سرزمکن موقع قلمرو حيه در اکسافرن ياز ت
ش داد يه پدرش مقرر داشته بود افزاک را کیمکوروش مقدار ک.  منودیوروش استمداد مالکت و از ياکش
ش يز افزاي توانست مزد نفرات خود را نیه وکر منود ي در هببود وضع لوساندر تأثین اقدام به قدريو ا

دسته او ردند و به ک کومت خود را ترک حی، واحدهای آتنی از ناوباهنایاريجه بسيدهد، در نت
 نداشت یا جهين اقدام نتي ایوروش فرستادند ولک نزد یأتي هیها به قصد اعتراض رمس یآتن. وستنديپ

  دموهناکت اليت و تقويسافرن او را از محايه تکوروش با آنکچون 
______________________________  

)۱(-Lysander   
 ی خود و دارایل حوزه حبرک و داور یائي دریروين و فرمانده ني معی مدتی مهم برای نه آرخوس مأمور-)۲(

 و یري جلوگیش برعهده داشته از راهزنيت خويا را در حوزه مأموريت دريار اعالم جنگ بوده و نظم و امنياخت
  .مترجم. رده استيک را حل و فصل میائيب و مرافعات درين را تعقيمتهامج

۲۰  

 لوساندر یت حبريه دوره مأمورکن و حال يدر آن ح. دين عده امتناع ورزيدن ايبرحذر داشته بود باز از د
ه از مجله ک گذاشت یباق» ۱«د يراتيکالکن خود ي جانشیار براي بسیها ی دشواریده بود ويان رسيبه پا

د ناچار شد يادار جديرو در نيازا. ده بوديه به مصرف نرسکران بوده ي ایپس فرستادن وجوه امداد
  .ردکنار کار برک او را از یريروش با معاذوکاما . س شوديشخصا روانه سارد



 ۱۲

ره افراد را با يوروش بعدا جکه کاند  گفته. ار به افسوس رفتي بسیب او با دخلورين ترتيبد
ومت اسپارت کوروش از حکگاه  آن. ردکا را مسترد يافت و هدايره را دري او جی نزد او فرستاد ولیائيهدا

 بود یاداريشنهاد برخالف قواعد درين پي دهد و چون ایرماندهه لوساندر را جمددا مقام فکخواستار شد 
ل را داشته ک ید اما آراگوس فقط ظاهرا عنوان فرماندهين گرديير البحر آراگوس تعيلوساندر، معاون ام

  .ارات در دست خود لوساندر بوده استيچون متام اخت
حتضار پدرش به دربار وروش بواسطه وصول خرب اکه کان نگذشته بود ين جري از ایهنوز چند

ش نبوده است و ي بیا مندرج است آن احضار هبانه» ۲«ا يکتاب هلنکه در ک یبنابر شرح. ران رفتيا
قبل از . ن منوده بودي و توهیاعتنائ یوش محل بر بيه دارک بود یا ات خودسرانهي آن عملیل واقعيدل
افت ي دریه خدمت آمد و مبلغ هنگفتگر بيند لوساندر دوست او بار دکوروش سفر خود را آغاز که کآن
  .ردک

  وروش لوساندر را معاون خود قرار داده وکسد ينو ی مکپلوتار
______________________________  

)۱(-Callicratides   
)۲(-Helenikaنوشته گزنفون    

۲۱  

ه تا کسافرن را يگاه عازم دربار پدر شد و ت الن داد آنک یها ار او گذاشت و وعدهيدات بالد را در اختيعا
 را به منزله یونانين اسلحه ياده نظام سنگيصد نفر پين سيپنداشت و مهچن ین زمان از دوستان خود ميا

 احراز یشاهزاده بلندپرواز آرزو. وش درگذشتيم دار.  ق۴۰۴ بعد در سال یچند. گارد مهراه بربد
ن قصد و يند حمبوبش بود در اه فرزکوروش را کز يزاد ني را در سر داشت، و مادرش پریختت پادشاه

  .رديکق ميال تشويخ
ر شاه ين پدر و به اردشيتر بود جانش ه مسنک کرا برادرش آرسايوروش حاصل نشد زکاما مراد 

 برده بود و یران پي ایوروش در احراز مقام پادشاهک یادس به راز قلبيبکاز قرار معلوم ال. ملقب گشت
وروش را به عرض شاه کباز به دربار برود و نقشه حمرمانه  هن فرنيق ساتراپ نشيدرصدد افتاد از طر

ند کسب تقرب و افتخار ک را بپادشاه برساند و ین خرب سريه اکه خود بر آن سر بود کباز  اما فرنه. برساند
 قتل نبوده ین موضوع علت واقعيه اکد، هرچند يست به قتل رسانيزيه نزد او پناهنده مکادس را يبکال

سافرن هم پادشاه را يه تکست ي نیديترد. وروش را بشاه اطالع دادکباز قصد توطئه  نه فریبار. است
  .اند  حمسوب داشتهین نسبت را هبتانياس اينزک یگزنفون و حت. رده بودکنسبت به برادرش بدگمان 

 برادر خود در معبد پاسارگاد، یگذار  مراسم تاجین اجرايوروش در حکه کسد ينو ی مکاما پلوتار
بنابر قول ژوسنت او . ر شديوروش دستگکشف و کسافرن يله تي او را داشته و آن توطئه به وسی نابودقصد

د بازوان در گردن فرزند دلبند يبردند مادر نوم ی اعدامش میه براک یدند و هنگاميشکر طال يرا به زجن
 مقرر شد ید و حتريار توانست فرمان عفوش را بگي پرداخت و با زمحت بسیون و زاريانداخت و به ش

   .ساتراپ نشين خود بازگردد  وروش بهک

۲۲  

ر ي صغیايد خورده بود به آسي شدیانک در باطن تیمنود ول یه به ظاهر آرام مک یوروش در حالک



 ۱۳

ند، در کوار او را اغفال   بندهیها بازگشت و درصدد برآمد برادر خود پادشاه را خام و با ارسال گزارش
ب نقشه خود پرداخت و جهد يوروش در خفا به تعقکپس . رديک می او را مهراهز مادرشين اقدامات نيا

انش هم او را يرکلش. ندک دور خود مجع یاراني و رفتار بزرگوارانه یله خبشندگيه بوسکمنود  یفراوان م
 یايش آسکدو قوم سر(ها  یس یها و م یس یوروش آهنا را در زد و خورد با پکداشتند، يار دوست ميبس
سافرن رفتار خصومت و تنفر يارا نسبت به تکده ساخت و از آن پس هم آشي ورزیار جنگاورکدر ) ريصغ

سافرن بودند طرف يه قبال فرمانربدار تک) ین اناطولينش یوناني(ه يوني ی ساحلیشهرها. دادينشان م
  . مانده بودیباق) هيلطيم(لتوس يه ميردند فقط ناحکار يوروش را اختکاورارها و جانب 

در . نندک یوروش طرفدارکن از يريخواستند مثل سايز داشتند و ميدآمي هتدیز رفتاري آجنا نیالاه
ار خود طرد ي را هم از دید و باقي را به قتل رسانی از اهالیا ده عدهيشکر کسافرن به آجنا لشيجه تينت
  .ردک

لتوس يبه حماصره م کیا و خشي فراهم ساخته از راه دریا ن استقبال منود و عدهيوروش از مطرودک
ر او ک لشی برایان داوطلبانک االمیه حتکن هم فرمان فرستاد ي نشیوناني یر شهرهايپرداخت و به سا

  .ار شوديکسافرن آماده پيز تيآم االت خصومتيفراهم سازند تا در قبال خ
نش ه مهماک را یفرار» ۲ « یو سقراط آخن» ۱ « یمفاليز سوفانتوس استيل و هبانه نين دليبه مه

  رد و ازک سپاه دعوت ی و گردآوریاريبودند به 
______________________________  

  ري صغیايات آسي وال-)۲ و ۱(

۲۳  

ات آن يه مالکرد ک ی منیار تفاوتي شهریند چون براکه را به او واگذار يونيه بالد کشهنشاه خواست 
  .ندکم ي مجع و تقدیسک را چه ینواح

ه کمنود  یه خشنود مک نداشت بلیسافرن و برادر خود نگرانين تياربر شاه از اختالف و نقياردش
گر يوروش از دوست دکه کز فراهم شد ي نی دار موجب-رويدر آن گ. ش دارندکشمکدو ساتراپ با هم 

گان مزاحم يه مهساکها  یس یند، چون مک قوا استمداد یدر گردآور» ۱ « یزنوس اهل بئوسکخود پرو
پوس اهل  یستيگر خود اري مهمان دیاريوروش ک. اند ردهک یوسته فتنه ميودند پ قلمرو او بیسامان جنوب

 پرداخت ین منود و به جايرده بود تأمکدا يار خود اختالف پيه با مردم شهر و دکز يرا ن) یدرنسال(سا يالر
پوس  یتسيه خود ارک بوده ی نفر مهراهانش وجه شش ماه را به او داد و آن چهار برابر مبلغ۴/ ۰۰۰ره يج

  .ندک نیه بدون اطالع او با مهوطنان خود سازشکرده بود اما در ضمن خواستار شد کتقاضا 
روم (وم يزانتيومت اسپارت به بکه از طرف حکلئارخوس نام بود کوروش کار کن مهيورتريغ

او در . ديوم مبرگ گردکومت خود حمک حی از دستور ثانوی بواسطه نافرمانیاعزام شده بود ول) یشرق
ن مبلغ او يبا ا. به او داد» ۲ « يکوروش ده هزار در کخت و يم نزد شاهزاده جوان گر.  ق۴۰۱آغاز سال 
 یوناني یرد و چون اقدامش بسود شهرهاکر جنگ ي صغیايها در آسکيه و بر ضد تراي هتيکنفرات چر

 حمظورات یت دولترو مقاما نيازا.  به او دادندی مالکمکز يبود آهنا ن) داردانل(پونت  در حوزه هلس
   وروشکم .  ق۴۰۱ه در آغاز سال ک یرا وقتياوردند، زيش نيلئار خوس پک ی برایشتريب

______________________________  
  ري صغیاي در آسیتي وال-)۱(
   م. وش اولي منسوب به داریتي به روایه عهد هخامنشک س-)۲(



 ۱۴

۲۴  

لئارخوس حمرمانه به کبر ضد برادر خود خواست  جنگ ی برای به اسپارت فرستاد و از آهنا قشونیأتيه
خرب » ۱ « ره سامسيادار جزيز به دريآهنا ن. نديت منايوروش محاک املقدور از یه حتکغام داد ياسپارهتا پ

وروش ک ی حبریرويز به نين ناوها نيند پس اکت کوروش حرک یاري به یشتک ۳۵ه با کفرستادند 
  .وستنديپ

ان خود را به ي است قسمت عمده سپاهیافک و یاتش به اندازه وافکه تدارکافت يوروش درک یوقت
ه در کن قول گزنفون است يا. ها قصد جنگ دارند یس یه پکرد کن وامنود يس فراخواند و چنيسارد

ه را يسيه و پيکيلکي یوبکه سرکسد ينو ی میرتکودور يند اما دک ینقل م) وروشک یشکرکلش(تاب خود ک
  .رده بودکعنوان 

ران رفت تا ي سوار شتابان به دربار ا۵۰۰سافرن بدخواه با يه تکرده بود کت نکوروش حرکهنوز 
ان يرکم انبوه لش.  ق۴۰۱ل سال يدر اوا. رده باشدکدار برادرش خربدار  زات دامنهيپادشاه را از جته

  .ستين نيمت قابل ختمي عزیخ قطعي تاریس روانه شدند وليوروش از ساردک
منود ثبت و  یه مهم مکن راه را ي بیستگاههاي قابل اعتماد نه فقط متام ایگزنفون ظاهرا به وجه

وروش در که قشون ک را ید و تعداد روزهائيز غالبا بنابر فرسنگ قين منازل را نيه فواصل بکرده بلکضبط 
از مت يتوان بنابر اظهارات او روز عز یرو م نيازا. رده استکاد يرده بودند کست و استراحت يهر منزل ا

 روز در حال ۹۶ت و ک روز در حال حر۸۴واقع شد ) ساکوناکدر(ار قاطع يکه پک یس را تا روزيسارد
ه کاند   نوشتهی منابع علمی در بعضیه حتکنياما ا. شود ی روز م۱۸۰ه مجعا کاستراحت حمسوب داشت 

   افتهيخامته ) وريشهر(آغاز و سوم سپتامرب ) اسفند( مارس ۹ از یشکرکآن لش
______________________________  

)۱(-Samosم.  اژهیاي واقع در در   

۲۵  

شتر در خور اعتماد يستگاهها بيست و گفتار گزنفون راجع به روزها و مراحل راه و نام ايد نييمورد تأ
  »۱«. است

ز يه نيه اصل قضکافت بليان يوروش نه فقط جنگ به نفع پادشاه بزرگ پاکشته شدن کبواسطه 
 یروزيپ.  دچار شدندیه واقعا در آن نربد فاتح شده بودند بوضع بغرجنکها با آن ینوناي.  شدیمنتف

 ین دوره ناميب پارس در ايه سپاه مهکان ساخت يار و عکقت را آشي حقيکد اما ي نرسانیشان را سوديا
شنت و بازگشت به ي جنات خویه براکق منود ين استنباط، آنان را دخلوش و تشويش نبوده است و مهيب

ها و موانع فراوان توانستند به  م باوجود رنجيدانيه مکند و چنانيوطن دوردست خود جهد و تالش منا
  .ن داده باشنديه تلفات سنگکنينند بدون اک ینينش ن دوست و آشنا عقبيسرزم

ه او ک یسانک و قضاوت متام ی بر رأ- ه گزنفون نوشته است بناکه چنانکوروش کن بود سرنوشت يا
ده بدون يرسي میوروش بزرگ بوده و اگر به پادشاهک ی تالیاند از حلاظ روش و منش شاه هشناخت یرا م
رومند و ي نیمرد) نوتوس(وش يتر دار همرفته پسر جوانيرو. شده است ی بس برازنده میاريد شهريترد

 سرآمد و در اسب ی در فن سلحشوریگران بوده است او از اوان جواني واالتر از دیصاحب وجود
در .  بوده استکبا یار هم بيه بسکر و شجاع بليا عرصه رزم نه فقط دليار کدان شي ماهر و در میسوار



 ۱۵

  شان بود اثري ایاري و یه طالب دوستک یسانکبرخورد با 
______________________________  

( Chesney) یاست سرهنگ چزني انگلستان بریائي جغرافی از طرف اجنمن سلطنتیأتي ه۱۸۴۱ در سال -)۱(
ن ي هم حتت مهیتابکرد و ک گزنفون رفته بودند عبور یان در بازگشت، به رهربيونانيه ک یرياز مهان خط س

   مترجم. افتيمه دوم قرن نوزدهم در لندن انتشار يعنوان در ن

۲۶  

. شناخت ی آهنا را قدر ميکین نيمترکرد و يک می و خوبیداد نسبت بدوستان خبشندگ ی نشان مینافذ
عالوه . آمد یار مک به يک او را نیه در صورت احراز ختت و تاج پادشاهک بود یرتيات و سها صف نيا

ه کش داشته و چناني خویاندازه درباره ارزش وجود ید هم بي سرشار و شای اعتقادیاين مزايبرا
» داردش يتر از برادر خو قي عمیدر وجود خود قلب« به اسپارهتا نوشته بود یا سد در نامهينو ی مکپلوتار

شتر از برادرش ي توانا و بیگسار یران باستان رواج داشته آشنا و در ميه در اکبعالوه به فلسفه و علم سحر 
  .رومند بوده استين

 و ثروت خود را به لوساندر بدهد و به خاطر او یه حاضر است مهه دارائکوروش اعالم داشته بود ک
  . دست برداردیم شاهياز متام زر و س

ند اسب خواهد داد و آنان ياياده بيه پک مهراه خود وعده داده بود به آهنا یوناني يکبه نفرات چر
شتزار دارند ده خواهد داد و اگر ده دارند شهر خواهند که سواره وارد شوند ارابه خواهند داشت، اگر ک
واهد س را بعد از نربد خکه قدر و ارزش خدمت هر کافت و به سربازان فقط مزد خنواهد پرداخت بلي

وروش از آن جهت نبود ک ینگران)  مشال بابلیدر ده فرسخ(سا کوناکش از آغاز شدن نربد يپ. شناخت
 یافکه به مقدار ک داشت یه نگرانکاران خود نداشته است بلي ی برایافکار به اندازه يه شهر و دک

ه طال وعده ک سیوناني يکاو بتمام افراد چر.  جهت احراز مقامات و مناصب نداردیارانيدوستان و 
 یا س درصدد صدمهکا برعيداد و ي میاريس به او دست که هر کوست ين به ثبوت پيمهچن. رده بودک

 او قانون یدر خطه فرمانروائ. ديگرديا بازخواست واقع مي و جربان و ی بارز مورد تالفیآمد به وجه یبرم
   یگونه ناراحت چيآزار بدون ه یه افراد بکامال جمرا بوده چنانک

۲۷  

  .ردندک یوآمد م  رفتی و برزنیوکدر هر 
س و سالنه ي در ساردی ویها اخکعت داشته، ي تام به جلوه طبیوروش دلبستگکاز قرار معلوم 

د و درختان آجنا را يشکس را شخصا ياخ ساردکند نقشه باغ يگو یم. با احاطه شده بودي زیهاکله پاريبوس
 را مهراه یوناني یباروي دو زن زیشکرکن لشين ايدر حوروش متأهل نشده بود اما ک. اشتکبدست خود 

  .لت بود، نامش نامعلوميتر اهل م داشت، جوان
اما . ختي گریوناني به چادر گارد کوروش چاالک به اردوگاه ین بانو هنگام دستربد قشون شاهيا
 یل حرمسرايحتو بدست دمشن افتاد و یو. دينام یا ميوروش او را اسپازکبود » ۱ « ه اهل فوسهکتر  مسن
) سوم(وش ي در سقوط دارین بانو عامل معصوميسد بعدا اينو ی مکه پلوتارک ی شد و بطوریشاه

 یعاتيزه شايوروش انگکه به اردوگاه يکيلکيه کبعالوه رفت و آمد مل. دير دوم گردين پسر اردشيبزرگتر
  .زاد بوده استيوروش حمبوب مادرش پرکه کاند  دانستهيشده بود و مهه م



 ۱۶

 نشده یوناني و یرانين دو جهان اي بيکین مهه ارتباط و نزدي عامل ایافراد خاندان هخامنش از يکچ يه
رو اگر  نيازا. نده نداشته استيان طرفدار و ستايونانيان ين اندازه در ميز به ايدام از آهنا نکچ يبود و ه

ن يه بک یدار  و روابط دامنهیوروش شده بود چه دوستکداشت و فتح با  یوس منکجه معيسا نتکوناکنربد 
 .شده است ی منیزير ی پیوناني و یرانيدو قوم ا

______________________________  
   م. ري صغیاي در آسیتي وال-)۱(
  



 ۱۷

   وروشک یشکرکلش
  ۱خبش 

وروش نام ک کوچکر و يدو پسر داشتند، بزرگتر اردش) زاديپر(س يساتيو پر) دوم(وش يدار
اش سرآمده است هر  یه دوران زندگکمنود  ین مي افتاد و چنیماريدر بستر بوش يه دارک یروز. داشت

) سيسارد(ن خود يوروش در ساتراپ نشکر در مقر پدر حاضر بود اما ياردش. دو فرزند را فراخواند
. بوده برعهده داشته» ۱ « استولوسکز آن در که مرک را ی شاهیروهاي متام نیاو فرمانده. ستيزيم

ن اسلحه يصد نفر از سربازان سنگيم واربا سيسافرن را نديش روانه دربار پدر شد و توروکن يبنابرا
ر ياردش» ۵ « وشيبعد از وفات دار» ۴«. مهراه برد» ۳«ا ياهل پارهاس» ۲ « اسيزنک یردگک به سریوناني
 خود ه بر ضد برادرکوروش را متهم ساخته بود کناروا » ۷ « سافرنيت. ردک جلوس یبر ختت پادشاه» ۶«

   نير اياردش. نقشه توطئه داشته است
______________________________  

  .ري صغیاي آسیه غربي ناح-)۱(
)۲(-Xenias   
  .ايادک آری در جنوب غربی شهر-)۳(
  . حتت فرمان خود داشتیونانيصد نفر يوروش فقط سکن موقع ي در ا-)۴(
س به بابل يوروش دوم از ساردکه کالد ي قبل از م۴۰۴ تا ۴۲۳وش دوم ملقب به نوتوس از سال يا داري دارا-)۵(

  .ردک ید پادشاهيشکر کلش
 ۴۶اند   خود را آغاز منود و گفتهیم پادشاه.  ق۴۰۵از سال ) خوش حافظه(من  ر دوم ملقب به منهي اردش-)۶(

  .ردکسال سلطنت و نود سال عمر 
   م. ه او بوده استکر و برادر ملي از سرداران اردش-)۷(

۲۹  

ار و ي مادرش تضرع بسیشنت او را داشت ولکوروش داد و قصد ک یريرد و امر به دستگکام را باور اهت
 یعنيت يفکين يه با اکاو بعد از آن. ومت خود بازگشتکوروش به حمل حکجه يرد و در نتکشفاعت 

گر در يه دکش را جزم منود ير بازآمد عزم خوي صغیاي از خطر مرگ و جنات از غضب برادر به آسیرهائ
ت مادر يار اوال از محاکن يدر ا. ردي بگی او را بر ختت پادشاهی جایر گرفتار نشود و حتيچنگ اردش

  .داشتيشتر دوست ميه شاه شده بود بکگر، يوروش را از فرزند دکه کرا مليزاد برخوردار بود زيخود پر
 قرار یورد نوازش و مهرباناند چنان م آمده یان و بزرگان پارس نزد او ميه از دربارک یسانکبعالوه 

از طرف . اند شده یمند م شتر از برادر پادشاهش عالقهيوروش بکه در بازگشت نسبت به کگرفتند  یم
ده و نسبت ي ورزیه در خدمتش بودند سربازانکگانه ي بیها يکه چرکار داشت يوروش توجه بسکگر يد

 یرد تا حتکوجور  سروصدا مجع یمانه و ب خود را حمریونانير کز لشيبه او وفادار گردند و سراجنام ن
ش پرداخت؛ خنست به ي سپاه خویآور ل به مجعيب ذيسپس به ترت. ندکر يان پادشاه را غافلگکاالم
ه از جنگ پلوپونس ک را ی فرستاد تا سربازانی خمتلف داشت فرمانیه در شهرهاکرده متام پادگاهنا کسر

ه کن وامنود شود ينند و چنک یسي صورت داوطلب نام نون را بهيان آهنا هبتريبازآمده بودند و از م
) ري صغیاين آسي نشیوناني (یونيدر واقع بالد. شان داردي ای بر ضد شهرهایسافرن مقاصد شوميت

 منوده به یشکلتوس سريه مير از ناحيسافرن بودند اما در آن هنگام متام آهنا غي شاهانه اصال تابع تیاهدا



 ۱۸

  .وستنديوروش پک
سافرن زود از نقشه آهنا ينند، اما تکار يوروش را اختکه جانب کز بر آن سر بودند يلتوس ني میاهال

   شان را به قتلي از ایا آگاه شد، عده

۳۰  

ش قرار يت خوير محاين را زيدرنگ مطرود یوروش بک. ردکار خود طرد يه را هم از شهر و ديد و بقيرسان
 منود آوارگان یا حماصره و سعي و درکیس را از راه خشلتوي فراهم ساخت و خود میرکداد و از آهنا لش

  .دي آوردن قشون او گرد-  گردی برایزيز دستاوين موضوع ني آهنا بازگرداند و خود ایرا به شهرها
سافرن يه در دست تک آنیه به جايوني یومت شهرهاکه حکغام فرستاد يحال او به پادشاه پ نيدر ع

ن امر يمنود و خود ا ی می مساعيکوروش تشرکنه مادر ين زمي ادر. باشد جزو قلمرو برادر شاه شود
ردن وجوه و که صرف کند کش غفلت منوده تصور يه پادشاه از قصد توطئه برادر خوکموجب شد 

جه از يدر نت. سافرن اختالف و نقار داشته استيه او با تکوروش بدان سبب بوده ک قوا از طرف یآور مجع
  .ش دارندکشمکه آن دو نفر با هم که خوشوقت بود کشد بلچ وجه نگران نين بابت هبيا

ه کفرستاده  ی پادشاه می را مرتبا برایات آن شهرهائيوروش مالکه ک خاطر داشت یبعالوه خرسند
  .سافرن تعلق داشته استيومت تکبه حوزه ح
د يگردي او فراهم میل برايواقع است به شرح ذ» ۱ « دوسيه مقابل اپک در خرسونس یگرير دکلش

ن و توجه او يوروش داشته مورد حتسکه با ک ین برخوردي بود در حی اسپارتیا ه پناهندهک» ۲ « الرخوسک
   یآور ن مبلغ به مجعيالرخوس با اک. به او داد» ۳ « يکوروش هزار در کواقع شده بود و 

______________________________  
)۱(-Epidus   
)۲(-Clearchus   
صد در يس. ده استيوش اول مشتق گردين اسم از نام دارياند ا ها نوشته ی، بعضیانريه زر اک سيک در -)۳(

   م. له آرخوس داده بودکره به ي ل۸۱۲۵وروش معادل کن يره بوده است بنابراي ل۶۴۳ یعني تاالن يک برابر يک

۳۱  

گر يطرف ده در کها  کیگاه سپاه خود ساخت و از آجنا بر ضد ترايه خرسونس را پايقوا پرداخت و ناح
م حوزه ي مقیها یوناني یاريله به ين وسي راه انداخت و بدیمستقر بودند جنگ) داردانل(هلس پونت 

 یرو شهرها ني بودند شتافت ازایه خود دچار تعدي مهسایهاکيه ترايه از ناحکپونت   هلسیاروپائ
لشگر هم در خفا ن يپس ا. الرخوس پول فرستادندکر کت لشي تقویب خاطر برايجماور داردانل به ط

  .شد یار مکوروش آماده ک منظور یبرا
 یاسيبان سيه رقيوروش بوده چون از ناحکه از دوستان ک یپوس اهل تسال یستيگر، ارياز طرف د

ر يه زک را يکره دو هزار چريوروش آمده از او جکش در موطن خود حتت فشار قرار گرفته بود نزد يخو
. ن بر خواهد آمديله هبتر از عهده خمالفيه بدان وسکنان داد يد و اطميدست خود داشت خواستار گرد

 با دمشنان یه بدون مشورت وکرد کره چهار هزار نفر را به او پرداخته خواهش يوروش مبلغ شش ماه جک
. ديگرد یوروش آماده مک یاري ی برای هم پنهانیز در تسالک متمریرويرو ن نيازا. ندک نیش سازشيخو

ه آنچه مقدور بوده است که از دوستانش بوده دستور داد ک ینوس اهل بئوسزکوروش به پروکسپس 
را يند زک یشکرکلش» ۱«ها  یس یخواهد بر ضد پيه مکند ک او مجع و عنوان یسربازان داوطلب برا



 ۱۹

  توس ن سوفني مهچنیو. اند ز داشتهيانگ  فتنهیومت او رفتارکداشته، آهنا در حوزه حيه اظهار مکچنان
  ه هر دو از دوستانش بودند فرمان داد باکرا » ۴ « و سقراط اهل آخن» ۳ « یمفالياهل است» ۲«

______________________________  
  .ري صغیاي آسیش در قسمت غربک اقوام سر-)۱(
)۲(-Sophentousه بعدا مفقود شده کوروش جوان نوشته بود ک یشکرک در باب لشین سردار هم شرحي ا

  .است
  .ري صغیايم در آسيد دو شهر ق-)۴ و ۳(

۳۲  

. ار دارنديکسافرن قصد پيه تي بر علیلطي آوارگان میاريه با دستکشتر به او ملحق شوند ي هر چه بیا عده
  .ار شدندکوروش آماده ک دستورات یاران در اجراکن سريمهه ا

۳۳  

  ۲خبش 
فرا ) رهبا( فصل مساعد ی داخلیوهستانکا به حدود يرانه درکوروش از ک یشکرک لشیچون برا

ها را از قلمرو  یس یخواسته است پيه مکن بود يرد اکه راجع به اقدام خود عنوان ک یا د او هبانهيرس
رده کها قشون فراهم  یونانيگانه و يان اقوام بيز به قصد جنگ با آهنا از ميند و در ظاهر نکرون يخودش ب

ت فرمان خود به او ملحق شود و به  حتیه با مهه قواکالرخوس دستور فرستاد کدر مهان موقع به . بود
ر فراهم داشته کش سازش منوده آنچه لشيه با دمشنان مهوطن خوکز دستور داد ين» ۱ «  پوس-یستيار

 آن شهر را داشته یها يک چریه از طرف او فرماندهک یادکاس آريزنکل دارد و به ياست نزد او گس
 ی حفاظت قالع الزم بودند باقیه براک را یا فقط عدهاورد و ي فرستاد تا متام نفرات خود را مهراه بیاميپ

د کي تأیلطيز به پناهندگان ميرا در حماصره داشتند و ن» ۲ « لتوسيه مک یا ب به عدهين ترتيگذارد و به مه
 یها شان را به خانهيروز شود تا اي خود پیشکه وارد جنگ شوند و به آهنا وعده داد هرگاه در لشگرکرد ک

ه به او کرا ي متام حرفش را اطاعت منودند زیز با خشنوديآهنا ن. د آرام خنواهد نشستخود باز نگردان
ه به کن شهر يان چنديرکاس با لشيزنکسپس . ردندک یاعتماد داشتند و مسلح خود را در سارد به او معرف

  ن جمهز و چهار هزار نفر بودند وارديسالح سنگ
______________________________  

)۱(-Aristippus   
)۲(-Miltus   

۳۴  

.  در آجنا بودک اسلحه سبیزنوس هم به اتفاق هزار و پانصد نفر داراکپرو. ديگرد» ۱«سارد 
ز با ي نیون اهل مگاري با پانصد نفر و پازین و سقراط آخنيتوس با هزار نفر جمهز به اسلحه سنگ سوفن

 یرده آخرکن سريا.  خود وارد شد اسلحه و با سپردارانکصد نفر سبين اسلحه و سيصد نفر سرباز سنگ
ها در  ن دستهيمهه ا. رده بودندکت کلتوس هم شريه در حماصره مک مهراه داشتند ی نفراتیو سقراط آخن

  .وستنديوروش پکر کس به لشيسارد
 قوا از طرف یآور ه مجعک برد یات مفصل شد و پکن تداريسافرن متوجه ايرودار تيدر آن گ



 ۲۰

رو با پانصد سوار شتابان به  نيازا. ها الزم باشد یس ی پیوبک سریه براکبوده دارتر از آن  وروش دامنهک
 یآور د به مجعيوروش را شنک یسافرن شرح لشگر آرائير از زبان تيه اردشک یوقت. حضور پادشاه رفت

  .ل مقابله و دفاع پرداختيوسا
) هيلود(ه يديان لي و از مس براه افتاديه اشاره منودم از ساردک یانيوروش با سپاهکن هنگام يدر ا
ن يعرض ا. ست و دو فرسنگ و تا ساحل رودخانه ماندر آمدي بالغ بر بیش رفت مسافتيسه منزل پ

ن يردن از اکبعد از عبور .  ساخته بودندیق بر آن پليله قايست پا بود و بوسيرودخانه در حدود دو
رد و به ک یشرويدود هشت فرسنگ پ در حی مسافتیعني منزل يکه يگين فريان سرزميرودخانه او از م

   رفته در آجنا هفت روز درنگيع و مرفه بشمار ميون و وسک مسیه شهرکد يرس» ۲ « لوسهک
______________________________  

وروش در ماه ک یشکه لشگرکاند  ر بوده و نوشتهي صغیاين آسيتول ساتراپ نشکنار رودخانه پاک سارد در -)۱(
   م. ده بوديشکوع شده و شش ماه طول شر) بهشتيارد(ل يآور

)۲(-Colossae   

۳۵  

بعد سه . وستي اسلحه به او پکن اسلحه و پانصد نفر سبي با هزار سرباز سنگیرد و منون اهل تسالک
. ه وارد شديگي آباد پر وسعت و خوش نعمت در فریشهر» ۱ « ست فرسنگ جلو رفت و به سالنهيمنزل ب

ه به منظور کن بود ي و عادتش ایوانات وحشيع پر از حي وسی باغ داشت ویاخکن حمل يوروش در اک
 ی جارکن پاريان ايرودخانه ماندر در م. ندکار ک خود در آجنا سواره شیها ن دادن اسبيورزش و متر

ن جا قصر يدر ا. ان داردي است و خود رود از وسط شهر سالنه جریاست سرچشمه آن در مهان حوال
ار يه بسکواقع است ) اند ردهيکن خطاب ميران را چنيان پادشاه ايوناني ( متعلق به شاه بزرگیبزرگ
ن رودخانه از يا. اس قرار دارديس مشرف به رودخانه مارسيروپلکوه آکم است و آن بر دامنه کمستح

  .ست و پنج پاستي آن بیشود هپنا یان شهر عبور منوده به ماندر داخل ميم
 یقي در موسیدست رهيرا در مسابقه چ» ۲ « اسيه مارسک یقته در آجنا آپولو وک است کی حایتيروا

ن جهت آنرا يز مهاجنا است و به مهيسرچشمه ن. ردکزان ينده در غار آوکست داده بود پوستش را کش
ست خوردن در نربد کارشا بعد از شين حمل خشيه در مهکاند  گفته یاند و م دهياس ناميرودخانه مارس
در . م سالنه را بنا هنادکن دژ مستحيه نام بردم و مهچنک را ی قصرینينش ن عقبيس در حيمعروف ساالم

  اسلحه  ني با هزار سرباز سنگیالرخوس پناهنده اسپارتک روز ماند و یوروش سکجا  نيا
______________________________  

)۱(-Celanae   
)۲(-Marsiasو یقي موسیه آپولو خداکد  مغرور بویقي به مهارت خود در موسی، او بقدریگي نوازنده فر 

ردن بربط در کار ين رفنت فلوت و اختيت از بيفکي از کین افسانه حايا. ديخداوندگار بربط را به مبارزه طلب
  .ونان استي

۳۶  

  . وارد شدندیرتکماندار کست نفر يه و دوکي اسلحه اهل تراکو هشتصد نفر سب
ز با هزار ي نیادکاس آرياسلحه و آجن يصد نفر سرباز سنگيوز با سکرايس اهل سيدر ضمن سوز

  .ن سالح وارد شديسرباز سنگ
ازده يردند معلوم شد کها را مشارش  یونانيه تعداد ک ید وقتيان سان ديوروش در آجنا از سپاهک



 ۲۱

گر يسپس او دو منزل د» ۱« اسلحه بودند ک هزار سرباز سب-ن اسلحه و در حدود دويهزار نفر سنگ
د و سه روز در يون و آباد بوده رسکه مسک» ۲«ده فرسنگ تا به شهر پلتا  در حدود یش رفت، مسافتيپ

پروردگار بزرگ با ) زئوس( افتخار زاوش - بهی جشنیادکاس آريزنکن مدت يدر ا. آجنا توقف منود
. وروش هم جزو متاشاگران بودکخود . ب برندگان شديز طال نصيرد و جواکار برگزار ک و شیمراسم قربان
) یفروش بازار مصاحل(» ۳« آگورا - گر دوازده فرسنگ رفتند و به شهر آبادان سرامونينزل داز آجنا دو م

ش ي فرسنگ پیگر سيجا او سه منزل د نياز ا. ه استيگين شهر فريآخر» ۴«ا يسيدند و آن سر راه ميرس
سه ماه ش از ين موقع بيدر ا.  آباد و پنج روز آجنا درنگ منودیآمد شهر» ۵ « ونيستروپدکرفت و به 

ز يوروش نک. ردنديکوسته به قرارگاه او رفته مطالبه وجه ميها عقب افتاده بود و نفرات پيکره چريج
   ه پول فراهمک یمنود، چون وقت یارا نگران مک آشیداد ول یدخبش مي امیها وعده

______________________________  
ه ک یبنابر رقم.  بودندکسربازان با سالح سبرده مقصودش مهه نوع کد ي قیلک گزنفون موضوع را بطور -)۱(

  . بودندک نفر هم با اسلحه سب۲۳۰۰ نفر و ۱۰۶۰۰ یر شده بود مشاره واقعکقبال ذ
)۲(-Peltae   
)۳(-Ceramon Agora   
)۴(-Myssia   
)۵(-Caystrus   

۳۷  

  .افتاد یق منيداشت پرداخت حقوق سربازان معموال به تعو
وروش رفت و که وارد شده به مالقات يکيلکيپادشاه » ۲ « سيز هنيزن س» ۱«سا کاين موقع اپيدر ا

وروش چهار ماه حقوق کرودار ين گي در مهیبار.  او پول آورده بودی براین بانو مبلغ هنگفتياند ا گفته
ه کع بود ي را مهراه داشت و شايکیلکيه دسته نگهبان يکيلکيه کمل. ردکه يعقب افتاده سربازان را تأد

  . خاص داشتهیروابطوروش با او ک
نار کجا  نيدر ا. ديرس» ۳ « وميمربيمود و به شهر آباد تيگر ده فرسنگ راه پياز آجنا دو منزل د

 جنگل را یم خدايهانيگيداس پادشاه فريت، ميه بنابر رواکداس واقع بوده يسار معروف م جاده چشمه
جا باز دو منزل ده  از آن. ساختر ين چشمه مست و دستگيخته از شراب و آب مهي آمیا له نوشابهيبوس

  .ردکجا توقف   آبادان رفت و سه روز در آنیشهر» ۴ « وميريفرسنگ تا، ت
ن يه عکوروش خواست تا قشون خود را به او متاشا دهد کها از  يکیلکيه کن حمل مليند در ايگو یم

ب داد و يلگه ترت در جیگانه ساني بیها يک و چریونانير کن از لشيبنابرا. وروش بودکمطلوب خود 
 یهر فرمانده. ردنديکدان نربد ميه بنابر رسم در مک ینند به مهان قسمک یها صف آرائ یونانيه کفرمود 

وعده او جناح » ۵ « منون. پس قشون را به عمق چهار ستون آراستند.  دادیش نظاميگروه خود را آرا
  لکيانه را تشير هم قسمت مگيالرخوس و نفراتش جناح چپ، سرداران دکردند کراست را اشغال 

  .دادند
______________________________  

)۱(-Epyaxa   
)۲(-Synnesis   
)۳(-Thymbriumهکي تری آق شهر فعليک نزد   
)۴(-Tyaraeium   
)۵(-Menon   



 ۲۲

۳۸  

ادگان ين عده با سواران خود به صورت انبوه و پيا. ردکد يگانه را بازديوروش ابتدا سربازان بک
  .ردندکت ک حریبند  دستههم به صورت

نار آهنا گذشت در ک ارابه از - ه سوار برکب ين ترتيد قرار داد به اي را مورد بازدیونانير کگاه لش آن
اله خود برنز بر سر کها مهه  یوناني. رديک صحنه را متاشا میا ز در گردونهيها ن يکیلکيه که ملک یحال

ه او از جلو آهنا گذشت ارابه خود را ک یوقت. غالف ی بیپرهاره فام و با زره و سيبند سرخ ت شيداشتند با پ
 فرستاد و فرمان داد یونانين وسط متوقف ساخت و ترمجان خود را نزد فرماندهان يدر مقابل ستون سنگ
ه ک یوقت. ردندکن فرمان را به سربازان خود ابالغ يفرماندهان ا. نديت درآک به حریسالح در دست مهگ

ادتر شد و ياد و زيت نفرات زکو سرعت حر. ردندکا اسلحه به دست محله را آغاز  طبل برآمد آهنیصدا
گانه ي اردوگاه به حالت دو افتادند افراد بیان به سوي مهه لشگریمجع  دستیاديسراجنام با فر

ه در گردونه خود يکيلکيه کمل. ت آهنا سخت دچار وحشت شدندکن حرياز ا) یونانير ي غیها يکچر(
ختند و خود يجنس را هناده بگر» ۱«د بودند يه در بازار سرگرم خرک یرد و افرادکار يتراه فرار اخ

ر کها از ظاهر آراسته و نظم لش يکیلکيه کن حال مليدر ا. دندي خنده به اردوگاه رسيکها با شل یوناني
 یها يکچران يها در م یونانيت که در اثر حرک یز از مشاهده وحشتيوروش نک. ردکار يد بسي متجیوناني
  . مسرور گشتيکگانه افتاده بوده نيب

______________________________  
 یداريه مهراه قشون بودند خرکحتاج خود را از فروشندگان يه ماک باروبنه مهراه نداشتند بلیوناني قشون -)۱(
  .ردنديکم

۳۹  

ن شهر يه آخرک »۱«دند يوم رسيونيک ا-ش رفتند و بهيست فرسنگ پيگر بياز آجنا هم سه منزل د
  .ه بود و سه روز در آجنا ماندنديگيفر

ن ين حمل او به ايمود در اي فرسنگ راه پیه پنج منزل، سيونکاين ليان سرزميوروش سپس از مک
 یها را از راه يکیلکيه کز ملين جا نياز مه. ها را فرمان تاراج داد یونانين دمشن است يه سرزمکعنوان 

ه ک آهنا را داشت مهراه ملیه خود او فرماندهکر منون را ک از لشیا و دستهشور خود ساخت کوتاه روانه ک
ق منوده به ي طریست و پنج فرسنگ طيد و چهار منزل، بيه رسکياپادوکر به که لشيوروش با بقک. فرستاد

وروش کرد و در آن مدت کجا سه روز درنگ  نيدر ا.  با وفور نعمت و آباد بودیه شهرکوارد شد » ۲«دانا 
 یو شخص» ۳ «  شاهانه داشتهیردن جامه ارغوانکاز بر تن يه امتکان را به نام مگافرنس ي از پارسکیي
از آجنا آماده . اند ه آهنا بر ضد او قصد توطئه داشتهکان پارس را فرمان قتل داد و اشاره منود يگر از اعيد

 در یرک لشیب تند داشت و براي ارابه رو با شیا ه در آن هنگام جادهکه شدند يکيلکين يورود به سرزم
ه خرب کد و در واقع چنانيش آين بود پک ممیار دشواريخوردند وضع بس ی برمین عبور اگر به مانعيح

  .»۴ « ر نظر داشتين دربند را زيه در ارتفاعات موضع گرفته بود اکس يز نهيداده بودند س
______________________________  

  .ن خود را پشت سر گذاشته بوديوروش منطقه ساتراپ نشکه يگيفرردن از حدود ک با عبور -)۱(
)۲(-Dana ايTyana   
  .ت و افتخار بوده استيران نشانه مزين جامه در دربار اي ا-)۳(
 هنگام کنيرده بود اک یاريها  یشانرا در جنگ با آتنيه او اک یرد به مهان قسمکوروش از اسپارهتا تقاضا ک -)۴(
  . اسپارهتا نسبت به او در جواب آن تقاضا بودکمکرو  نيا است ازی و تالفيکین



 ۲۳
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س يز نهي فرا آمد و راجع به سی روز بعد قاصدی روز در جلگه توقف منود وليکوروش کن يبنابرا
وهستان کر منون از مهان مست کرا اطالع داده بودند لشين آمده است زيه او از ارتفاعات پائکخرب داد 

 متعلق به اسپارهتا و یها یشتکه کده بود يبعالوه به او خرب رس. ه شديکيلکيد  در آجنا بوده واریه وک
 یبار. ت بودندکه در حريکيلکي تامس به طرف ی به فرماندهیونيوروش از اکن متعلق به خود يمهچن

ه کها را  يکیلکيند و از آجنا اردوگاه ک برخورد یه به مانعک باال رفت بدون آنیوهستانکوروش از راه ک
ن آمد آجنا آب فراوان، يبا پائي هپناور و زیا  سپس به طرف جلگهیو. ردک بودند متاشا یشغول پاسدارم

  .ار و شراب سرشار داشتيدرختان بس
گر ي دی سو تا سويکنجد و حمصول ارزن و گندم و ذرت حبد وفور بود و از کن حمل درخت يدر ا

پس از فرود . م و بلند جبال احاطه شده بودي عظیها له رشتهيگر بوسيا تا طرف ديرانه درک يکو از 
 یشهر» ۱ « ش رفت و به تارسوسيست و پنج فرسنگ پيا بين نقطه، در جلگه چهار منزل يآمدن به ا

ان شهر يه واقع است و از ميکيلکيس پادشاه يز نهيدر آجنا قصر س. ديه رسيکيلکيبزرگ و آباد در 
نه کس. عرض دارد)  م- پا۱۰۰هر پلترا در حدود (پلترا ه دو کدنوس ي است، به نام سی جاریا رودخانه

خانه يخته بودند و مهه آهنا مگر فقط مي گریوهستانکس به قالع يز نهيرده مهراه سکآجنا شهر را رها 
در . ونت داشتندکا سيرانه درکدر » ۲ « سوسي و ایه در سولکز ي نیسانکه مهاجنا ماندند، بعالوه کداران 
   ن و حاليآن ح

______________________________  
)۱(-Tarsusلهيون بر طبق افسانه تارسوس بوسي زادگاه پل از حوار Perseusبنا شده بودی پسر ستاره مشتر .  
)۲(-Issus ندر بزرگ کن فتوحات اسيتر  از درخشانيکی به عنوان حمل یندرون فعلکا اسي)مشهور ) م.  ق۳۳۳

   م. است

۴۱  

وهستان به ک در ضمن عبورش از یوروش به تارسوس آمد ولک قبل از ورود س پنج روزيز نهيسازن سکاياپ
ار که به کها آهنا را  يکیلکيها گفته بودند  یبعض. ر منون معدوم شدندکطرف جلگه دو دسته از لش

  .ردندکرده بودند قطعه قطعه ک دست دراز ی خمتصریغاتگر
نند و کدا يا جاده را پيه لشگر يند بقه آن عده جا مانده و نتوانسته بودکن بود يگر ايت ديروا

ه ک یهنگام. بودند) تيال هوپ(ن اسلحه يهبرحال آهنا صد نفر سنگ.  تلف شدندیبواسطه سرگردان
 شده بودند نه یدند، چون از تلف شدن مهقطاران خود سخت عصباني لشگر منون به تارسوس رسیباق

  .دستربد زدندز ي آن نیها اخکه به کردند بلک غارت یلکفقط شهر را ب
ه کس را به حضور خواند اما او جواب داد يز نهيه به تارسوس آمد چند بار سک یوروش وقتکخود 

 یبار. ردک خنواهد یارکن يز چنيانداخته بوده است و حاال نيتر از خود ن یشنت را در دام قويگاه خو چيه
ز به او ي نیائيوروش هداکاجنام سر. ن مالقات اتفاق افتاديل تضميرد و پس از حتصکب يزنش او را ترغ

 یبند و دستبند ن و گردني با دهنه زری اسبیعنيرود، يبشمار م» ۱« نشانه افتخار یه در دربار شاهکداد 
 واقع خنواهد شد و ین او غارتيگر در سرزميه دکبعالوه قول داد . ی و جامه پارسی طالئیطال و خنجر

  .رنديل بگيتوانند حتو یند ميش آيپاند اگر خود  ر شدهيه دستگک را هم یبردگان



 ۲۴

______________________________  
  .رده استيکنون با آداب شاهانه رفتار مکا وروش همکران بوده يها خاص پادشاهان ا گونه خبشش ني ا-)۱(

۴۲  

  ۳خبش 
 امتناع یشتري بیشرويه سربازان از پکرا يست روز در تارسوس ماند زيان خود بيوروش با سپاهک

 یه براکداشتند يت دارند و اظهار مک بر ضد شاه شریشکرکه در لشکند چون بدگمان شده بودند منود
ه درصدد برآمد افراد خود را قهرا ک بود یا ن فرماندهيالرخوس اولک. ر نشده بودندي اجیچنان منظور

 یزيرد چردند و در مهان موکمت سنگسار ين عزيوانات باربرش را در حياما آهنا، او و ح. ت دهدکحر
ش خنواهد ي از پیارکه با زور کافت يشته شود و چون درکالرخوس از ضربات سنگ که خود کمنانده بود 

ن يرت و در عيه افرادش با حک یست در حالي گریرفت لشگر خود را گرد آورده خنست در مقابل آهنا مدت
  :ردک یاناتيل بيگاه به شرح ذ ردند، آنيکوت نگاهش مکس

وروش نسبت به من حمبت که کرا يد زي نداشته باشیرتيبارم ح تکن وضع فالي امهقطاران من، از«
ل نوازش و احترام منود يه از وطنم طرد شده بودم با انواع وساکرده است و نه فقط مرا کار ي بسیو مهربان

ام  یش و خوشيا در راه عيام  ردهک نیمن آن پول را خرج مصارف شخص.  هم داديکه ده هزار درکبل
ونان و با يها به جنگ پرداختم و به خاطر  کیابتدا با ترا. ام ردهکه خرج مشاها ک نشده است بلصرف

    خود حمرومکم آن حدود را از امالي مقیهايونانياند  خواستهيه مک را یسانک خود مشا یاري

۴۳  

ن مشا را د مي طلبیاريوروش ما را به که ک یسپس وقت. ردمکرون يه خرسونس بيه و از ناحيسازند تنب
ه از او ک ی و حمبتیاري یه من در حق او ساخته باشد در ازاي از ناحیارکام تا اگر خدمت و  مهراه آورده

ا يد يه باکد يمنا ین ميرو چن نيد ازي با مرا نداریحال مشا قصد مهراه. مي برآیده بودم در مقام تالفيد
ز يبه او نارو بزمن و با مشا مبامن و خودم نا ي او ادامه دهم ینم و شخصا به خدمت و دوستکمشا را رها 

 یرد و سپس هر گرفتارک هبرحال جانب مشا را رها خنواهم یول. نمکار يد اختيدام شق را باکه کسرگردامن 
د، با مشا در هر ياور و مهدست هستيرا مشا مرا مهوطن و يشه خواهم ساخت زي پید راه بردباريش آيه پک
ه بدون مشا نه بدرد دوستامن خواهم خورد و نه از عهده ک ی داشت در حالجا باشم عز و احترام خواهمک

ن بود يا» .ز با مشا خواهم آمديد من نيد هر جا مشا بروين مطمئن باشيبنابرا. دمشن بر خواهم آمد
شان مقر پادشاه يدند مقصد اين هم چون شنيريه ساکه سربازان نه فقط افراد خود او بلکاظهارات او 

ز سالح و بار خود را برداشته يون نياس و پازيزنکش از دو هزار نفر از سربازان ي منودند و بنکيست متين
ن بابت ناراحت و نگران شده بود چند بار دنبال يه از اکوروش کاما . الرخوس درآمدندکبه اردوگاه 

فرستاده خرب وروش ک نزد ی بدون اطالع سربازان قاصدید وليالرخوس فرستاد و او از رفنت امتناع ورزک
ه باز هم کرد ک یوروش حالکارها به حنو مطلوب برگزار خواهد شد و به کست و ي نی نگرانیه جاکداد 

  .دي از رفنت ابا منایدنبال او بفرستد اگرچه و
ه ک یا افراديه با او آمده بودند و ک را یش را فراخواند خواه آهنائيالرخوس نفرات خوکپس از آن 
  :ن خطاب منوديودند و به آهنا چنوسته بيبه اردوگاهش پ
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ه ک خواهد بود یه و قراريوروش با ما درست بر مهان پاکه روابط کست ي نیديمهقطاران من، ترد«
م چون از اطاعتش يرويگر سربازان مزدور او بشمار منيگر ما ديروابط خود ما با اوست به عبارت د

ه او رفتار ما را کره ما خنواهد بود و معلوم است ي و جگر ضامن مزدين منوال او هم ديم و به مهيامتناع دار
هرچند . فرستد من از مالقاتش امتناع دارم یه مرتبا دنبال من مکمشارد چون با آن ینسبت به خود ناروا م

 او یها يکی نید از عهده تالفيد و شايه باکرا چناني خود من است زیل عمده آن شرمندگيه دلک
 یريام امر به دستگ ردهکه نسبت به او ک یه مبادا در اثر رفتار ناهنجارکنست يرس اام بعالوه از ت امدهيبرن

ش غفلت يار خوک از صالح یستيست و نباي و امهال نیده من وقت سستيرو به عق نياز. و جمازامت دهد
د يم باين وضع و حالي دچار ایم و تا وقتي خود باشی رستگاری در پید در وضع و حال فعليبا. مينک
ن سالمت مراجعت يم چگونه در عيم بدانيه بازگردکم و اگر هم الزم باشد يريش گين راه را در پيتر صونم
د و نه خدمت يار آک به یچ سرداري نه وجود هکه بدون خوراکرا يم زيد آذوقه فراهم سازيجا باکم و از ينک
 است و هرگاه از راه یمار مغتنيوروش سر لطف داشته باشد دوست بسکد اگر ينکچ سرباز، فراموش نيه

 دارد و چون ی حبریروياده و نيان سواره و پيرکبعالوه او لش. ها است ن دمشنيد بدتريخصومت درآ
ه کم پس وقت آن است ينکن مالحظه ي العیم خود به رأيتوان یست مياردوگاه ما از مقر او چندان دور ن

  .فتار خود خامته دادلمات او به گکن يبا ا» ميش قرار دهين راه را هدف خويهبتر
ه خود داشتند ک یاتيان نظري از آهنا، حمض بیگر به صحبت برخاستند بعضيگاه چند نفر د آن

  الرخوس برپاکب يگر بنابر ترغي بعض دیول

۴۵  

. دند واضح سازنديگرد یوروش دچار مکه در صورت جدا شدن از ک را یالت و حمظوراتکخاستند تا مش
الرخوس در کاوال اگر «: ردکونان عجله فراوان داشت اظهار ي در مراجعت به ايه گوکان آن عده ي از ميکی

نند بعالوه آذوقه ي برگزیگريد فرمانده دي آهنا نداشته باشد ناچار بای به فرماندهیا ن بازگشت عالقهيح
 سپس اسباب سفر خود را آماده منوده از. نندک یداريهاست خر گانهيه در گروه بک یخود را از فروشگاه

شان بگذارد و راهنما به آهنا بدهد تا از يار اي در اختیشتکه به عزم بازگشت کند يوروش درخواست مناک
 یها درنگ به صورت دسته ید بيغ مناين آشنا و مساعد بگذرند و اگر، او از دادن راهنما دريان سرزميم

 شده باشد و هم به یريگوروش جلوکار کنند تا هم از ک تصرف ی را فوریوهستانکند و نقاط ي درآیرزم
ر و يها را اس يکیلکي از یافکه عده کاو در خامته اظهار داشت . ها شوند يکیلکيموقع مانع مزامحت 

 ناطق مزبور، بعد از او یها ن بود گفتهيا» .ميار داريشان را هم در اختي از اموال غارت شده ایافکمقدار 
ال را در سر خود راه ين خيان مشا اي در میسکبته ال«: تفا منودکل ايالرخوس فقط به اظهار مطلب ذک

ن يار در امتناع از چنيل بسيرا داليرم زي را برعهده بگین گروهي چنید فرماندهيه من شاکخنواهد داد 
د، و من با متام قوا از او اطاعت يري را فرمانده خود در نظر بگیگري دارم و هبتر است شخص دیارک

المش را متام که او ک یوقت» . سر اطاعت دارمیگريس دکشتر از هر يه بکد رد تا به مشا ثابت شوکخواهم 
 یشتکوروش که گفته بود از ک ی گفتار آن سخنرانیگيما ی و بیگر برخاسته به سستي دیرد شخصک

وروش هم قصد بازگشت کا خود يه گوکشود  ین استنباط ميخبواهند اشاره منوده گفت از حرف او چن
  ارش هستندک یه درصدد تباهک یه از شخصک را گوشزد منود یاردارد و محاقت آن رفت
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ه از او کست ين نيا مثل ايوروش اعتماد شود آک ی اعزامیند و در واقع اگر به راهنمايراهنما توقع منا
ه او بدهد سوار ک یهائ یشتکه در کند؟ من کشان ارتفاعات اطراف را هم اشغال يخبواهند از جانب ا
ه او کز ي راهنما نیرويند و از پکش و ما را با هم غرق ي خویها یشتک است ی نگرانیاخنواهم شد چون ج

 اگر یول. ه فرار از آجنا مقدور نباشدک برساند یه ما را به مقصدک بدهد ترسان خواهم بود و نگران از آن
ن يه چنکند م هرچيجا برو نيوروش از اکت و بدون اطالع يرضا ینظرم را بپرسند خواهم گفت هبتر است ب

د يس باک ابلهانه است برعکاند پا ردهکه ک یشنهادهائيده من پيبه عق. ستير نيپذ انک هم امیزيچ
 انتظار یارکرد از ما چه خدمت و کوروش فرستاد و استفسار کآرخوس نزد  لهکسته مهراه ي شاینفرات
د از او ينم باک ین است گمان ميشي استفاده از آهنا مانند موارد پی برايکاگر نقشه او استخدام چر. دارد

تر و  ه در نظر دارد مهمک یارکم و اگر خدمت و ي نشان ندهیتر از عناصر قبل م و خود را جبونينک یرويپ
 بدهد یافکه متناسبا اجر و پاداش کد به او اطالع داد ي سابق است بایارهاکتر از  تر و پرزمحت کخطرنا

ه کند ک او شود وگرنه درخواست ما را اجابت و اجازه صادر یاريق ما در يت خاطر و تشويه موجب رضاک
م به صورت دوست و ينک یرويب اگر از او پين ترتيم و بدي خود بازگردیها ن صلح و صفا به خانهيدر ع
ندگان ما ينم مناک یشنهاد ميبعالوه پ. م از خطر مصونينکم بود و اگر هم مراجعت ينثار خواه  جانیحام
  ».مينک یاب او را به ما اطالع دهند سپس موضوع را بررسره و جوکجه مذاينت

الرخوس فرستادند و قرار شد کده مهراه ي برگزیندگانيق قرار گرفت و مناين طرح مورد تصديا
   ان بودهيرکه مورد درخواست لشک یمطلب

۴۷  

ه کرات نار رودخانه فکماس کب و دمشن او آبرويه رقکاو جواب فرستاد . وروش استفسار شودکاست از 
د ي بر ضد آن عنصر پلیشکرکن لشي واقع است سنگر گرفته است و گفت ایدر مسافت دوازده فرسخ

رده باشد در مهاجنا اصل موضوع را کرد و اگر فرار که و جمازاتش خواهد ياست اگر او در آجنا باشد تنب
ه باز کشان با آني و اردندکن جواب را به سربازان ابالغ يندگان ايمنا.  قرار خواهد دادیدگيمورد رس

 از او دانستند اما یرويت داده است صالح را در پکوروش آهنا را بر ضد پادشاه حرکه کسوءظن داشتند 
 یعنياند به آنان بدهد  داشتهيافت مي اضافه بر آنچه دریميوروش وعده داد نک.  خواستندیشتريمزد ب
 بر یه وکن سوءظن يو راجع به وجود اند کم به هر نفر پرداخت ي و نيک دريک يک دريک عوض یروز

  . اظهار نشده بودیارا مطلبک دارد در آن مورد الاقل آشیشکرکضد شاه قصد لش

۴۸  

  ۴خبش 
ه عرض آن سه کد يرس» ۱ « خانه پساروسفرسنگ از آجنا دور شد تا به رود ده یعنيسپس دو منزل 

 ۵۸۲( استاد يکه کراموس آمد يانه پش رفت و به رودخي منزل پنج فرسنگ پيکجا  نيپلتروم بود و از ا
ه کسوس وارد شد يمود و به ايعرض داشت و از آجنا باز دو منزل پانزده فرسنگ راه پ) یسيپا انگل

جا سه روز درنگ  نيع و آباد است و در اي وسیا واقع و شهريه است و آن بر ساحل دريکيلکين شهر يآخر



 ۲۷

 و پنج فروند بود و یتعداد آهنا س. وروش وارد شدندک ردنکد ي بازدیها از پلوپونس برا یشتکردند و ک
 یله تامس مصريسوس بوسيتا ا) افسوس(ها از افزوس  یشتکن يا.  فرمانده آهنا بودیتاگوراس اسپارتيپ

وروش کست و پنج فروند و متعلق به يه بکها را  یشتک از یگري دسته دیاو فرمانده. ت شده بودنديهدا
سافرن روابط حسنه داشت يه با تک یه تامس هنگامک است یهائ یشتک ه مهانکبوده برعهده داشت 

وروش او جانب شاهزاده جوان را کسافرن و ين تيدر مبارزه ب. رده بودکلتوس را حماصره يله آهنا ميبوس
  .گرفت

وروش وارد شده بود و هفتصد سرباز کها بدستور  یشتکن دسته يز با مهي نیسوفوس اسپارتيخر
ها  یشتک. دار بود  عده مزبور را عهدهیان فرماندهکما کوروش کر کاه داشت او در لشن اسلحه مهريسنگ

  نارکبر ساحل، در 
______________________________  

   م. هکي در تری آدانا فعل-)۱(

۴۹  

ه در خدمت ک یوناني یه سربازهاکسوس بوده ين ايوروش لنگر انداخته بودند و باز در مهکگاه  مهيخ
ر کماس به لشک آبرویردن اردوکن اسلحه بودند بعد از رها ي مجعا چهارصد نفر سنگماس وکآبرو

  .ر شاه وارد شدنديوروش بر ضد اردشک یشکرکز در لشين آهنا نيبنابرا. وستنديوروش پک
. ه آمديه و سوريکيلکين ي بیها ش رفت و به دروازهي منزل پنج فرسنگ پيکوروش کن حمل ياز ا

ه قرار داشت در تصرف يکيلکيه در طرف ک یوارين بود ديوار در طرفي دو رشته دشامل» ۱ « ن دروازهيا
گفتند در دست قشون پادشاه  یه دورتر واقع بوده مکگر يوار دي دیها بود ول يکیلکيس و پادگان يز نهيس

  .است
 پلتروم بوده و يک آن یه هپناکارموس قرار داشته ک به نام یا ن دو حصار رودخانهيدر فاصله ب
را يان نداشت زکچ وجه اميا بود و عبور از آن هبيگر سه استاديوار ديوار تا دي سر ديکسراسر مسافت از 

 واقع کی هولنای سنگیها ا امتداد داشت و برفراز تنگه هم گردنهيوارها تا دري بود و ديک باریا ه تنگهک
ه کظورات عبور از آجنا بود ن حميوارها برج ساخته بودند و مبناسبت وجود مهيبعالوه بر د. شده بود

 از آن یشتکله يش را بوسين اسلحه خويرده بود تا بتواند سربازان سنگکوروش ناوگان خود را احضار ک
 یرگي چی برایافک یرويه گمارده شده باشد ني دروازه سوریحدود عبور دهد و اگر هم دمشن به نگهبان

ر کداد چون او لشيماس نسبت مکوش به آبروورکه ک بوده یالين قصد و خين عيا. بر او فراهم باشد
  رد وک نین اقداميماس چنک آبرویر فرمان خود آماده داشته ولي زیانبوه

______________________________  
   م. نامند ی بغاز مکوالکنون آجنا را ک ا-)۱(

۵۰  

مت ي عزیاه شاهه منحرف و به طرف اردوگيده راه خود را در فنقيه رسيکيلکيوروش به کد يه شنک نيمه
  .وستيصد هزار نفر به قشون پادشاه پياند با س ه گفتهکمنود و چنان

  .ش رفتياندوس پيري منزل پنج فرسنگ تا ميکوروش کاز آجنا 
ار ي بسی جتارتیها یشتکز دادوستد بود و کا واقع و مريها، بر ساحل در یقين حمل اقامتگاه فنيا

 بر یون مگاري و پازیادکاس آريزنک. وروش هفت روز ماندکجا  نيدر ا. ا متوقف بودنديرانه درکدر 



 ۲۸

ه آن دو کاند  ها گفته یبعض. ردندکار يا فرار اختي خود را در آن بار و از راه دریمتياء قي سوار و اشیشتک
وسته يالرخوس پکه سربازان آهنا به اردوگاه کرا يار پرداخته بودند، زکبنابر حس حقد و حسادت به آن 

  .تخت شاه به وطن خود بازگردندي رفنت تا پایه جباکرو آن دو نفر درصدد برآمدند  نيازا. بودند
  .ه آن عده را در دسته خود نگاه داردکالرخوس اجازه داد کوروش به ک

 به تعاقب آهنا پرداخته ی جنگیشتکوروش با که کع شد يد شدند شاين دو نفر ناپديه اکبعد از آن
 جبون بودند و یاند افراد گفتهيه مکرا چنانير شوند زي دو نفر دستگه آنکردند يک آرزو میا عده. است
  . داشتندیم و نگراني آهنا بیان گرفتارکز از اميها ن یبعض

  :ردکن اظهار يوروش فرماندهان را مجع و به آهنا چنک یول
 یآسانار ک از چنگ من یه رهائکد مطمئن باشند ياند اما با ون ما را گذاشته و رفتهياس و پازيزنک«

ه من رزم کرا ياند ز  رفتهیدام راه و با چه سرعتکدامن از ياند باز م ردهکت کانه حريست و اگرچه خمفين
ه درصدد تعاقب کان سوگند ياما به حق خدا.  آهنا را بدام اندازندیشتکه قادرند کار دارم يناوها در اخت

   را بر من واردین بدنامي ایسکآهنا برخنواهم آمد تا 

۵۱  

 یسکه کني دارند با آهنا لطف و ارفاق دارم و مهیمهراه و یاري افراد نسبت به من یه تا وقتک نسازد
نه، من مانع رفنت آهنا . نمک یا اموالش را ضبط مير و آزار و يند او را دستگکخواست خدمت مرا رها 

 .شان بوده استيه رفتار آهنا نسبت به ما بدتر از رفتار ما نسبت به اکد بدانند ي بایخنواهم شد ول

ر نظر دارم اما يز)  م- هيارکدر(د من زنان و فرزندان آهنا را در شهر تراس يحمض رفع شبهه و ترد
ه ک یشان به مناسبت خدمات ممتازيه نزد شوهران و پدران اکرد بلکخانواده آهنا را هم گرفتار خنواهم 

ه از اقدام ک آهنا ی حتیوناني دسته هکن اظهارات او بود يا» .اند خواهم فرستاد ردهکسابق در حق من 
دند ين سخنان بزرگوارانه شاهزاده جوان را شنيه اک بودند بعد از آنیوس و ناراضيوروش مأک یشکرکلش

  . ماندندیر او باقک در لشیشترياق بيت و اشتيز با رضايآهنا ن
» ۱ « ه چالوسمود تا به رودخانيگر راه پيست فرسنگ ديوروش چهار منزل بکآمد  شين پيبعد از ا

 را مظهر ین نوع ماهيه اياهل سور.  استی درشت و اهلیوم هپنا دارد و پر از ماهي پلتريکه کد يرس
 در آجنا یهم وضع مشاهب» ۲ « بوترانکب برساند ي به آهنا آسیسکدهند  یمشارند و اجازه من یان ميخدا

  تعلق داشته) وروشکزاد مادر يپر(س يتسايب داده بودند به پريه در آجنا اردوگاه ترتک یا دهکده. دارند
   و پادشاه به عنوان» ۳«

______________________________  
   م.  استی شهر حلب جاريکی در نزد-)۱(
  .بوترکل کس بشيرامي داشته و دخترش مسی صورت ماهDercet هي بنابر افسانه ربة النوع سور-)۲(
 و کشور ملکا افراد حمبوب يه کار به مليه شهرک بوده یراني ای پادشاه و آن رمسیزاد مرمحتي پرک امال-)۳(

   م. رده استيکن اعطاء ميزم

۵۲  

مود و به سرچشمه رودخانه ي فرسنگ راه پیوروش پنج منزل سکاز آجنا . رده بودکحلقه هبا به او اهدا 
  .وم هپنا داردي پلتريکه کد يدرداس رس



 ۲۹

ه کبا ي زیليع و خيار وسي بسکی واقع است با پارهي سورین فرمانروايآخر» ۱«ز يجا قصر بلس نيدر ا
او از . اخ را آتش زدکرد و ک را قطعه قطعه کوروش آن پارک یول.  را فراهم داردیحمصوالت هر فصل

. استيه عرض آن چهار استادکد يش رفت و به رودخانه فرات رسيگر پانزده فرسنگ پيجا سه منزل د آن
او . وروش پنج روز ماندکجا  نيوس واقع بوده در اکر بنام چاپسا آباد و هپناویدر ساحل رودخانه شهر

ار يکه بابل مقصد اوست و بر ضد پادشاه عزم پک را فراخواند و به آهنا اعالم داشت یونانيفرماندهان 
. ب شوندي ترغیشرويه آهنا به پک شود یز ابالغ و سعين موضوع به سربازان نيه اکدارد و دستور داد 
جه سربازان نسبت به يدر نت. ردندکن خرب را اعالن يب دادند و اي ترتیا  جلسهسپس فرماندهان

 از یاند ول دانستهيش موضوع را ميشان از مدهتا پيه اکن شدند و اظهار داشتند يفرماندهان خود خشمگ
 افت دارندي دریه مبلغکشتر امتناع منودند مگر آني بیشروي آهنا از پیبار. اند توم داشتهکسربازان م

  .ردندکافت ي دریدار پدرش رفته بودند وجهيوروش هنگام دکه مهراه ک یه افرادکبه مهان قسم » ۲«
مت به نزد پدر در التزام ين عزيوروش را در حکه فقط کار نبود بلک در یهرچند در آن موقع نربد

به بابل به هر ه در ورود کوروش گزارش دادند و او قول داد کن اخبار را فرماندهان به يا. اب بودندکر
  نايدام پنج مک

______________________________  
)۱(-Belesys   
  .ه طالب خبشش خمصوص بودندکاند بل خواستهي منیشتريان مثل مورد تارسوس مزد بيرک لش-)۲(

۵۳  

ل و ن قوي خود بازگردند با ایها به خانه» ۲ « هيوني -یونيز بدهد تا افراد ايامل آهنا را نکو مزد » ۱ « نقره
  .م شدنديب و تسلي ترغیونانير کقرار قسمت عمده لش

ا مهراه يگر آينند و به عبارت دک ی میر چه رفتارکه لشيار شود بقکه آشکنيش از اياما منون پ
  :ن خطاب منودي آورده به آهنا چن-ا نه، نفرات خود را گرديروند يوروش مک

ر سربازان مورد يشتر از ساي زمحت بايد بدون خطر و يسربازان من، اگر به حرفم گوش فرا ده«
ها  یونانيوروش از کست؟ در حال حاضر يشنهادم چيد شد اما پيوروش واقع خواهکم و احترام يرکت

گر يه دکنست قبل از آنيشنهاد من ايرو پ نيدان نربد بروند ازيه با او بر ضد پادشاه به مکتقاضا دارد 
را اگر يد زينک مشا از رودخانه فرات به آن طرف عبور وروش برسانندکان پاسخ خود را باستحضار يرکلش

شان متعلق به مشا خواهد بود چون مشا يم اين تصميه دنبال او بروند قدر و اعتبار اکنند کآهنا موافقت 
ن طرفداران خود بشمار يتر یوروش نه فقط از مشا ممنون خواهد شد و مشا را جدکد و يا شقدم شدهيپ

داند چگونه خدمت ياجر و پاداش خنواهد گذاشت و خوب هم م ی رفتار مشا را بنيه او اکخواهد آورد بل
ر يگاه ناگز نند آنکل او رفتار نيه به مکرند يم بگين تصميريگر اگر ساياز طرف د. افراد را منظور دارد
   فقطیم گشت وليمهه ما با هم بازخواه

______________________________  
 نايه از مک بوده یرانينا ايوروش در آن مورد مکد منظور ي دالر ارزش داشته شا۸با ي معادل تقريکات ناي م-)۱(
  .تر بوده است  گرانی ربعيکات

 ین بابت پولياند و از ا رفتهيش مي خویها ها در خامته جنگ به خرج خود تا خانه يکه چرکن بود ي رسم ا-)۲(
  .اند داشته یافت منيدر



 ۳۰

۵۴  

 خواهد ی پاسدارک سبیارهاکن صورت مشا را نه تنها به يد و در ايا مودهيه راه اطاعت پکد يا مشا بوده
تان  دامن آنچه دخلواهيوروش هستم مکه از دوستان ک خواهد داد و من یگ ت سردستهيه مزکگماشت بل

  .»افتيد يب خواهيباشد بدست او نص
ران جواب خود را گيه دکنيش از ايت شدند و پکلمات نفراتش متقاعد و آماده حرکن يدن ايبا شن

ار يد آن عده از رودخانه گذشتند بسيوروش شنکه ک یهنگام. ردندکاظهار دارند آهنا از رودخانه عبور 
 مشا با من یز، امروز فرماندهيسربازان عز«: ام دادين پير فرستاده چنکن لشيمسرور شد و گلوس را نزد ا

رو  نياز» .وروش بر من حرام بادکوگرنه نام ه من فرمان مشا را خواهم شنود ک خواهد آمد یاست اما روز
 خود منون یوروش براکاند  گفته. اب شوديامکوروش که کدوار و آرزومند شدند يار اميسربازان منون بس

ز تا نفر آخر از ير نک لشیوروش از رودخانه گذشت و باقکان ين جريپس از ا. س فرستادي نفیائيز هداين
اند  ردهک ی چاپساگوس نقل میاهال. س نشديمر خکز باالتر از ي نیحدن عبور ايردند و در حک یروياو پ
ه کان عبور بوده کجا ام ق از آنياده قابل عبور نبوده است و فقط با قاي پیگاه رودخانه به آن آسان چيه

 از یري جلوگیوروش به آجنا وارد شده بود براکه زودتر از کاو . ماس سوزانده بودکمهه آهنا را هم آبرو
ار بوده و رودخانه کز در ي نیت خداونديه مشکمنود  ین مين برد، پس چنيها را از ب قير شاهزاده قاعبو
گاه او از  آن.  او خواست خداستی پادشاهیعنيده بود يشکنار کوروش کارا خود را از جلو قدوم کآش
  . دنديرس» ۱«ش رفت و به رودخانه هبور يه نه منزل پنجاه فرسنگ پين سوريان سرزميم

______________________________  
)۱(-Haubur   

۵۵  

  . با مزارع گندم و شراب سرشار وجود داشته استیدر آجنا دهات متعدد
  .ر فراهم ساختندک لشی برایافکن حمل درنگ منوده خواربار يسه روز در ا

۵۶  

  ۵خبش 
ر داشته و ه رودخانه فرات در مست راستش قراک یش رفت در حاليان عربستان پياو سپس از م
ا يانتها بود و مثل در ی بین حدود مهه جا صحاريدر ا. ردندکابان عبور ي و بکن خشيپنج منزل از سرزم

چ وجود نداشت اما يدرخت ه.  و خوشبو بودیا مثل نين به صورت بوته يمنود و پر از افسنت یمهوار م
وانات را ين حي ایواران گاهس. ن غزالي از آن مجله گورخر و شترمرغ و مهچنیوانات وحشيمهه قسم ح

ستادند، چون يا یدند و بازميدويع ميشدند سر یب ميه تعقک یردند، گورخرها وقتيکار مکب و شيتعق
رو  نياند از آمده یت درمکاند باز آهنا به حر دهيرس ی ميکه اسبها نزدکدوند و هر وقت يتندتر از اسب م

وان را ي حینفس ن راه درنگ و با اسب تازهيار بکسواره کمنود مگر آن ین مکر مميبه دام انداخنت آهنا غ
ار ک شیس نتوانسته بود شترمرغک چي هیتر ول  نرمیارها مثل آهوست حتکن شيگوشت ا. رديکدنبال م

وان بواسطه پرواز مسافت ين حيه اکرا يد زيگرد یرفت منصرف ميار مکن يه دنبال اک یند و هر سوارک
ر يوار س یشتکز استفاده و در هوا ي خود نیه از باهلاک نه فقط با پا بلیعنيشده  یار دور مک از سوار یلک



 ۳۱

 از دنبالش بروند یافکب با سرعت يه در آغاز تعقکرد بشرط آنکار کتوان ش یغزال را م. رده استک یم
   گوشت آن. شود ی زود خسته مکبک قدرت فرار دارد و مثل یوان فقط مسافت حمدودين حيه اکرا يز

۵۷  

 پلتروم عرض آنست يکه کاس کز عبور منوده به رودخانه مسيه نين ناحيآهنا از ا. ذ استيار لذيبس
امال احاطه که رودخانه مزبور آنرا کورسوت بوده ک بزرگ به نام یابان شهريدر آجنا وسط ب. دنديرس
زل زده منيوروش سکردند سپس کن يحتاج لشگر را تأمين سه حمل سه روز ماندند و مايدر ا. رده بودک

مود، رودخانه فرات مهواره در طرف راست لشگر يه در حدود نود فرسنگ بود پک را یاباني بیا منطقه
  .دنديرس» ۱ « له یواقع بوده و به شهر پ

اب يق نايرا اعلي تلف شدند زیوانات باربر در اثر گرسنگي از حیادي تعداد زین راه طوالني ایط
ن يه در اک ی بود، افرادی و خالک خشیني نداشت چون سرزمگونه هنال و نبات وجود چيبود و در واقع ه

 رودخانه و محل آن به بابل فراهم یها رانهکه سنگ در ي خود را از راه هتیله زندگيستند وسيزي مینواح
ه خواربار کد افزود يز بايان نيدر مورد لشگر. دنديخر یساختند و جنس را در آجنا فروخته آذوقه م یم

ه در فروشگاه وابسته به ک ید وجود نداشت مگر مهان مقداري بود و جنس قابل خر متام شدهکآهنا پا
مت بازار يدر آجنا آرد گندم و جو را پانزده برابر ق. ديگرديوروش فراهم مکگانه در لشگر ي بیها يکچر

 ی صحرائیوروش در نواحک» ۲« سربازان از گوشت شده بود کیشتر خورايرو ب نيردند ازک یآتن فروش م
  .ق برسنديا عليداد تا به آب تازه ي قرار میار طوالنينازل سفر را بسم

وروش به کان عبور نداشتند کها آسان ام ده بودند چون ارابهي پرگل رسيکه به تنگه بارک بار يک
   ه مهراهشک یاتفاق مالزمان و بزرگزادگان

______________________________  
)۱(-Paelae -لي پ   
 ین رو آن وضع در صحرايردند از ايکم گوشت مصرف مکعهد گزنفون برحسب معمول  یها یوناني -)۲(

  .رفتيشان دشوارتر بشمار مي ایعربستان برا

۵۸  

ها را از درون گل عبور   ارابهيک نفرات چرکمکه با کگرس را دستور داد يبودند توقف منوده گلوس و پ
 یار سستکن يه داشتند در اجنام دادن اک یري مشاهده منود آن افراد بواسطه خشم و تغیول. دهند

 یاريها دست ش راندن ارابهيه در پکش فرمود يمنودند پس به سران و بزرگان پارس، مهراهان خو یم
  .نندک

ه حاضر بودند ک ی اطاعت و انضباط مشهود افتاد چون حضراتیه حد اعالکن بود ين حيدر ا
 منودند و با یارکدر امتثال امر او تالش و فداش را از تن درآورده ي خوی ارغوانیها درنگ جامه یب

ها را چست و  باره درون گل افتاده ارابه يکه در گردن و بازو داشتند کوجود البسه گرانبها و طوق و باره 
  . داشت عبور دادندیب دراز تنديه شک یست از معربيردنش آسان نکه باور ک ی با سرعتکچاال

ز ي را جایريل داشته است و تأخيوروش تعجک راه ه در سراسرکار بود ک مهرفته آشیرو
ه کن بوده يگر و غرضش هم اي عمده دیا منظورهايه آذوقه ي هتیل ضرورت و برايدانسته مگر بر سب یمن

 زد و خورد با او خواهد داشت در ی برایمترک یده باشد، پادشاه آمادگيهرچه زودتر به مقصد رس
ه با ک یساخت و بعالوه وقت ی فراهم میشتريبرادرش لشگر برفت يش ميس آهسته پکه اگر برعک یصورت



 ۳۲

 ینه آن قدرتکثرت سک و که مبناسبت وسعت خاکافت قلمرو پادشاه ي ی م- منود در یغور متام تأمل م
 در معرض محله یافکروها اگر با سرعت ي نیندگک و پرایالن داشته بواسطه دور بودن خطوط ارتباطک

  . خواهد داشتیشتريق بيوفد تيرد طرف متهاجم اميقرار گ
  ،یه باتالقين ناحيگر رودخانه فرات در امتداد مهيدر طرف د

۵۹  

ل يق ذيدند و از رودخانه به طري خرین حمل سربازان اجناسيدر ا. ارماند بودک به نام یعي وسیآباد
م کرا حماه منوده سر آهنا که شده بود پر از يها هت مهي روپوش خیه براک را یهائ پوست: ردندکعبور 

 یداريگر اجناس و آذوقه خريله از رودخانه عبور و در ساحل دين وسياه نشود و بدکبستند تا آب داخل 
ن حمصول در آن حدود به يه از آرد ارزن بوده چون اک یه از درخت خرما و نانک یردند من مجله شرابک

  .حد وفور وجود داشته است
الرخوس ک. ردندک یالرخوس با هم نزاعک از دسته  نفر هميک از سربازان منون و يکیجا  نيدر ا

ن سرباز نزد گروه خود رفته شرح ماجرا يا. ديشکانه يه گناه با سرباز منون بوده او را به تازکل ين دليبا
در . ن شدنديالرخوس خشمگکدند سخت برآشفته نسبت به ي مهقطارانش داستان را شنیوقت. بازگفت

گر ي فروشگاه به طرف دیشکآن نقطه از رودخانه عبور و به منظور سرالرخوس در که ک یمهان روز هنگام
گشت تا به اردوگاه خود برود و فقط چند نفر مالزم  یان قرارگاه لشگر منون بازميساحل رفته بود و از م

ن مرد به ير ايهرچند ت. ر قرار دادي او را هدف تیوروش هم هنوز وارد نشده بود سربازکمهراه داشت و 
الرخوس کردند و ک به او محله یا ، خالصه عدهیگري انداخت و باز دیگر سنگي دی اما شخصهدر رفت

ن اسلحه در مقر خود آماده يرد و دستور داد افراد سنگکتا اردوگاه خود فرار و نفراتش را مسلح احضار 
ه خودش با ک یدر حال)  او بشتابندیاريتا در صورت لزوم به (رند ي خود را بر زانو بگیباشند و سپرها

ه بودند کي ترایشتر آهنا هم از اهالياده بر چهل نفر در دسته خود داشت و بيه زک ی و سوارانکینفرات ترا
ه افراد مزبور و خود منون سخت به وحشت کارش آن شد کن يجه اينت. ردکراست به دسته منون محله 

   مه اسلحهيافتاده سراس

۶۰  

زنوس کپرو.  ننمودندیتک نشده بودند حريکآمد حتر شين پيه از اکشان ي از ایا  عدهیبرداشتند ول
درنگ نفرات خود را به  ید و بين سالح خود وارد صحنه گردين با افراد سنگيريرتر از سايتصادفا د

الرخوس خواست کد اسلحه هر دو طرف را از زد و خورد بازداشت و از يدان جدال انداخت و با هتديم
ن يزنوس داستان خطر سهمگک پرویرا وقتيالرخوس سخت برآشفته بود زک اما. ار بردارديکه دست از پک

 منوده بود و به او دستور داد از صحنه ی تلقید موضوع را با خونسرديشن یسنگسار شدنش را م
د و با يشکزه خود را برياو عاجال ن. ديوروش وارد شده شرح ماجرا را شنکن ين حيدر مه. ندک یريگ نارهک

  :ن گفتيدان دعوا تاخت و چنين در مين طرفيعجله تا حد بمالزمان خود به 
ار خود غفلت کد، مشا از عواقب يجا حاضر نيه در اک یونانير افراد يزنوس و ساکالرخوس، پروک

ر مشا را هم يگاه بدون تأخ  اول مرا و آنید دمشن فوريفتيه با اسلحه به جان هم بک ید چون وقتيدار
ر که در لشکگانه ي بيکن افراد چرين اير ما شود مهيبت وادبار دامنگکگر نرا ايرد، زکقطعه خواهد  قطعه



 ۳۳

  . دمار از روزگار ما برخواهند آوردیتر از قشون شاه ما هستند سخت
 از نقار و بازگشت به یشک الرخوس به راه حزم افتاد و هر دو طرف عزم دستکالم کن يدن ايبا شن

  .دنديم عبور ارابه و اسب دي عالیدرپ یاسر راه پبعد از آن حمل در سر. قرارگاه خود منودند
ه کد يرسيشود و به نظر م یده ميش از دو هزار اسب دي بیه اثر پاکمنود  یار مکار آشکاز ظواهر 

ن يدر ا. سوزانند یرفته ميه قابل استفاده بشمار مکا هرچه را يق و ين راه آنچه علوفه و عليسواران در ب
  روداريگ

۶۱  

ان ممتاز ي از پارسيکی یار جنگاورکه با پادشاه قرابت داشت و در فن و ک ی پارسه ارونتاسکبود 
 یوروش نزاعکدر واقع او قبل از آن هم بر ضد . وروش افتادکشه توطئه بر ضد يد در انديگرديحمسوب م

 ه اگر هزارکوروش اظهار داشته بود کاو به .  منوده دوست شدندی سپس با هم آشتیراه انداخته بود ول
له يا بوسياند،  دهيسوزان یز را ميرفته و مهه چيه جلو آهنا مکنفر سوار داشته باشد آن دو هزار سوار را 

 آنان یزيق انگير منوده مانع اقدام حري از آهنا را اسیاديه تعداد زکا آنيرده و ک ین نابود ميمک
شته است اخبار و گزارش خود را گذا یشان بسته و منيه راه عبور را بر اکنان داد يده است و اطميگرد یم

  .به پادشاه برسانند
ن سوار يد و به ارونتاس فرمود از هر فرمانده چنديد آنرا پسنديشنهاد را شنين پيوروش اک یوقت

  .رديبگ
 به شاه نوشته خرب یا ار داشت احساس اعتماد منوده نامهيه در اختک ی سوارانیاکارونتاس به ات

ار ي او خواهد رفت و از شهریاري دستی بوده است برایآور  قادر به مجعهکثر نفرات سوار کداد با حدا
ن يري دی و وفادارین نامه او دوستيدر مه. نندکشواز يوار پ  او را دوستیه سواران شاهکخواستار گشت 

پنداشت  یه مورد اعتماد مک ین نامه را دست قاصدياو ا. رده بودک یادآوريش را نسبت به شهنشاه يخو
وروش آنرا خواند دستور بازداشت که ک یوقت. م منوديوروش تسلکن مرد نامه را راست به ي اداد اما

گاه خود  مهيابش بودند به خکه در التزام رک را یل زادگان پارسيرد و هفت نفر اصکارونتاس را صادر 
مراقبت قرار گاهش را حتت  مهين اسلحه خيه با نفرات سنگکز فرمود ي نیونانيفراخواند و به فرماندهان 

  .دهند

۶۲  

  .ن اسلحه فرا آوردنديفرماندهان امتثال امر منوده سه هزار نفر سنگ
ان به او با يگر پارسيوروش و دکچون . ز به عنوان مشاور به چادر دعوت شده بوديالرخوس نک

  .اند ستهينگر ی میونانين افراد يده احترام و برتريد
ه کرا يرد زک دوستان خود نقل یمه ارونتاس را براکان حمايرون آمد جريه او از جلسه بک یوقت

  :ردک را آغاز یدگيل رسيوروش به شرح ذکبرطبق اظهار او . جلسه حمرمانه نبود
 نظر و سپس درباره عمل یه با هم تعاطکام  ردهکجا دعوت  نياران من، بدان جهت مشا را به اي

ن مرد را ابتدا پدرم به يا. مينکزم صادر م الکان و در حضور افراد حيشگاه خداين جا در پيارونتاس مه
ام و ارگ شهر يه خودش هم اعتراف دارد بدستور برادرم بر ضد من قکخدمت من گماشت سپس چنان



 ۳۴

د ي خماصمه دکردم صالح خود را ناچار در ترکه بر ضد او آغاز ک یس را تصرف منود و من با جنگيسارد
  . دادیو با من دست دوست

ه من با ي بر علیده بودي ندیا ه از جانب من صدمهک ینک یه خود اعتراف مک تو چنانکنيا اي آ-
ن صدمات را بر قلمرو من وارد ي تا بدتریا مهدست نشده) ري صغیايش در آسک سریقوم(ها  یس یم
  ؟ینک

 به معبد ی نداریافک قدرت ی بردیه پکا تو بعد از آنيوروش گفت آک. ردکق يارونتاس تصد
ا ي آیردن خود وادار ساختکه مرا به عفو ک و بعد از آنیرده بودکنرفته و توبه ن» ۱ « سيربةالنوع ارمت

  .ق منودين اظهارات را هم تصدي؟ ارونتاس ایردکمان ني و با من عهد و پی با من ننمودیتعهدات
   ن بار بر ضدم توطئهيه سومک یدي از من دیوروش گفت پس چه آزارکگاه  آن

______________________________  
)۱(-Artemis   

۶۳  

 ینک یق ميد پس تصديوروش از او پرسک داد ین بار هم پاسخ منفيه ارونتاس اک ی؟ وقتیا راه انداخته
  ؟یا ب شدهک ناروا نسبت به من مرتیارک

 ینک ثابت یتوان ین پس ميا از ايد آيوروش باز پرسکه در اثر آن ک.  نداشتمیا ارونتاس گفت چاره
ست ين نکنم باز ممکن هم بي اگر چنیوروش حتک ی؟ او جواب داد ایق من باشيار صديدمشن برادرم و 

ن مرد را مالحظه يارنامه اکوروش رو به حضار منوده اظهار داشت کسپس . یتو حرفم را باور دار
باره هر  ني دراین مشاورامن هستيه از هبترکالرخوس ک ید و تو، ايا دهيه شنکد و اظهاراتش را هم يا ردهک

  :الرخوس گفتک.  بگوی داریا دهيعق
شه يشه در انديز مهينده نيرد تا در آک را هرچه زودتر رفع ین عنصريد شر چنيه باکنست ي من ایرأ

ش آسوده خاطر يار اجر و پاداش دادن خدمتگزاران وفادار خوکم و در يز از خطر و آزار او نباشيپره
وروش کان به فرمان يه بعد از آن جرکرد کقل او ن. ردندکق يگران تصديالرخوس را دکن نظر يا. ميباش

تش به يومکه نشانه حمکمربند او زدند ک بی دست-  منسوبان خود ارونتاس هم برپا خاستهیمهه، حت
ن يه نسبت به او سابقه ارادت و احترام داشتند در حک یرونش بردند، افراديسپس مأموران ب. مرگ بود

  . مرگ شده بود-وم بهکدانستند حمي مهکبردنش باز به او احترام منودند هرچند 
ر زنده يک پیسکگر يوروش بود بردند دکه از معتمدان مقرب که او را به چادر آرتاپات کبعد از آن

اند بنابر  باره هرچه گفته نيدرا. ه او چگونه اعدام شدکس هم ندانست ک چيد و هيا جسد ارونتاس را ندي
  .ده استي هم گور او را ندیحدس و گمان بوده و احد

۶۴  

  ۶خبش 
مه ين منزل نيش رفت و در سوميا دوازده فرسنگ پين بابل سه منزل يوروش در سرزمکجا  از آن

گر پادشاه با قشون خود يپنداشت روز ديه مکرا يد، زيگانه را سان دي بیها يکها و چر یونانيشب دسته 
 چپ را به منون داد و یو هپلوالرخوس ک جناح راست را به یپس فرمانده. ش خواهد آمديبه عزم نربد پ
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  .ش پرداختيش نفرات خاصه خويخود به آرا
وروش را از ک از اردوگاه پادشاه فرا آمدند و ی فراریدن قشون سحرگاه چند نفريروز بعد از سان د

 را احضار و نه یوناني یها ها و سردسته ردهکوروش سرکن وقت يدر ا. ردندکان شاه آگاه يرکوضع لش
 او بود به یه در توانائکه تا آجنا کد آغاز شود بليه نربد چگونه باکحبت و مشورت منود فقط با آهنا ص

  :ن اظهار داشتيع آهنا پرداخته چنيج و تشجييهت
ه کام  اوردهيجا ن نيش تا ايار در راه مقصود خويکان، من از آن جهت مشاها را به عزم پيوناني یا

  .اند گانه فراهم نبودهي بيک چریافکافراد 
ن يد و هبميرومندتريرتر و نيگانه دلي بیهايکه معتقدم مشا از چرکام  ردهکن اقدام را يل ايه به آن دلکبل

 یه خودتان را افرادک ندارم کیپس ش. ام ت دادهکز شرين جنگ و ستيه مشا را در اکمناسبت است 
ت ي هتنین آزادينت اد داد و مشا را بداشيد نشان خواهيمند هست ه از آن هبرهک یبرازنده نعمت آزاد

  .مشارم بسيار گرانبهاتر از مهه چيز می  رایز آزاديه خودم نکد ي نداشته باشیديم و ترديگو یم

۶۵  

نه ين زميه در اکد داشت من يار خواهک سرویاريکد با چه نوع رزم و پيه بدانک آنیحال برا
ش يار پيه با تبختر بسکرد م داي بس عظیانيرکدمشن ما لش. سازم یز آگاه مي دارم مشا را نیاطالع

ن مطلب را با احساس يد ايد مقاومت نشان دهيد و شايه باکند اما اگر مشا در مقابل آهنا چنانيآ یم
 دارم یا چارهيان مهوطنان خود چه افراد بيه من در مکد يد دي خواهکدارم، بدون ش ی اظهار میشرمندگ

ه قصد بازگشت به وطن کمطلوب بدهد آن عده از مشا را جه يام نت د و مبارزهينکار يکو هرگاه مشا مردانه پ
ز ي از مشاها نیاريارتان خواهم ساخت و درباره بسيش دارند مورد غبطه و حسرت دوستان شهر و ديخو
  .ديح دهيت خود ترجي در والیه ماندن در دستگاه مرا به زندگکرد ک خواهم یارک

وروش کان مورد اعتماد يک حاضر بود و از نزد و در آجنایاسي سیا ه پناهندهکن ين حال گاليدر ا
  :رفت اظهار داشتيبشمار م
ه با کرا ي ز-یدهيالن مک یم است وعده هايه وضع تو وخک کنيند ايگو یها ميوروش بعضک یا«

 یاد خواهد رفت و بعضيدت از ين مواعيگاه ا  آنیابيق و مراد يه توفکني اما مه- یز هستيخطر گالو
 ی باز قادر خنواهی اجنام بدهی و خبواهینک خود را هم فراموش نیها ر وعدهند اگيگو یز ميگر نيد

  ».بود
ن پدر من از جنوب تا ينست سرزميان ايآقا«: وروش اظهار داشتکن حرفها يدن ايبعد از شن

ن دو يز بي نین نواحيه از سرما و مهه اک یست و از مشال تا جبائي از گرما نتوانند زیه اهالک یجبائ
   ميپس اگر ما فاتح شو. ومت دارندکاران برادرم به عنوان ساتراپ حيه کست  ایسامان

۶۶  

ه به کست يام آن ن ینرو نگرانياز ا. ومتها قرار دهمکنهمه حيه دوستان خود را بر مسند اکبر من است 
ن ي احراز ایه براکه نگران از آمن کش نداشته باشم بلي مهراهان خوی منصب و مقام برایاندازه واف

ن هم ي زریدام انگشترکونان هبر ي در مورد مشا فرزندان یول.  فراهم نباشندیافکقامات دوستان م
درنگ خرب را به  یه بکدند فرماندهان چنان مسرور شدند ين مطلب را شنيه آهنا اک یوقت. خواهم داد
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وند چون  منودند به حضور او بریز سعيگر ني دیها نرو دستهيازا. دنديها رسانيونانياطالع مهه 
  . خواهند داشتیبيخواستند بدانند در صورت فتح آهنا چه نصيم

 ندا از او يکرده بودند که با او صحبت ک ی مهه آنانید ولي برگردانیوروش آهنا را هم راضک
الرخوس کن مناسبت يهبم. دان جنگ نرود و در عقب جبهه مبانديه خودش به مکد داشتند کيتقاضا و تأ

  ند؟ک برادرت با تو جنگ ینيکال ميا خيآ: ردکا ن سؤال ريوروش اکاز 
زاد و برادر يزاده و فرزند پر وشيه اگر او دارکبه حق زاوش پروردگار عامل سوگند «: وروش گفتک

  ».ن را به چنگ نتوامن آوردين سرزمي ایز فرمانروائيمن است بدون جنگ و ست
ان ده هزار و يوناني معلوم شد عده  ویدگيد رسيگرد یر جمهز و آماده نربد مکه لشکن موقع يدر ا

 يکه نفرات چرک ی اسلحه است در صورتکن اسلحه و دو هزار و پانصد نفر سبيچهارصد نفر سنگ
  .دار بود ست ارابه داسيصد هزار نفر با بيکوروش کگانه در قشون يب

ست يبوده، با دو» ۱«ست هزار نفر يون و دويلي ميکان دمشن يرکبنابر گزارش و اصل تعداد لش
   شامل ششهزاریدار بعالوه قشون ارابه داس

______________________________  
 پلوتارک نقل ميکند گفته - هکر شاه چناني اردشیوناني کاس پزشيتزکز است يآم ن تعداد ظاهرا مبالغهي ا-)۱(

   .است که چهارصد هزار نفر بودند

۶۷  

 از يک چهار سردار داشته و هر ید سپاه شاهريکت مکه در جلو پادشاه حرک ارتاگرس یسوار بفرمانده
  :صد هزار نفر بودنديآهنا در رأس س

  .اسياس، و آريريسافرن، گويماس، تکآبرو
صد و پنجاه گردونه يکم فقط هنصد هزار نفر با يه تعداد آهنا را برمشردکان يرکن لشي ایاما از متام

 ی آمادگیه آمده بود براير خود از فنقکا لشه بکماس که آبروکرا يدان نربد حاضر بودند زيدار در م داس
ان راجع به سپاه شاه بزرگ قبل از آغاز جنگ، يه فرارک بود ین اطالعاتيا. ر داشتي پنج روز تأخیرزم

ر شده بودند يه اسک یله نفراتيز بوسي نی مشاهبیبعد از شروع زد و خورد گزارشها. وروش داده بودندکبه 
  .بدست آمد
گانه با ي بيک و چریوناني سپاه خود اعم از ی منزل سه فرسنگ با متاميکوروش کجا  نياز ا

ه در کرا يش خواهد آمد زيه مهان روز پادشاه به عزم نربد پکپنداشت  یمود چون مي راه پیش جنگيآرا
  .دنديه پنج پا عرض و سه پا عمق داشته رسک ی به خندقیشروين پيآن روز قبل از ظهر در ح

  »۱«ا يوار مديسافت دوازده فرسنگ ادامه داشت و به دن خندق در دشت تا ميا
______________________________  

له يشده و بوس ی دجله شروع میرانه فرات در قسمت مشال شرقکه گزنفون نوشته است از کوار چنانين دي ا-)۱(
نند قسمت يکگمان م.  بودها ساخته شده یالد به منظور دفاع در مقابل ماديها ظاهرا در قرن ششم قبل از م یبابل

ن يگزنفون شرح آنرا در مه.  را ساختندین جهت خندق شاهيران بوده و به مهيوار در آن زمان وي دیجنوب
گر آنرا سد ي دین پادشاه ماد بوده و بعضيوار به نام مده زن آخرين دياند ا ها گفته یبعض. رده استکر کتاب ذک
  .اند خوانده) منرود(مروز ين

۶۸  

  .ده استيرسيتداد فرات بود مه در امک
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. ست پا هپنا داشتهيش از بيه بکوار و رودخانه فرات واقع بوده ين دي بيکین حمل راه باريدر ا
.  ساختیله دفاعين خندق را به قصد وسيد ايشکر خواهد کوروش بر ضد او لشکد ي شنیشهنشاه وقت

وروش کدر آن روز . دوده خندق شدندنرو وارد حميردند، از اکان تنگه عبور يانش از ميرکوروش و لشک
ازده روز قبل از آن يه کرا يرد زک مرمحت يک خود را احضار و به او سه هزار دریگو بيالنوس غيس
گر پادشاه اقدام به جنگ يه تا ده روز دکوروش اطالع داده بود ک به ین مراسم قرباني در حیخ ويتار

رد و هرگاه کند البد اصال خنواهد کگ نگر جنياگر تا ده روز د«وروش گفت ک. ردکخنواهد 
 یآن وجه مرمحت» .به تو خواهم داد) ی پارسيک در۳۰۰۰معادل (د ده تاالن يات درست درآ یگوئ شيپ

ردن که ده روز گذشته بود و چون پادشاه جلو خندق ظاهر نشده بود و از عبور کرا ين بابت بود زياز ا
روز .  خود را ادامه دادیشروي پکبا یوروش بکنده ي آن روزي ننمود بنابرایريوروش هم جلوگکر کلش

ت ک از جلو او در حری رزمیشي نفرات با آرایرفت وعده معدوديش ميسوم در گردونه خود نشسته پ
ها و  ثر نفرات هم بر گردونهکاند و اسلحه ا آمده یب از عقب مينظم و ترت یر بکبودند و قسمت عمده لش

  .ديگرديموانات باربر محل يله حيا بوسي

۶۹  

  ۷خبش 
 يکوروش قصد درنگ داشت نزدکه ک ی ظهر بود و به قرارگاهیه حوالکرودار ين گيدر ا

ال اسبش يه عرق از سروک یوروش با سرعت متام در حالک ی از معتمدان پارسيکیاس يگ اند پاته شده یم
د پادشاه با يشک -یاد مي فریونانيا زبان يها و يکد با زبان چريرسي میسکان شد و هبر يخت منايريفرو م
ها و در واقع  یونانيد آمد چون ي پدی بزرگیرو آشفتگ نياز. رسديار فرا ميکامال آماده پک انبوه و یرکلش
وروش از ک. ختي بر سر آهنا خواهد رین آشفتگيدرنگ در مهان ح یه شاه بک پنداشتند -ین هم ميريسا

ه مهه کزه در دست فرمان داد ي توسن خود سوار شده نرد و برکده جوشن خود را بر تن ين پرياش پائ ارابه
.  خود قرار گرفتندیمه در جاهاي نفرات سراسیرند پس متامي افراد موضع بگیز مسلح شوند و متامين
زونوس که وصل به رودخانه فرات قرار داشت پروک را گرفت یونانير کلش» ۱ « الرخوس جناح راستک

  .  را اشغال منودندیوناني و منون و نفراتش جبهه چپ سپاه زنوسکسر پرو گران پشتيبعد از او، د
______________________________  

  . وسط و جناح چپ رای مهرفته متام جناح راست سپاه او را گرفته بودند و لشگر پارسی رویوناني لشگر -)۱(
  .داشتند را در دست یوناني راست و چپ قشون ی هپلوهایالرخوس و منون فرماندهکن يبنابرا

۷۰  

الرخوس و در طرف راست او کنار ک و هزار نفر بودند در یه سواران پافالگونکز يگانه ني بیهايکچر
ب ياوس نا هي چپ هم اریدر هپلو. ردندک یآرائ ل صفکن شي سپردار هبمیهايونانيمستقر شدند و 

بودند در وسط ه در حدود ششصد نفر کوروش و سوارانش ک. ستاديها آماده ايکه چريوروش با بقک
اله خود بر سر داشتند کوروش کر از ي هم غی و مهگیپوش چرم ن نفرات زره بر تن و رانيافتند اياستقرار 

بند داشتند و افراد عالوه بر اسلحه  نهيال و سياسبها مهه . دان نربد شديوروش با سر برهنه داخل مک یول
  .ز در دستي نیونانير يگر، مششيد
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 کد اما بعد از ظهر از دور گرد و خايرسي بنظر منیروز بود هنوز از دمشن اثرمه يه نکن موقع يدر ا
اه يوتار درآمد و سراسر دشت را س رهي تی زود به صورتینمود ولي میديه ابتدا مانند ابر سفکان شد يمنا
  .ردک

ز يها و سپس نفرات دمشن ن زهيدند و نيد یه دمشن جلو و جلوتر آمد از هر سو زرق و برق مکنيمه
 واصل حتت یه مبوجب گزارشهاکد در جناح چپ دمشن ي سفیها راقيسواران با . منودار شدند

ن اسلحه با ي دورتر افراد سنگی داشتند و قدرک سبیه سپرهاک یسافرن بودند بعد سربازاني تیفرمانده
اران و سپس سو. اند یاند آهنا سربازان مصر گفته ی پا امتداد داشته و میه تا باالک ی چوبیسپرها

  .ش آمدندي پیشتريمانداران بک
 ی دسته انبوهیردند و هر گروهانيکت مک خود حریش مرسوم قوميان با آرايرکن لشيمتام ا

  .ل داده بودکيتش
ها از  داس گردونه. گر قرار داشتنديديک از یدار با فواصل  داسیها در جلو آهنا به اصطالح ارابه

   بود ک آهنا بطرف خاکرده بودند نوکر تنه ارابه نصب يو آنرا در زده شده بود يشکناره جاده کبند تا  مال

۷۱  

نند ک را درو یونانير کها، لش ه ارابهک هم آن بود یفتد قطعه قطعه شود، و غرض اصليسر راه آهنا بتا آنچه 
 یهايک چریاهويرده بود مانع هکد کيان را فرا خواند و به آهنا تأيونانيه کوروش ک راجع به اظهار یول
وت و آرامش که در سکاند بل آمده یش منيه آهنا با سروصدا پکرا يگانه شوند دچار اشتباه شده بود زيب
  .ت بودندک موزون و آهسته در حریامل با قدمهاک

گر مهراهش بودند در يگرس مترجم او و سه چهار نفر ديه فقط پک یوروش در حالکن هنگام يدر ا
ه کرا يند زکالرخوس فرمان داد نفرات خود را متوجه قلب دمشن کبه  رسا یجلو جبهه راه افتاد و با صدا

ه کالرخوس ک. امال حاصل خواهد شدکام ما کم ينکخود پادشاه در آجنا بوده و گفت اگر در آن نقطه فتح 
چون (ه پادشاه در جناح چپ عده اوست کده بود يوروش هم شنکده بود انبوه دمشن در وسطاند و از يد

ه هرچند قلب سپاه را گرفته بودند باز نفراتش از جناح چپ کاد بود ي زیا ه به اندازهر شاکتعداد لش
را يشد زکنار بکرانه رودخانه کر خود را از کراه داشت جناح راست لشکا) وروش هم فراتر قرار داشتندک
رد  متام دایوروش گفت سعکن خود بوده و در جواب به يان حماصره جناحکن صورت نگران اميه در اک
  .ارها برطبق دخلواه اجنام شودکه ک

 یرويه نک ی آمدند در صورت-یش ميان پادشاه هم آهنگ پيرک لشکرودار خطرناين گيدر ا
. منودند ی میآرائ اند صف شده یه از عقب وارد مک یهائ  هنوز در حمل خود مانده و با دستهیوناني
 انداخت تا هم یرد هبر طرف نظر بررسيکت مکر خود سواره حرک در جلو لشیافکه با فاصله کوروش ک

  رکند و هم لشک یريگ ش را اندازهي مهدستان خویقوا

۷۲  

ش تاخت تا با يده پيها او را ديونانيز دسته کاز مر» ۱ « ین گزنفون آتنين حيدر ا. دمشن را برانداز
  . داردیا امريند آکوروش مالقات و سؤال ک

ها متام يه آثار و عالئم قربانک گفت هبمه اعالم شود د و به گزنفونيشکوروش عنان اسب خود را برک
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ان سپاه درافتاده بود ي مید صدائيداشت شنين مطلب را اظهار ميه اک یوقت.  استيک از فال نکیحا
  ست؟يد چيپرس

وروش ک. شود ی ابالغ می مرتبه دوم هبمگیه براکان است يرک لشیگزنفون پاسخ داد شعار جنگ
 زاوش یا«: ردک است گزنفون عرض یرد چه شعارک را داده بود و استفسار  آن فرمانیسکران شد چه يح

ن ي ندارد و بعد از اید داد و گفت مانعييوروش نظر تأکان ين بيدن ايبا شن»  از تو استیروزيبزرگ پ
  . قرارگاه خود تاختیاظهار، به سو

ها سرود خوانان بر يانونيگاه  د آنيا رسير متخاصم به سه چهار استادکن دو لشيسراجنام فاصله ب
ه عقب کنرو آهنا ينار افتاد ازکوار ب م موجي از ستون عظی قسمتیشروين پيدر ح. ردندکدمشن محله 

 فرار یاست مهگ» ۲ « وسياليه خاص انک یاد جنگيز با فريمانده بودند پا به فرار هنادند و در مهان حال ن
شان تصادم منوده ترس و يفراد مهدسته خود ازه اي از آهنا با نیند سپس بعضيگو یم. ردندکار ياخت

گانه ي بیهايکند صف چرک به آهنا اصابت یريه تک دمشن افتاد و قبل از آنیان اسبهايوحشت در م
ه کدادند يگر توجه ميديک به یرو به تعاقب دمشن پرداختند وليها با متام نيونانينرو ياز. وارفت

    یها راجع به ارابه. وسته نگاه دارنديرا استوار و پ خود ی ها-ه صفکش نتازند بلياندازه هم پ یب
______________________________  

   م. رده استکن اثر مهه جا خود را به صورت سوم شخص عنوان ي گزنفون در ا-)۱(
)۲(-Enyaliusرب النوع جنگ .  

۷۳  

 از يکیردند و يک باز م عبور آهنای برایافکدند شيديه در حال فرار مکرا يا ها هر گردونهيونانيدمشن 
 یاند حت ردند و گفتهک یر مين فرو افتاده باشد دستگيدان مسابقه از زيه در مک یارکنفرات را مانند سوار

نفر در يکاند فقط  گفته یم.  برنداشتین نربد جراحتيها در حيوناني از يکچي نشده بود و هیاو هم زمخ
  .ر خورده بودير تکجناح چپ لش

ه گروهان مقابل آهنا پا به فرار هنادند کد و مشاهده منود يها را د یوناني یروزيوروش پکه ک یوقت
ردند باز به ک یم مي تعظیاري از مالزمان او را به رسم شهرینون بعضکا منود و هم یهرچند خشنود م
ه ششصد نفر سواران خود را مجع و جور نگاه داشت و ناظر و نگران بود کب نشد بليتعاقب دمشن ترغ

در واقع مهه . رديگ یه شاه در قلب سپاه پارس قرار مکدانست يرد چون مکپادشاه چه خواهد ه ک
ن موضع يتر را آجنا را مصونيشوند ز ی در قلب لشگر مستقر مین فرماندهيز در حي نيکفرماندهان چر

تر به  عيرنند سک صادر یه هرگاه امرکدهند ين قرار مي خود را در طرفیگر قوايپندارند و به عبارت د یم
ن حال باز جلوتر يه باوجود اکستاد ي ایز پادشاه در قلب لشگر به فرماندهين هنج نيمهه ابالغ شود به مه
ه ک یا لشگريه با او و کد يد ی را در مقابل خود منیسکوروش واقع شده بود و چون کاز جناح چپ لشگر 

  .ندکه ند قصدا احنراف جست تا دمشن را حماصرکدر جلو داشت نربد آغاز 
ر و آهنا را تارومار ي را از عقب غافلگیونانيه مبادا شاه لشگر کوروش سخت نگران شد کنرو ياز

  ند پس در صدد برآمد با پادشاه واردک

۷۴  

روز شد و آنان يه در جلو شهنشاه بودند محله برد و پک یو با ششصد سوار خود بر گروه» ۱«مصاف شود 



 ۴۰

  .ردکفرار ه شش هزار نفر بودند ناچار به کرا 
د، اما چون عده او پا به فرار يوروش بدست خود فرمانده آهنا ارتاگرس را به قتل رسانکاند  گفته

جه خواه و ناخواه متفرق شدند و فقط يشان پرداخته در نتيوروش به تعاقب اکهناده بودند ششصد سوار 
ن يه فقط اک ین و حالير مهان حد. مانش بودنديز نديشتر آهنا نيه بک ماندند یرامون او باقي پیچند نفر

ه انبوه لشگر در دنبالش بودند پس ناگهان کاب داشت چشمش به شاه افتاد کدسته حمدود را در التزام ر
ه کشتابان به طرف شاه محله برد و چنان» ام دهيآه او را د«اد يارش از دست رفت و با فريعنان اخت

ن يمه. اش وارد ساخت نهي بر سیسد ضربتينو یم) ه در جبهه حاضر بودک (ی شاهکپزش» ۲ « اسيتزک
  .وروش شخصا زخم شاه را بستکد يافزا یسنده مينو

ر چشم خود ين در زيله زوبي بوسیرد ضربت سختيکوروش ضربات خود را وارد مکه ک یاما هنگام
ن درگرفت ين نگهبانان طرفيوروش و مهچنکن پادشاه و ي بیبيانه زد و خورد مهين ميدر ا. دياو رس
د يوروش هم به قتل رسک افتادند و ک هالک به خای از دسته شاهیند نفراتک یاس نقل ميتزکه ک یبطور

وروش و از ک یباش ه آجودانکراجع به آرتاپات . نارش جان دادندک مالزم او در یو هشت تن از جنبا
ده شاهزاده ين پريشته شد از اسب خود پائکوروش کد يه دک ینثار او بود نقل شده است وقت مهراهان جان

   کوروش هالک پادشاه امر داد او را بر جنازه یتيبه روا. را در بازوان خود گرفت
______________________________  

   م.  مشال شهر بابل اتفاق افتاده بودیلي م۳۶سا در کوناکن نربد در دشت ي ا-)۱(
   م. ر شاه فرزند او بوده استيشو ارد) پروشات(زاد يه پرک ملک هفده سال پزشیونانياس يتزک -)۲(

۷۵  

د و يرد چون بواسطه عالقه شدک یشکد و خوديشکه خودش خنجر برکاند  ز گفتهيها ن یبعض. ردندک
 پارس را ی خاص جنبایورهاين و طوق و باره و مهه زي زریوروش خنجرکامل نسبت به ک یوفادار

  .ار بوده استيازات بسيداشته و واجد افتخار و امت

۷۶  

  ۸خبش 

ش از مهه اهل پارس يب» ۱ « وروش بزرگکبرآنند بعد از  یه مجلگکه چنانکوروش کن بود سرنوشت يا
ه ک یرا اوال هنگاميز.  بودی احراز مقام فرمانروائین نفر برايتر  و برازندهی روش و منش پادشاهیدارا

جهات بر متام ل بود از مهه يگر مشغول حتصيان دکودکهنوز جزو نوباوگان و به اتفاق برادرش و 
ابند و در آجناست ي ی داشت چه مهه فرزندان بزرگان پارس در دربار پرورش می خود برتریهايمهشاگرد

ه پست و خوار باشد ک یچ وجه هم رفتاريآموزند و هب یمال مک را به حد ی و بردباریه استعداد رازدارک
 چشمان ی برازنده ممتاز را در جلو مردانیمايان مهواره سکودک. شود یده منيده و شنيان آهنا ديدر م
ه فاقد قدر و ک را یسانکن وضع و حال آن يه مورد احترام پادشاهند و مهچنک ی افرادیعنيش دارند يخو

آموزند چگونه  ی مکیودکن از اوان يشنوند و بنابرا ی میز مطالبين طبقه نياطفال درباره ا. اند منزلت
ان مهساالن يوروش اوال در مکز شهرت داشت يو ن. ار باشندم و فرمانربديفرمان دهند و چگونه هم تسل

ش نسبت به ارشدان يتر از خو نيشتر از مهقطاران پائي بیش بوده و حتيآال یامال بکتر و  خود از مهه ساده



 ۴۱

اند شوق  گفته ی مهارت سرشار داشت و میارکار و در سواريا به اسب عالقه بسيثان. منود یاطاعت م
 فراوان نسبت به

______________________________  
    مترجم-وش اولي و دار-)۱(

۷۷  

ن يداد و در زوبيب نشان مي عجکی و چاالیاري هشی نظامیها نيمنود و در متر یل و آموزش ميحتص
ار ک به ید با عشق سرشاري فرا رسیه دوره نوجوانک یسپس هنگام.  ماهر بوديک نیراندازيانداخنت و ت

 به یه خرسک ی مورد وقتيکساخت در  ی بر جانوران وارد میارکار ضربت يبسار پرداخت و با جهد کش
 شد یز شد و از اسب خود با سر فرو افتاد و زمخيوان گالويه با حکرد بلکار نيرده بود فرار اختکاو محله 

 یاريبه ن مورد يه در اک را یسکن آن ياما سراجنام جانور را از پا درآورد مهچن.  بودیه اثر آن مدهتا باقک
  .گران ساختياو شتافته بود، با انعام و نوازش حمسود د

 یرد و فرماندهکه منصوب کياپادوکه بزرگ و يگيه و فريديه پدرش او را ساتراپ لک ین وقتيمهچن
ند کاستولوس را هم اداره که منطقه کر برعهده داشت يه ناگزکرا به او داد ) ري صغیايآس(ان يمهه لشگر

ن يش پابند است و به مهيا هر قسم قول و قرار خوي عهد و ی به وفایزيش از هر چيه بک نشان داد يکن
تش قرار يار به او اظهار اعتماد منودند و خود را حتت فرمان و محاي بسیه نواحکز بوده است يل نيدل

دا از ه بعک نداشت یديرد ترديک با او سازش میامل داشتند و اگر دمشنکنان يز به او اطميافراد ن. دادند
ب خاطر يسافرن درافتاد مهه شهرها با طيه با تک یجه وقتيدر نت.  خنواهد شدیجانب او دچار خطر

ن بوده است يل ترس اهل آجنا هم از او ايلتوس و دليح دادند مگر ميسافرن ترجيوروش را بر تکجانب 
وال و عمال ثابت وروش قکه بارها کرا يش داشتند زي و تشویش نگرانيه نسبت به پناهندگان شهر خوک
ا به يار شوند مهواره در مد نظرش خواهند بود هرچند تعداد آهنا حمدود باشد و يه با او کرده بود آنان ک
  . دچار شوندی سختیبت و گرفتارکن

۷۸  

د و يرساني به او میريا خيمنود  ی ميکی نسبت به او نیسکه هرگاه کار بود ک آشيکته هم نکن نيا
ا قصاص نشان دهد و در واقع يد متقابال قدرت جربان يوشک ید مهواره ميگرد ی میا ه سبب صدمهکا آني

 یه آن قدر زنده مباند تا بتواند خوبکن بوده است ي او ای قلبیها  از خواستهيکیه کاند  ردهک ینقل م
گران را سخت قصاص دهد و خالصه از يه ديب از ناحيند و آسک ین را در حق خود دوچندان تالفيريسا

ش از مهه يه بکن جهات هم بوده است يبه مه. ديگران درست برآي دیردارک - ا بدي و يکی نعهده
 ی مال و سامان و حتیاق فراوان او را ضامن و حاميه با اشتک یسانکبزرگان زمان ما طرفدار داشته و بسا 

ه او کشت ن ادعا را ندايان اظهار اک امیگر هم احدي از طرف دیاند ول داشته یش حمسوب ميوجود خو
چ يل عناصر هين قبيس درباره اکشخندش سازند برعيا نيشخند يه آلت رکا اجازه دهد ي حق و یسکبه 

ا يا بازو ين جهت پا يه هبمکده شده بودند ي دی افرادیشکرک راه لشی نداشت و بارها در طیرحم و گذشت
گانه اگر ي بیها يک هم چران ويونانيوروش هم کرو در قلمرو  نياز. چشم خود را از دست داده بودند

خواستند مهراه يتوانستند آنچه م یوآمد داشتند و م  به هرجا حق رفتین آسودگيردند در عک یخطا من



 ۴۲

  .بردارند
 دفعه با يکمنود مثال  یران احترام و عالقه خاص ميه مهه اذعان دارند او نسبت به دليک بطوریول

ن دمشن شخصا بر عهده گرفته بود و يا را در سرزم قویجنگ داشت و فرمانده» ۱«ها يس یها و ميس یپ
ات مسخر را يومت والکرده بودند نه فقط حک یار شجاعت و جان نثاريکن خطر و پيه در حک را یافراد

  ن جهت درياز. ز داديگر ني دیايز و مزايه جواکرد بلکمرمحت 
______________________________  

   م. ري صغیاي آسیه غربيش در ناحک دو قوم سر-)۱(

۷۹  

رو  نياز. رديکران مي بزدالن را گماشته دلی داشتند ولیس وضع هبترکت او دالوران از مهه يه عنايسا
 روبرو یه به جان و دل آماده بودند به خاطر او با هرگونه خطرکار داشت ي در اختیاريوروش افراد بسک

  .شوند
 دارد یر دستانش سعي از زیه فردکافت ي ی و صحت عمل، او هر وقت توجه میارکدرباره درست

 هبتر و مطلوب برخوردار شود نه ی از زندگانیسکن يه چنکمنود  یار مين راه ممتاز باشد اهتمام بسيدر ا
ت يسان با هناکرو نه فقط بسا  نياز. ه به انباشنت زر و مال حرام جهد و اهتمام داشتندک یآن افراد

ن راه قادر بوده است يه او خبصوص از اکگماشتند بل یصداقت و صفا در اجنام دادن او امرش مهت م
ه از نقاط کها  ها و سردسته ردهکه سرکرا يند زکن ين نام را تأميسته اي شای سپاهیارکخدمت و فدا

ن صداقت يگان و در عيه خدمت راک بردند یدوردست به عنوان مزدور به خدمتش درآمده بودند زود پ
د اگر ين بدون ترديمهچن.  داشته استیشتري ارزش بس بی مزدوروروش از حالت فقطکآهنا نسبت به 

داد  یچ عنوان رضا منيوروش هبکداد  یو اجنام ميک نیه به او ارجاع شده بود به وجهک را ی خدمتیسک
  .پاداش مباند ی بین خدمتگزاريرت چنيشور و غ

ار يفراد را در اختن اي مهم و دشوار مهواره هبتریارهاک ی اجرایه براکن معروف است يبنابرا
تواند نه ي عادل و قابل است و میرياقت و مدي واجد لیسکد يگرد یبعالوه هرگاه متوجه م. ش داشتيخو

گاه  چيد هيفزايز بي نیه بر مقدار درآمد دولتک ابراز دارد بلیستگيردن حوزه خود شاکفقط در اداره 
. ردک یاز آنچه حق داشت به او مرمحت مش يه غالبا بکگذاشت بل ین منيعقار و زم ی را بین مأموريچن

   شرفت مقاصدش حتمل رنج و تعبيب خاطر در راه پيه مهه با طکان آن شده بود ين جريحاصل ا

۸۰  

منودند و از آن هم برتر  ی میوستگي و پیان اظهار آمادگيپا ی بیارش با اعتمادکردند و در خدمت و يکم
ه از راه صداقت ک یسانک است او نسبت به یهي چون بدردک ی منیآورد از او خمف ی آنچه بدست میاحد

ردن آن ک یه در خمفک را ی مال و منال عناصریمنود ول ی منیاند غبطه و حسرت شده یو صفا توانگر م
 فراوان یه سعک بر آنند یز مجلگيرد و درباره دوستان خود نيکمنودند تصاحب و مصرف م یتالش م

 دارند و یپنداشت به او عالقه و دلبستگ یه مکد ي منایارانيل آن داشت مراقبت تام نسبت به وضع و حا
اج به وجود ين منظور احتياند به مه ستهي شایارانکه خواسته او باشد مهک یارکاج در هر يدر صورت احت

س کش از هر ينم او بک ین تصور ميد و مهچنيوشک یال آهنا سخت ميز در اجنام دادن اميش نيدوستان خو
شتر از ي متعدد داشته و از آن مجله خود او بیه جهاتکمنوده است  یافت مي دریمي تقده ويگر هديد



 ۴۳

از افراد انتخاب يز در هر مورد و موقع مطابق ني خود را نیايگران دست به بذل و خبشش دراز و هدايد
  .رده استک یم

ر يکور پياهات زا فقط به قصد مبياند او در زمان جنگ و  خواسته یه افراد مکها  یميدرباره تقد
 ی واقعیه آراستگکده او دوستانش يها گفته بود به عق یشکشيل پين قبيند راجع به ايگو یخود سازد م
ا او ي هدای و گرانیه در خبشندگکن بابت يبدون شبهه از ا. رونديور سرور خود بشمار مين زيدارند هبتر

شتر يگران به مراتب بيانات دکل او از اميه وساکنيل بارز ايست به دلي نی شگفتیاز مهه باالتر بوده جا
منود به نظر من در  یار خبشش و احسان مکه به ک یا اق و عالقهين از حلاظ اشتيريبود اما تفوق او بر سا

 از یمياند ن آورده یوروش مک یه شراب ناب خاص براک یمثال هنگام. ش فراوان استيخور مدح و ستا
   ل جهتي از قرار ذیاميآنرا با پ

۸۱  

ده است ين ناب نچشي چنید شرابي مدیدارد مدتيوروش اظهار مک«: فرستاد ی از دوستان خود ميکی
ن يو به مه» ینکجان   خود نوشیز و گراميار عزياران بسيفرستد تا با  ی از آن می تو هم قدریرو برا نيازا

  :هدام دياران خود بفرستد و پيا نان ممتاز را نزد ير ي از پنیميهنج عادت داشت ن
و در هر » ینکه تو هم از آن تناول کده مشتاق است ي مرغوب حمظوظ گردکین خورايوروش از اک«

 ی از آن برایر قدريا بنابر حسن تدبير گماشتگان و يثکاب بود و او بواسطه تعداد يق نايه علکحمل 
 یا به اسبهائداد آنر یام ميفرستاد و پ ی هم به دوستان خود میآورد مقدار ی بدست میمصرف اختصاص

 ی سواریم خالک جاه او را با شیق و عالياران صديها  بکن مري داده بودند تا ایه آنانرا سوارکبدهند 
اران وفادار خود را فرا ي بود یريثک مجع یت در معرض متاشاک و حریشروين پيندهند و هرگاه در ح

ت ي مورد احترام و عنایسانکچه پرداخت تا به عامه نشان دهد  ی میخواند و با آهنا به صحبت جد یم
ها يکا از چريها و  یونانيان ي خواه در میم احديگو یرو مطابق مشهودات و مسموعات خود م نياز. ندياو
ه شاهد قول ک یا جا واقعه نيدر ا. ان نبوده استيش آدميوروش مورد عالقه و ستاکگاه به اندازه  چيه

رده بود تا به پادشاه کس جانب او را رها نک چيبود ه» ۱«  وروش غالمکه خود کبا آن. شود یر مکماست ذ
شتر يوروش بک برد یه او هم زود پکد خاطر نشان منود يبا(رد که چنان کوسته باشد مگر تنها ارونتاس يپ

آمد اختالف و نقار  شيه بعد از پک یسانکگر بسا ياز طرف د)  بوده استیسته دلبستگياز خمدوم او شا
  وروش راک فرار و خدمت یتگاه شاهن دو برادر از دسيب

______________________________  
ران نسبت ي دستان شهنشاه ا- ريها به اتباع پادشاه مطلق العنان و خبصوص ز یونانيه ک بود ین عنواني ا-)۱(
  .اند داده یم

۸۲  

شان ي ا داشتند چونیه در نزد شاه قدر و منزلت وافک بودند ین عده از عناصريردند و اکار ياخت
بعالوه .  داشتند تا از برادرش پادشاهید پاداش هبتريوروش امکپنداشتند در صورت استحقاق از  یم

 و صداقت و یش نسبت به وفاداريار بود و رأي و متام عی واقعیه مردکدهد يز نشان ميارش نکعاقبت 
اب و مصاحبان او در ک صائب، و در موقع شهادتش هم از قرار معلوم مهه ملتزمان ريکاران ني یداريپا

د شاهزاده به ير قرار داشت و چون شنکه تصادفا در جناح چپ لشکاوس  هيراه دفاعش جان دادند مگر آر



 ۴۴

  .ر فرمان خود داشت پا به فرار گذاشتيه در زک یده بود با مهه نفراتيقتل رس

۸۳  

  ۹خبش 
اوس و  هيتعاقب اره به ک پادشاه یردند ولکوروش و دست راستش را از بدن جدا کگاه سر  آن

اوس با نفراتش از قرارگاه خود پا به فرار هناده  هيار. وروش تاختکمهراهانش پرداخته بود تا اردوگاه 
ن يدر ا.  واقع بوده بازگشتندیه در چهار فرسنگکاند  گفته یه بامداد از آجنا آمده بودند و مک یبه حمل

وروش موجود بوده پرداختند کفور در اردوگاه ه به حد وک یردن انواع اجناسکن به مجع ين متهامجيح
با و هم يق مهگان هم زيه به تصدکوروش کحمبوبه ) ري صغیاي در آسیتيوال( اهل فوسه یخاصه بانو

ر شده بود در يتر بود و دستگ ه جوانک یلطي میاما بانو.  افتادیار باهوش بود بدست سربازان شاهيبس
 یه در قسمت ارزاق مشغول پاسدارک یوناني پناهگاه گارد  بر تن داشت بهکیه فقط روپوش سبک یحال

.  انداختک هالکن غارتگر را به خاي از متهامجیاريرد و به لباس سربازان درآمد و بسکبودند فرار 
ن عده مقاومت منودند و بانو را جنات ي باز ایده بودند وليز از دسته خود آهنا به قتل رسي نیا اگرچه عده

  .ردندکوسته بودند مهه را حفاظت يه به گروه آهنا پکا افراد را ي از اجناس داده بعالوه آنچه
ه ک را یها سربازانيوناني.  استاد از هم دور بودندی در حدود سیونانير کدر آن هنگام پادشاه و لش

   در جلو آهنا مستقر شده بودند تعاقب

۸۴  

ات يردن حمتوک به مجع یر گروه شاهگياز طرف د. ز غالب شدنديه بر مهه نکپنداشتند  یمنودند و م
ه مهراهان پادشاه کها آگاه شدند  یونانيه کنيمه. امل با آهناستکردند فتح يکال ميچادرها پرداخته خ
رده کها بر نفرات مقابل خود غلبه  یونانيه کافتند يز اطالع يسافرن نيارند و شاه و تکدر انبارها دست به 

رد يکوجور م ار عده خود را مجعيکر شاه به عزم پين اردشيآن حدر . بودند به تعاقب آهنا شتافتند
 یده با هم تعاطي طلبیاريبه ) تر واقع بود يکه در جبهه از مهه به او نزدک( نوس را - زکز پرويالرخوس نک
ه از کها چنان یونانين ين حيدر ا. ل دارندي ارزاق گسی به قسمت نگهبانکیمکار منودند تا دسته کاف

ت کز به حريرو خود ن نياز.  جمدد پادشاه شدندیشرويده بود متوجه پي نظر آهنا رسعقب ستون به
ه از مهان ک ادامه نداد بلیشرويورش دمشن آماده مقابله باشند اما شاه به پيدرآمدند، تا در صورت 

 هک را یوروش گذشته بود بازگشت و در مراجعت نه فقط افرادکنار جناح چپ که قبال رفته و از ک یراه
ن زد و يد چون با اوليز برگردانيرش را نکسافرن و لشيه تکها پناه آورده بودند بل یوناني نربد به طرف یط

 اسلحه را مورد محله کدسته سب) فرات(ه در امتداد رودخانه کرده بود بلکار نيسافرن فرار اختيخورد ت
  .قرار داد

رده بودند بر آهنا در کجاد يلو افراد او ا در جیافکه شکها  یونانيرد اما ک نیشتارکن عبور ياو در ح
سنت، ي اپیونانيفرمانده گروهان سپرداران . ور شدند ر محلهين و تين گذرگاه با زوبين عبور از درون ايح

 کريار و زيار هشي بسیرودار مرديه خود را در آن گکاند  ردهکس بود و نقل يپول ینام داشت و اهل آمف
ه او کگر رو نشان نداد بليافت دي یال از تنگنا رهائکسافرن با هزار اشيته ک یهرحال وقت به. نشان داد



 ۴۵

   هم به اردوگاه

۸۵  

گر با يد آن دو، بار دي جدیآرائ ب بعد از صفين ترتيار شد و بدکها رفته مهراه پادشاه دست به  یوناني
  .گر مهگام شدنديديک

شان يه مبادا اک و نگران شدند کامنين عده بيدند ايان رسيوناني جناح چپ یه آنان روبروک یوقت
دند ستون هپلو را عقب يپس هبتر آن د.  بسازندکار آهنا را پاکله حماصره ين جناح بتازند و بوسيبه ا
ردند ک ین اقدام مشورت ميه راجع به اک یاما در حال. ش قرار دهنديشند و رودخانه را حفاظ خوکب

رد، مهان کها مستقر  یونانيو آهنا را جمددا جلو ر خود را عوض ک لشیآرائ درنگ صف یز بيپادشاه ن
 به آهنا یدند دمشن به صورت رزميها ديونانيه ک یوقت. رده بودکار با آهنا يک پیه اول بار براک یارک

گانه ي بیها يکشتر باز به محله پرداختند اما چريجان بي شده است سرود خوانان و با حدت و هيکنزد
ن وضع پا به فرار يها فاصله داشتند، باوجودا یوناني تا سامان دمشن از ادتر از دفعه اوليه زکبا آن

ه کرا ين حمل درنگ منودند زيار تعاقب ادامه دادند و در اک به یا دهکز تا حدود دهيها ن یوناني. هنادند
ه ه سوارها مهکاده هم نبودند بلين ده هبم ملحق شده بودند و پي مشرف به ایا پادشاه و مهراهان بر تپه
 یاند عالمت شاه گفته یم. اطالع ماندند یار دمشن بکها از وضع و  یونانيرو  نيتپه را فراگرفته بودند، از

 افراشته شده بود کیري تک نصب و بر نویا ه بر صفحهکن بود ي گشاده بال زریده بودند و آن عقابيرا د
ردند و با ک کاران با شتاب تپه را تر خود ادامه دادند سویشرويز به پين حمل نيها از ا یونانياما چون 

 شد تا ین رفته رفته تپه از وجود سواران خاليبنابرا.  فرا رفتندیه از هر طرفک منانده بلیوسته باقيهم پ
  ر خودکالرخوس لشکن جهت يبه مه.  از نظر دور شدندیسراجنام مهگ

۸۶  

 نفر يکوز را با کرايوس اهل سيسن تپه درنگ منود و لويه پائکد بليشکرا به جانب ارتفاعات مزبور ن
وس بر تپه باال رفته به يلوس. ندکجه را گزارش ي و نتیبان دهيگر تپه را ديگر به قله فرستاد تا طرف ديد

 غروب آفتاب يکمه در حال فرار است و آن درست نزديه دمشن سراسکاطراف نظر انداخت و خرب آورد 
رودار ين گيدر ا.  منودندین گذاشته استراحتيد را پائستادند و اسلحه خويها باز ا یونانيسپس  .بود
اورده است، چون اطالع ي نی از جانب او خربیسکجاست و چرا کوروش در که کران بودند يشان حيا

 یا ا به عزم اشغال نقطهيا در تعاقب دمشن افتاده و يزدند او يحدس م. شته شده بودکه کنداشتند 
نند، در مهاجنا مبانند و دسته ارزاق را به کد بيه چه باکره پرداختند رو به مشاو نياز. رده استک یشرويپ
ح دادند و شامگاه به ير را ترجيپس شق اخ. ه به اردوگاه خود بازگردندکا آنين حمل انتقال دهند، يا

ن منوال گذشت و معلوم شد قسمت عمده آذوقه آهنا به غارت رفته يشان بديآن روز ا. دندياردوگاه رس
 یج اضطراري حوایوروش براکه ک ی پر از آرد و شرابیها ن ارابهيوالت و مشروبات و مهچنکخبصوص مأ

ز ين حمموالت را نيا)  چهارصد بودی بارین واگنهاياند تعداد ا گفته یم(ر خود در نظر گرفته بود کلش
 یم ناشتائگر هيردند و روز دکشام سر  یها ب یونانيشتر يجه بيغما برده بودند در نتي به یسپاه شاه

پس آن شب . ه قبل از صرف صبحانه پادشاه زود بازآمده بودکن جهت بود يد به اينداشتند و آن شا
  .ن منوال گذشتيز بديشان نيا



 ۴۶

۸۷  

  ۱۰خبش 
 فرستاده و نه یوروش نه دستورکران بودند چرا يب داده حي ترتیا جلسه» ۱ « سحرگاه فرماندهان

ش بروند تا به دسته ينند و جمهز آنقدر پک یآور رچه دارند مجعنرو بر آن شدند هياز. خود بازگشته است
  .وروش ملحق گردندک

ا از اعقاب دمارات يم توترانکلس حاکآمد پرو یمت بودند و آفتاب تازه برمي در شرف عزیوقت
شته شده بود کوروش که کآهنا اطالع دادند . ه با گلوس فرزند تامس وارد شديونکاهل ال) »۲ « دماراتوس(
   اوس هيروا

______________________________  
 یر شاه چگونه قشوني بر ضد برادر خود اردشیشکوروش به قصد لشگرکم يا دهيدر فصل گذشته د.  خالصه-)۱(

ب برگزار شد و چگونه زد و خورد ي به چه ترتیوهستانکا تا نقاط مرتفع و يناره درک از یشکرد و لشگرکفراهم 
ردند ک ی به اردوگاه خود بازگشتند و استراحتیها در چه وضع و حال یونانيد و يقتل رسوروش به کاتفاق افتاد و 

  .وروش هم زنده استکاند و  روز شدهيها پ ه در متام جبههکال ين فرض و خيبا ا
)۲(-Demaratusرده بود سپس مهراه کران فرار يم خلع شده به ا.  ق۴۹۱ه در سال کران اسپارت ي از ام

ه ک بوده ینيسرزم) ري صغیاي آسی غربیاز نواح(ا يتوتران. ت منودکونان شري او به یشکرارشا در لشگيخش
  .ده بوديارشا مبناسبت خدماتش به او خبشيخش

۸۸  

رده بودند در کت کش بامداد از آجنا حريه روز پک یها در حمليکگر چريرده مهان موقع با دکار يفرار اخت
وسنت به آهنا را داشته باشند منتظر خواهند ماند وگرنه يا قصد پهيونانياند هرگاه  انتظارند و خرب داده

ت خواهند که از آجنا آمده بودند حرکه يونياوس اظهار داشته روز بعد به عزم بازگشت به  هيه ارکچنان
الرخوس ک. دند سخت برآشفتندين ماجرا را شنيه شرح اک ی وقتیونانيفرماندهان و سربازان . ردک

  :گفت
ه به کداد تا آجنا يغام مياوس پ هيست به اريان ما نيگر در ميه دکنده بود، افسوس وروش زکاگر «

ست تا با او ي در مقابل ما نیفيگر حري دینيب یه مکافته و چنانيست ک دارد پادشاه شیاقدام ما بستگ
م اگر يدهيل ماوس قو هيم و به اريرديک میشرويد ما باز بر ضد پادشاه پيامده بوديم و اگر مشا هم نينکنربد 

دان نربد فاتح شوند حق يه در مکم داد چه آناني قرار خواهید خود او را بر ختت پادشاهيايجا ب نيا
ه و منون يونکسوفوس اهل اليد و مهراه آهنا خرين سخنان او قاصدان را برگردانيبا ا»  دارندیفرمانروائ

اوس بود پس  هي اری و مدعيکران نزداياو از . رده بودکرد چون منون خودش خواهش ک را روانه یتسال
  .الرخوس در انتظار بازگشت آهنا ماندکآن دو رهسپار شدند و 
 ماده یردند و براک فراهم کی خورایمک ی رسد باربریشنت گاو و االغهاکان با يرکدر آن حال لش

 یها  دستهش رفتند ويه نربد در آجنا واقع شده بود پک ی دورتر از قرارگاه خود تا سامانیسوخت قدر
 ی از سپرهاین قدريزند و مهچنيرده بودند دور برک را وادار یر شاهکان لشيها، فراريونانيه کمان کرويت

ه در کم وزن را ک یها  و ارابهک سبی سپرهایان بعالوه تعدادي مصری چوبید و سپرهايساخته از شاخه ب
  ريخته بود دان نربد فرايم



 ۴۷

۸۹  

 ی پخته روزیار بردند و با آن غذائکاس گوناگون را مبنظور سوخت بن اجنينند، اکتوانستند محل  یو م
  .ان آوردنديرا بپا

ه از ک یسافرن قاصدانيه حببوبه فروش در بازار اردوگاه بود از جانب پادشاه و تکن موقع يدر ا
 فرا سافرن و مورد عالقه و احترام او بوديه تصادفا در گروهان تک یوناني نفر يک بودند مگر يکدسته چر
ن اسلحه مهارت يادگان سنگي پی بود در فن نربد و فرماندهینوس نام داشت مدعيه فالکن مرد يا. آمدند

 را مجع منوده به آهنا اظهار داشتند یوناني یها ردهکه قاصدان مزبور بازگشتند سرک یهنگام. ار دارديبس
 خماصمه داده کشنهاد تريها پينانويشته شده بود، به کوروش هم کداند و چون يه پادشاه خود را فاتح مک

ام ين پيا. ندي سودمند با او سازش منایان به وجهکآهنا را بدربار خود فرا خوانده است تا در صورت ام
اند سالح  ردهکه غلبه ک یسانکالرخوس هم اظهار داشت کخت، يان را برانگيوناني خشم یقاصدان شاه

د يپندار یه صالح و آبرومند مک یز هر پاسخيندهان عز فرماینون اکدهند و افزود ايخود را از دست من
رده بود او ک از گماشتگان تقاضا يکیچون .  بازخواهم گشتید منهم بزودين قاصدان بفرستيله مهيبوس

رودار يالرخوس در مهان گکرا ي مفقود شده بود زیار عمده مراسم قربانيه اسباب بسکند کبرود و مشاهده 
  .ن مراسم برآمده بوديز درصدد اجنام دادن اين

شان يه اکتر بود اظهار داشت  ها از مهه ساخلورده ردهکان سريه در مک یادکنور آريلکن هنگام يدر ا
نوس در نظر من روشن ي فالیا«: زنوس اهل تب گفتکدهند و پرويح ميردن سالح ترجکم يمرگ را بر تسل

   هه غالب است مطالبکنيه پادشاه اسلحه ما را به عنوان اکست ين

۹۰  

را اگر بنام فاتح باشد چرا يپندارد به عنوان اهدا طالب آن است ز یا چون ما را دوست خود ميدارد 
 خواستار یب و دجلوئياما اگر او از راه حتب» ۱«د؟ يايش ني تصرف آهنا پید و خود برايدرخواست منا

در . افت خواهند داشتيدر چه یمين تقدي چنیابند در ازايد تا سربازان دريايآهناست هبتر است خود ب
ن برده مگر يوروش را از بکرا يه فتح با اوست زکپادشاه معتقد است «نوس گفت ين مطلب فاليپاسخ ا

د يار او قرار داري سلطنت او باشد؟ بعالوه معتقد است مشا هم در چنگ و اختی مدعیگريس دکه کآن
تواند ياند و م ردهک آنرا احاطه یر قابل عبوري غیها ه رودخانهکد ين او هستيچون در قلب سرزم

ه کادند يشتار آهنا را هم بدهد باز آن اندازه زکان که اگر به مشا امکند کز يالن بر ضد مشا جتهک یها دسته
 یتوان ینوس تو خوب ميفال«سپس تئوپمپوس اهل آتن اظهار داشت . د آمديار برخنواهکن ياز عهده ا

م ينکش را حفظ يم و اگر سالح خوي نداریگريه دي خود سرمان اسلحه و شجاعتيه ما جز اک ینکمشاهده 
ز يم جان خود را نيه اسلحه را از دست بدهکنيم وگرنه مهي خود را هم نشان بدهیم توانست دالوريخواه
س که برعکم داد بليش را از دست خواهي خویگانه دارائيه ک ینکد تصور ين نبايبنابرا. ميا باخته
  .»ردکم ي تصرف اسلحه خودتان نربد خواهید مشا و بران اسلحه با خويله مهيبوس

مانه کي حی جوان حاال چه وقت سخنانیا«ن حرف به خنده افتاده گفت يدن اينوس با شنياما فال
   یر است اما جايت دلپذيها است گفته



 ۴۸

______________________________  
 در جنگ م ق ۴۸۰در (ل ياس در جنگ ترموپديه لئونکآورد  ی را به خاطر ما میلمات پاسخ معروفکن ي ا-)۱(
  م. »ريا و بگي بیاگر زوردار«.  داده بودهیراني به سردار این درخواستيدر مقابل چن) ران و اسپارتين ايب

۹۱  

  .»اس خنواهد بوديالن پادشاه قابل قکه شجاعت مشا با قدرت کست يد نيترد
 سست آمده اظهار داشتند یبودند قدره آجنا حاضر کگر هم ياند چند نفر د ردهکت يه رواکچنان
 اجنام دهند یز خدمت نافعي پادشاه نین است براک منودند ممیوروش وفادارکه نسبت به کهبمان هنج 

 با مصر از یاريکد هم خبواهد در پي و قصد استخدام آهنا را داشته باشد و شایار سردوستيالبته اگر شهر
  ».مي آن قوم حاضریوبک در سریه با خوشوقتکند کوجود ما استفاده 

المش را قطع کنوس يا نه؟ فالي فرستاده بودند یا جوابيد آيالرخوس بازآمده پرسکانه ين ميدر ا
» ستيده تو چيه عقکزنند و مهه برآنند يهوا م ی بین افراد حرفهايالرخوس اک«منوده اظهار داشت 

ن يز مهيگران نينم ديکان مار خشنودم و گميدارت بسينوس من از دي فالیا«: الرخوس جواب دادک
  . و ما همی هستیونانيه تو کرا ياحساس را دارند ز
 یم بفرمائيم از تو تقاضا داريا ن منوال گرفتار شدهيه بدکحال . یدانيز خودت ميتعداد ما را ن

ان يشگاه خدايه تو در پکسته آنستيم و شايريش گي در پی چه راهیا ردهکه اشاره ک ین مورديدرباره ا
ه ينده مايه تو را در آک ی و داللتیمهان رأ. ن صالح باشد و هم آبرومنديه هم عک یرا مبا نشان بده یراه

نوس از جانب پادشاه قاصدوار فرا آمده يه فالک یدر زمان: نندکن نقل ي آنرا چنی شود و روزگاریسرافراز
ن و ي خود او را خواستار شدند چنه آهنا نظرک یند وقتکردن اسلحه خود وادار کم يها را به تسليونانيبود تا 

  ».افتياس خواهد کز انعيونان ني و نظرت در یه رأک یداني ميکچنان نظر داد و ن
  رد تايکن ميد تلقيشنهاد هومشندانه را بدان امين پيالرخوس اک

۹۲  

ن يردن اسلحه بازدارد و بدکم يال تسليشان را از خي پادشاه آمده بود ایندگيه خود بنماکس کمهان 
بنظر : رده گفتک مزورانه یارکنوس متقابال ي برخالف انتظار او فالیدوار شوند، وليها اميونانيب يرتت

ش را از دست يه اسلحه خوک من آنست ید رأيد جنات داريهزار هم ام  در دهيکمن اگر در جنگ با شاه 
دور متوسل شده خود وه مقيه هبر شکد معتقدم ياما اگر بدون خواست پادشاه انتظار جنات ندار. دينده

  .ديرا از خطر برهان
د يه آنرا به شاه پاسخ بربند باک ی وقتیالم تو است ولکن يالرخوس گفت اکن اظهار يدر جواب ا

 یدترياران مفيم با در دست داشنت سالح يشه سازي پادشاه را پیه اگر هم بنا باشد راه دوستکند يفزايب
ه با کم يز بر آن سر باشيرد و اگر نکم ين هم خنواهيه چنکم ينک مي تسلیگريه آنرا بدک یم بود تا وقتيخواه

م ينکز ابالغ ينوس نيم و به فالين مهم برآئيم از عهده ايتوان یم با وجود اسلحه هبتر مينکز ياو جنگ و ست
ا يد و يائي هرگاه جلوتر بیان خنواهد آمد وليد صحبت جنگ به ميد مبانيه هستکه اگر در مهاجنا ک

  .ديه سر جنگ دارک است ین معني به اديبازگرد
ه از کا آني خماصمه است و ک عالمت تریعنيد ماند يت خواهکحر یا بيد آينکرو زود اعالم  نياز

  د؟يه طالب جنگ هستکجانب مشا خرب بربم 



 ۴۹

. ش خود اوستين فرماين مطلب هم به عرض برسان نظر ما عيالرخوس جواب داد راجع به اک
ش ي خماصمه است و هرگاه پکم ترينکت نکالرخوس پاسخ داد اگر حرکت؟ سينوس گفت منظور چيفال
د عرض يالم چه باکد پس خالصه ينوس پرسيفال. مي سر جنگ داریعنيم ي جا بازگرد-نيا از ايم و يبتاز
م ينک نیرد، صلح اگر جنبشکرار کالرخوس جواب خود را تکال جنگ؟ يا خيد يا عزم صلح دارينم آک

   ا مراجعتي یشرويجنگ هرگاه پ

۹۳  

  . باز قصد خود را بروز ندادیم ولينک
لس و يکاوس فقط پر هي از قاصدان اریردند ولکمت ينوس و مهراهانش عزيب فالين ترتيبد

  .سوفوس وارد شدند و منون در نزد او مانديخر
ر بار يه از او باالترند وزک هستند یگري دیدارد افراد پارسياوس اظهار م هيه ارکنها خرب آوردند يا
ه کنست يد دستورش ايد با او بازگردي اگر مشا خبواهیقاصدان افزودند ول.  او خنواهند رفتیپادشاه

الرخوس اظهار که کد ي رهسپار خواهد گردید وگرنه خود او بامداد به تنهائينکت کشبانگاه عاجال حر
ار مشاست رفتار کچه مصلحت م چه هبتر وگرنه آنيائيد اگر ما بينک یشنهاد ميه مشا پکن روال يداشت به ا

  .ردکز فاش نيال خود را نزد آهنا نياما باز قصد و خ. دينک

۹۴  

  ۱۱خبش 
ها را فرا خوانده  ها و سردسته ردهک -ه با غروب آفتاب مصادف شده بود او سرکان يبعد از آن جر
  :به آهنا اظهار داشت

چ ي درباره جنگ ما با پادشاه به هی عالمات و آثار آمسانیان هنگام اجنام دادن مراسم قربانيآقا«
 یه خودم به رأکرا تا آجنا ين باب وجود داشته است زيز در اي نیا ل عمدهيمنود و دال یوجه مساعد من

ان ندارد و کق عبور از آن اميه بدون قاک است یلين ما و پادشاه رودخانه دجله حايردم بکن مشاهده يالع
ه فاقد کرا يم زين جا مبانيه در مهکان است ک ما دور از امیگر براياز طرف د. ميار نداري هم در اختیقيقا

داده  یوروش مک ما با دوستان یوستگي در مورد پی مطلوبیم و آثار، گواهيم اما عالي هستیل زندگيوسا
ر ي سیمکد شين صورت با آنچه خواه و ناخواه بدست آيدر ا. ديريش گيد در پيه باک است ین راهيپس ا

د ين صدا را بشنويد و چون دوميمت شوي بوق خامته استراحت برآمد آماده عزی صداهک ید وقتينک
  .دي آن قرار دهید و آهنا را در جوار رودخانه و سپرداران را هم در جناح حفاظينکوانات را بار يح

الرخوس خود را آماده کها فرارفتند تا برطبق دستور  ن دستورات فرماندهان و سردستهيدن ايبا شن
ه کشان بود بليده ايه نه فقط برگزکرا يمنودند ز یرد و آهنا اطاعت ميک می فرماندهیاز آن پس و. دسازن

   گرانيه دک دارد و حال آنیر فرماندهيه حزم و تدبک است یسکدند تنها يد یم

۹۵  

  »۱«.  نداشتندیا جتربه
هنا چهل نفر بود ه حتت فرمان داشت وعده آک یلتوس با سواراني شدن هوا ميکگاه بواسطه تار آن



 ۵۰

ر نفرات را خود ي سایاما فرمانده. ردکن طرف فرار ي جانب شاه را رها و به اکیاده ترايصد سرباز پيبا س
 منودند تا به یرويان هم از او پيرد و لشگرک شروع به اقدام یم قبليالرخوس برعهده داشت و بنابر تصمک

ه مسلح ک ینيوستند و در حياوس و نفراتش پ هي ار-مه شب در آجنا بهيدند و نين قرارگاه خود رسياول
اوس مالقات  هيها با ار ها و سردسته ردهکسر.  منودندی خود درنگیش جنگيبودند با مهان حالت آرا

ه کمان بستند ياوس و فرماندهان گروهان او با هم پ هي و اریوناني صاحبمنصبان یعنين يردند و طرفک
ه بدون کز سوگند خوردند يگانه ني بیها يکچر.  متحد مبانندند و با هميانت ننمايگر خيديکنسبت ب

 را بر ی و قوچی، گرازیمان گاو نرين عهد و پيام اک استحیانت آهنا را راهنما باشند و برايگونه خ چيه
ن ي خود را در خون ایها زهيگانه سرني بیها يکش و چرير خوي مششکها نو یوناني. شتندک یسپر
  .وانات فرو بردنديح

  :الرخوس اظهار داشتکمان، ياز اجنام مراسم عهد و پپس 
ا از يست آير ما چيم برگو بدامن نظرت راجع به خط سيگام هست ن سفر همياوس چون در ا هي اریا«

اوس  هيه هبتر خواهد بود؟ ارک یشناس ی میگريه راه دکا آنيم يه آمده بودکد برگشت ي بایمهان راه
   مي تلف خواهیم از گرسنگيا نجا آمدهيه به اکم ينک پاسخ داد اگر از مهان راه مراجعت

______________________________  
 و پنج یا پانصد و سيدان جنگ آمده بودند نود و سه منزل يه تا ميونيه آهنا از افسوس در ک یري طول خط س-)۱(

صد و شصت ياند س هدان نربد تا بابل هم گفتيا بود و مساحت از مي شش هزار و پنجاه استادیعنيفرسنگ 
  .ا بوده استياستاد

۹۶  

امد و يز در هفده منزل آخر اصال آذوقه بدست نين آمدن نيم و در حي فراهم ندارکیچ نوع خورايرا هيشد ز
  .ميردکافته شد صرف يآنچه هم 
ه کد داشت يتوان اميم مک ه هرچند درازتر است باز دستکش گرفت يد در پي را بای راهکنيا
را اگر به يرد زکار ي هرچه دورتر اختیر شاهکن منزل سفر را هم از لشيد اوليود و با فراهم شکیخورا

ه پادشاه با کرا يند زکر يگر او قادر خنواهد بود ما را غافلگين ما فاصله باشد دياندازه دو سه روز راه ب
د بود  خنواهیافکز سرعتش ي انبوه نی حمدود جرأت تعاقب ما را خنواهد داشت و با لشگریافراد

  .نست نظر مني آذوقه خواهد شد و افزود ایابيمکبعالوه دچار 
ار ي متام راه فرار اختیا با سرعتيانه و يه خمفک را داشته است ین معنير مرارت بار فقط اين تدبيا

ت افتادند آفتاب در طرف راست که چون صبح شد و به حرکرا يرد زک یاريشانرا يشود اما خبت و طالع ا
ن جهت ي از دهات بابل برسند و ازيکیرده بودند تا غروب به کد و بنابر حماسبه فرض يشدرخ یآهنا م

 یبعض. ده بودنديه سواران دمشن را دکن به نظرشان آمد ياما در حدود بعدازظهر چن. ارشان لنگ نشدک
روح شده ه چون جمکاوس  هيوستند و اري خود پیها ه حالت آماده باش نداشتند زود به دستهکها يونانياز 

. ردندکز مثل او رفتار يد و مهراهانش نيده جوشن پوشين پريرد از ارابه پائيکت مک حریا بود در گردونه
 از دمشن یه سوارانک بودند خرب آوردند یبان دهيه مأمور دکدند افراد متقدم يپوش یه سالح مک ینيدر ح

ه اردوگاه ک بردند ی مهه پیب فوريتن ترياند بد دهي را در حال چرا دیانيه چهار پاکست بليار نکدر 
  .ديرسي جماور ستون دود به نظر می است و در واقع هم از دهی در آن حوالیشاه



 ۵۱

۹۷  

اند   خستهکدانست افرادش نه فقط پايرا ميالرخوس قصد نداشت با دمشن روبرو شود زکاما 
 یه سعکاشت از آن جهت  روا ندیهبرحال او غفلت.  گاه بود-رياند بعالوه د  هم نداشتهکیه خوراکبل
 اردوگاه یا دهکنار دهکش رفت تا شامگاه با باروبنه در يارش فرار وامنود نشود و پکمنود  یار ميبس
 دسته یبار. غما برده بودنديها را به   خانهیرهاي تیر حتيه لشگر اردشک یب داد، از مهان دهيترت

دند آن شب را به هر ي به اردوگاه رسيکیاره عقب مانده و در تک یردند اما افرادکباروبنه را مستقر 
شان به گوش ي راه افتاد و حرف ایا اند و لوله ردهک یگر را صدا ميديک بوده گذراندند و چون یحنو

ن يا. تر واقع شده بودند از قرارگاه خود پا به فرار هنادند يکه نزدکجه نفرات آهنا يه در نتکد يدمشن رس
 هم در آن یامد و دودي در آن حدود به نظر نیوانيچ نوع حيگر هيه روز دکشوف شد کوضع از آجنا م

ن واقعه از يا.  شده بودکمنايف بي شدن حريکز از نزديه خود شاه نکمنود  ین ميده نشد و چني دیحوال
 یونانيان افراد ي سخت در می در دل شب وحشتید وليار گردکرده بود آشکنده يه پادشاه روز آک یاقدام

د نام اهل يالرخوس به توملک. شوند ی خواه و ناخواه دچار مکمناي بیرکه لشک ین قسمافتاد، از مها
وت اعالم کر سين خرب را بعد از آژيان زمان بود امر داد اين جارچي از ممتازتريکی او و یه جارچکآالن 

  :ندک
ه است خرب ردکان نفرات رها يافسار در م ی را بیه االغک یسکس نام کها اعالم دارند هر  ردهکسر«

  :زه خواهد گرفتي تاالن نقره جايکبدهد 
امال کمورد بوده و فرماندهان يه ترس آهنا بکافت سربازان متوجه شدند ين خرب انتشار ي ایوقت
  .نندک یآرائ ار صفيکدان پي امر داد درست مثل میونانيالرخوس به نفرات کسحرگاه . اند سالمت

۹۸  

  ۱۲خبش 
ها بوحشت افتاده بود بنابر يوناني شدن يکه پادشاه از نزدکشد ر کش ذيه چند حلظه پک یموضوع

ها  یونانيه ک اعزام داشته و فرمان داده بود یه او روز قبل قاصدانکبا آن. وستيل به وضوح پيان ذيجر
ه ک یوقت. ره صلح منودکشنهاد مذاي روانه و پیل بدهند حال در اول صبح قاصدانياسلحه خود را حتو
ه ک یردند و هنگامکدند با فرماندهان درخواست مالقات يان رسيوناني سامان قرارگاه قاصدان مزبور به

د نفرات بود به يه تصادفا در آن حلظه سرگرم بازدکالرخوس کن خرب را گزارش دادند يپاسداران ا
ا ان ريگاه لشگر آن. ندکند تا او فراغت حاصل يه تأمل مناکمأموران دستور داد به قاصدان اطالع دهند 

نند و ک جلوه یمکند و مثل ستون انبوه حميامل داد تا از هر جهت آماده و آراسته بنظر آکب ينظم و ترت
ند و خود يش آيسپس اجازه داد قاصدان پ. ده نشودين اسلحه دي خارج از صف و ستون افراد سنگیسک

دستور داد مثل خودش ز يها ن ردهکر سريش آماده شد و به ساين نفرات خويمناتر ن و خوشياو با جمهزتر
  .نندکرفتار 

  . دارندید چه مطلبيستادند از آهنا پرسي قاصدان فرا ایه روبروک یوقت
ها  یوناني پادشاه را به یشنهادهايه پکاند  ار داشتهياند و اخت ره صلح آمدهک مذایجواب دادند برا
 جز یا خنست چاره: دادالرخوس جواب ک. ها را به پادشاه معروض دارنديونانيابالغ منوده اظهارات 



 ۵۲

  ه ماکرا يم زيجنگ ندار

۹۹  

 یه ابتدا غذاکها دم از صلح بزند مگر آنيونانيست با ي هم قادر نیا چ فرد زندهيم و هيا صبحانه خنورده
ه نشانه آن بود کام قاصدان شتابان فرا رفتند و زود بازگشتند ين پيدن ايبعد از شن. آهنا را فراهم سازد

  . توقف داشته استیرات بوده در مهان حوالکدار مذا ه عهدهک یگريس دکا يپادشاه و 
اند تا  ز مهراه آوردهي نیها جباست و بلدهائ یونانيد حرف يفرما یه پادشاه مکآهنا جواب دادند 

ا يد آيالرخوس پرسکن ين حيدر ا. نندک یز ارزاق راهنمائکشان را به مريدر صورت توافق و مصاحله ا
اب ي ز هبرهين را نيريه ساکا آنيوگو دخالت دارند و  ه در گفتکشود  ی میسانکل ره صلح فقط شامکمذا

الم کن يبعد از ا. ام مشا به عرض شاه برسديرد آهنا پاسخ دادند شامل مهه خواهد شد، تا پکخواهد 
ه بدون کدند يشان مصلحت آن ديا. نديره مناکن باره شور و مذايرد تا در اکالرخوس آهنا را مرخص ک
  .ابندي یب به آذوقه دسترسيسند تا بتوانند قبل از هرگونه آسير صلحنامه بنويختأ

ار را کرد و کشنهاد موافقت دارم اما زود آنرا ابراز خنواهم ين پيالرخوس اظهار داشت من هم با اک
شنهاد صلح از جانب ما نگران شوند و يردن پکق خواهم انداخت تا قاصدان بواسطه احتمال رد يبه تعو

ش يه سراجنام حلظه مناسب پک یوقت.  گرددیاريله هشيز وسينان سربازان خود ما را نيد اطمي باب مزمن
  .نندکت يشان را به انبار آذوقه هدايشنهاد صلح موافق است و به آهنا گفت زودتر ايه با پکآمد او خرب داد 

ار صلح و سازش داده ه قول و قرکالرخوس هرچند کردند تا راه نشان بدهند اما کت کشان حريپس ا
 دسته عقب را بر یت نگاه داشت و خود فرماندهکار و در حال حريکامال آماده پکبود باز لشگر خود را 

  .عهده گرفت

۱۰۰  

ن يه بر زمک با تنه درختان خرما یه بدون پل قابل عبور نبود ولکدند ي پر از آب رسیهائ آهنا به گودال
 يکالرخوس نک یوه فرماندهين مورد شيدر ا.  فراهم ساختندیپلرده بودند کا خود قطع يافتاده بود و 
 در اجنام ی به دست راست داشت و هرگاه نفریزه خود را در دست چپ و عصائيد او نيمنودار گرد

ز ي نیرد و گاهيکه مي طرف را تنبید دست راست خود را بلند و با ورود ضربتيورز یدستورات قصور م
 از هرگونه امهال و یه مهگکن رفتار او آن شد يجه اينت. منود ی میاري و دستافتاد یها م خود به درون گل

 سال نداشتند اما ساخلوردگان هم یش از سيار شده بودند بکه مأمور آن ک ی عار داشتند افرادیسست
ن و حال ين حيدر ا. ستادندي باز نایاريز از دستيدند خود نيار دکالرخوس را جمدانه به کچون 

ن مهه آب يها ا ه معموال خندقکه سوءظن به او دست داده بود کرا يمنود ز یار ميله بسالرخوس عجک
ه مبادا به امر پادشاه آب در کن بابت بود ي او از ایبدگمان. ه نبوده استک هم یاريندارد و موقع آب

واهند ش خيش در پيه هنگام بازگشت به وطن خوک یالتکها را از مشيونانيها انداخته باشند تا  جلگه
  . سازندکنا شهيداشت اند
ن دهات يدر ا. ه آذوقه را نشان دادنديدند و بلدها حمل هتي رسیت سراجنام به دهاتکن حريدر ح

ه يدن خرما هتيه با جوشانک ترش یها ن شراب خرما و نوشابهيغله به حد وفور وجود داشت و مهچن
 آنرا یار است اما نوع عالک طبقه خدمتکراونان هم هست و خويه در کل بود يخرماها از آن قب. ردندک یم



 ۵۳

 مهرفته یه روک ی ممتاز بود با رنگیخت و درشتياند و آن از حلاظ ر ردهک ی ارباب جدا میده برايچ
  .شباهت به عنرب داشت

   ن تنقالت پسي و تنقالت است، اینيريه شيگر آن خاص هتياقسام د

۱۰۱  

 یجا سربازان برا نيدر ا. رده استک ید سردرد ميتول زود یرفته ولي بشمار میاز صرف شام لقمه دلچسب
ه کل آن مسرور شدند بلکدن شيشان نه فقط از دي از ایليخوردند و خ) ر خرمايپن(ن بار گل خرما يخنست

ه گل را از درخت جدا کنيگردد و مه یز آسان موجب سردرد ميگل خرما ن. از مزه خاص آن هم حمظوظ
  .شود ینند متام درخت پژمرده مک

سافرن، برادر يه قاصدان پادشاه بزرگ وارد شدند، تکن دهات مانده بودند يآهنا سه روز در ا
 با یونانيه فرماندهان ک یوقت. ز از بردگان مهراه داشتندي نیا گر و عدهي دی شاه و سه نفر پارسیبانو

  : منودیل اظهاراتيسافرن توسط مترجم به شرح ذيردند تکآهنا برخورد 

الت که مشا را دچار انواع مشک یه مشا هستم وقتيمهسا) ري صغیايدر آس(من در مقر خود ان يوناني یا«
گمان . نمکه از پادشاه استجازه و مشا را سامل روانه وطن خود کوقت آنست دم يشيش خود انديدم پيد
ن ياز ابعد .  و امتنان شودیونان موجب قدردانيارم، هم مشا را خرسند سازد و هم در متام کن ينم ايکم

باره خبصوص سپاسگزارم  نيه دراکردم کشگاه پادشاه استدعا و عرض ير موضوع را از پيتأمل و تدب
ن ي دارد و عالوه بر ایشکرکوروش بر ضد او عزم لشکه به شاه خرب دادم ک بودم یسکد، چون اول يفرما

 یها سنگر داشتم ول یونانيه در مقابل صف ک بودم یسک او آوردم و تنها ی هم براکیمک یرويگزارش، ن
شته که بعد از ک ین و حالي به اردوگاه مشا آمدم، در مهان حیس با دسته شاهکپا به فرار نگذاشتم و برع

نون مهراه دارم و از جان نثاران شاهند که اک ین افراديگانه او را با مهي بیها يکوروش چرکشدن 
د بتوامن در يد تا شاين اعتدال بدهيد و قره جواب مساعک در خواستم از مشا آنست کنيتعاقب منودم، ا
  شيحدود قدرت خو

۱۰۲  

  ».نمکدا ي پی مشا راه آسانی رهائیبرا
گاه پاسخ دادند و  آن. نندکار ک افی رفتند تا با هم تعاطینارکها به يونانين اظهاراتش، يبعد از ا

 ضد پادشاه جنگ و جدال ه برکم يا ال مجع شدهين عزم و خيما نه با ا«: شان بودي ایالرخوس سخنگوک
ر متعدد در يوروش با معاذکد يدانيه خودتان مکم اما چنانيا ه او را داشتهي بر علیشکرکم و نه قصد لشينک

 ی در وضعیه وک یسپس وقت. ديشانکنجا ي آن منظور تا ایردن شاه بود و ما را هم براکر يصدد غافلگ
را يم زيم او را تنها بگذاري ندانستی و مردانگان شرط مروتيشگاه خدايگر در پي گرفتار شد دکخطرنا

گر وجود ندارد، يوروش دک چون یم وليها و مراحم او برخوردار شده بود يکیش از نيه در روزگاران پک
ه درصدد صدمه و کان است ي در میليم و نه دليز دارينه با پادشاه راجع به سلطنت او سر جنگ و ست

. ميش هستيد فقط خواستار بازگشت به وطن خويايش ني پیالکشم و هرگاه اي باشی قلمرو شاهیخراب
س اگر کم آمد و برعيان در مقام انتقام برخواهي خدایاريازارد با يد ما را بي درصدد برآیسک اگر یول



 ۵۴

م ي خنواهی و جربان خودداریه در قدرت ماست از تالفکد تا آجنا ي منایاري از راه احسان ما را یسک
  ».ردک

د يام مشا را به عرض پادشاه خواهم رسانين پيا«: سافرن در جواب گفتيه تکرات او ن بود اظهايا
ز ي نیان پابرجاست و فروشگاهکما کو فرمانش را به مشا اطالع خواهم داد و تا مراجعتم حالت مصاحله 

  ».م داديبه مشا نشان خواه
روز سوم بازگشت و اظهار  ی شدند ولیها خواه و ناخواه دچار نگران یوناني. امديگر او نيروز د

   از پادشاه به خاطر جنات دادن«ه کداشت 

۱۰۳  

 را یسانکست يه صالح قدر و مقام شاهانه نکگفتند  ی هم خمالفت منوده میاديه عده زکان هرچند يوناني
رد مشا ک اظهار ی ویبار. ان فرار دهد دستورالعمل گرفته استکه بر ضد او سالح برداشته بودند امک
د ين دوست خواهي سرزميکان يه در بازگشت از مکد ينکنان حاصل يد از جانب ما عهد و اطميتوان یم

م گذاشت و در يار مشا خواهيد و آذوقه در اختيم رسانيونان خواهيرنگ و نارو مشا را تا يگذشت و بدون ن
د سوگند يز مشا بايد داشت و متقابال نيد خواهي فروش باشد اجازه خری برایه جنسک یاريهر شهر و د

د ي نشویبيگونه صدمه و آس چيد و سبب هين عبور از قلمرو ما رفتار دوستانه داشته باشيه در حکد ينکاد ي
د آورد پرداخت يه بدست خواهک را ی جنسیم هبايم آذوقه فراهم سازيه ما نتوانکو در هر نقطه هم 

  .»دينک
ش بردند ي دست راست خود را پاد ويه سوگند کسافرن و برادر مليباره توافق منودند ت نيدرا

  .رار منوده با هم دست دادندکار را تکز مهان ي نیوناني یها ها و سردسته ردهکسر
ه مطلومب کنيروم و مهيحال من به حضور شهنشاه م«سافرن اظهار داشت يان تين جريبعد از ا

ز کالت مريز به ايونان خواهم بود و خودم نيحاصل شود بازخواهم آمد و آماده مراجعت دادن مشا به 
  ».ردکمت خواهم يش عزيومت خوکح

۱۰۴  

  ۱۳خبش 
سافرن را انتظار يست روز بازگشت تيگر چادر زدند و بيديکاوس در جوار  هيها و آر یونانيگاه  آن

شان آمده خرب و يان نزد اي از پارسیا گر او وعدهياوس و منسوبان د هيانه برادر آرين ميدر ا» ۱«. دنديشک
ر يا بواسطه سايوروش ک یشکرکت آهنا در لشکه پادشاه مبناسبت شرکخبش آوردند  ناني اطمیها اميپ

  . بر آهنا نداردی قصد و غرضیاقدامات خصمانه قبل
گر توجه ياوس و مهراهانش د هيه آرکمنود  یار مکان داشت آشيوآمدها جر ن رفتيه اک ینيدر ح

ها از رفتار  یونانيه چگونه از آن پس ک شد یل بارزين خود دلي نسبت به حال آنان ندارند و ایچندان
  :داشتنديگر فرماندهان رفته اظهار ميالرخوس و دکمنودند و نزد  یآهنا خشنود من

 ما ندارد؟ تا یر از فناي غیا ه پادشاه نقشهکست يا هنوز واضح نيم؟ آيا ردهکچرا ما خود را معطل «
جا  ني دارد ما را در ای او سعیشوند؟ در وضع فعل کمنايام بر ضد پادشاه بزرگ بيها از ق یونانير يسا



 ۵۵

  ان خود رايرکگر لشيه بار دکنينده است اما مهکند چون قشون خود او پراکسرگردان 
______________________________  

سافرن با دختر پادشاه بوده بعالوه ي تیر مبناسبت عروسيست روز تأخين بي نوشته است ایليسيو دور سي د-)۱(
ح بنظر ين قول صحياما ا. سافرن داديوروش بوده بواسطه خدماتش به تکه با کز ير را ني صغیايومت آسکشاه ح

 ینقل از شرح. (سنده ازدواج ارونتاس ساتراپ ارمنستان با دختر شاه بوده استيا منظور نويرسد و گويمن
  .مترجم) تاب به قلم واتسنکن يگر اين موضوع مندرج در ترمجه ديمربوط به ا

۱۰۵  

ا ساخنت يد هم سرگرم حفر خندق و يرد و شاکه به ما محله خواهد کست ي نکید، شيوجور منا مجع
ونان يان اجازه دهد ما به کند چون حمال است در صورت امکه راه بازگشت ما را سد ک است یواريد

م و با يا ره شدهي معدود در آستانه قلمرو خودش بر او چیه با تعدادکع شود ين خرب شايم و ايبازگرد
  ».ميا ش بازگشتهيشخند در امن و امان به وطن خوي توأم با ریرفتار

  :الرخوس پاسخ دادکاند  ردهيکن اظهارات را ميه اک یسانکبه 
م وامنود خواهد ينکت کدرنگ حر یم اگر بکنا شهيها را در نظر دارم اما اند تهکن نيز متام ايمن ن«

 در ی جنسیسکجه اوال يم و در نتيا ردهک ناروا یاحله رفتارط مصي رغم شرایه با قصد خصومت و علکشد 
ا راهنما يم ثانيه از آجنا آذوقه فراهم سازک خنواهد بود یانکا حمل و ميار ما خنواهد گذاشت و ياخت

رد و مآال دوست و ک ما را رها خواهد یاوس فور هيم آرينکب رفتار ين ترتيم داشت بعالوه اگر به ايخنواه
ش ي پیمنودند راه دمشن ی میه قبال با ما دوستک هم یسانک ی خنواهد ماند و حتی باق مای برایاري

اد است و يه تعداد آهنا زکد در خاطر داشت يم و باينکد فراموش يها را نبا بعالوه رودخانه. خواهند گرفت
 در دنبال یدمشنه با کم يدانيز ميرد اما راجع به فرات نکد عبور يدامن از مهه آهنا بايه من مکتا آجنا 

ش يت خوي محای براید سواره نظاميش آي ناچار پیست بعالوه هرگاه زد و خورديان عبور از آن نکام
م مگر ياند اگر فاتح شو کار چااليه بسکار دارد يالن در اختکه دمشن سواران ک یم در صورتيندار
  »۱«رد؟ کم يشتار توانکاندازه  چه

______________________________  
ه ک یاثرند خبصوص هنگام یار تعاقب بکزات خود در ياد جتهين اسلحه بواسطه وزن زي نفرات سنگ-)۱(

پيش آمده بود، امکان وارد کردن ضربتی را نيافتند در  )ساکوناک(ه در نربد کدمشن به حال فرار باشد چنان
   م. صورتی که سواران در تعاقب دمشن فراری تأثير ضربتی فراوان دارند

۱۰۶  

  . نفر از ما جان به سالمت درخنواهد برديکم يست خبورکرگاه شو ه
ار اوست يه در اختکا ين مهه مزايتوامن باور دارم چگونه پادشاه با ا ین من به سهم خود منيبنابرا

ر شود خالف قول و قرار يمان دارد، تا ناگزي به عهد و پیاجي ما را داشته باشد چه احتیاگر قصد نابود
. »ندکاعتبار  یشنت را بيگانه خوي بیها يکها و چريونانيان و در نظر يشگاه خداي پخود رفتار و در

  .ان داشتيل بين قبي از ایل فراوانيالرخوس دالک
ه واقعا قصد بازگشت به مقر کمنود  ین ميرد و چنکسافرن با مهراهان خود مراجعت يدر آن حال ت

ار با دختر کن سريا. با دسته خود فرا آمد) تانساتراپ ارمنس(ن ارونتاس يومت خود را دارد و مهچنکح
سافرن جلو افتاد و يت. ردندکت کبرده است سپس مهه حر یرده و او را مهراه مکپادشاه ازدواج 

سافرن و ارونتاس يوروش مهراه تکگانه در لشگر ي بیها يکاوس با چر هيز فراهم داشت آري نیفروشگاه
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 خود ین بودند و دنبال راهنمايشان ظنيها متام مدت نسبت به ا یوناني یزد وليروانه شد و با آهنا اردوم
وار  دادند و دمشن یب ميشتر فاصله اردوگاه ترتيا بي فرسنگ يکدو گروه در هر حال با . رفتند یش ميپ

ها  یونانيه ک ی هنگامیگاه. ديگرد یت مي آهنا تقوینيز حس بدبيله نين وسيگر بودند و بديديکمراقب 
زها يل چين قبيپرداختند و از ا یق ميا عليزم و يردن چوب و هک به مجع ی حمل واحدها در يکو چر

مودن سه يبعد از پ. ديگرد ی مید بر حس بدخواهيه مزکافتاد  یان آهنا تصادم اتفاق ميساختند ميفراهم م
  واريمنزل به د

۱۰۷  

ار گذاشته بودند ک اسفالت ه باک یوار از آجرين ديدند و داخل حمدوده آن شدند ايرس» ۱«ا يمعروف مد
ست فرسنگ است و از ياند طول آن ب گفته یست پا عرض و صد پا ارتفاع داشت و ميساخته شده بود ب

ر يمودند و در مسيگر راه پياز آجنا هم دو منزل هشت فرسنگ د. بابل چندان دور واقع نشده بوده است
. ق ساخته بودنديله هفت قايه بوسک ی پلیگري پل ثابت داشت و ديکیه کردند کانال عبور کخود از دو 

 و يکه ابتدا هپن و سپس بارکد ي جدیز جماري بوده و از آجنا نیاناهلا از رودخانه دجله جارکن يا
ان ي جماور جریشود در اراض یده ميونان دي هم مانند آنچه در مزارع ارزن در کیوچک یها یباالخره جو

  .داشت
» ۲ « تاسيت به نام سي بزرگ و پرمجعیه در جماورت آن شهرکگاه به رودخانه دجله آمدند  آن

با ي زکینار پارکن شهر در ي ايکیها در نزد یونانيا فاصله داشته يه تا رودخانه پانزده استادکبوده است 
  .ب دادندياردوگاه ترت

گانه از رودخانه گذشته آن طرف دجله ي بیها يکل داشته چري درختان انبوه از هر قبکن پاريا
  .ها نباشند یوناني یبان دهيردو زدند تا در معرض دا

ش آمد و از ي پیزدند مرديزنوس و گزنفون اتفاقا در جلو اردوگاه قدم مکه پروکبعد از صرف شام 
 از منون نربد یاو امس. ندکزنوس مالقات کالرخوس و پروکتوانسته است با  ید چگونه ميپاسداران پرس

   هک یوقت. ه دوست منون بوده، آمده بودک اوس هيه ظاهرا از جانب آرکبا آن
______________________________  

ن دفعه در يوار گذشته اين دي ای از حدود اصلینينش ن عقبي هنگام محله و باز در حيکیها دوبار،  یوناني -)۱(
حمدوده آن ه هنوز پابرجا بوده و داخل کدند ي به آن رسیا مت به طرف شرق در جهت بابل در نقطهيموقع عز
  .شدند

)۲(-Sittace   

۱۰۸  

اران وفادار يه کباذ  اوس و آرته هيمن از طرف آر«: رد آن مرد اظهار منودک یزنوس خود را معرفکپرو
د يه مراقب باشکاند  ام و به مشا اخطار فرستاده وروش بودند و نسبت به مشا هم اخالص دارند آمدهک

 جماور مستقر شده است و باز به مشا ک در پاریالنکه قشون کرا يها شبانه بر مشا بتازند ز يکمبادا چر
سافرن قصد دارد شبانگاه آنرا خراب يه تکرا يد زينک یه پل رودخانه دجله را نگهبانکاند  هشدار داده

دن يبا شن» ندکانال گرفتار کن رودخانه و يه راه عبورتان را مسدود و مشا را بکنست يند و مقصودش هم اک
دن آن يالرخوس از شنک. ردکرار کام خود را تيه پکالرخوس بردند کشان آن مرد را نزد ين اظهارات ايا

 یمک» ۱«ه در آجنا حاضر بود ک ی مرد جوانیول.  شدکمنايار نگران و بيحرفها سخت برآشفت و بس
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د نت دارينند و هم پل را خراب با هم مباکه قصد دارند هم محله کد سپس اظهار داشت آن دو قول يشياند
 دارد پل را ینند چه لزومکا مغلوب اگر فتح يشوند  یا فاتح ميور شوند  ه اگر محلهکواضح است «و افزود 
 یم داشت وليدام آهنا راه فرار و جنات خنواهکچيگر هم باشد باز ما از هي دی اگر پلهاینند؟ حتکخراب 

ه به حد وفور کبعالوه هرچند . داگر فتح با ما باشد بواسطه پل خراب راه فرار خود آهنا بسته خواهد ش
  .» آهنا خنواهد بودکمک قادر بیسکنفرات دارند اما اگر پل خراب شود 

د او جواب داد يانال را پرسکن دجله و ين اظهارات از قاصد فاصله بيدن ايالرخوس بعد از شنک
 فاش شد سپس. ن آن دو حدود دهات متعدد و چند شهر بزرگ واقع استي است و در بی طوالنیمسافت

   کنا شهيرده بودند چون خود آهنا اندکن روانه يام دروغيها آن مرد را با پيکه چرک
______________________________  

   م. اند منظور خود گزنفون است ها نوشته ی بعض-)۱(

۱۰۹  

ز دو طرف انال اکنند تا دجله و کره را قرارگاه ثابت خود يها پل را خراب و جزيونانيه مبادا کنمودند مي
انال و رودخانه را خبود کن يه بيها ارزاق ناحيونانين صورت يپنداشتند در ا یه مکحفاظ آهنا باشد، 

ار مشغول کشت و ک بوده و برزگران به یزي هپناور و حاصلخیه در آجنا اراضکرا ياند ز دادهياختصاص م
  .نندکام يه قه بر ضد پادشاک شود یگاه عناصر ن بود آن حمل پناهکبودند بعالوه مم
 حفاظت پل گماشتند اما ی هم برای نگهبانیها به استراحت پرداختند وليونانيان ين جريبعد از ا

ه پل قابل ک بود کیدند گزارش مأموران هم حاي از دمشن ندیامد و اثري بعمل نیا ه محلهيچ ناحياز ه
خته شده بود در شرف عبور ام متام ساکق با استحي و هفت قایله سيه بوسکسحرگاه از پل . عبور است

شان ين عبور ايه پل را در حکد يسافرن بودند خرب رسير تکه در لشکها يونانيه در آن حال از بعض کبودند 
نان درباره عبور آهنا گلوس يد اطمي مزیبرا.  بودیز ساختگين خرب نيمورد محله قرار خواهند داد، اما ا

از دجله تا چهار منزل . د تاخت فرا رفتي در حال عبور دها رايونانيگر جلو آمد و چون يبا چند نفر د
عرض بود و ) صد پا( پلتروم يک یه داراکدند يوس رسک سيش رفتند و به رود فيست فرسنگ پيگر بيد
 یها با برادر ناتنيوناني آن یه در حوالکواقع بوده » ۱ « سي بنام اوپیجا شهر بزرگ نيدر ا.  هم داشتیپل
گفته است  یه خود مکباتان چنانک از شوش و ایر انبوهکاو لش. رده بودندکرد ر برخويوروش و اردشک

ردند يکه عبور مک یونانير کردن لشکبرده، عده خود را متوقف ساخت و بنظاره  ی می قشون شاهیبرا
  .پرداخت

______________________________  
)۱(-Opis   

۱۱۰  

نمود و ضمن توقف ي درنگ می عبور گاهنيداد و در حيت مکف حريالرخوس عده را در دو ردک
ز تعداد يها نيونانيجه بنظر خود يد در نتيگرد یر او هم متوقف مک رسد باروبنه سراسر لشیا طوالنيوتاه ک
رت يها به حيوناني رشته دراز صف ی از متاشایمنود و آن ناظر پارس ی معتنابه میليشان خيان ايرکلش

  .افتاد
ده متعلق به کردند و به دهک ی فرسنگ طی، سیرا، شش منزل صحرائا يوار مديجا سامان د نيدر ا

رده بود و کن دهات را رها يوروش اک به یسافرن با قصد اهانتيآمدند و ت) وروش و پادشاهکمادر (زاد يپر
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ن دهات آذوقه فراوان يدر ا. ان گذاشتيونانيار ي تاراج در اختیه را براين آن، بقک بردگان سایبه استثنا
مودند در يست فرسنگ راه پي بیابانيز چهار منزل بينجا نياز ا. گر فراهم بودي دیزهايم و بسا چو احشا

 یدر امتداد رودخانه در منزل اول به شهر بزرگ. ه رودخانه دجله در مست چپ آهنا قرار داشتک یحال
ه با پوست کقها يله قاير و شراب بدست آوردند و بوسيها از آجنا نان و پنيکدند چريرس» ۱ « انهکبنام 
  .ردندکه شده بود رودخانه را عبور يوانات هتيح

______________________________  
)۱(-Caenae   

۱۱۱  

  ۱۴خبش 
 یط. ه چهار پلترا هپنا داشت و سه روز در آجنا درنگ منودندکدند يسپس به رودخانه زاپاتاس رس

الرخوس کن يبنابرا. وستي به وقوع نپیا د اما فتنهي رسیها به حد اعلينين مدت خواه و ناخواه بدبيا
ن يب دهد تا اي ترتیا سافرن جلسهين به جدال منجر شده باشد با تيار طرفکه کدرصدد برآمد قبل از آن

  . منودیسافرن هم اظهار آمادگيت. ردکشنهاد مالقات ي فرستاد و پیپس قاصد. ابديسوءظنها خامته 
  :ن اظهار داشتي چنالرخوسکردند که آندو با هم مالقات ک یوقت

 باز یم ولي نرسانیا گر صدمهيديکه بکم يردکم و عهد ين سوگند خورديه طرفکست ي نیديترد«
اط يم رسم مراقبت و احتيان هستين جريه ناظر اک و ما هم ینگر یشود تو ما را چون دمشن م یده ميد
 و به ی بر ضد ما داریاليو خه تو قصد کامد ي بدستم نیلي دلیاوکنجکم اما چون بعد از يا شه ساختهيپ

ن مالقات افتادم ير اکم بفيستي نسبت بشما نیگونه صدمه و آزار چيشه هيز اصال در انديسهم خود، ما ن
 یدامن موارد قبليه مکرا يم زين برداري متقابل را از بیاعتماد ی و بینين بدبيم خطر و وامهه ايد بتوانيشا
گر يديک از یز فقط بواسطه سوءظن، افرادي نین و آن و گاهي اتي از سعای ناشیه گاهکار بوده است يبس

 وارد سازند و در یارک یده باشند ضربتي دیبيه آسکش از آنياند پ اند و خواسته  شدهکسخت ترسنا
   جه صدماتينت

۱۱۲  

ن چون ارجح است از راه يبنابرا. اند  نداشتهیه اصال غرض و مرضک وارد آمده است یسانک بر یلک
ه کام تا بتو خاطرنشان سازم  نجا آمدهي باین منظوري چنیوءتفامهات برطرف شود پس براره سکمذا
ان سوگند خورده، آهنا يز ما به خدايه اوال و باالتر از هر چکرا ي ندارد زیات نسبت مبا موجب یاعتماد یب

ند بنظر کرفتار مان ين پيه برخالف اکس کن ما باشند و هريه مانع خصومت و نقار بکم يا را شاهد گرفته
د چه ي و به امیان انسان با چه توان جسماني با خدایزگيه در ستکرا ي خنواهد بود، زیمن آدم رستگار

ا به چه ي سازد و ی قادر است خود را خمفيکیدام ظلمت و تارکا در يان جنات دارد و ک امیملجأ و پناه
ز يس نک ار مههکان است و در يخداد اقتدار يز در مهه جا دريچون مهه چ. دي پناه جویمکدژ مستح

ت يد محايان پابند هستم و به اميشنت در درگاه خداين من به عهد خويبنابرا. ان تسلط متام دارنديخدا
 هم خود ما تو را در حال حاضر یم، از حلاظ جنبه انسانيا  بستهیه با هم عهد دوستکآهنا بوده است 

ارها بر ما آسان خواهد گذشت و از هر ک متام یر ما باشاويرا اگر يم زيمشار یش مي خوین حاميبزرگتر
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 ما یت تو راههاي بدون محایم ماند ولي هم حمروم خنواهیم و از رزق و روزيان عبور دارک امیا رودخانه
 بس دشوار یارکم و عبور از هر رودخانه ما را يشناس یه راهها را منکرا ي ز-وستيبست خواهد پ به بن

 یز تنهائيم نين شق ترس و بيخت و بدتري ترس ما را برخواهد انگیدسته و مجاعتدن هر يخواهد شد و د
م يزيانتهاست و اگر حالت جنون بر ما غالب شود و خون مشا را بر ی بیهاياست چون خود منشأ گرفتار

 تازه و یه خود دمشنکرد کم يش خود را با پادشاه طرف خواهينعمت خويشنت ولکست با يا مسلم نيآ
  م اگرينيکارا اقرار مک نزد تو آشیوانا است بارار تيبس

۱۱۳  

  .م ساختي حمروم خواهیدها و انتظارات درخشانيم خود را از نوينکنسبت بتو قصد صدمه و آزار 
ن نفر در يتر ن و برازندهي تر- ستهيدم شايديه مکوروش داده بودم ک یمن از آن جهت دل بدوست«

ار ي و اختکنم آن مليکگران بوده است و حال مشاهده مي بد و احسان نسبتيکیان متام مهگنان در نيم
  .یان دارکماکش را هم يه مقام و قدرت خوک ید اقتدار تو است در صورتيوروش درک

 است ی تو را نگهبان و حامکنيشه خطر و خصومت داشت ايوروش از آن اندکه کسطوت پادشاه 
 تو را از دست بدهد؟ از یبرخواهد آمد دوستوانه درصدد يدام دکن منوال است يارها بدکه وضع کحال 

من . ی ما باشیز متقابال طالب دوستيدوارم تو نيه مبوجب آن امکمشارم  ی برمیليگر داليطرف د
نم بتوامن يکارم باشد گمان مي در اختیافک یمزاحم مشا هستند و اگر قوا» ۱«ها  یسيه مکستم ياطالع ن یب

 یگريف ديه دردسرند و باز طوايز مشا را ماين» ۲«ها  یس یدامن پي م سربراه فراهم سازم ویاز آهنا اتباع
 نسبت به امن و یشتريجاد مزامحت بيتوامن مهه آهنا را از ا ینم ميکال مي دارند و خیه رفتار مشاهبک

د ي هستی و ناراضکیند از آهنا خبصوص شايگو یه مکان هم ي بازدارم و راجع مبصری قلمرو شاهیآسودگ
افت؟ يد يجا توانک ی هبتریروير دست خود دارم نينون در زکه من اک یا از نفراتي آهنا آیوبک سریبرا

 از يک هر یتوانيتو، هم م. ميدهينند مورد توجه قرار ميک میرامون خودت زندگيه پک را یحال افراد
 یاريستله دي بوسی دهی از آهنا را گومشالی بعضی و هم اگر خبواهیاور باشين دوست و يآهنا را هبتر

  ما فقط. یشان را مقهور سازي توانست اینفرات من خواه
______________________________  

   م.  داشتندیشکران رفتار سريومت اکه غالبا نسبت به حکر ي صغیاي از اقوام آس-)۲ و ۱(

۱۱۴  

حم تو در راه ه از مراکز ي نیه در اثر امتنان و سپاسکم بود بليره خدمتگزار تو خنواهيخاطر مزد و جبه 
 تو نسبت یاعتماد یر از بيرم ناگزيگ یار را در مد نظر مکنهمه افيه من اک یوقت. ميش داريجنات خو

 یه سعک را بدامن یارکن يريار خوشوقت خواهم شد نام آن آدم شيشوم و بس یرت ميخبودمان دچار ح
سافرن به يه تکالرخوس کن بود اظهارات يا» م؟يه ما بر ضد تو قصد خصومت دارکدارد جمابت سازد 

  :ل پاسخ داديحنو ذ
ن يرا با داشنت چنيدهم زيه اظهارات معقول تو را گوش مکار خوشوقتم يالرخوس، بسک یا«

. دي رسانی فقط خبودت صدمه خواهی ناروا بر ضد ما در سر داشته باشیالي اگر باز قصد و خیاتينظر
 هبتر است حرفم را گوش یجهت سوءظن دار ی بز نسبت بپادشاه و منيه ثابت شود تو نک آنی براکنيا
زات يار با جتهيادگان بسي و پیافک و یا سواران وافيم آي مشا بودی طالب نابودیاگر ما براست. ینک
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 در حال ین خطه هپناور حتيه اک ینيکق منيا تصديم؟ آيا ار نداشتهي محله به مشا در اختی براینظام
د يرد و باک عبورتان فراهم خواهد یالت براکرود بسا مشين دوست بشمار ميه مشا را سرزمکحاضر 
 اشغال و از عبور مشا کیشيه مهه آهنا را پک ساخته است يکد و از ما نينک یها را ط وهکم ي عظیها رشته
م توانست يل خواهيه در صورت متاکست ي بزرگ در تصرف ما نیها م؟ مگر رودخانهينک یري گ-جلو

له فراهم يم و مهه مشا اگر ما وسي از افراد مشا را در آجنا تلف سازیاريم بسياگر سر جنگ داشته باش
م يتوانيار ما لنگ باشد باز مکن موارد هم يد داشت؟ و اگر در مهه ايان عبور از آهنا را خنواهکم امينکن

ه کم و هر اندازه هم ي جان مشا سازی را بالیم و با سوخنت آهنا قحطيندازيان حمصوالت بيآتش در م
   یارک ید باز با گرسنگير باشيجاع و دلش

۱۱۵  

 یه خطرکم ي درافتادن با مشا داری گوناگون برایها  راهینيب یپس م. از جانب مشا ساخته خنواهد بود
ان ناپسند ي و در درگاه خدایه بدناميه در نظر خلق ماکم ينک یارکنرو چرا ياز. ردکهم متوجه ما خنواهد 

  .باشد
 ی و خواریل اضطرار راه پستياند ناچار بر سب چارهيل و بي فاقد وساکه پاک یسانکرا فقط يز

ار کان يشگاه خداي و در پیش با مردم بدرفتاري احراز منظور خویه براکنند و بر آن سرند يکار مياخت
 مغز و ک سبیم و نه اشخاصيانصاف ی چندان بیه ما نه افرادکالرخوس بدان ک یپس ا. نندکناصواب 

  .نادان
 دست دراز یارکن يم باز بچنينکم مشا را نابود يتوانست یه مکد پس چرا با آنيتوان پرس ی میول

نم تا با کها را جلب يونانيام اعتماد  خواستهيه من مکلش آن بوده است يد دليامال مطمئن باشکم؟ يا ردهکن
ر و ي خنجا آورده است از راهيا به اي از سواحل دریله مزدوريوروش بوسکه ک يکمهان نفرات چر

ن است تو مرا که ممک را یاما جهات متعدد.  باز گردمیه بآهنا خواهم منود هبمان حدود ساحلک یاحسان
دامن چه تنها پادشاه حق دارد ين آنرا ميتر  و من عمدهیا  فقط چند مورد را بر مشردهیسودمند واقع شو

 خواهد ی مشا بآسانیاريه با کز هست ي نیگريس دک یراست بر سر بگذارد ول) ارايت (یاله شاهک
  »»۱«.  ماست راست بگذاردی قلبیه آرزوک را یالهکتوانست 
   یمي صادق و صمیالرخوس آدمکسافرن در نظر يان تين طرز بيبا ا

______________________________  
 شود الرخوس وامنودکه به کن منظور ي ظاهرا به ایران بوده است و دومي ایر آداب دربارک مورد اول تذ-)۱(
   م. ها بوده استيوناني یز خواستار دوستيل نين دلي را در سر داشته و به مهی تاج شاهیسافرن آرزويت

۱۱۶  

ه ما را کست ين نيا غرضشان اي دارند مبا نسبت هتمت بدهند آیه سعکپس آهنا «: الرخوس گفتکمنود، 
ن يا آهنا سزاوار بدتريست آامال فراهم اکن ين طرفي بینه دوستيه زمکگر سازند و حال آنيديکدمشن 

ند به آهنا ي تو نزد من آیها ها و سردسته ردهکاگر از سر«رده گفت کق يسافرن تصدي؟ ت»ستنديعواقب ن
الرخوس ک. »یال توطئه داريرم خکند تو بر ضد من و لشيگو یه مک را خواهم گفت یسانکپرده نام  یب

دام عناصر راجع به تو ک به تو اطالع خواهم داد زيخودم آهنا را خواهم آورد و متقابال ن«اظهار داشت 
  .»آورند یاخبار م



 ۶۱

ه شام در نزد او کالرخوس خواست کار منوده از يسافرن مالطفت بسيوگو باز ت ن گفتيبعد از ا
سافرن يه با تکان بازگشت نه تنها واضح ساخت يونانيالرخوس باردوگاه که ک یگر وقتيروز د. مباند
سافرن دعوت يه تک را یرار منود و افزود افرادکده بود تيه شنک را هم یاظهاراته ک دارد بليک نیروابط

سته جمازات خواهد بود ياورد شايش بياساس پ ی بیان هتمتيونانيس از کد مهه بروند و هر يرده است باک
ه ين اهتامات از ناحيپنداشت ايالرخوس مک. د مشرديشه و دمشن بايانت پيها خيونانيو او را نسبت ب

ز يه بر ضد خود او نکسافرن مالقاهتا داشته بلياوس با ت هيمنون است چون او نه فقط به اتفاق آر
ن يان را بطرف خود جلب و بديرکه مهه لشکن بوده است ي اینموده و قصدش هم از تبانيات ميکحتر
باشند و ر طرفدار او ک لشیل داشت متاميز ميالرخوس نکاما . ندکن يسافرن را تأميله التفات تيوس
  .ن را از سر راه خود بردارديخواست مزامحيم

ها  ها و سردسته ردهکد سريه نباکد منودند کيالرخوس خمالفت و تأکشنهاد ي با پیا سربازان عده
   سافرنيست حبرف تي بروند و صالح نیمهگ

۱۱۷  

و ) ژنرال (ردهکه پنج سرکت حاصل شد يد تا رضايالرخوس با حدت متام اصرار ورزکاما . اعتماد منود
  .د جنس بفروشگاه بروندي خریست نفر هم سرباز براين در حدود دويست سردسته و مهچنيب

، یزنوس بئوسکپرو. ها را بداخل دعوت منودند ردهکدند سريسافرن رسين عده بدرگاه تي ایوقت
رون يه بک یهائ ن سردستهين حي در ا- ی، و سقراط آخنیونکالرخوس الک، یادکاس آري، آجیمنون تسال

 سوار شروع بتاخت و تاز منوده هبر یهايک از چرین حال بعضيدند و در مهيمانده بودند به قتل رس
ن تاخت و تاز يه از اردوگاه خود ناظر اک یانيوناني. دند از پا درآوردنديا آزاده رسي خواه غالم و یوناني

در حال فرار به اردوگاه آمده  یادکارخوس آريکه نکنيردند تا ايکه سواران چه مکر ماندند يبودند متح
ها يونانين خرب ياز ا. ر خورده بود داشته شرح ما وقع را باز گفتيه تکمش که دست بر شک ینيدر ح
 مهه آهنا یر به اردوگاه آهنا بتازد وليدند دمشن بدون تأخيترس ی زود اسلحه برداشتند چون میمهگ

رفتند، فرا يوروش بشمار مکاران ين يه باوفاترکترادات ياوس، آرتاازوس، و م هيامده بودند فقط آرين
 یانيبعالوه پارس. ده و شناخته بوديسافرن را هم ديه با آهنا، برادر تک اظهار داشت یونانيمترجم . آمدند

ه آن دسته جلو آمدند فرمان دادند هرچه کنيمه. صد نفر بوديجوشن پوش وارد شدند، عده آهنا س
 یونانيسپس دوژنرال . نندک را ابالغ یاميند تا از طرف پادشاه پيش آي هست پیونانيفرمانده و سردسته 

ز ي و با آهنا نیمفاليتوس ست هي سوفریگري دیمن نور اورچهيلک يکیبا چند نفر نگهبان جبهه، جلو رفتند 
   سخت نگران) دوست خود(زنوس که از سرنوشت پروک یگزنفون آتن

۱۱۸  

 یوقت. د اجناس بفروشگاه رفته بودي خری برایا  اتفاق عدهن موقع بهيسوفوس در اياما خور. شده بود
 یالرخوس چون رفتارکها يوناني یاوس اظهار داشت ا هيها بفاصله صدا رس آمدند اريونانيه ک

شته شد اما کد و ي عمل خود رسیرده بود به سزاکارانه داشته و برخالف شروط مصاحله اقدام کتبه
اند و راجع خبودتان هم پادشاه   او را آورده بودند مورد احترامیزينگا زنوس و منون چون اخبار فتنهکپرو

وروش غالم او تعلق که به کد اسلحه مشا مال اوست يگو ید و مينکم يش را تسليه اسلحه خوکفرموده است 
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  .داشته است
ن يتر ه پستکاوس  هي اریا«:  آهنا بودینور سخنگويلکها جواب دادند و يونانين اظهارات يبه ا

ان و در نظر خلق يشگاه خدايا در پيد آيرفتيوروش بشمار مکاران يه از ک ی افرادی و مشا ایفراد هستا
ه کها فراموش شود و با آن ید و دمشنيد با ما دوست باشيا د سوگند عهد بستهيه بقکه با آنکد يشرم ندار

ن افراد يتر ن و پستيتر مانيا ی بهکسافرن يد و با تيورز یانت ميم حال مبا خيا مان خود پابند بودهيما به پ
ه به کد بلينيکد نابود ميا مان بستهيشان عهد و پيه با اک را یسانکروزگار است مهدست شده نه فقط 

ه کرباز معلوم شده بود ياوس گفت از د هيد؟ اريا ش آمدهيز نارو زده باتفاق دمشنان بر ضد ما پين نيريسا
ن حرفها يدن ايبا شن. م قصد توطئه داشتهيشان هستيه با اکه ما سافرن و ارونتاس و مهيالرخوس بر ضد تک

رده کمان خود عمل يالرخوس واقعا از شروط مصاحله عدول منوده و برخالف پکاگر «: گزنفون گفت
زنوس و منون کاران نابود شوند اما راجع به پروکه تبهکنست يسته آن سرنوشت بوده چون حق ايباشد شا

  نجايرده ما هستند آهنا را باکاند و سر ردهک يکی درباره مشا نچون بنابر گفته خودتان

۱۱۹  

ر را ارائه ي و تدبین رأياند هبر دو دسته مشا و ما هبتر نيست چون دوست طرفي نیديرا ترديد زيبفرست
گر بصحبت پرداخته بودند، يديک با یه مدتک نداده و بعد از آنیها جوابيکن گفتار چريبا. خواهند داد

  .دفرا رفتن

۱۲۰  

  ۱۵خبش 
ر شدند آهنا را حضور پادشاه برده به فرمانش يها دستگ ردهکه گذشت سرک یه بنابر شرحکبعد از آن

اند،   داشتهیه با او سابقه آشنائک یسانکق مهه يالرخوس نام به تصدکشان ي از ايکی. دنديسر بر
ها در  یه اسپارهتا و آتنک یترا اوال وقيار بود زيک و حبد افراط دلباخته جنگ و پی واقعا نظامیعنصر

ن صلح برقرار گشت او دولت خود ين طرفيه بکنيت منود سپس مهکحال نزاع بودند در مبارزات آهنا شر
و چون منظور خود را از جانب » ۱«اند  ه صدمه و خطر بودهيها ما یوناني یها برا کیه تراکرد کرا جماب 

 خرسونس یه در آن سوکها  کی عزم جنگ با ترا بهیشتکبه حنو مطلوب حاصل داشت با » ۲«افورها 
مت يالرخوس هم عزک داده و چون یر رأيي تغیاما افورها بنابر موجبات. دياقامت داشتند رهسپار گرد

 منوده راه یچيشان سرپي او از فرمان ایورنث، دستور بازگشت دادند ولکستموس يرده بود او را از اک
وم کمه اسپارت حمکأت حاي از طرف هین نافرمانيجه اي در نت.پونت ادامه داد خود را به مقصد هلس
   خنتيل او در برانگيدال. وروش درآمدکست به خدمت يزيد ميه در حال تبعک یمبرگ شده بود و هنگام

______________________________  
   م). یه فعلکي تریقسمت اروپائ (کیه خرسونس تراي در ناحیوناني مهاجران -)۱(
   م. مه اسپارت بودندکأت حايا پنج نفر و ه افوره-)۲(

۱۲۱  

  . پرداختيکوروش به او ده هزار درک یبار» ۱«ور افتاد کگر مذي دیوروش جاک
ها  کی فراهم ساخت تا بر ضد ترایه لشگرکفتاد بلي نیگذران ر خوشکن مبلغ او به فيافت ايبا در
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 یبش بودند و آن جنگ تا روزي مورد هنشانيز ايست داد و از آن پس نک شیند و آهنا را در نربدکجنگ 
 یشک، در لشگریرو باز به عشق جنگاور نياز. اج افتاديوروش را به لشگر او احتکه کدوام داشت 

  .ردکت کوروش شرک
تواند از راه صلح بدون  یه مکه با آنک عامل آنست یپرست  به نظر من دال بر جنگین رفتاريچن

دهد و اگرچه قادر است فارغ البال يح ميند باز جنگ را ترجکا حتمل صدمه حظ خاطر حاصل ي یبدنام
 در راه جنگ و یه رجنکنيهند آن هم بشرط ا یند رنج و زمحت را رجحان مکست ي زیدر حال آسودگ

خماطره نگاه دارد با راه انداخنت زد و خورد آنرا هدر  یتواند مال خود را ب یه مک یز باشد و هنگاميست
ا يدهد و يش زر ميس به خاطر معشوقه خوکه فالن ک ید گفت مهان قسميس باالرخوکدر مورد . دهديم

خته و عشق او به جنگ و ير یز پول ميز در راه جنگ و ستيند او نک ی پول خرج میگذران  خوشیبرا
 نداشته کیه از خطر باک هم به آن سبب عاشق جنگ بود یاز طرف. ن رفتارش بوده استيزه ايجدال انگ

ارانش اذعان ک مهیه متامکت دهد و چنانکده بود تا افراد خود را بر ضد دمشن حرو شب و روز آما
ار ک استعداد فراوان در یاند و گفته.  و خونسرد بودکبا یز او مهواره بيم و وحشت نيدارند در حببوحه ب

  ه باک داشته یفرمانده
______________________________  

د منظورش ين باب ننوشته و شاي در ایزيگر خود چيا در آثار ديو »  نفربازگشت ده هزار«تاب ک گزنفون در -)۱(
   م. ر منوده استکتاب آن مطلب را ذکن يه در فصل اول مهکن بوده يا

۱۲۲  

ار در ي بسیستگيگر مهارت و شايس دکش از هر يتناسب نبوده است مثال ب یاش ب یعشق و عالقه جنگ
ارا کان خود هم آشيد و به مهه اطرافيگرد ین آذوقه نفراتش ميه و تأميه موجب هتک داشته یليد وسايمته

  . ندارندیه جز اطاعت فرمانش راهکداد ينشان م
 داشت و ی خشنیافه عبوس و صدايق. ر بوديگ ارها سختکه در کآمد  یجه از آجنا بدست مين نتيا

مان يش پشيرده خوک اوقات از یه بعضک یرد حبدک ین خشم افراد را سخت جمازات مي در حیگاه
ه و يه در آن اصل تنبک یپرداخت و معتقد بود لشگر یهات مي از راه موجه و معقول به تنبیگشت ول یم

ه کاند  ردهکاز قول او نقل . ه ننگ خواهد شديارش لنگ و وجودش سراجنام ماک نباشد یجمازات جار
 در مقابل دمشن یداريپاا ي درباره دوست و یآزار یا بي درست ی، پاسداریده داشت از آن سربازيعق
ن خطر افراد از او اطاعت ين در حيبنابرا. شتر از دمشن بترسديه از فرمانده خود بکتوان انتظار داشت يم

افه عبوس او ياند در قبال خطر ق گفته یاند چون م داده یح مني را بر او ترجیچ فرماندهيتام داشتند و ه
 و جنات یرو دال بر رستگار نير ضد دمشن و از از عزمش بکیاش حا یريگ شود و سخت یوفان مکش

ر دست يگذشت و آهنا ز یه خطر مک یمنوده اما وقت ی منیريگ گر سختي دیروزيبوده است و با احراز پ
 نداشته یا بت و جربزهيه به نظر آهنا هکرا ياند ز ردهيکش مکافتادند زودتر  ی میگرير ديگ فرمانده سخت

 را یرو سربازان نسبت به او مهان رفتار نياز. ده استيرسي نظر مر بهيگ ه مهواره خشن و سختکبل
 با حالت ارادت یه احدکن مناسبت هم بود ي خود دارند و به مهیان به آموزگار دبستانکودکه کداشتند 

   هکردند ک یرد و بدان جهت اطاعتش را ميکت مني از او تبعیرخواهيا خي
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۱۲۳  

ه يه در ساکني مهیعش بودند وليگر مطي دیا جهات اضطرارياج و يا در اثر احتي بود ی رمسیفرمان
ز ي سربازانش نیار آمدک از یم بارزيگشت از آن پس عال ی بر دمشن منودار میرگي او آثار چیفرمانده

ن انضباط يم جمازاتش رفتار قريردند و از بک یشد چون با او در برابر دمشن احساس اعتماد م یار مکآش
اند امر و فرمان  ه گفتهک یالرخوس اما بطورک یص فرماندهي از خصایا بود مشهن يا. منودند ی میعال
  . هنگام مرگ پنجاه ساله بودیو.  را هم دوست نداشته استیاحد

 برجسته و اشتهار داشته و بواسطه یارهاکاق فراوان به ي اشتی از اوان جوانیزنوس اهل بئوسکپرو
 یماتيسب تعلکرا پرداخته و بعد از » ۱ « ین یونتک لاس اهليس گزاف گرجيد حق تدرين عالقه شديمه

، با یله احسان و خبشندگيرده بود و بوسک را احراز ی سروریستگيه شاکپنداشت  یر دست او ميدر ز
ه از آن راه کد داشت يت منود و امکوروش شرک یشکافت و در لشگري یعناصر سرشناس زمانه خود دوست

ن مقاصد و آرزوها يه عالقه تام در احراز اک ی در حالیان فراهم سازد ول و مال فراویع و قدرت وافينام رف
 از مقاصد مزبور يکچ يل هيه از راه ناصواب طالب حتصکگذاشت  ی منی شبهه باقیداشت باز جا

ه کنيا ايش برسد و يامال به مطلوب خوکا ي ینام  و خوشیله درستيداده است بوسيح ميه ترجکنبوده بل
  . نشوداصال مرادش حاصل

ن ين روا بوده اما فاقد اي داشته و فرمانش بر افراد وزیز او منزلت شاخمي نیاز حلاظ مقام رهرب
  ايه در سربازان خود احترام و کاستعداد 

______________________________  
) رهي ل۳۷۵(نا ي م۱۰۰ن او به مبلغ يس سنگيان شهرت حق التدرير در فن خطابه و بياس استاد شهي گرج-)۱(

   م. ار داشته استيه خود او شهرت بسکمهان اندازه بوده 

۱۲۴  

شتر از ترس آهنا نسبت به خودش بوده و يس در واقع وامهه او از نفراتش بکبرع. ندکجاد يحس ترس ا
 آهنا نگران یشتر از احتمال نافرمانيشنت بيان افراد نسبت به خوي در میزاريد بيه از تولکداشته يپنهان من

  .بوده است
ارشان که خدمت و ک ی است از نفراتیافکه کن بوده ي ایده او درباره فرمانده و شرط فرماندهيعق

ن رفتار يجه ايدر نت.  منودیار خوددارکردن عناصر خطا کن يد و از حتسيسته است متجيدرست و شا
دوبار در بن ی مردم بی منودند ولیار نسبت به او مهي بسیرامونش بودند دلبستگيه پک یافراد صاحل

او در موقع مرگ . ستيار دشوار نکه درافتادن با او کال ين فرض و خيآمدند با ا یه او برميصدد توطئه عل
  . ساله بودیس

داده و از آن جهت مقام  ی در گرد آوردن ثروت سرشار نشان میارا حرص فراوانک آشیمنون تسال
 ی را هم براینام منزلت و خوش.  بشودیشتري مال بیآور له مجعيه وسکخواسته است يع مي رفیفرمانده
اب خالف از ک با ارباب اقتدار بود تا در صورت ارتیالن طالب و مهواره مترصد دوستک یها استفاده

ه کپنداشته است  یه در سر داشته مک ی احراز مقاصدی برایو. فر و جمازات دچار وامهه نباشدکيبابت 
ن محاقت ي را عیقت دوستيرو صداقت و حق ني است ازب بودهين راهها تقلب و نارو و فريتر يکنزد
  .انگاشته است یم
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منود خود  ی می دوستی ادعایسکرد و اگر هم با ک ی احساس حمبت منی او نسبت به احدکبدون ش
 در یرد ولک یشخند منيگاه دمشن را ر چيه.  داشته استیزي انگ-ال فتنهيه بر ضد او خکنشانه آن بود 

 یال طمعياو نسبت به مال دمشنان خ. ساخت یشخند ميش را دستخوش نيخوحماوره مهه حمشوران 
  یسانکدانست از عهده تصرف مال يمنود چون م یمن

۱۲۵  

دانسته چگونه يه مک بوده یسکپنداشت خود تنها  یه مکاند برخنواهد آمد بل شيه مواظب وضع خوک
ن از متام يمهچن. منودند ین مورد منيدر ا یه آهنا مراقبتکرا يد بر مال و منال دوستان دست انداخت زيبا

ه ک یم فراوان داشت در صورتيار داشتند بيز در اختيب بودند و سالح نيه اهل خدعه و فرک یعناصر
پنداشت و از  ی عاجز می و صفا داشتند افرادکین پاي قریزگار بودند و زندگانيه وارسته و پرهک را یسانک

 و عدالت یارکها به داشنت حس ترحم و درست یه بعضک ینطورمها. ردک یوجود آهنا سوء استفاده م
 و متسخر دوستان داشته غرور یپرداز ر و دروغيه در فن خدعه و تزوک یز از مهارتينند منون نک یتفاخر م

د از راه يوشک یه مک یوقت. داشتيباز نبود در زمره افراد نادان حمسوب م ه حقهک را یسکد و يورز یم
ن جهت ممتاز بودند يه از اک را یت و افترا آنانيسرشناس شود معتقد بود با سعاگران ي با دیدوست

ع سازد آهنا يه سربازان خود را تابع و مطک آنیل مقصود بوده است و براي حتصیردن راه واقعکاعتبار  یب
اب که با ابراز مهارت در ارتکقت انتظار داشته يداده و در حق یت مکش شري خویارکز در تبهيرا ن

 یسانکپنداشت  ی بدست آورد و میله افتخاريارها وسکگونه  نيامل در اک یار ناهنجار و آمادگياعمال بس
، از ین دوستيه در حکرده بودند فقط از راه لطف و ارفاقش بوده که با او درافتاده و قطع مراوده کرا 
  . دچار نشده بودندی سختیه او به گرفتاريناح

ار او کد انسان درباره يه در موارد غامض شاکرد کد خاطرنشان يبااط يد حزم و احتياز حلاظ مز
 شغل یپوس در عنفوان جوان یستيه از ارکنست ي برآنند ایه مجلگک ی قولیده وليگرد یدچار اشتباه م

   یها يکه از چرکاوس هم  هيبا آر. ردکر مزدوران او دست و پا ک را در لشیفرمانده

۱۲۶  

اوس به پسران خوشرو تعلق خاطر داشته و  هيه آرکجاد منود ي ايکنزدگانه بود بدان سبب روابط يب
. پاس افتاده بوديشو به نام تاري ری بر عذارش نداشته در دام حمبوبیه هنوز تارموئک یز در حاليخودش ن

ه کشته شدند او ک بر ضد شاه یشکرکوروش در لشک با یارکل مهي مهقطار او به دلی ها-ردهکه سرک یوقت
ه کگر سرداران بود يافت و فقط بعد از قتل دي ی شوم رهائیار آهنا بود ابتدا از سرنوشتک يکشرز يخود ن

 یند مرگيگو یه مکها سرش بر باد نرفت  ردهکر سريالرخوس و ساکمثل . ز فرمان داديشنت او نکپادشاه به 
  .دياران دچار گردکرو به مرگ تبه نياز. ه او را زنده زجر دادندکاند  ردهکت يه رواکع دارد بليسر

 آن دو را در یاحد. دنديه زهر اعدام نوشک بودند یگري دو نفر دی و سقراط آخنیادکاس آرياج
ن هر دو نفر در موقع يا. شعار یت و بيمح ی بیا در راه دوستياورده است يار رزم عاجز و زبون بشمار نک

  . و پنج ساله بودندیمرگ س
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۱۲۷  

  ۱۶خبش 
شته شدند که مهراه آنان بودند ک یها و سربازان ر و سردستهيا دستگه ردهکسر» ۱ « هکپس از آن

ه چون در آستانه قلمرو کدند يشياند یوه غم و اندوه گرفتار شده مکر بار يها خواه و ناخواه در ز یوناني
 به فروشگاه و یان دسترسکگر امياند د  دمشن احاطه شدهی بدخواه و بالدیفيله طوايپادشاهند و بوس

 را هم بلد و یسکونان دور افتاده بودند و ين يز از سرزميا نيش از ده هزار استاديذوقه ندارند و بل آيحتص
. ش داشتندي در پیر قابل عبوري غیها ش رودخانهيراهنما نداشتند و در راه بازگشت به وطن خو

شان ينسبت به ان حمل با هم آمده بودند يا تا ايوروش از سواحل درکر که در لشکز يگانه ني بیها يکچر
س و تنها ک ی بکار نبود و پايت آهنا در اختي محای سرباز سوار برايک یشه ساختند حتيانت، پيخ

نند و حال کاند معدوم  توانسته ی را میا دانستند هرگاه غالب شوند مگرچه عدهي میوانگه. مانده بودند
   مالکشان و در ي پریارکبا اف. ده استمان یان آهنا زنده مني تن از ميکه معلوم بود اگر مغلوب شوند کآن

______________________________  
 یا به نواحيرانه درکوروش از کر و سفر خود را مهراه يها س یونانيچگونه :  خالصه شرح فصل گذشته-)۱(
رار داد ن قيسافرن در حيه با تک یوروش وقتکشته شدن کرده بودند و بعد از کار برگزار يک و تا هنگام پیوهستانک

  . بر آهنا گذشتیاند چه حوادث گشته یه جنگ بازمکمتار

۱۲۸  

 فراهم یشان آتشي چند از ای از آهنا شبانگاه غذا خورده بودند و تنی خاطر فقط عده معدودیافسردگ
 را یه درآمدند شبکه هرجا کده بودند بلي از نفرات هم آن شب به قرارگاه خود نرسیاريبس. داشتند

ن و زن و فرزندان يدار والديد دي در جتدیتاب یغصه و در حسرت بازگشت به وطن و بگذرانده از شدت 
ن حالت يآهنا با ا. ديگر آهنا را خنواهند ديد ديه شاک بودند کنا شهيخود چشم بر هم نگذاشته، اند

  .دنديشک متام به قصد خواب دراز یشانيپر
ه بدان ک دسته و نه سرباز بود، بل-ه سررده، نکه نه سرک بوده ی آتنیان آن عده گزنفون ناميدر م
ه در موطن خود کنش به او يري از دوستان ديکیزنوس که پروکت داشت کوروش شرک یشکرکسبب در لش

  .ديت جوکن سفر شريه مهراه او در اکسته دعوتنامه فرستاد يزيم
ت در نظرش از گف یه مکوروش ک او را با یله دوستيه اگر برود وسکزنوس به او وعده داده بود کپرو

م کيزنوس گزنفون با سقراط حکپس از خواندن نامه پرو. تر است فراهم سازد یز گراميشهر و وطنش ن
 یوروش موجب بدنامکردن با ک یه مبادا دوستکم آني مشورت منود و سقراط از بیشنهاديدرباره سفر پ

ن آتن و يز بيدر جنگ و سته به نظر آهنا کز ين هبانه و دستاويومت آتن شود به اکگزنفون در نزد ح
 یه به معبد دلفکرد که ين به گزنفون توصيبنابرا. رده بودک ی سرشارکمکوروش به اسپارهتا کاسپارت 

  .ندک یجوئ برود و از درگاه خداوند درباره سفر خود مصلحت
 و  و نذریدام رب النوع قربانکه در درگاه ک مراجعه و استدعا منود یرو گزنفون به معبد دلف نياز

  و ويک نیند تا سفر مورد نظرش به وجهکاز ين
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۱۲۹  

ه به نام کشوف ساخت کبر او م» ۱«آپولو . ديق برگزار شود و خشنود و سالمت به وطن بازآين توفيقر
 را به سقراط گفت یگوئ بي بازگشت و شرح غیه گزنفون از دلفک یوقت. ندک و دعا ید قربانيدام خدا باک

ه کند بلکا صرفنظر يا به آن سفر برود يرده بود آکان سؤال نيه او از خداکرا ي زار او خرده گرفتکاستاد بر 
ار رهنمون باشند سقراط افزود ک مطلوب آن یان خواسته بود او را در برگزاريمت، از خدايبا قصد عز

  .»ینکد رفتار ياند با ان ارشاد فرمودهي پس به آنچه خدایا ردهکه مطلب را بدان منوال عنوان کحال «
رده بودند ک یگوئ شيان در معجزه آپولو پيه خداک یها به حنو یردن قربانکرو گزنفون با نثار  نيازا

ه آهنا در شرف ک یوست، درست هنگاميزنوس پکوروش و پروکس به ي براه افتاد و در ساردیشتکدر 
ه کشان مباند بلياه با کزنوس از او جدا خواسته بود ک شد نه فقط پرویوروش معرفکاو به . مت بودنديعز
ار خود يدرنگ گزنفون را روانه د ید بيار نربد سرآکه کنيرد و افزود مهکرار کن تقاضا را تيوروش هم اک

  .هاست یس یه جنگ بر ضد پک بود کیار هم حاکرد و ظواهر کخواهد 
  . نداشتیار اطالعک آن ی از منظور واقعیوروش وارد شد ولک یشکرکب گزنفون در لشين ترتيبد
ه نربد بر ضد پادشاه خواهد بود و کدانست يز منيب نداده بود چون خود او نيزنوس او را فرکوپر

  ان مگريوناني هم از یگريس دک
______________________________  

  .پروردگار عامل بوده) زئوس(س و فرزند زاوش يم  آپولو برادر ربة النوع آرتهیوناني بنابر افسانه -)۱(
    مترجم-ه دهنده است دانش و هش راکسادس است زاوش را  کفل: دي گویسنائ

۱۳۰  

ار گشت که وارد شدند بر مهه آشيکيلکين يه به سرزمک یاما هنگام.  نداشتیالرخوس در آن باره خربک
 یشروين بابت ترس فرا گرفته بود و از پيها را از ايونانيه ک بر ضد پادشاه است پس با آنیشکه آن لشگرک
ا شده بودند باز راه يگر مأخوذ به حيديکوروش و در نزد که در مقابل کشان يشتر اي بیراه داشتند ولکا

ده ي فرا رسی و گرفتاریه وقت سختک کنيل افراد بود اين قبي از ايکیز يگزنفون ن. سفر را ادامه دادند
  .دگانش رفته بوديار داشته و خواب از دين غم و اندوه بسيريبود او هم مثل سا
 بر خانه پدرش فرو یا د آمده و جرقهي پدیه رعد و برقکد ي دی خوابیخواب خمتصراما بعد از 

 يکن خواب را به فال ني ایاز جهت. دار شديمه بيرده است پس سراسکافتاده و مهه خانه را طعمه آتش 
ف  از طریده بود ولي از درگاه زاوش خداوند بر تابیرودار سراسر بال و خطر نوريه در آن گکرا يگرفت ز

ن يه پادشاه خداوندگار زميد آن آتش از ناحيه شاکست ترس او را فرا گرفت ي در نگريکگر هم چون نيد
ه از جانب او به کند بلک فرار ید تا نتواند از قلمرو شاهيز را در حول و حوش او بسوزانيه مهه چکباشد 

توان  ی اتفاق افتاده مر آن خواب چه بوده از آنچه سپسيه تعبکنيدر ا.  دچار گرددیآفات و بدخبت
  :ر بوده استيع به شرح زيمالحظه منود و آن وقا

ن حالت غنودن و يد من در ايچرا با«: دير به خاطرش رسکن في ایداريخنست در مهان حلظه ب
زد و هرگاه در دست يست دمشن بامداد بر سر ما بريد ني خواهد شد و بعی طی باشم؟ شب بزودیآسودگ

ها  بتين مصيتر بيم و به مهيها نشو ن صحنهيزتريانگ جا معلوم است شاهد غمک م ازيپادشاه گرفتار شو
  م؟ي به قتل نرسین خفت و خواريم و در عيدچار نگرد
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نجا ي در این حاليست و ما با چني نیشياند ا چارهيات و کر تدارکت ما در فيه به خاطر محاک هم یسک
 و سردار داشت ید انتظار حاميدام دولت باکشد؟ از  سرنوشت خودم چه خواهد یبار. ميا آسوده غنوده

 را یگريرد؟ من انتظار چه سن و سال دين را بر عهده گيف سنگيالکد و اجنام دادن آن مهه تيه فرا آک
  ».ردک خنواهم یشتريفتم عمر بي است اگر امروز در دست دمشن بیهيتوامن داشته باشم؟ چون بد یم

ه آهنا ک یوقت.  نوس را فراخواند-زک پرویها ه سردستهکن شد يارش اکن يسپس از جا برخاسته اول
ن وضع و يز مهينم خودتان نک یان خواب ندارم و گمان مکگر اميان من ديآقا«: مجع شدند اظهار داشت

ه کرا حال يشود ز یشم آرامش از وجودم سلب مياند ی خودمان مینونکد و چون به روزگار يحال را دار
س ک چيرده است اما از طرف ما هک را با ما آغاز ی فراهم ساخته نربد علنیافکل ياال خود وسيدمشن به خ

م و به دست پادشاه ياگر تسل. ندکر ي و جنات را تدبین راه رهائيست تا هبتريدر صدد اقدامات متقابل ن
  م داشت؟يه خنواهک یم چه سرنوشت شوميگرفتار شو

م و قصدمان آن يا م و بر ضد او هم اسلحه برداشتهيرت نداي محای را برایسکه کن درباره ما يبنابرا
 جانش را بر باد یان حتکم و در صورت امي فرو اندازی به ورطه غالمیر پادشاهيه او را از سرکبوده است 

نجه را بر ما کن شيتر رد سختک خنواهد یا او سعيم؟ آيد انتظار داشته باشيه نباک ی خموفیم چه سزايده
ه متام کد؟ پس بر ماست ي بر ضد خود هراسان منایشکرکشه لشيراد بشر را از اندوارد سازد تا مهه اف

  ».ميم تا در چنگ او گرفتار نشويار برک و تالش خود را به یسع
  چگاه ازيه دوره مصاحله دوام داشته هک یمن به سهم خود تا وقت«

۱۳۲  

ن ي العیه به رأکرا يدم زستايروانش باز نايار خودمان و حسرت بر وضع پادشاه و پک در یغمخوار
ار و چه خدم و ير انبوه خواربار در اختي دارند و چه مقادیزين هپناور حاصلخيدم آهنا چه سرزميد یم

افتادم و  یاد سربازان خودمان ميه در دستگاه آهناست و هر وقت به ک یگريحشم فراوان و زر و لوازم د
 هم یمکم و عده ينک آهنا را پرداخت یه هباکنيم مگر اي نداریا ل ناب هبرهين مهه وسايه ما از اکدم يد یم

له يد وسيمان مگر از راه خريه بنابر عهد و پکاند و غافل هم نبودم  زها را داشتهيد آن چيان ما قوه خرياز م
 از یه در سر داشتم در دوره مصاحله گاهکها  شهين مهه انديپس با ا. ميل آهنا نداشتي جهت حتصیگريد

شان در اثر يه اک کنيا. ميه در حال جنگ و جدال هستکنون کشدم تا ا یشتر نگران ميوضع خودمان ب
 آهنا و یده من زمانه گستاخيرو به عق نياند از ان دادهيه جنگ پاک خود به حالت متاری طرفيکرفتار 
ن دسته و زه آينده متعلق و جايها در آ ن نعمتيه مهه اکرا يز سرآمده است زي ما نیشانين روزگار پريمهچن
 ما ی حامیه به احتمال قوکاند  انيداور مسابقه هم خدا. رتر داردي دلیه افرادک خواهد بود یطرف

ن مهه مال و يه ما باوجود اک یاند در صورت ه دمشنان ما به آهنا دروغ سوگند خوردهکرا يخواهند بود ز
م چون به حق ي منودیددار نسبت به آن خویوسته از دست درازيدگان ماست باز پيه در جلو دکمنال 
ن مبارزه يم در ايتوان ی میشتري مبراتب بیده من با اعتماديلذا ما به عق. ميان سوگند خورده بوديخدا

 یم و به فضل خداونديرومن داري جسم و تن نی حتمل رنج و سختیبعالوه ما برا. مي وارد شویزورآزمائ
 دارند دمشن زودتر از ما در ی ارزانیروزيبه ما پان ي خدایز اگر مثل مورد قبليشتر و ني بی روحیروين

  ».معرض خطر صدمه و فنا خواهد بود
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۱۳۳  

سان کم تا ي روا نداریريان تأخيار در سر دارند حمض خاطر خداکن قسم افيز مهيگران نيچون البته د«
شهامت و م و روح يشرو باشيه خودمان پکنند بلکام ي الزم قیج ما به اقداماتيي در ارشاد و هتیگريد

 ید و حتيها نشان بده ن منونه سردستهيد مشا خودتان را هبتريبا. ميزيز برانگيگر ني را در افراد دیدالور
د، ينيام برگز ش هنادهيه در پک را یمن خودم اگر راه. دي ابراز داریشتريها قدر و منزلت ب ردهکاز سر
 از بابت سن یا د عذر و هبانهينکض يدم تفو را به خوی اگر مقام رهربی از مشا خواهم بود ولیرويآماده پ

 هستم توان آنرا ینم چون در هبار زندگانک یس گمان مکش خنواهم آورد برعيش پي خویو سال جوان
  ».ش دور سازميه خطرات را از جان و تن خوکدارم 

بزبان ه کد ي نفر به نام آپولونيکن بود اظهارات گزنفون و بنابر آنچه گفته بود فرماندهان مگر يا
ه کند کال يس خکه هر کشخص مزبور معتقد بود . ردندک یزد از خود او درخواست رهربي حرف میبئوس

 یان جنات هست سخنکب اميق جلب خاطر پادشاه و در صورت مقدور از راه استمالت و ترغير از طريغ
م او را قطع الک گزنفون یول. ش پرداختيالت گروه خوکح مشين حال به تشرياو در ع. ديگو یاوه مي

  :منوده اظهار داشت
 مگر تو ینک ی باز فراموش میشنو یه مک و با آنینيب ی اما منیه چشم دارکب هرچند ي مرد عجیا

وروش و بواسطه انبساط که پادشاه بعد از مرگ ک یها حاضر و ناظر نبود ن سردستهيه ايخودت با بق
ه ک یم و هنگاميل بدهيش را حتوي اسلحه خورده بود به ما دستور فرستادکه از آن بابت حاصل ک یخاطر
 یليم چه وسايب داديم و در جوار خود او اردوگاه ترتيردن آن خود را جمهز و آماده ساختکم ي تسلیبه جا

   ابتدا-ختيانگيه برنک

۱۳۴  

رد تا سراجنام حالت مصاحله برقرار ک فرستاده درخواست مصاحله منود و به ما آذوقه عرضه یرانيسف
 و ید و اصرار دارکيه تو حاال تأکردند ک را یارک ما مهان یها ه فرماندهان و سردستهک یوقت شد؟

 یا دهيه جنگ اعتماد منودند، مگر ندکرده بود و به آداب متارکه دعوت ک رفتند یا اسلحه به جلسه یب
مهان . ندستين نيز در معرض ضرب و زجر و توهين حاال نيا آن عده مهيدر آن مورد چه واقع شده است؟ آ

 را ین ماجرا باز آنانيانش را ندارند؟ با وجود اطالع از اک امیاند ول  مرگیه در آرزوک یخبت رهيافراد ت
 هبتر است با پادشاه از ینک یال مي و هنوز خیخوانيسرا م اوهيند يگو یش سخن ميه حمض دفاع از خوک

ان خود ين عنصر نامطلوب را از ميا اد نه فقط ميده من بايان به عقيم؟ آقايراه مساملت و سازش درآئ
م ينکگونه رفتار  نيم و با او ايشکار بکاش  ز از او سلب شود و از گردهي نید مقام سردستگيه باکم بليبران

ه کونان است و با آنيش و هم موجب عار سراسر ي زادگاه خوی برایه شرميار هم ماکن نابيه اکرا يز
  ». داردین رفتاري است باز چنیوناني

: به سخن آمده اظهار داشت) ري صغیاي، آسیادک در آریشهر (یمفالياس اهل استيسپس آگاس
ام هر  ه من متوجه شدهکرا ي ندارد زیونان ارتباطيگر يچ قسمت ديا هي و یار اصال به بئوسکن سريرفتار ا«

  و ران ايبنابرا. ن بوديز چنيو در واقع ن» ۲«سوراخ دارد » ۱ « هيدي لیدو گوش او مثل اهال
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______________________________  
 او یها اند و چون گوش مشرده یاند صاحب اخالق زنانه م برده یار مکه گوشواره به ک را یها مردان یوناني -)۱(

  .رفته استيگانه بشمار مي بیهايکد جزو چرين آپولونيسوراخ داشته بنابرا
  .ه به داشنت اخالق زنانه مشهور بودنديدي لی اهال-)۲(

۱۳۵  

 زنده یه فرماندهکر پرداختند و در هرجا ک لشی واحدهایشکن به سريريردند و ساکان خود طرد ياز م
بش را و اگر فقط سردسته ين رفته نايرده از بکمانده بود خواستار شدند به آهنا ملحق شود و اگر خود سر

ن ير جلو اردوگاه بر زمه مهه فرا آمدند، دک یوقت.  دعوت منودندیارک مانده بود او را به مهیباق
حال .  صد نفر بودنديکب مجع شده بودند در حدود ين ترتيه بدکها  ها و سردسته ردهکنشستند، سر

زنوس بود اظهار ک پرویها ه ارشد سردستهک آالن یموس از اهاليرونيگاه ه مه شب بود، آني نيکنزد
ه با هم احتاد کن است ين راه عمل اي هبترینونکها در وضع و حال   سردستهی فرماندهان و ایا«: داشت

 گزنفون، آنچه یم صواب اختاذ شود و افزود اي تصمیرکله مهفيد تا بوسيز به ما ملحق گرديم و مشا نينک
  .نکرار ک تیش به ما گفته بوديچند حلظه پ
اند  ه توانستهک یسافرن تا حدينون پادشاه و تکه تاکم يا دهيمهه د«: ن گزنفون گفتيبنابرا

ز يان ما را نک دارند تا در صورت امی است بر ضد ما هم قصدیهياند بد ردهکر يان ما را دستگمهقطار
م بدست آهنا گرفتار ينک یه با متام قوا سعکف ما آنست يلکن صورت تيبه نظر من در ا. نندکمعدوم 

ار ماست يانات در اختکها و ام ن فرصتي هبتری فعلیه با مهبستگکم ي هم نداشته باشیديم و تردينشو
ه مشا دو دل و کاند و اگر متوجه شوند  ن اردوگاه حاضرند به مشا چشم دوختهيه در اک یرا مهه سربازانيز

 مبارزه با دمشن یه خود را براکابند ي اگر درید آفت ترس مهه آهنا را فرا خواهد گرفت وليمتزلزل هست
 منوده مشا را سرمشق یرويارتان پکد از يد مطمئن باشي داریارکن هم توقع مهيريد و از سايا آماده ساخته

    است مشا خودتانرا برتر از آهنا نشانیه ضرورک یبه راست. قرار خواهند داد

۱۳۶  

ا از آهنا وضع يدر زمان صلح از جهات مواجب و مزا. ديب و سردسته هستيه فرمانده و ناکرا يد زيبده
 آهنا ید براي ممتاز باشیبرابر سربازان عاده مشا در کم حق آنست يه در جنگ هستکد حاال ي داشتیهبتر

  .ديندازي و زمحت بید و در صورت لزوم به خاطر آهنا خودتان را به ناراحتينکار طرح کنقشه 
ه ک بشوند ین فرماندهانين و جانشييد تعي جدیها ردهک به نظر من اگر ابتدا هرچه زودتر سرکنيا

چ اقدام يوجود رهرب ه ی بیار و موردکه در هر کرا يزر خواهد شد ک به لشیاند خدمت بزرگ ن رفتهياز ب
 یه رستگاريچون انضباط افراد را سرما. ان نداردکارزار امکدان ي خبصوص در میا سودمنديمطلوب و 

ه ک نيا مهي امور شده است ثانیشاني و پری علت آشفتگیه فقدانش در بسا موارد قبلکاست و حال آن
وجور و  ه سربازان را مجعيد بقيگاه با م آنيردکن يي است تعی ضروریمره وجودشان اکها را  ردهکمتام سر
شان و ياندازه پر  آهنا تا چهیه در وضع و حال فعلکد يده باشيد ديچون شا. مينکج يي هتيکآهنا را ن

ام ي خود قیف پاسداريالک تام به اجنام دادن تیسته به قرارگاه خود بازگشته و با چه افسردگکدلش
ا ي هنگام روز یارکنان ندارم چه خدمت و يه اطمک را دارند من ین وضعيه افراد چنک یتا زمان. اند ردهک

جه نه فقط در غم و غصه يه در نتکم ير دهييه آهنا را تغيم روحي اگر بتوانیشبانگاه از آهنا ساخته است ول
ن صورت يند در اشينديه به اجنام دادن آنچه بر عهده آهناست بکش نباشند بلي خویبت و گرفتاريمص
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  . آهنا اصالح و درخشان خواهد شدیوضع روح
ا قدرت و زور آهنا يت سپاه يمکه در جنگ کد يا ته توجه منودهکن نينان دارم مشا به ايچون اطم

   بيه فتح و ظفر نصکست بلي نیروزيه پيما

۱۳۷  

ور  ت ندارد محلهه تاب مقاومک یفيشتر بر حريان در اثر شجاعت بيت خدايه با عناک خواهد شد یطرف
رودار جنگ به انواع يه در گک یه افرادکام  ن واقع بودهي شاهد ایان بنابر جتربه شخصيآقا. شود

روند ين مين و خوار از بي ننگیش باشند مهاهنا با حالتي حفظ جان خویر فقط در پي و تدبیزبردست
ه ک آدم است و بر آن سرند یر بني و اجتناب ناپذکاند مرگ سرنوشت مشتر  بردهیه پک یس آهنائکبرع
د و در ي خواهند رسین ساخلوردگياد به سنيه به احتمال زکاند  یسانکز داشته باشند ي افتخارآمیمرگ

 یه با وضع و حال فعلکن درس را يد ايپس با.  خواهند داشتین خوشبختي قریز روزهاي نیدوران زندگ
ان يم و هم حس شجاعت را در مير باشين دلد هم خودماي دارد به جان و دل آموخته، بای بستگيکما ن

  .وت منودکلمات، گزنفون سکن يبعد از ا» ميزيش برانگيمهقطاران خو
ده بودم تو را فقط ينون بنابر آنچه شنک گزنفون تایا«: سوفوس به صحبت پرداختيپس از او خر

اش امثال ک ی انم،ک یشت ميردارت ستاک هم بواسطه سخنانت و هم کنيشناختم، اما ا ی می آتنیمرد
د يست بروي درنگ نیگر جايان، دير ما بود و افزود آقاک لشیر و صالح متامين خيه عکتو فراوان بودند 

افت يار اجنام کن يه اک است و بعد از آنیه شرط اساسکد ينک خود را انتخاب یها و هرچه زودتر سردسته
م يب خواهي سپاه ترتی از متامیا جرگهسپس . ديد در اردوگاه حاضر شويا دهيه برگزک یبه اتفاق آنان

 یلمات، او فورکن يبا ا» شرو و آماده استيپ» ۱«د يخود تومل«ز افزود ينان نيد اطميحمض مز. داد
   ی اقدامات ضروریبرخاست تا در اجرا

______________________________  
   م. ندهيگر خود گوي به عبارت د-)۱(

۱۳۸  

الرخوس ک ی به جایون اهل داردانيمازين شدند، تييندهان تعگاه فرما آن.  واقع نشودیريتأخ
 عوض منون و یوس آخنيز لهياس، في اجی به جایادک آر-نوريلکن سقراط، ي جانشیل آخنيکت زانک

  .زنوسکن پروي جانشیگزنفون آتن

۱۳۹  

  ۱۷خبش 
قلب  بود فرماندهان در يکها متام شد چون طلوع آفتاب نزد ردهکار انتخاب سرکه کپس از آن
ه سپاه را يلکگاه   در جلو بگمارند، آنیم گرفتند پاسدارانيل داده تصمکي تشیا اردوگاه جلسه
  .فراخواندند
  : برخاسته اظهار داشتیسوفوس اسپارتيه مهه مجع شدند خنست خرک یوقت

ها  ها و سردسته ردهکه سرکم است خاصه يار وخي ما بسیه وضع فعلکست ي نکیمهقطاران من، ش«
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انت يه قبال مهدست ما بودند به ما خکاوس و افرادش  هياند بعالوه آر ردهکن ما را برده و نابود و سربازا
ه کم بليم نشويم و تسليدل باشيد شجاع و قويند باک یجاب مي ما اینونکه وضع کاند به هرحال چنان منوده

م و يد داشته باش آبرومنیم، چه هبتر آنست مرگيوشکش بي در جنات خویروزيان با عزم پک االمیحت
 فرسا دچار - طاقتیبينم به مصاک یه در صورت اسارت گمان مکرا يم زير نشويهرگز بدست دمشن اس

  .»ب دمشنان ما شوديد نصيان بايه به خواست خداکم يگرد
ار و بعد ي شهری و تعدیشي سربازان، بداندیا«:  برخاسته گفتینور اهل اورنيلکگاه  آن

رد چون در ک یه ادعا مکسافرن بود ين مهان تيد ايا دهي هر دو را خود دسافرني تیشرم ی و بیعهد
 به عهد و قرار یه در وفاکد و باز خود او بود يوشکونان مقر دارد در جنات دادن ما خواهد ي یگيمهسا
  ها و ردهکه سرکرده و هم اوست کاد يش سوگند يخو

۱۴۰  

 و يکی به درگاه زاوش پروردگار نیتر او حت  مهمها نياز مهه ا. ر ساخته استي ما را دستگیها سردسته
ن عمل را يش خواند سپس مهيالرخوس را بر سفره طعام خوک روا داشته، خنست یحرمت یاحسان ب

 یم او را به پادشاهي حاضر شدیه حتکاوس هم  هيآر.  فرماندهان ما قرار دادینه اسارت و نابوديزم
ان را قدر و يز نه عظم خدايم او نيانت ننمائيگر خيديکه به کبود رده کم و با ما قول و قرار مبادله يبردار
ات خود يوروش در زمان حکه ک داشته است و حال آنید را گراميوروش شهک گذاشته و نه خاطره یحرمت

 یوسته است و سعيوروش پکن دمشن يتر  او به سرسختکنيا. ار منوده بوديبه او عزت و احترام بس
گونه افراد را به  نيان مهه ايد است خدايام. م گرفتار سازديوروش بودکاران يسته از دکدارد ما را هم 

ه کم بليفتير آهنا بيست باز به دام تزويز نيم جايا شان بودهيه شاهد اعمال اکردارشان برسانند، ما ک یسزا
وه کر جامه با شانات گزنفون دين بيبعد از ا» .ميروز شويان پي خدایاريم و به ينکد با متام قوا نربد يبا

 فاخر بر تن داشت و اگر هم یها د جامهي بایروزيه هنگام پکپنداشت  ی از جا برخاست چون او مینظام
. شته شودک است یه سرافرازيه ماک یه در مهان جامه و لباسکح در آنست يسرنوشت مرگ دارد باز ترج

  :ر سخن گفتياو به شرح ز
نگان داد سخن داده است و مهه هم منظور او را گاي بیمانيا ی و بینور درباره بدعهديلک«

 ما به یچارگيأس و بيه کم نشان خواهد داد ينک آنان اظهار عالقه یاند اگر ما باز به عهد و دوست افتهيدر
 خود یباور ه با خوشکم يآور یم سرداران خود را به نظر ميه سرنوشت وخک یوقت. ده استيحد اشد رس
م و نه فقط ي باشکیش متيه به اسلحه خوکم ينک ی ناچار عزم خود را جزم مشان گذاشتنديار ايرا در اخت

  اعمال گذشته آهنا را

۱۴۱  

 و یروزيل پيه ما را رواست به حتصک چنان-اني خدایاري به - ني خونیه با نربدهاکم بليافات دهکم
  ».ميدوار باشيظفر ام

 اراده یدند و مهگيشنه سربازان هم ک» ۱«رد ک از حضار عطسه يکین اظهارات او يدر ح
ه راجع به جنات خودمان ک ینيچون در ح«: پس گزنفون اظهار داشت» ۲«ش منودند ي را ستایخداوند

 تقاضا دارم یده است از مهگي ما به منصه ظهور رسی از جانب زاوش منجیمشغول صحبت بودم عالمت
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م و از ينک ینذر و قربانان يم حمض سپاس به درگاه خداين دوست و آشنا وارد شويه به سرزمکنيمه
شنهاد ين پيه با اکمهه آهنا . ميغ ننمائي سرشار خودمان دریستگيز مبناسبت قدر و شايگر ني دیها یقربان

  .ردندک حضار دست بلند یمتام» .رنديموافقت دارند دست خود را برگ
د يد و شايباه کن مراسم چنانيه اک یمان، سرود فتح و ظفر خواندند وقتي هم عهد و پیگاه مهگ آن

  :برگزار شد گزنفون باز به سخن پرداخت
 یه اوال به سوگندکرا يم زي داریروزيار در احراز فتح و پي بسیدواريه ما امکام  ش گفتهي پیا حلظه«

اند و با وجود  مودهيه دمشنان ما راه خالف پک یم در صورتيا م پابند ماندهيا ردهکاد يان يه در درگاه خداک
ان دمشن يه خداکتوان استنباط منود  یرو م نياز. اند ر پا گذاشتهي شروط مصاحله را زعهد و سوگند خود

   انياور ما خواهند بود و خدايار و يآهنا و 
______________________________  

الم گزنفون کن مورد خبصوص دال بر طالع و اقبال، چون وسط ي بوده و در ایر و خوبي عطسه عالمت خ-)۱(
  .ش آمده بودي و جنات پیدرباره رهائ

مهان ) زئوس(ها به زاوش  یوناني. رده بودندک ی بزرگ تلقین عالمت و فال را از جانب زاوش منجي ا-)۲(
 پروردگار بزرگ ابراز یعنيوش اول نسبت به آهورمزدا يان از عهد داريرانيه اکاند   را داشتهیمانيده و ايعق
   م. اند داشته یم

۱۴۲  

ن يفان را در عيع و زود ضعيرد سريت آهنا تعلق گيه مشکني را زبون سازند و مهی قو قادرندیهم به آسان
ز روبرو شده بودند تا يه اجداد ما نک شوم یادآور خماطراتيد مشا را يا بايثان. خبشند یخماطره جنات م

ه د شجاعان مهواريه مطمئن باشکد بلي دالور باشید مردانيه شاکد چنانيد نه تنها باينکمالحظه 
ان با يه پارسک یچون وقت. ابندي ین خماطرات جنات ميتر مي از وخیان حتيت خدايرستگارانند و با عنا

ار و تنها ي یها ب یآتن» ۱«ردن آتن فرا آمده بودند کش به منظور نابود يحد و مشار خو یمهه اتباع ب
ه کبه دعا پرداختند » ۲ « سيم ه آهنا به درگاه آرتهک یروز شدند و هنگامي پیدرصدد مقاومت برآمدند ول

نند و نتوانسته بودند ک ی در راه آن ربة النوع قربانیا ه از عده دمشن براندازند بزغالهک ی هر نفریدر ازا
نند و هنوز آن رسم برقرار ک یردند هر ساله پانصد بز قربانکپس عهد » ۳«نند کدا ي بز پیافکبه اندازه 

  .است
رد باز اجداد کونان محله يو ب» ۴ « شمار فراهم ساختيان بياهارشا سپيه خشک یگر هنگاميدفعه د

ز ما در يل ني ماندگار از مهان قبیآثار و شواهد» ۵«ا بر پدران دمشن ما غالب شدند ي و درکیما در خش
  ان ماينيشين نشانه فتح و ظفر پيم، بارزتريم بچنگ آوريتوانين روزگار ميا

______________________________  
    مترجم-م.  قMarathon ۰۹۴ در جنگ ماراتن -)۱(
)۲(-Artemisم. قيت و توفي ربة النوع عاف   
   م.  نفر بود۶/ ۴۰۰ یشتگان پارسکت هرودوت، تعداد ي بنابر روا-)۳(
/ ۶۴۱/ ۶۱۰ت داشتند کارشا شري خشیشکه در لشگرکران را يل جنگاوران اکتعداد » خيتوار« هرودوت در -)۴(
   م. رده استکر ک نفر ذ۲
  )م.  قPlatae( ۹۷۴  در پالتهکیو نربد خش) الدي قبل از م۴۸۰(س ي در ساالمیائي در نربد در-)۵(

۱۴۳  

 از بندگان خداوند يکچ يه هکرا ي زادگاه و پرورشگاه ما دارند زیشورهاکه هنوز ک است ین آزاديمه
ادگار ياند و مشا  انستهديش منيسته ستايان را بنام و عنوان پروردگار شاي خدایمگر فقط ذات آمسان
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  .دي هستیان و اجدادکايچنان ن
 پدران خودتان بشمار آورم در واقع ی برایه شرميه مشا را ماکست يچ وجه قصدم آن نيجا هب نيدر ا

ه تعدادشان از عده مشا کم درافتاده و با آنيان قديش خودتان با اعقاب مهان پارسين چند روز پيمه
ه مشا در مبارزه ک است یادآوري ید و جايا روز شدهيان فاتح و پي خدایاريشتر بوده است بيمبراتب ب

 سالمت و یار برايکه مبارزه و پک کنيد اما اي احراز ختت و تاج، آهنمه شجاعت نشان دادیوروش براک
ن بار موجبات يبعالوه ا. د منودي خواهیشتريت و شجاعت بيه محکست ي نکیجنات خود مشاست ش

ر را ک لشیاهيد فقط سيار آهنا آشنا نبودکد چون سابقا بوضع يد اعتماد داري جهت مزیافک و یواف
ره يش بر دمشن چيجان پدران خويرت و هيار منوده با مهان غين شجاعت بسيد باوجودايديديم

 یلين برابر است باز ميه هرچند تعدادشان چندکد يا دهيد و ديا ه آهنا را عمال آزمودهکاما حال . ديا شده
ن فرض و گمان هم مورد ي اید وانگهي باشکمنايه از آهنا بک ندارد یلير با مشا ندارند پس دلايکبه پ

رده و که قبال مهدست ما بودند و سپس ما را رها کاوس و مهراهانش  هيه آرکنيه از آهنا بواسطه اکندارد 
رند چون از جلو دمشن ت م جبونيا ست دادهکه ما شک هم ید چه آهنا از افرادي داریتر مياند وضع وخ رفته

 یا ز و فرار منونهيه در گرکم ي حمشور باشیسانکد با يچرا با. اند ردهکش رها يار و ما را حبال خويفرار اخت
    با ما در صفیوستگي پیل افراد جباين قبيه اکروند و چه هبتر يبشمار م

۱۴۴  

ه ک یم در حاليرات سوار نداره ما نفکد ي از مشا بدان سبب دلسرد باشیاما اگر بعض... دمشن باشند 
را يجا، زکجا و ده هزار سوار آهنا کم ده هزار نفر مشا ينکد فراموش نيشمار است بايعده سواران دمشن ب

ه سرنوشت نربدها در دست کارزار جان نداده است بلکدان ي از گاز و لگد اسب در میگاه احد چيه
تر است آهنا در عقب  نان خبشيا مبراتب اطماران آهنکار ما از سوارکنه ي زمیوانگه. ران استيدل

ه ک ما ین شوند ولياند مبادا نقش بر زم ه نگرانکترسند بل یه نه فقط از ما مکرا يخزند ز ی خود میاسبها
ر يم زد و تي خواهیارک یند ضربتي منایش تازيه جرأت پک را یوران م محلهي سفت و سخت دارکپا بر خا

  .م ساختيارد خواهم ويه دارک یخود را راست هبدف
ه فرار کپندارند  یت عمده دارند و درست برخالف ما، مي جهت خاص سواران آهنا مزيکاز 

سافرن راهنما يگر تيد اما ديه مشا شور و مهارت نربد دارکرد کن است فرض ک ممیح دارد وليبرقرار ترج
 یست آن عنصريا هبتر نيسم آپرياز خودتان م. ستيار مشا ني در اختیا برطبق فرمان پادشاه فروشگاهيو 
م داد ما را ير را دستور خواهي دارد اصال زنده نباشد، در ازا افراد اسیه بر ضد ما قصد فتنه و تباهک

نند سروجان خود را از کل اشتباه هم ما را گمراه يه خواهند دانست اگر بر سبک یسانکراهنما باشند مهان 
مت گزاف يل با قي قلیها جنسيکتر است از فروشگاه چرا هبيز آيراجع به آذوقه ن. دست خواهند داد

 هبر مقدار و با هر یروزيه در اثر فتح و پکا آنيار ما منانده است ي در اختیه پول چندانک ید در حاليخر
ن يه از اکست يده ني پوشیتوان گفت بر احد ی میم؟ وليه دخلواه ماست جنس بدست آورک یمتيق

  ه مشاکهرچند م ي داریجهات ما وضع مساعدتر

۱۴۵  

د با عبور دادن ما از دجله مشا را ينيک عمده ماست و تصور میها دشوار ه عبور از رودخانهکد کيشه ناياند
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را متام يز» ۱ « ار امحقانه نبوده استي بسیارکاند  ردهکگانه ي بیهايکا آنچه چريپس آ. اند فتهيسخت فر
 یم حتي شويکه بسرچشمه نزدک یبل عبورند وقتر قاي دوردست از سرچشمه غیه در نقاطکها  رودخانه
  .توان از آهنا عبور منود یردن پاشنه پا مکس يبدون خ

 یم باز چه جايها مانع عبور ما باشند و راهنما هم نداشته باش ه رودخانهکني بر فرض ایاما حت
 یاريدارند در بس نیتيرد بر ما مزکد اعتراف يه باک» ۲« ها یس یه مکم يدانيرا مي است زیأس و نگراني

ن است و راجع يز چنين» ۳«ها  یس یوضع و حال پ.  بزرگ و آباد قلمرو پادشاه اقامت دارندیاز شهرها
رده بودند و در کامات واقع در جلگه را تصرف که استحکم يا دهيز با چشم خود دين» ۴«ها  یونکبه ال
ه راه کم يار سازکست آشين هنوز صالح ندر هر حال به نظر م. ار دارندکشت و کان ي متعلق به پارسیاراض

ن حدود رحل اقامت يم در مهيه قصد دارکرد کد وامنود يه باکم بليا ش گرفتهيبازگشت به وطن را در پ
ن عبور يار حمض تضمي بسیه گروگاهناکها را نه فقط راهنما بل یس یه پادشاه مکم يدانيم چون مينکفيب
 اگر خبواهند با یز خواهد ساخت حتي آهنا راه نیاد و براشور خود خواهد دکخطر آهنا در سراسر  یب

  ه ماکند کم اگر مشاهده يدانينند و مکت ک چهار اسبه حریها گردونه
______________________________  

ها ناچار شدند يونانيه کنست ي دجله عبور داده بودند و استدالل گزنفون ایرانه شرقکها را به يوناني چون -)۱(
  .طه آن دولت باشندي در حی بس طوالنیب زمانين ترتيش بروند و بدياال در جهت سرچشمه مدهتا پبه مست ب

  .ردندک ی میشکران سريومت اکه غالبا بر ضد حکر ي صغیاي از اقوام آس-)۴ و ۳ و ۲(

۱۴۶  

ه کآمن اما من نگران از . ردک ما خواهد یار را براکن ي مهیت خوشوقتيم با هنايجا قصد ماندن دار نيدر ا
م و باز نان بلند قامت و ينک کز آهنا را دريآم ش و جتملين آساي قری بار ما لذت زندگيکهرگاه ولو 

» ۱ « سهيه به داستان اوديناک(ف بودند کيه اهل چرت و کم مثل آهنا ي حمشور شویدختران ماد و پارس
ف يلکن تيتر ه مهمکت سته و سزاسيده من شايپس به عق. رون خواهد رفتياد وطن از سرما بي) است
ه خود کم يم و به آهنا خاطر نشان سازيونان بازگرديه نزد پدران و مادران خود در کم يش را آن بدانيخو

ند ي فرا آین نواحيتوانند به ا ی دارند می سختیه در وطن زندگکشان يرا اياند ز شي خویسبب تنگدست
  .اند م حمرویهائ ه از چه نعمتکابند ين دري العیو خود به رأ
ه عزم و قدرت ک خواهد بود یسانک ناب از آن یها ن نعمتيمهه ا. ستيان نيان حاجت به بيآقا

م يتوان یگر چگونه مي را هم در نظر داشت، به عبارت دیگريته عمده دکد ني بایتصاحب آنرا دارند ول
ط نربد ين شراي هبتره درکد يار است بايکار جنگ و پکم و اگر الزمه آن يريش گيبدون خطر راه بازگشت پ

ش آهنگ ما يان پيم تا چارپايم بسوزانيه دارک را یهائ پس اوال الزم است ارابه«: گزنفون افزود. »مينک
ز در آتش ي خود را نیها مهيد خي بایدر ثان. مينکار ير را اختکن راه سالمت و صالح لشينباشند و هبتر

ل آذوقه يله حتصيا وسيار نربد و ک در کیمکرحال ست و به هي از حمظور نیرا محل آهنا خاليم زيندازيب
ا يار جنگ که به ک را یزهائيم و فقط چينکنظر   خود صرفیاء اضافيد از متام اشيبعالوه با. خنواهد شد
   م و افراد هرچهيشتر عده را مسلح سازيم تا هرچه بي خواهد رفت نگاه دارکخورد و خورا
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______________________________  
)۱(-Odysseyاستیونان باستاني ی منسوب به هومر شاعر نامی محاسیا  منظومه .  

۱۴۷  

شان ي اکمليدانند مهه ماي مغلوب شوند خوب میا ه عدهک یرا وقتيز.  باشندیار باربرک گرفتار یمترک
  .ردکم يش خواهيم دمشن را باربر خويگران خواهد افتاد اما اگر فاتح شويز بدست دين

خودتان . م داردي بس عظیتي امهکه بنظر من بدون شک است یر باقک تذی هم برایگريموضوع د
ردن عمل خصمانه نداشت کرده بود جرأت شروع کر ني ما را دستگیها ردهکه تا دمشن سرکد يا دهيد

ار با آهنا يکم در پيتوانيم مياند و از آهنا اطاعت دار ه فرماندهان ما زندهک ی پنداشت تا وقت-یچون م
ار ما زار کردند بواسطه فقدان رهرب و انضباط يکال ميه سرداران ما را بردند خک یما هنگامم ايره گرديچ

  .خواهد شد
ند و سربازان هم ي منایاريت و هشين درايشي پیها ردهکش از سريد بي ما باینونکپس فرماندهان 

 ی نافرمانی اگر فردهکم ينک ید اخذ رأيشتر از معمول اطاعت نشان دهند و بايها ب ردهکد نسبت به سريبا
نرو ياز. وشدکردن عنصر نافرمان بکه در دسترس باشد باتفاق فرمانده در جمازات کس از مشا کند هرک

ه کار خنواهند داشت بلکالرخوس سروک يکگر فقط با يرا دي خواهد برد زیز به اشتباه خود پيدمشن ن
د يم چون بعينکشتر عمل و اقدام يو بمتر صحبت شود که ک وقت آن است کنيا. ارکبا ده هزار سرباز فدا

د عاجال مبرحله يه باک بدهد یشنهادها موافق است زود رأين پيس با اکهر . دي فرا آیست دمشن بزودين
ه آنچه کرا ي سربازان هم آزادانه اظهار بدارند زی دارد مهه حتیات هبتري نظریسکد اما اگر ياجرا درآ

ن حاال يمه«: سوفوس اظهار داشتيگاه خر آن» .ست است سالمت و جنات مایاج مهگيه احتيما
  ر، امايا خي الزم است یگريا اقدام ديشنهاد منوده آيه عالوه بر آنچه گزنفون پکرد کم ي خواهیدگيرس

۱۴۸  

ه با آهنا موافق باشد دست بلند کم و هريريگ ی میر رأيرده است بدون تأخکه او ک یشنهادهائيدرباره پ
  .ندردکمهه دست بلند » .ندک

 یا ما چاره. ديگرم گوش فرا دهيض دينون به عراکان ايآقا«: سپس گزنفون باز برخاسته گفت
ست يبا بين منظور در مساحت تقري ایام برا دهيه شنکم ينکه آذوقه اقدام يه اول به هتکم مگر آنيندار
ه به کوب  مرعیز چون سگي خنواهد بود دمشن نی شگفتی مرغوب هست و جایجا دهات نيا از اياستاد
ن يرد در حکنند فرار خواهد که دنبالش کنيرد و مهيگيان گاز مکند و در صورت اميکن پارس ميعابر
ن يش دسته سنگيه به آراکن راهها آن خواهد بود يتر د مصونينرو شايد ازياي از دنبال ما بینينش عقب

داران در وسط  مهيو انبوه خله قسمت بار و توشه ين وسيم و بدينکت ک در وسط حری خالیدانياسلحه با م
 و قسمت خوار یزک حموطه مریه فرماندهک معلوم داشت ین صورت الزم است فوريدر ا. حمفوظ باشند

ه باشد تا در کر فرمان يند و عقب جبهه زين را مراقبت مناي جناحیسانکه باشد و چه کو بار بر عهده 
ار ک مأموران در موضع خود آماده هکم نباشد بلي مبشورت و اخذ تصمیاجيورش دمشن احتيصورت 
سوفوس جلودار يه خرکنست يشنهادم ايوگرنه پ. مينک دارد آنرا اجرا یر هبتري تدبیسکحال اگر . باشند

ن را نگاه دارند و عجالتا ما دو نفر يرده ساخلورده جناحک است و دو سریه او اسپارتکباشد خبصوص 
ب ي هر ترتیش نظامين آرايردن اکش يز ضمن آزمايده ننيم و در آيدار جبهه باش ون و خودم عقبيمازيت
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  .»مينکار يد اختيانا بنظر آيه احک یهبتر
نند کاند دست بلند  شنهاد موافقين پيه با اک نداد گزنفون اظهار داشت آهنا یگري نظر دیسکچون 

  ديحال با« افزود یو. ب شديو موضوع تصو

۱۴۹  

دار يد ديان مشا مشتاق جتديس در مکهر . ا درآوردب شده است مبوقع اجريه تصوکرفت و آنچه را 
 ی برایگريه راه دکرا ين آرزو است زيگانه شرط احراز ايه ابراز شجاعت کش است بداند يار خويارودي

 یروزيد در راه ظفر و پيه طالب جنات دادن جان خود باشد باکس کن هر يست مهچنين منظور نين ايتأم
غ ين هدف تيش دارند و مغلوبيف خوکگران را در يات ديم مرگ و حکن حيه فاحتکرا يند زک یجانفشان

 جهد و مهت یروزيد باز در راه پيل مال و ثروت دارد باي هم عالقه به حتصیسکشوند و اگر  یغ ميدر یب
ار مال يه فتح و ظفر اختکش را نگاه خواهند داشت بليروزان نه تنها مال خويه پکد از آن جهت يمنا

  ».شان خواهد گذاشتيد اقتدار اي درزين را نيمغلوب

۱۵۰  

  ۱۸خبش 
ها و چادرها  پس از اظهارات گزنفون حضار مهه برخاستند و به اردوگاه بازگشته به سوزاندن ارابه

ن ي ایوقت. ه را آتش زدنديت برداشته و بقک سربازان به شراید باروبنه را هم مقداريپرداختند و اقالم زا
د و ي نفر سوار فرا رسیترادات با سيه در آن حال مک صبحانه مشغول بودند ارها متام شد بفراهم ساخنتک

  :ن اظهار داشتي را بفاصله صد ارس فرا خوانده چنیونانيفرماندهان 
نون به مشا هم عالقه کوروش وفادار بودم اکد من نسبت به يدان یه خودتان مک یان بطوريوناني یا«

نم اقدامات کنان حاصل ين اگر اطميبنابرا. نمک یز با ترس و لرز مين اقدام را نيدوستانه دارم، در واقع مه
د چه قصد ينرو بگوئياز. ام را خواهم آورد وست و دستهياط است به مشا خواهم پي حزم و احتیمشا از رو

» .مين سفر با هم باشيه در اکر خواه مشا هستم و بر آن سرم يه دوست و خکد يد و مطمئن باشي داریاليو خ
عزم «: شان بودي ایسوفوس سخنگوين پاسخ دادند، خريب داده به او چني ترتیها جلسه مشورت هردکسر
ر خود سبب صدمه و يه در خط سکم بدون آنيش بازگرديهن خويد به ميايش ني پینست اگر مانعيما ا

 ».ردکم يمت ما شود با متام قوا بر ضد او جنگ خواهي مانع عزیسک اگر یم ولي شویخراب

   ت پادشاه بازگشتيه بدون رضاکرد کترادات وامنود يگاه م آن

۱۵۱  

رنگ دارد، در واقع يه او قصد نک بردند یان پيونانين حرفش ياز. ستير نيان پذکن سالمت آهنا اميقر
پس . تش باشدي درست و متام مأموریسافرن هم با او آمده بود تا شاهد برگزاري از بستگان تيکی

گونه  چياند ه گانهي بکه در خاک یه در آن جنگ و جدال تا روزکردند کم م اختاذ و اعاليفرماندهان تصم
ان سربازان ياند و در م آمده ی میدرپ یگانه پي بيکچه نفرات چر. ردک با دمشن خنواهند یا رهکمذا
 موفق یادکارخوس آريک نیعني از سردستگان يکیاند آهنا در مورد  دهيپاش ی ختم نفاق و فساد میوناني

  .ست نفر را مهراه برديرد و در حدود بکبودند چون او شبانه از اردوگاه فرار هم شده 
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م گرفته يه تصمک یبيسپس صبحانه خوردند و از رودخانه زاپاتاس عبور منوده بنابر نظم و ترت
 ی قرار دادند ولیداران را در حموطه داخل مهيش و خکوانات باريگر حيبه عبارت د. بودند براه افتادند

ماندار و فالخن انداز، ک یا ست نفر سوار و عدهيبا دويترادات با تقريه مکموده بودند ي نپیاه درازهنوز ر
 دوست وارد ی عنصریه گوئکها آمد يوناني بطرف ی بازآمد او طورکدر حدود چهار صد نفر فرز و چاال

ر و فالخن محله را ياده با تي از آهنا سواره و پیاش هم وارد شد ناگهان بعض ه دستهکني مهیشود ول یم
چ وجه يده بودند هبيار دي چون صدمات بسیونانير کداران لش عقب. ردندک ی را زمخیا شروع و عده

ه کان دوررس نبود بلير پارسينه فقط مثل ت» ۱ « یرتکمانداران کر يه تکرا يقادر به محله متقابل نشدند ز
 هم یونانيفالخن اندازان . رمانده بودندن اسلحه ديان افراد سنگير در ميچون زره هم نداشتند ناگز

  نروي هبدف دور بفرستند ازیرينتوانسته بودند ت
______________________________  

   م. م بودنديعهد قد) ماندارانک(راندازان ين تيها مشهورتر یرتک -)۱(

۱۵۲  

ه در کلحه  اسکن اسلحه و سبي نفرات سنگکمکند و با کان را تعاقب يم گرفت پارسيگزنفون تصم
ه کرا ير نشد زي تن از افراد دمشن دستگيک ین اقدام تعاقب حتيرد اما در اکن ير بودند چنکعقب لش

ن يه اکرا يادگان دمشن برسند زيز نتوانسته بودند به پيادگان آهنا نيها نفرات سوار نداشتند و پيوناني
ن ين حيدر ا.  رفنت دور از مصلحت بوداد جلويها زيوناني ی زود پا بفرار گذاشته بودند و برایليدسته خ

ن عده در مهه ير ايها وارد ساختند ناگزيوناني بیاند تلفات انداخته یه به عقب مک یرهائيافراد دمشن با ت
ست يش از بيجه متام آنروز را نتوانسته بودند بيوستند و در نتي پیر اصلکز به لشيطول راه با جنگ و گر

  .ش برونديا پيو پنج استاد
أس مهه را فرا يگر حس ين مورد بار ديدر ا. دندي غروب به دهات مقصد خود رسی در حوالیبار

ر ک لشیه چرا از گروه اصلکار گزنفون خرده گرفته بودند ک ارشد به یها ردهکسوفوس و سريخر. گرفت
ن ياشنت را به خطر انداخته بود و با وجود مهه يب خوين ترتيرده و بدکجدا مانده و دمشن را تعاقب 

د يشان را شني ایها ه گزنفون گفتهک یوقت.  هم به دمشن بازمانده بودیا ردن هرگونه صدمهکارها از وارد ک
  .ات آهناستيد نظريز مؤيار نکجه ياند و گفت نت ردهکه از اقدام او انتقاد کبه آهنا حق داد 
ن يرارگاه تلفات سنگه بواسطه ماندن در قکرا ي جز تعاقب دمشن نداشتم زیا اما چاره«: او افزود

ش آمده است حق يم اما راجع به آنچه بعد از تعاقب پي داشته باشیان ضربتکه امکنيم بدون ايداده بود
ال کم و با هزاران اشي به آهنا وارد سازیا ه صدمهکم يامال با مشاست هرچند قدرت آنرا نداشتک

  ان را سپاسگزاريد خداينرو باياز. ميا ردهک ینينش عقب

۱۵۳  

رده باشد ما را متوجه ک وارد یلکه صدمه کآن یرده بود و بکالن مبا محله نک یرويه دمشن با نکم يباش
ر و فالخن از يتواند ما را با ت یه در حال حاضر دمشن مکرا يرده است زکاجات خودمان يار و احتکص ينقا

 باشند متقابال جواب ا فالخن اندازان ما قادري و یرتکمانداران که کنيفاصله دور هدف سازد بدون ا
ست و در مسافت ي نیا ه موضوع عمدهک شد ی طوالنیارکم ناچار يردکه ما آهنا را دنبال ک یبدهند هنگام
ه ک را یگرياده دي باشد باز قادر خنواهد بود پک هر اندازه چست و چاالیاده نظاميچ پيحمدود هم ه
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  .ندکر يبان اوست دستگيرانداز پشتيدسته ت
 ید فوريم باينک یريامال جلوگک ینينش ن عقبيشتر آهنا در حيم از صدمات بيواهن اگر خبيبنابرا

ه کر ما هستند کدر لش» ۱«ا ي اهل رودیام افراد دهيشن. مين فالخن انداز فراهم سازينفرات سوار و مهچن
الخن ان دارد چون برد في دو برابر فالخن پارسی ماهرند و اسلحه آهنا بردیانداز ثر آهنا در فالخنکا

رد يه در مشت جا گکست يا دهند به اندازهيه در آن قرار مک یرا سنگيست زياد ني چندان زیسربازان پارس
م چند نفر در يم روشن سازيرو اگر بتوان نيبرند از یار مکدار به  ا فالخن گلولهي رودیه اهالکو حال آن
 ید آهنائيه باکافت دارند بلي دریاف اضی اجرتیانداز د بواسطه فالخنياند نه فقط با ارهکن يلشگر ما ا

ن بابت به يه ازک ی نفراتیبعالوه اگر بشود برا. ار اندازند اجرت مضاعف دادکه فالخن تازه هم به کرا 
م يش خواهي خویاري ی برایشترينم داوطلبان بک یم گمان مينکد ي متهیازيد واقع شوند امتيحال ما مف

ه چندتا از آهنا در گروهان خود من است کر ماست کز در لشي نیستم اسبانياطالع ن ین بيمهچن. داشت
    همیتعداد

______________________________  
)۱(-Rhodia   

۱۵۴  

ه در دسته کم يا مت گرفتهين رأس هم از دمشن غنيبعالوه چند» ۱ «  مانده استیالرخوس باقکاز دسته 
ار ک آهنا قاطر بیم و به جاينکوجور  ا را مجعه ن اسبين هرگاه مهه ايبنابرا. اند  مورد استفادهیباربر

 حال فرار باشد -ه دمشن بهک یه سواران ما هنگامکست يد نيم دسته سوار فراهم خواهد شد و بعيبر
انداز  ست فالخني شامل دوید و مهان شب گروهيب رسيز به تصويشنهادها نين پيا. مزاحم آهنا شوند

 یزانوبند چرم. ش و پسند واقع شدنديز پنجاه نفر مورد آزماب اک مریگر سوارانيل دادند و روز دکيتش
  .دين گرديين دسته تعي فرمانده ایتراتوس آتنيوس فرزند پوليز به آهنا دادند لوسيو جوشن ن

______________________________  
   م. رده بودندکار يفرار و جانب پادشاه را اخت) ارخوس لهک(الرخوس ک چون نفرات -)۱(

۱۵۵  

  ۱۹ خبش
ه زودتر از وقت معمول هم برخاسته بودند براه ک روز بعد ی گذشت ولیشان به آراميآن روز ا

ن عبور از آجنا يه در حک بودند کمناينند و بکش بود عبور يه در پک یا افتادند چون ناچار بودند از تنگه
  .ن باشديمکدمشن در 

ماندار و فالخن انداز باز ک و چهار هزار ترادات با هزار نفر سوارياما بعد از گذشنت از آن نقطه م
ها را به  یوناني یا ن دستهيه با داشنت چنکسافرن خواسته و قول داده بود ين عده را از تياو ا. جلو آمد

ن با عده يشيرده بود چون دفعه پکدا يها پ یوناني نسبت به یري حس حتقیو. ل خواهد داديسافرن حتويت
. ده باشدي دیال خودش تلفاتيه به خکنيرده بود بدون اک وارد یلک به آهنا محله و صدمه یمعدود
ا از آجنا دور شده بودند يها از گردنه گذشته، در حدود هشت استاد یونانيه ک ین هنگاميبنابرا

ه مأمور ک یوناني اسلحه کن و سبيرودار به نفرات سنگيدر آن گ. ديترادات با گروه خود به آجنا رسيم
 و رشادت متام کیبا یه در تعاقب آهنا بکز دستور صادر شد يند و به سواران نعقب راندن دمشن بود
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ترادات بدام افتاد يه مکنيپس مه. دي از دنبال خواهد رسیافک ی امدادیرويه نکند و مطمئن باشند يمنا
 یها با دادن عالمت یونانياند  شده ی ميکراندازان به مقصد خود نزديمانداران و تکه ک ینيدر مهان ح

   ه در قبال کز به دمشن تاختند يه منتظر دستور بودند و سواران نک یادگانين پيار شدند و مهچنکآماده 

۱۵۶  

ه يشته و بقکها  يک از چریادين تعاقب عده زيدر ا. ردک ننمود و به طرف گردنه فرار یآهنا درنگمحله 
ردند کن را برهنه ي نعش مقتولزهيم غرک فقط به حیونانيسربازان . ر شدنديجده نفر اسيهم در حدود ه

  .ندازديتا منظره آن ترس و دهشت در جان افراد دمشن ب
ها بدون مزامحت  یونانيده بود فرا رفت و ي دیه گذشت تلفات و صدماتک یچون دمشن به شرح

  به نامکع و متروي وسیجا شهر نيدند، در ايه آن روز، راه خود را ادامه دادند تا به رودخانه دجله رسيبق
ست و پنج و ي آن بیوارهايعرض د. ها در تصرف داشتند یه در روزگار سابق مادکبود » ۱«سا يالر

ست پا ساخته ي به ارتفاع بیه سنگيه با خشت بر پاکط آن دو فرسنگ بوده يارتفاعش صد پا و سراسر حم
رده بودند حماصره کان عزم تصرف قلمرو ماد را يه پارسک یدر زمان» ۲ « رانين شهر را شهنشاه ايا. بودند

رد و کد و شهر را از انظار پنهان يد را پوشاني برآمد و چهره خورشیه ابرکر نبود تا آنيرد اما قابل تسخک
 با سنگ ین شهر برجي ايکیدر نزد. ب به تصرف درآمدين ترتيردند و بدک ناچار آجنا را رها یاهال

 از یا ع عدهين برج رفي ایت بر باال پلتروم عرض و دو پلتروم ارتفاع داشيکه کبرپا شده بود 
  . از دهات جماور پناه آورده بودندی فراریها يکچر

نه کس ی و بکه متروک یمکش رفتند و به نقاط مستحي منزل شش فرسنگ پيکن حمل آهنا ياز ا
  و» ۳«ال يپ ن شهر مسيدند نام ايبود رس

______________________________  
ن هم آمده يوکتاب تکه نامش در کااله بوده کده مهان شهر بزرگ آشور يسا ناميره گزنفون الکن شهر را ي ا-)۱(

   م. است
  )الدي قبل از م۵۲۹ تا ۵۵۸(وروش بزرگ ک -)۲(
 امپراتوری آشور بوده و جای - تخت مشهورينوا پايده بود آثار نين حمل ديه گزنفون در اک یهائ رانهي و-)۳(

و فقط سرسری به آن ) چنانکه کااله را نيز نشناخته بود(ا نشناخته تعجب است که او اين شهر عظيم آشور ر
ها  تسخير نينوا بوسيله مادی» روزگاری مسکن ماديها بود«اشاره و اذهان را با اين کالم خود مشوب کرده که 

عد در در واقع وقعه قاطعی بوده است که به دوره مهم تاريخ آشور خامته داد و آجنا تا نيمه قرن ب) م.  ق۶۰۰(
   م). م.  ق۵۴۹(دست دولت ماد ماند تا اينکه امپراتوری ماد هم به نوبه خود به دست پارسيان افتاد 

۱۵۷  

 شفاف پر از قطعات صدف، بوده پنجاه پا هپنا و یها  آن از سنگیها هيپا. ها بودين مادک مسیروزگار
پنجاه پا عرض و صدپا ارتفاع  ی از خشت دارایواريه، دين پايبر ا. پنجاه پا هم ارتفاع داشته است

» ۱ « اند مده زن پادشاه گفته یه مک یجا بطور نيدر ا. وار شش فرسنگ بوديط ديساخته شده بود و حم
  .ان افتاد پناه جستي ماد به دست پارسیه امپراتورک یوقت

ا ادامه حماصره نتوانست يورش و يله ي بوسیرده بود ولکز حماصره ين شهر را نيشهنشاه پارس ا
  .دير گردي ساخت و شهر تسخینه را مرعوب و فرارک سیند تا زاوش با رعد و برقکآنرا فتح 

دا يسافرن پين مرحله سفر باز تي ایط. مودنديا چهار فرسنگ راه پي منزل يکن حمل، يآهنا از ا
زدواج ه با دختر پادشاه اکبود مهراه گردان ارونتاس » ۲ « ه با خود آوردهک یشد و در رأس مهان سواران
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ه برادر ک یگري مهراه داشت و عده دیشکرکوروش هنگام لشکه ک یهائ يکن چريرده بود و مهچنک
ه شاه به او داده بود با ک را یانيرکسافرن مهه لشيها ت ن دستهيعالوه بر ا.  او آورده بودیاري یپادشاه برا

   جهيخود آورد و در نت
______________________________  

)۱(-Medae اگ يزن است مده)م و يسندگان قدين پادشاه ماد نويراجع به نام آخر. ن پادشاه ماديآخر) کازدها
  .مترجم. اند د اختالف نظر داشتهيجد

   م. وروش مطلع سازدک یشکه نزد شاه رفته بود تا او را از نقشه لشگرک یر وقتي صغیايت آسي از وال-)۲(

۱۵۸  

 از سربازانش را در یا دند او عدهيها رس یونانيبه سامان ه آهنا ک یوقت. منود یار انبوه ميقشونش بس
ز يها گالو یونانيه با که را در دو جناح مستقر ساخت سپس چون جرأت آنرا نداشت يعقب گماشت و بق

ر و فالخن محله را يه با تک را هم نداشته به نفرات خود فرمان داد یال راه انداخنت نربد قاطعيشود و خ
نار و گوشه آماده بودند با که در کا ي اندازان اهل رود-مانداران و فالخنکه ک ینگام هیند وليشروع منا

 یار آسانک هم داشتند باز ین قصديو اگر چن( از آهنا به خطا نرفت يکی یر حتي جواب دادند تيکشل
ز از ي نها ر دستهيرد و ساک ینينش ررس عقبيسافرن با سرعت متام به حدود دور از تيرو ت نياز» ۱«) نبود

  .دنبال او رفتند
. ستاديگر از تعاقب باز ناير طرف دک خود ادامه داد و لشیشروي طرف به پيکر که آن روز لشيبق

ه کرا ي صورت دهند زیارکز از مسافت دور يله جنگ و گريها از آن پس قادر نبودند بوس يکچر
ان يراني ایها مانکر يت» ۲ «  داشتیشترير آهنا برد بي از تیان و حتيرانيها از فالخن اي رودیها گلوله

امل منودند و در واقع کرده بودند باز استفاده که آهنا رها کرها يها از متام ت یرتکرو  نيدرشت بود از
 در یراندازيا تي دوردست یراندازي مهارت در تیبردند و با آهنا برا یار مک - دمشن را مرتبا بهیرهايت

 یه در فالخن اندازکن سرب ي آذوقه فراوان بدست آمد و مهچندر دهات هم» ۳«ردند يکن ميهوا متر
  .مورد استفاده قرار گرفت

______________________________  
   م. ان دمشنيم لشگري بواسطه انبوه عظ-)۱(
 یرانيمان اکر يش به اندازه تيم و بک یرتک یماهناکر يه تکا منظور گزنفون آن بوده است ي مهرفته گوی رو-)۲(

  .بود
  .نندکرها را مجع و باز مصرف ي توانستند تین با آساني بنابرا-)۳(

۱۵۹  

 شدند یب دادن اردوگاهيدند سرگرم ترتيه به دهات رسک یها وقت یوناني آن روز یارهاکراجع به 
ها آرام  یونانيروز بعد . دندي سخت دیز صدماتيردند و از آن جنگ و گرک ینينش ز عقبيها ن يکچر

ن منزل از ي پنجمیط. ه حمصوالت در آجنا به حد وفور بودکرا يد را فراهم ساختند زحتاج خويمانده ما
ب از فراز ي سراشیا  احاطه شده بود و متوجه شدند جادهیله چند آباديه بوسکدند ي دیدور قصر

دن آن وضع يها خواه و ناخواه از د یوناني. شودي میه در دامنه واقع بوده است منتهک یوهستان به دهاتک
ن تپه باال رفتند و ي در جلگه بر اولیشرويسربازان پ» ۱«. مسرور شدند چون نفرات دمشن سواره بودند

شان ي تپه ای دمشن از باالیهايکن چريه در آن حک باال بروند ین آمدن بودند تا بر تپه ثانويدر شرف پائ
ه ک شدند بلیها زمخ یليا خه نه تنهکد واقع شد ي شدیر ضرباتي در زیرا مورد محله قرار دادند و نربد
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ن اسلحه خود حماصره ي سربازان سنگیله رسدهاي اسلحه را بوسک سبیها یوناني از یالنکدمشن عده 
مانداران کاندازان و   توأم شده بودند متام آن روز فالخنیر نظامين عده چون با افراد غيا. منود

سخت قرار گرفته بودند ناچار به تعاقب ه حتت فشار کها  یوناني اجنام دهند و یارکچ ينتوانستند ه
 انبوه بودند دمشن زود از چنگ آهنا فرار یش رفتند و چون گروهيمتهامجان پرداخته آهسته تا سر تپه پ

 یدر تپه دوم. داد ی میشتريگشت تلفات ب ی بازمی اصلیرويوسنت با نيه به منظور پکرد و هر بار هم ک
ر را از فراز تپه کم گرفتند لشيد بر تپه سوم منصرف شده تصمن از صعويرار شد بنابراک تیجتربه قبل

  ت ندهندکحر
______________________________  

   م. خ هرودوتي رجوع شود به تارThermopyle ليارشا در نربد توموپي مثل قشون خش-)۱(

۱۶۰  

  . تپه مستقر شوندیدان برسند و در بااليتا گروه سپرداران از جناح راست م
 را در معرض محله و خطر قرار داده بودند یونانير کداران لش ه عقبکعده بر دسته دمشن ن يپس ا

 خود جدا یر اصلکدند تا مبادا از لشيشکن رفنت دست از محله ين پائيز در حين نيمتخاصم. ره شدنديچ
ردند ک یروشيها باز پ یوناني آن روز را ین سان باقيبد. له دمشن حماصره گردنديافتند و از دو جهت بوس

در آجنا هشت جراح . دنديز از دامنه در موازات آهنا به دهات رسي نیگريوه دسته دک ی از باالیا دسته
ن دهات سه روز درنگ يشان در ايا.  شده بودندی از سربازان زمخیاديار گماشتند چون عده زکبه 
 یه براک، شراب و جو حتاج شامل آرديه مهه قسم ماکن و هم از آن جهت يردند هم به خاطر جمروحک

ه يب ساتراپ آن ناحيله نايز بوسين لوازم نياسبها الزم بود در آجنا به حد وفور وجود داشت و مهه ا
  .فراهم گشت

وسته مزاحم يسافرن دنبال آهنا افتاد و پي خود را در دشت ادامه دادند اما تیشرويروز دوم باز پ
ر ک در وسط لشیه دمشن در تعاقب باشد حموطه خالک یقتته برخوردند وکن نيها به ا یونانيگاه  آن. بود
 يکیه به جاده بارک ی شوند خواه هنگاميکه دو جناح به هم نزدک ی است چون وقتیش ناقصيآرا
ه در وسط کن اسلحه يد و نفرات سنگيآ یش مين وضع پي برخورده باشند ایا پليوه کا به يده باشند و يرس

وبرهم   درهمیل خواهد شد و اگر مهگکتشان مشک واقع و عبور و حرديقرار دارند ناچار حتت فشار شد
 از آهنا ساخته خنواهد یار سودمندکچ ي هین وضع و حاليجه چنيد خواهد آمد و در نتي پدیشوند آشفتگ

ه يشوند و روح ینده مکه در هم رفته بودند پراکگر دور شوند آهنا يديکه باز دو هپلو از ک یبعالوه وقت. بود
  ه دمشن هم ازک یراب خواهد شد خبصوص وقتآهنا خ

۱۶۱  

ه اول بگذرند و کگر مهه شتاب دارند يا معابر دين عبور از پل يگر در حياز طرف د. قفا مزاحم باشد
  .ورش دمشن فراهم خواهد شدي ی مطلوب برایفرصت

ب يرت شامل صد نفر تيکگانه هر  ها برخوردند گروهان شش ین دشواريها به ا ردهکه سرک یهنگام
از آن پس هرگاه دو . دنديز برگزيردند و رسدبان و سرجوخه نکن ييدام تعک هر ی برایا داده و سردسته

  »۱«. شدند ی ميکر هبم نزدي ناگزیشروين پيهپلو در ح
ن خود از دنبال جناح ين نشوند و در آن حيدند تا مانع عبور نفرات جناحيشک ینار مکها  ن دستهيا
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ن دو جناح را اگر يگر باز شود فاصله بيدان در وسط بار ديه اضالع مکنيب مهيترتن يبد. مودنديپ یراه م
اد باشد با ي زیليها و اگر هم خ له جوخهياد باشد بوسيله رسدها و هرگاه فاصله زي باشد بوسيک باریليخ

   نين صورت در حيه در اکاف پر شود کان شک االمیه حتکنند و منظور هم آنست ک یپر م» ۲ « گروهان
______________________________  

  .ا ربع گروهيم يا ني یست و پنج نفري فرماندهان پنجاه و ب-)۱(
 یعنيردند يکت مک حریمعموال در صف سه نفر)  سرجوخه۱+ ۲۴( نفر ۲۵ چهارم گروه شامل يکا ي جوخه -)۲(

 جوخه در جلو يک) آ: (ته استافي یل مکيل تشيل ذک از سه شيکیسه نفر در جلو و هشت نفر در عمق و گروه به 
 در عمق سه يکی جوخه در جلو و يک) پ(ا يدو جوخه در جلو دو جوخه در عمق ) ب(و چهار جوخه در عمق 

  :ليف به صورت ذيگروه در رد
 و شش ی شامل سیا جبهه) پ(جده نفر در جلو در فرم يه) پ(ا نه نفر ي شامل سه جوخه ین به صورتيبنابرا) آ(

له گروه رسد و يبوس«ب يه گزنفون به ترتک بوده یدان داخلي سه گروه خاص در جبهه میآرائ فن وضع صيا. نفر
  .»رده استکجوخه عنوان 

۱۶۲  

 یرد و اگر نفرات امدادکه هر دسته به نوبه عبور خواهند کش خنواهد آمد بلي پیاز پل آشفتگعبور 
گر راه يها چهار منزل د یونانيب ين ترتيبد. ها به حمل منظور خواهند شتافت ن دستهيضرور شدند ا

  .مودنديپ
ردند ک یسافرن و سربازانش باز آهنا را دنبال ميروز چهارم در طرف جلگه براه افتادند اما چون ت

نند و هم ک نیشروين حال، هم پيدند اردوگاه فراهم سازند تا در عيه رسک ین آباديناچار شدند به اول
ن ي نداشتند نه فقط جمروحیخت رزميگر وضع و ريها د یوناني از یاديجنگ و جدال چون تعداد ز

ب دادن يبعد از ترت. ن نفرات بودنديدار محل و نقل آهنا و مهراه بودن اسلحه ا ه عهدهک هم یا ه عدهکبل
ن وهله ينند در اک یراندازيدند از دور تيوشکاند  آمده یش مي دهات پیه به سوک یار اردوگاه سربازانک

  .ر شد چون مستقر بودندها هبت یونانيوضع 
.  داشتیلکز از دنبال مزاحم بود تفاوت يه دمشن نکت کن حريار با نربد در حکجه يرو نت نياز

 ی نفرات آهنا در مسافتیچ مورديه در هکرا يرد زک ینينش رگاه بود دمشن ناچار عقبيچون بعدازظهر و د
ها شبانه بر آهنا  یونانيه مبادا کني ترس ااند از زده یها اردو من یونانيا از مقر يمتر از شصت استادک

شوند و  یاسبان آهنا معموال مهار م. چاره استي بک در هنگام شب پایر پارسکور شوند، چه لش محله
 ناچار یر خطر سرباز پارسيمهار باشند در صورت آژ یپابند دارند تا مانع فرار آهنا شده باشد و اگر ب

ن ي شب خبصوص در حيکیارها در تارکن يلح و سوار شود و مهه از مسيند و خود نکن ياست اسبش را ز
 دور از مقر یان در مسافتيه پارسکل هم بوده است ين دليار دشوار خواهد بود و به مهيآشوب بس

  .اند زدهيها چادر م یوناني

۱۶۳  

 به ز صادر شده بوديار نک دارد و فرمان آن ینينش ه دمشن قصد عقبک بردند یان پيونانيه ک یوقت
 یت خود را چندکد پس حرين فرمان را شني دمشن ایول. ت شوندکنفرات خود دستور دادند آماده حر

نند و کردند ارزش نداشته است راه خود را دور کرگاه بود فرار رفتند و تصور يق انداخت و چون ديبه تعو
ز يدند خود نيهنا را دمت آيارا عزکها آش یونانيه ک یوقت. جه شبانگاه به اردوگاه خود برسنديدر نت

اد ين دو طرف زيب چون بين ترتيبد. ردندک یشرويا پيده براه افتادند و تا شصت استاديبساط برچ
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ت که شبانه حرکامدند روز چهارم يده نشد و روز سوم هم ني از دمشن دینده اثريفاصله افتاده بود روز آ
نند کها از آجنا عبور  یونانيه قرار بود که  مرتفع را در طرف راست جادیرده بودند سربازان آهنا موضعک

  .وستيپ یه در دامنه آن جاده به جلگه مک را یا  قلهیعنيردند کاشغال 
رده است گزنفون را از عقب جبهه کوه را تصرف که دمشن قله کسوفوس متوجه شد يه خرکنيمه

 منود ین دسته خودداريردن ا گزنفون از بیاورد وليز مهراه بيفرا خوانده دستور داد سپرداران خود را ن
اما خودش تاخت جلو آمده . ان شده بوديرش از دور در قسمت عقب مناک لشیسافرن با متاميه تکرا يز

ل آن روشن است چون ارتفاعات مشرف بر راه يسوفوس پاسخ داد دلي؟ خریا ردهکچرا احضارم «د يپرس
م عبور ما مقدور خنواهد بود و ينکآن نقطه دور نن افراد را از يه اک یعبور ما بدست دمشن افتاده و تا وقت

ه سربازان ک ی؟ گزنفون جواب داد مصلحت نبوده است هنگامیا اوردهيتو چرا سپردارانت را مهراه ن
  .پناه و پوشش بگذارد یاند عقب جبهه را ب آمده یش ميدمشن به طرف ما پ

  م تا افرادينک یريسوفوس گفت در هر حال وقت آنست تدبيخر

۱۶۴  

شود و از آجنا به  یر آهنا مربوط مکوه به لشکه قله کگاه گزنفون نظر داد  آن. ميوه برانک یدمشن را از باال
ه کر ما آن خواهد بود ين تدبيسوفوس هبتري خری هست و گفت ایرده بود راهکه دمشن اشغال ک یا تپه
ه ارتفاعات مسلط بر ک ی نفراتمينکم آن نقطه را تصرف يم و اگر بتوانيردن قله بتازکآسا در تصرف  برق

  .ردکاند مقاومت خنواهند  ردهکمعرب ما را اشغال 
ح يا اگر ترجيار خواهم رفت کجا باش و من به عزم آن  نير اک لشی به فرماندهیل باشياگر تو ما

 یسوفوس اظهار داشت منوط به رأيخر. جا خواهم ماند ني من در اینکوه محله ک تو به قله یدهيم
تر است  ه جوانکنيگاه گزنفون به عنوان ا آن. یني برگزیدهيح ميه ترجک را ید بود تا هر شقخودت خواه
ه کرا يارش بگذارد زي از جلو جبهه در اختیرد سربازانکد کيسوفوس تأيح داد اما به خريرفنت را ترج

و  از صف جلیا  اسلحهکسوفوس افراد سبيجه خريدر نت.  استی طوالنیارکآوردن نفرات از عقب 
صد نفر زبده از افراد ين سي مهچنی بودند گذاشت ویه در حموطه داخلک را ی آهنا نفراتیفرستاد و به جا

  .ه به دسته گزنفون ملحق شوندکدان فرمان داد يخود را در جلو م
د ي تپه عجله آهنا را به طرف قله دیه دمشن از باالکنياما مه.  متام رهسپار شدندیگاه با سرعت آن

اد از نفرات يرودار داد و فرين گيدر ا.  مسابقه گذاشتندیها بنا یونانيدن به مقصد با ير رسز ديآهنا ن
رد سربازان يکنار دسته خود عبور مکه سواره از کگزنفون . ش برخاستيق مهقطاران خوين در تشويطرف

ونان است يد  به مقصیا ن مسابقهيد اينک، باور ی سربازان گرامیا«: گفت یج منوده مييل هتيرا در تعج
   ن حلظاتيدار زن و فرزند مشاست اگر در ايد دي جتدید براين حلظه بنمائيه در اک یهرگونه شتاب

۱۶۵  

 در یونيکالس اهل سير  سوتهیول» د داشتي خنواهی راه جنگ و خطرید در باقينکحتمل رنج و تعب 
ردن سپر ک از رنج محل ه منک ی در حالیم تو سواره هستي نداریما وضع مساو«: ن و حال گفتيآن ح

الس را از ير ده سوتهين پريد از اسب خود پائين حرفش را شنيه گزنفون اک یوقت» ام چارهي بکخود پا
  .نار انداخت و سپرش را گرفته با سرعت متام براه افتادکصف 
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 یادن افتاده بود و افري سنگیر بارين زين موقع او زره سواره نظام خود را در تن داشت بنابرايدر ا
  . با آهنا را نداشتیگام  همیارايگر يه خود دکمنود، چرا  یل ميد به تعجکيه در جلو بودند تأکرا 

ر شد سپر خود را يردند تا ناگزکالس را مورد دشنام قرار داده سرزنش ير ر سربازان سوتهياما سا
اشت افراد را سواره ان دک امیه سوارکگاه باز گزنفون سوار شد و تا آجنا  آن. ش بروديبازستاند و پ

ار ياده و با شتاب بسينار گذاشته پکن نامهوار شد و عبور دشوار، اسبش را يه زمکنيرد، اما مهک یرهرب
  .دنديجه زودتر از دمشن به قله رسيش رفت و در نتيپ

۱۶۶  

  ۲۰خبش 
ن يدر ا. ش بود و بسير جنات خوکس هم به فکردند و هر کده فرار يپس سربازان دمشن رو گردان

 یاوس بودند از راه هيسافرن و آري تیه حتت فرماندهک یها قله را تصرف منودند سربازانيونانيه کحال 
ن آمده يوه به دشت و هامون پائکسوفوس هم از ير تابع خرکلش. اريردند و فرار اختکگر پشت به دمشن يد

 و یز جهات خواربار غنه اکز ي نیگريدهات د. ش گرفتنديه آذوقه در آجنا فراوان بود پک را یراه ده
رگاه دمشن ناگهان باز در دشت جلو يدر آن روز، د. ه وجود داشتين ناحيرانه دجله در اکسرشار بود در 

در واقع . ردندکقطعه   بودند قطعهکی خوراینار در جستجوکه در گوشه و کها را يوناني چند از یآمد و تن
گاه  آن. گر رودخانه بدام افتادندي در ساحل دن عدهي بدست آورده بودند اما ایآهنا احشام فراوان

وس يها سخت مأيونانيرو بعض  نياندازند ازيه آتش در دهات بکسافرن و مهراهان درصدد برآمدند يت
ن يدر ا. افته نشوديه آذوقه ي هتی برایگر حمليدند اگر دمشن در اقدام خود موفق گردد ديشدند و ترس

ه گزنفون هم از ک ینيآمدند در ح یگران رفته بودند و بازم  تاراجیاريه به کسوفوس و سربازانش يحال خر
ه آهنا با کد ينيب یا ميآ«:  آهنا رفته بودند هم گام شده به آهنا گفتیاريه به کها يونانيگشت با  یوه برمک

   هکرا هنگام عهد بسنت قرار شده بود يد اقتدار ماست؟ زين خطه دريه اکرفتار خود اذعان دارند 

۱۶۷  

ن يه اک یارند گوئکن ي خود آهنا مشغول اکني اجتناب شود، ایق در دهات قلمرو شاهيجاد حريز اا
 مصرف خود فراهم سازند ما را هم به آجنا ی برایا هبرحال اگر آذوقه. گران باشدين از آن ديسرزم

ه از وطن ک یها چون افراد ن آتشي اید در اطفايسوفوس به نظر من باي خرید و افزود ايشانکخواهند 
ز دست يه ما نکنست يده من هبتر ايسوفوس اظهار داشت به عقيخر. ميوشکنند سخت بک یش دفاع ميخو
  ».ديشکار خواهند کشان زود دست از آن يگاه ا م آنيق شويار حرکبه 

ز به مشورت يها ن ردهکردن آذوقه و سرکوجور  دند و سربازان سرگرم مجعيه به اردوگاه رسک یهنگام
 يکه در کرا ي خاطر منودار شد زیشانيأس و پريگر آثار يانه بار دين ميار مشغول شدند در اکف ایو تعاط

زه نتوانسته بودند عمق ي با نیه حتکق بود يار عمي بسیا گر رودخانهي بلند و طرف دیوههاکطرف راه 
ده اظهار ا نزد آهنا آمي نفر اهل روديک و اضطراب ین سراسر نگرانين حيدر ا. آنرا معلوم دارند

نم و چهار هزار سپردار هم در هر نوبت عبور ک ی رودخانه راهنمائیمن حاضرم مشا را به آن سو«: داشت
دند چه يه پرسک یوقت» دي تاالن اجرمت بدهيکد و يار را فراهم سازکل يه وساکنيخواهم داد مشروط بر ا
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وسفند و بز و االغ به حد وفور هست ه گين ناحي هزار قطعه پوست، در ا-دو«:  الزم دارد پاسخ دادیليوسا
ها  ن پوستيد الزم خواهد بود و من با آن، ايبر یار مک باربند بیه براک یهائ د و تسمهينکپوست آهنا را بر

نم و آهنا را به منزله لنگرگاه در ک یشود مهار م یه به آن بسته مک ی را هم با سنگیبندم و هر پوست یرا هبم م
شم و دو سررشته را سخت ک یگر رودخانه مي سرتاسر ديکها را از   پوستاندازم سپس رشته یآب م

   ازیري جلوگیبرا. زمير ی مک و خاشاک آن خایبندم و رو یم

۱۶۸  

  » . مانع خطر خواهد شدک و خاشاکغرق شدن و لغزش هم خا
ل  است گفتند قابیا ر هومشندانهيه تدبکنيها ضمن اذعان ا ردهکحات سرين توضيدن ايبعد از شن
 سوار یالنکار خواهند شد و عده کن ي مانع ایگر رودخانه افراديه از ساحل دکرا يرسد زياجرا به نظر من

  .ن نقشه شوندي ای را مانع عبور و خمل اجرایه مهان نفرات اولکآماده بودند 
ه ک یردند تا به دهاتک یر قهقرائيرانه رودخانه سکنده را در يبنابر مالحظات مزبور آهنا متام روز آ

ه به کن شد يجه اينت. دنديشکه خود در آجنا بودند به آتش ک را یق مصون مانده بود برسند و دهياز حر
منودند آهنا به  یران ميه حکن بود يها سرگردان شدند و مثل ايونانيار ک ادامه دادن محله، از طرز یجا
 آذوقه پرداخته بودند ی جستجور بهکه لشيه بقک یان روز هنگاميدر پا.  دارندیروند و چه قصديجا مک

ن جلسه حاضر و از آهنا راجع به يه گرفته بودند در اک را یرانيب دادند و اسي ترتیگريها جلسه د ردهکسر
  .ردندکقات ي حتقی خمتلف آن حوالینواح

ه ک ین مشابه نقاطي سرزمیعنيده يرسين ماد مي به بابل و سرزمیه راه جنوبکران اظهار داشتند ياس
اند شهنشاه تابستان  گفته یشده است و م ی میباتان منتهک به شوش و ایرده بودند و راه شرقکور تازه عب

ه راه که واقع بوده و حال آنيونيه و يدي رودخانه هم در طرف غرب لیآن سو. ديمنا یرا در آجنا اقامت م
 ی دارند و مردمونتکوهستان سکردها در کاند  گفته یرفته است و ميردستان مک به ی مشالیوهستانک

ست هزار نفر يصد و بيک شامل ی بار قشون شاهيک ندارند و در واقع یتيجنگاورند و از پادشاه تبع
رد ک نفر هم مراجعت نيک یه آن منطقه دارد حتک ی بواسطه وضع سختی آهنا آمده بود ولیوبک سریبرا

   با ساتراپ در جلگه عهد ویهبرحال آهنا گاه

۱۶۹  

  .ان آمده استين به مين طرفي بی مراوداتاند و  بستهیقرارداد
 را ی آن حدود و حوالی شده بودند راههایه مدعک یدن اظهارات آن چند نفريپس از شن

رده که راجع به راه مورد نظر خود اشاره کردند بدون آنکشان را دست به سر ياند فرماندهان ا شناخته یم
ه کرا يش بروند زيردستان پکن ي به سرزمیوهستانکه از راه کن شد يها ا ردهک خود سریاما رأ. باشند

ومت ارونتاس بوده است ک هپناور و آباد و مقر حیتيه والکران اظهار داشته بودند آن راه به ارمنستان ياس
  . خواهد بودیار آسانکمت به هر سو يت عزيه از آن والکده بودند يده و شنيگرد ی میمنته

گاه دستور صادر شد  آن» ۱«.  سعد واقع شده باشدیر ساعتشان ديت اکردند تا حرکها  یپس قربان
  »**«. ت باشندکنند و منتظر فرمان حرک یان بعد از صرف شام بار سفر بسته استراحتيرکه لشک

ردستان ک یوهستانکن يان سرزميار از ميب بسيردن مصاک بعد از حتمل یونانيسپاه ده هزار نفر «
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  ».ددنيعبور منوده به سامان ارمنستان رس
______________________________  

  .ردنديک میمت قرباني بنابر رسم و عادت درست قبل از عز-)۱(
 يک( Loeb) ه لوبک» بازگشت ده هزار نفر« داستان دلچسب ی و ترمجه اصلیوناني یجا منت اصل نيدر ا** 

. شودينتشار داده است متام م در لندن ایالدي م۱۹۲۲ در انگلستان به سال ی نامیها تابکبنگاه ترمجه و نشر 
بازگشت «تاب کگر ي و باز ترمجه دیآملان( C .Witt) تيو. یتاب نوشته پرفسور سکن ي در باب مهیبنابر شرح
 H .G .Dakyns) یج. اچ(افته و ي در لندن طبع و نشر ۱۸۷۸ه در سال کواتسن . اس. یبه قلم ج» ده هزار نفر

ه مستعمره ک به طرابوزان یونانيآن نگاشته سراجنام لشگر ده هزار نفر  بر یا مترجم مشهور آثار گزنفون مقدمه
 شرح یسين داستان از ترمجه انگليه ايل موضوع بقيمکرو حمض ت نيازا. دندير بود رسي صغیاي در آسیوناني

   مترجم.  ترمجه شده استیت آملانيپرفسور و

۱۷۱  

  »۱ « تينترکردن از رودخانه کعبور 
ن يا. است) تيسنتر(ت ينترکردستان رودخانه کن ي ارمنستان و سرزمیرانيت اين واليحد ب» *«

 یا اراضي رودخانه دهات یل در جهت مشاليست مي تا مسافت بی دارد ولیزيخ  حاصلکه خايناح
 ی برایگونه موجب چيه ارامنه تعمد داشتند در سامان آهنا هکرا يمزروع اصال وجود نداشته است ز

ردها موجود نباشد تا به قصد غارت و تاراج درصدد ک جنگجو مانند یگانيساخنت توجه و آز مهيبرانگ
  .نديتاخت و تاز برآ

گر يران در طرف دي نظام ا-سواره. ده بودي ارمنستان رسیها به اهال یونانياخبار فرا آمدن 
. تندوهستان سنگر داشک یها یآمدگ شي دورتر در پیادگان هم قدريرودخانه در انتظار آنان بودند و پ

 نداشتند عزم یمعرب) دجله(ر از رودخانه يه غکها  یونانيات از جانب دمشن کن مهه تداريپس با ا
 یاما وقت. نندکران احتراز ير اکب از برخورد با لشين ترتين راه عبور و بديان از اکمنودند در صورت ام

   ه قدم در رودخانهک
______________________________  

ترمجه ( C .Witt) یت آملانيو. ینوشته پرفسور س» ر باب داستان بازگشت ده هزار نفر دیشرح«تاب کاز * 
  .افتي و لندن انتشار کوريوي در ن۱۸۹۱ه به سال ک یسيانگ هزبند انگليس يبانو فرانس

)۱(-Kentrites ايCentritesی دجله شرق) یوتان چايس، سرت و يبليم از احلاق سه رود تيه در قدک) زاب؟ 
 (W  نسورثيام ايلينوشته و» بازگشت ده هزار نفر«تاب کمه ي ضمیائيس جغرافکنقل از اند(افته ي یل مکيتش

Ainsworth.(  

۱۷۲  

اند سپرها را راست  توانسته ید بود افراد مني شدیليان آب خيار آن چون جريگذاشتند عالوه بر عمق بس
ان داشت سپر را کالبته ام. فوظ مبانندر دمشن حميله از آماج تين وسينه خود نگاه دارند و بديدر جلو س
 اجتناب ید براين متهينند اما اکر دمشن حفظ ي خود را از تیا رند و تا اندازهي سر خود بگیدر هوا باال
ه آهنا ک ی درشت داشت به حدیها ف رودخانه سنگکبعالوه . رفتي بشمار منیافکله ياز خطر وس

  .و مهواره هم دچار خماطره به هپلو افتادن بودندنند کدا ي پا پی عبور جایتوانستند برا یمن
ن و ظاهرا منتظر ورود يمکمان در کردها با کز يوهستان نکنار و گوشه کگر در يد بر موجبات ديمز

  .نندکان به درون رودخانه بودند تا درست به موقع از عقب سر محله را آغاز يوناني
 به یاج مربميرد و چون احتکد يد چه باران بودنيآهنا ح. ش آمده بوديار بغرنج پي بسیوضع

رده کتوته يش بيه شب پک یم گرفتند روز را مهاجنا مبانند و شبانگاه در حملياستراحت داشتند تصم
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  .ب بدهنديبودند اردوگاه ترت
ن دهات جماور يتر يک خود مانده سپس به نزدیوهستانک یز تا غروب در سنگرهايردها نک

 ناگهان یست وليت نک او بسته است و قادر به حریه دست و پاکد ي دیابشبانگاه گزنفون خو. بازگشتند
ه آن وقعه، ک راسخ یجه از خواب برخاست با اعتقاديافته در نتيت کبندها فرو افتاده و او قدرت حر

  .افتي جنات خواهند یه از آن گرفتارک بوده است یان و عالمتي از جانب خدایاهلام
وس رفت تا او را از شرح خواب خود آگاه سازد و نظرش را سوفيپس صبح زود به مالقات خر

   ردهکهر دو سر. ندکر آن استفسار يدرباره تفس

۱۷۳  

ن يخنست. ابنديان دريت خداي از مشیا له آثار تازهيرد تا بدان وسک ید نذر و قربانيه باکاذعان منودند 
شان نشان ي به ایان راه جناتيخداه ک ننمودند یديگر ترديآهنا د. منود ی ميکم هم دال بر فال نيعال

 دراز ین راز زمانيشف اکاما .  اتفاق خواهد افتادیاند چگونه آن رهائ دانسته ی هنوز منیخواهند داد ول
اند دو سرباز جوان شتابان وارد اردوگاه شدند تا  خورده یه صبحانه مک یرا در حاليد زيشکطول ن

  .حضر سازندرده بودند مستکه ک یتشافکفرماندهان را از ا
موده بودند و در ي رودخانه راه پی به مست باالیزم مسافتي هیه در جستجوکردند کف يآن دو تعر

عمق آب را در . اند رفتهيها بود م ان صخرهيه در مک یه به غارکدند ي و دو دختر دی و زنین عبور مرديح
تر است پس به   آرامیليآهنا خ یان آب رودخانه از قرارگاه فعليه جرکردند معلوم شد کجا امتحان  آن

ز حمفوظ ي سواران دمشن نیبان دهي است از خطر دیوهستانکه يگر رفتند و چون سراسر آن ناحيساحل د
 بوده و یندي آ-واقعا چه اخبار خوش. مر آهنا نبوده استکچ نقطه هم آب باالتر از يبودند و در ه
 زدند و یان ساغريرسم سپاس در درگاه خدا است و به یه بشارت آمسانک نداشتند یديفرماندهان ترد

  .ندي منایان را سپاسگزاريزند و خداي رک دادند تا بر خایا مانهيآن دو سرباز را هم پ
ه از که چگونه در آن حال کار پرداختند ک افیز فرا خوانده با هم به تعاطير فرماندهان را نيپس سا

ردها که روز شد کنيرا مهينند، زکز رودخانه عبور ب دمشن بودند با حداقل تلفات ايعقب و جلو دچار هن
ار خود را طرح کفرماندهان بعد از شور و تبادل نظر، نقشه . وهستان بازگشتندک سنگرگاه خود در -به
  ان رايرک دو سرباز مهه لشیردند آهنا با راهنمائک

۱۷۴  

. ت دادندکصله داشت حرل فايم ميه تا اردوگاه آهنا در حدود نک ینار رودخانه به طرف گذرگاهکاز 
ه ک یوقت. گر در موازات آهنا براه افتادندين اقدام آهنا شده بودند از ساحل ديه متوجه اک یسواران پارس

 با یگاه مهگ ردند آنکاز ي رودخانه نذر و نیشان به درگاه خدايون ايدند روحانيها به گذرگاه رس یوناني
سوفوس و دسته يد محله خريدند و در ضمن بانگ شدش منويان را ستاي برخوانده خدایهم سرود نظام

ه از آجنا آمده ک ین هنگام گزنفون و افرادش شتابان به طرف حمليدر ا.  او داخل رودخانه شدندیباربر
 را یرين اقدام مهان تأثيا. ه رودخانه را از آجنا قصد عبور دارندکمنود  ین ميبودند بازگشتند و چن

سوفوس از مست باال رودخانه يدند خري دیه سواران پارسک یرا وقتيشتند زه سرداران انتظار داکد يخبش
ن آنرا قصد عبور دارد دچار وامهه و يرده بودند گزنفون هم از طرف پائکال يند و خک یرا عبور م
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ه کردند ک گرفتار شوند پس به حالت تاخت از آجنا عبور یونانين دو دسته يه مبادا بک شدند کنا شهياند
 ی از رودخانه گذشتند و راست به مست نقاطیچ مزامحتيه ی بیسوفوس و دسته باربريب خرين ترتيبد
اده مزبور از مهقطاران سوار خود ينفرات پ. ش رفتندي در آن حدود مستقر بودند پیادگان پارسيه پک

  .ح دادنديز فرار را بر قرار ترجيدند آهنا نيز سواران را دي ننمودند و چون گریشترياستقامت ب
ردند و به ساحل کسوفوس رودخانه را عبور يوانات باربر دنبال خريداران و ح مهيدار و دسته خ

ار کن ي نفرات از رودخانه آخریت درآمدند حال فقط گزنفون در دنبال مانده بود و عبور دادن باقينترک
   بودندگاه نيمکان در کماکردها که کرا يرفت زي آسان بشمار منیارکه در آن روز کآهنا بود 

۱۷۵  

ز از ي وارد سازند و تا قسمت عمده سربازان داخل آب نشده بودند آهنا نیارکتا در حلظه مناسب ضربت 
 ی در ساحل باقیه فقط عده معدودکه متوجه شدند کني مهیامدند ولين نيوهستان پائکسنگر خود در 

ن ضرب املثل را ي ایها معن ینانوياند به  خواستهيه مکمنود  ین مين آمدند و مثل اياند تاخت پائ مانده
  .ديه سگ، نفر آخر را خواهد گزکاموزند يب

 آمدند در يک نزديک ننمود تا نی مقابله با آنان آماده بود و آنقدر به آهنا اعتنائیاما گزنفون برا
ن اسلحه ين نفرات سنگين حي طبل عالمت داد و در ای آهنا در هوا مواج بود او با صدایرهايه تک ینيح
 یردها با سرعت متام به سنگرهاک. ردندک، محله را آغاز ید جنگياد شديع و فري سریتکدرنگ با حر یب

 یونانير کف لشي حریچ حالتي خود در هیوهستانکاند مگر در مواضع  دانستهيخود بازگشتند چون م
ار ي فرار اختش راهيتر از پ عيردها سرکگر با نواخنت طبل عالمت محله داده شد و ي بار ديک. شوند یمن
 آن ی اجرایدن عالمت دوم به جايه بعد از شنکرده بود ک حمرمانه صادر یاما گزنفون قبال دستور. ردندک

ب ين ترتين منوال رفتار شد و بديه به مهکنند کشتر از رودخانه عبور ي هرچه بیگرد با سرعت در حال عقب
  .دي گردیعه عملي بدون ضایاقل تلفات و حتمنود با حد ین مکر مميه ابتدا غکت ينترکعبور از رودخانه 
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   باذ ساتراپ یتر
ر آنچه ي نظکی خطرنایوههاکشور کن يا. ن ارمنستان وارد شدنديها به سرزم یونانيسراجنام 

قسمت عمده . ندي برآیدي از عهده موانع جدیستيبا یرده بودند نداشت اما آهنا مکها تازه عبور  یوناني
وتاه ک یليار سرد و تابستان خي و بسین زمستانش طوالنيا ارتفاع داشته بنابرايدر پا از ۵۰۰۰ن يآن سرزم

  .بوده است
. رسدينند سپس زمستان فرا ميکزند و سپتامرب آنرا درو ميغله جوانه م) خرداد(آجنا در ماه ژوئن 
بعد . ان شدند ارمنستیفرسا  طاقتی گرفتار سرمایده بودند و بزوديه رسين ناحيآهنا در ماه دسامرب به ا

ه کمودند بدون آني مهوار پیل در اراضيست ميصد و بيک را بالغ بر یت مسافتينترکاز عبور از رودخانه 
بردند، روز  ی دهات پناه میشبها به حوال. ديشک شش روز طول یشروين پيده شود، اي از دمشن دیاثر

 خاص داشت و ی نزد شاه قرب و منزلتباذ فرمانده آن بود و او در یه ساتراپ ترک سوار یا هفتم با دسته
. ردندکرده است برخورد يک میاريه افتخار حضور داشته شهنشاه را در سوار شدن بر اسب ک یهنگام
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 یشنهاد امضايها داخل صحبت شود و پ ردهکرد با سرک آمده تقاضا یونانير ک تاخت به طرف لشیو
 نرسانند یبي آسینند و به اهالکق ني طعمه حرها متعهد شوند دهات را یونانيه بنابرآن کمعاهده منود 

  اج دارندي آزاد باشند آنچه آذوقه احتیول
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  . نرساندیا ز متقابال به آهنا صدمهيند و او نيه منايهت
 عهدنامه موافقت ی با امضایشنهاديان بوده و فرماندهان بر طبق شروط پيونانين مطلوب ين عيا

 یار ساتراپ رفتارکه در قبال قول و قرار سرکداشت يشان را بر آن ميات ناگوار سابق اي جتربیمنودند ول
 از یلي ميکباذ در فاصله  یتر. ش باشنديند و با وجود صلحنامه مراقب وضع و حال خويز مناياطآمياحت

دن ين بار برف بارير آمسان اردو زده بودند اوليها در ز یونانيه کگر يشب د. رديکت مکدنبال آهنا حر
ه هوا ک نيخون اوست و مهين مانع شبيه برف سنگکافته بود يباذ نبود چون در ی از تریا اثرفرد. گرفت

  .تر بود فرا رفت يکه نزدک ی شد به دهاتيکتار
ردند خرب آوردند يک می جلو اردوگاه پاسداریش در مسافتيه شب پک ی صبح روز بعد سربازانیول

باذ چندان دور  یه قرارگاه قشون ترکداد ينشان مه کردند ک مشاهده ی متعددیها  آتشیه در آن حوالک
گر در ي فرماندهان دیرو شب نياز. ه سربازان در دهات جماور متفرق نشوندکدند يست پس صالح آن دين

ش و افراد و يشتر از پي بین دفعه حتياما جمددا برف آمد و ا.  آزاد با هم در اردوگاه ماندندیفضا
وانات باربر يد شد و حيبندان هم سخت شد خي.  دربر گرفتیدي سف اسلحه آهنا را مثل گوریها بسته

 شده یبرف سربازان را حلاف. ن بردارندياند پا از زم توانسته یه منکحس شده بودند  یچنان از سرما ب
ده يشک افراد ی روی نرمیه پتوکمنود  ین ميردند و چنيک احساس میشتري بیر آن گرميبود چون در ز

له هم خود را گرم ي پرداخت تا بدان وسینکش زمي خاست و داس برداشته به ه- برپااما گزنفون. باشند
بعد . ه چند گله آتش فراهم آمدکد يشک نیردند و طولکد ي از او تقلیا  فراهم، سپس عدهیند و هم آتشک

  ها ردهکفرسا سر  سخت طاقتیاز شب

۱۷۸  

نده راه به دهات بروند و ي افتادند شب آنند و درصددک آزاد سر ی در هوایگر جرأت ننمودند باز شبيد
 آتش را یها ه سربازان شعلهک ی شب در مهان جهتيکیم گرفتند در تارياما تصم. د باداباديش آيهرچه پ

 و یه داس جنگک برخوردند یها به مرد یدا نشد و گشتي پی آتشی بفرستند ولیآهنگان شيده بودند پيد
باذ و  ی است از لشگر تریدند جواب داد پارسيتش را پرسيوه هک یش داشت وقتکري و تیمان پارسکريت

گاه تعداد لشگر ساتراپ و علت حضورش را در آن حدود سؤال و از  آن.  استکی خورایدر جستجو
ش دارند قبل ين عبور در پيها حيونانيه ک را یا باذ مترصد است تنگه یه ترکردند کاظهاراتش استنباط 

 در یا ر تازهياسه و دام تزوکه باز مهان آش است و مهان ک ننمودند یديتردپس . ندکاز ورود آهنا اشغال 
  .شيپ

ردند و چون متقاعد ک یه از او باز سؤاالتک را نزد فرماندهان خود بردند یر پارسيسربازان مرد اس
نند پس با ک یشدستيباذ پ یه بر ترک است عزم خود را جزم منودند ین راستيد قريگو یشدند آنچه م

 تنگه بود يکیه اردوگاه دمشن واقع و در نزدک ی از لشگر را به حدودی قسمتی آن پارسیمائراهن
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  .فرستادند
ه جلودار کاندازان  مانداران و فالخنکرفتند چشم ي از ارتفاعات باال ميکین عده بر يه اک یوقت

ب بر ي مهیاديبا فرشند کن اسلحه را انتظار بيه ورود نفرات سنگکآن یبودند به اردوگاه خصم افتاد و ب
منود  ین ميمه پا بفرار هناد و مثل ايه دمشن سخت به وحشت افتاد و سراسک یور شدند بطور آهنا محله

 چند یدر آجنا تن. رده باشدک یف را ترسان و لرزان فراريوانات ضعي به غرش درآمده و مهه حیريه شک
   مه ممتاز ساتراپ رايو خست اسب يها ب یوناني افتادند ک هالکاز سربازان دمشن به خا
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ن بوده آشپزها و يميه سي با پای ناب و ختتخوابیها  پر از نوشابهیه در آن ظروفکچنگ آوردند به 
اران خود آمدند و قبل از يها شتابان نزد  یونانيان ين جريبعد از ا. ر شدنديز دستگي ساتراپ نیها یساق

ن ينده از عهده اير به تصرف تنگه شتافتند و روز آکند مهه لشکوجور  ف نفرات خود را مجعيه حرکنيا
 سرچشمه یدند و چون در حوالي آهنا به رودخانه فرات رسیشرويگر پيبعد از سه منزل د. مهم برآمدند

  .مر آهنا نبودکه ارتفاع آب باالتر از کرا يال از رودخانه گذشتند زکآن بودند بدون اش

۱۸۰  

   زمستان در ارمنستان
حال حببوحه فصل زمستان بوده و برف .  دچار شدندیا  تازهیها به گرفتار یوناني روداريدر آن گ

ده از برف بود و يد مهه جا تا عمق چند پا پوشيد یاز هر سو تا چشم م. سراسر ارمنستان را فرا گرفته بود
تا زانو راه  یه فقط ربع ساعت از درون برفکس کهر . نندکدا ي پیان برفها راهيان جمبور شدند از ميوناني

 از یاريبس. ندکاس ي را قین راهي روز متام عبور از چنيک از ی ناشیرفته باشد قادر است رنج خستگ
روز سوم پس از عبور از رودخانه . ام مرگ گرفتار شدندک نفر سرباز هم در یغالمان و اسبها نابود و س

منود  ی میا نجهک و صورت شه ضربات سرد آن بر سرکفرات رنج و تعب آهنا در اثر وزش باد مشال 
رده بود کشنهاد يان پيبگوي از غيکی. ز عاجز ساختيان سخت جان را نيوناني ید و حتيدوچندان گرد

ها  یه مهه سختکمنود  ین ميار شد مثل اکه آن ک ی شود وقتی باد مشال نذر و قربانیبه درگاه بورز خدا
  .افته استيف ي ختفیتا حد

ه زودتر کآهنا . ب دادندي ترتیها اردوگاه ان برفير در ميها ناگز ینونايده بود يچون شب فرا رس
ر آمدگان يد. الن برافروختندک بدست آوردند و زود آتش یافک به اندازه کیده بودند خورايبه مقصد رس

ندگان ي آیدند به شرطيه زودتر رسک فراوان و بدون درنگ اطراف آتش گرد آمدند، آنان یز با خشنودين
   کیا خوراي نان و یه قدرکاند  داده یرا جا، م
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ه برف در اثر تابش آتش ذوب شد سربازان کنيمه. اب شده بوديم غذا ناک مکرا يشان بدهند زيگر به ايد
  .ه در حدود شش پا ارتفاع داشته استکنند، معلوم شد کارا متاشا کتوانستند عمق آنرا آش

جه يدر نت. ردندک یشروي باز و پیب برف راهينبوه مهان اينده از مي روز آیها به ناچار متام یوناني
ر بود به کدار لش ه عقبکه گزنفون ک یوقت. ن افتادنديت نداشته بر زمکض شدند و رمق حري مریا عده
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 از يکی.  هستکیمکان کا اميآ: ديد از سربازان خود پرسيد و افراد را در چنان حالت نزار ديآجنا رس
اند و اگر  ار از رفنت بازماندهي بسیخبتان در اثر خستگ رهيه آن تکت سربازان ساخلورده اظهار داش

گزنفون شخصا به قسمت باروبنه رفت و . ند باز براه خواهند افتادياساي بکی به آهنا برسد و اندکیخورا
افته با ي ی غذا خوردند جانکیه سربازان درمانده اندکنيرد و مهک دست و پا کیزين نفرات چي ایبرا

 یه حصارک یر نظر او بود به دهيه زکسوفوس و دسته باروبنه يشبانگاه خر. ن خود روانه شدندمهقطارا
  .دنديداشت رس

 را یدند زنان و اطفاليه به آجنا رسک یوقت. اند بسته یه هنگام شب مک داشت یا  دروازهین آباديا
  .شندک ینار ده آب مک در یه از چاهکدند يد

ه کدار ساتراپ است ياو گفت از حضور شاه و عازم د. ديآ یجا مکدند از يسوفوس پرسيآهنا از خر
 فرسخ تا آجنا فاصله يکبا يه تقرک است یه در حملکست بليار ساتراپ در ده نکبه او اطالع دادند سر

 از دنبالش داخل دروازه شدند و یها با دسته باربر یونانين زن به طرف خانه خود رفت و يگاه ا آن. دارد
ر آمسان ي عقب مانده بودند ناچار شب را در زیليه خک یاما سربازان. ردندکده سر شب را در آن 

    خوردنی برایزيگذرانده چ

۱۸۲  

 و سرما جان یشان هم در اثر گرسنگي از ایاريردند و بسک صرف ی خمتصریه فقط غذاکا آنينداشتند و 
 یده بودند پناهگاهيشکشتر هم صدمه ي بهک چند از آهنا ینده باز به راه افتادند تنيه روز آک یوقت. دادند

پس با . ده از برف باشديا پوشيخ بسته باشد و يه آبش کنيه چشمه آب گرم داشت بدون اکردند کدا يپ
 یه از آب متصاعد بوده چندک یله خبار گرمياه اطراف چشمه انداختند و بوسي سکعجله خود را بر خا

ر ي تأخیه جاکوسته به افراد خرب داد يجا به آهنا پ نيود در ادار سپاه ب ه غالبا عقبکگزنفون . خوش بودند
 ندارد ید و چون متوجه شده بود سخن نرم اثري از دنبال خواهد رسیه دمشن بزودکرا يست زيو درنگ ن

گفتند اگر  ی جنبش نداشتند و مین افراد ناي باز ایول.  زدکتک چند نفر را یر گذاشت و حتي تغیبنا
  .ت ندارندک قدم حريکاند و تاب و توان   مهاجنا آماده مردنقرار است تلف شوند

ش کوانات باريها استفاده منوده حيوناني یدند و از درماندگي فرا رسین نفرات پارسين حيدر ا
وگو  م گفتيه راجع به سهم خود از آن غناک یردند و در حالکان برف مانده بودند تصرف يه در مکآهنا را 

 داشتند یه رمقک اسلحه را -ني از نفرات سنگیگزنفون بعض. چشمه درآمدند ی منودند به حوال- یم
  .ن عده فرمان محله دادي عقب راندن ایبرا

ده غوغا يشک خود را بر سپر یها زهياد ني با فری مساعيکز حمض تشرينار چشمه نکض يافراد مر
گاه  آن. مت آهنا شدي مانع عزمت منوده پا به فرار هناد اما برفيب دمشن قصد عزين ترتيبد. ردندکبرپا 

 بردن ی را برایسانک یض جدا شود قول داد بزوديه از سربازان مرکرد و قبل از آنک یشرويگزنفون باز پ
  .آهنا خواهد فرستاد

۱۸۳  

ا ي فراهم باشد یه آتشکر آمسان چادر زدند بدون آنيآن شب هم او و سربازانش ناچار در ز
 چند نفر از سربازان جوان خود را به سرچشمه ی صبح ويکنزد. اري در اختکیگونه آذوقه و خورا چيه



 ۹۳

 کن عده مگر خايش مرده بودند و راجع به اي از آهنا شب پیاريبس. اورنديض را بيفرستاد تا افراد مر
ت عاجز که هنوز زنده بودند و از حرکان نداشت، اما آهنا را ک امیگريار دکردن اجساد در مهان جا ک

  .دنديشک مهقطاران بر دوش
انه ي وحشی از عملیري جلوگیند براکد يار آهنا شخصا بازدکه درصدد برآمده بود از طرز کگزنفون 

نارش افتاده بود سرگرم بود که در ک ی نفری برایندن گورک از سربازان به يکی. دي به موقع فرا رسيکن
  :زدان خورده پس بر سرباز بانگ کد جسد تيرد ديکه به صحنه نظاره مکگزنفون 
ستم يشتر تازه جان شود باز حاضر نيآن شخص پاسخ داد اگر ده بار هم ب»  هنوز زنده استکمرد«

  .ه بار خود را به مقصد برساندکه و جمازات رضا داد يشم و فقط بعد از تنبکاو را بر دوش ب
گر هم ها دل نباخته بودند و ا یونانيار باز ي بسی و گرفتاریجا باوجود حتمل هزاران سخت نيتا ا

ر ي زمهریاما از آن پس بواسطه حدت سرما. منودند ید ميد امياند زود جتد شده یأس مي دچار یگاه
 ید موجب حالتيار شدي بسیه سرماکد به خاطر داشت يبا. اد بردنديوار را از   رفتار مردانهیا عده

ن مورد ي اما در ا.ديآ یش مين وضع پيه عادت به سرما دارند اک یسانک در مورد ی است و حتیعصبان
 یم ناگهان خود را با هواي متعادل و مالیبندان ندارد مگر بصورت خيبرف و ) وناني(ه ک یني سرزمیاهال

 یه در چنان هواک کیبعالوه آهنا پوشا. دنديگرفتار د) ید(ا آن هم در ماه دسامرب ي فالت آسیفرسا طاقت
   کد فراهم نداشتند پوشايار آک به یبيمه

۱۸۴  

 حفاظت خود از سرما در بساط ی برایگريز دير از آن چيه لباس بوده و غيک تيک فقط ینانويسرباز 
آور  رو شگفت نياز.  روپوش مهراه داشتندین براي پشمیا ه پارچهکشان ي از اینداشته است مگر بعض

ه کردند و حال آنکه خود را حفظ يش روحيب خوير مهي از آنان در سراسر خط سیاديه عده زکاست 
  .ن رفته باشدي از بیستيبا یثر آهنا مکاعت و طاقت اشج

رون ينار چشمه بکش از غروب آفتاب از يه زنده مانده بودند پکض را ي افراد مریسراجنام متام
 یدر آن حوال. رده بودند وارد شدندکه دسته باروبنه دو شب قبل اشغال ک یآوردند و سربازان به ده

ش پرداختند و يحتاج متعدد خويتلف به فراهم ساخنت ما خمیها  هم بوده و دستهیگريدهات د
 یلکن منطقه ارمنستان به شيها در ا خانه. ردندک یر را جربان و استراحتي چند روز اخیها تيحمروم

ن بنا شده باشد در ي زمیه اقامتگاه روکني ای داشت، به جایها تازگ یونانيه در نظر کساخته شده بود 
 یعي وسین به سرايشباهت به دهنه چاه نبود و در پائ یراه دخول به آهنا بنده شده بود و ک کنه خايس

ز در مهان جا يان نکياش اقامت داشتند و بز و گوسفند و ما  خانه و خانوادهکه مالکد يگردي میمنته
 عبور ی هم براکی خایبيشدند، سراش ی داشته افراد با نردبان داخل مین حمل دو راه وروديا. بودند

 یهائ نيرزمير فراوان است و مثل زيان طبقه فقيل اقامتگاه هنوز در ارمنستان در مين قبيا.  بودواناتيح
تر   و در زمستان گرمک در تابستان خنینيرزمي زیها ن خانهيه در نزد ما خاص انبار شراب است اکاست 

  . استیاز حموطه فوقان
ز ي مهمان نواز دهات نیفور بوده و اهالده بودند غذا به حد ويان اقامت گزيونانيه ک یهائ در خانه

    آوردهیشک شيگر غله پيجو و ذرت و اقسام د



 ۹۴

۱۸۵  

س منوده يه جو را در آب خکردند يکه ميب آن را هتين ترتي هم آب جو داشتند و به ایآهنا نوع. بودند
ه ک ی وقت. غله به حلق آهنا فرو نرود و موجب خفقان نشودیها دند تا دانهينوش ی می گودیآنرا در ن

دند به يشک یردند و بر آن خم شده باال مک ی را پر از شراب می مهمان بنوشند طغاریخواستند به سالمتيم
نا يزبان را عيار مکد يه باکد يرسيسپس نوبت مهمان فرا م. نوشد یه گاو نر از دلو آب مک یمهان طرز

ه در مهه جا سربازان مشغول خوردن کرد کد دهات رفت و مشاهده يگر گزنفون به بازديروز د. ندکرار کت
ه گزنفون وارد شد عالوه بر گوشت ک یرده بودند وقتک استقبال يکنه دهات از آهنا نکس. اند و خوش

ز يز بر مي نک از گوشت گوسفند و بزغاله و گوساله و خویهائ کمرغ دو قسم نان ذرت و جو هم آورده خورا
  .هنادند

 پادشاه بزرگ بوده، اسب ی حصه ارمنستان برایاله اسبهاتصادفا مهان موقع فصل فرستادن هر س
ه خاص منظور فوق ک یان اسبهائياز م. زهوش استي دارد اما تیتر کوچکل يک هیآجنا از اسب پارس

ز ير صاحبمنصبان نيند و بساک خودش انتخاب ی هم برايکیه ک ننمود یديه شده بود گزنفون ترديهت
د ي خورشی رستگار وابسته بپرستندگان خداید ده مرديسف شير. دننکه هبمان هنج رفتار کرد که يتوص
 فرسوده شده ی داده و بقدریه از آهنمه بالها و خطرات او را سالمت سوارکگزنفون اسب خود را . بود

وان در آجنا خوش ين حيه اکده بود ي نداشت بآن مرد داد چون هبتر آن دیشتريه قدرت خدمت بکبود 
  . شودی آفتاب قربانی و سپس به نذر خداندک و استراحت کیخورا

ه از کنان داد يرد و اطمکخت و بارها او را بسفره خود دعوت ي ریدخدا طرح دوستکگزنفون با 
  د وي باو خنواهد رسیبيه آهنا آسيناح

۱۸۶  

ز را باو ي مهه چیشان هباي برسند ایت بعديند تا بوالک یها را از سر لطف راهنمائ یونانيز يهرگاه او ن
ها  یوناني را بیرد و من باب رفتار دوستانه خود حملکشنهاد موافقت ين پيخواهند پرداخت آن مرد با ا

 صورت گرفت یله مترمجين آن دو نفر بوسيوگو ب گفت.  انبار شده بودکر خايه شراب در زکنشان داد 
امل ک یصد رفع خستگها بق یوناني. ردنديکات منظور خود را باو ابراز مکاما سربازان با عالمات و حر

د ده روز هنم براه افتادند و سم اسبان يش سفيه ريردند و بنابر توصکن حمل استراحت يهشت روز در ا
  .اد در برف فرو نروديش زيدند تا مثل دفعه پي پوشی چرمکوچکسه کيخود را هم در 

. ا او براه افتادز بعنوان بلد بيدخدا نکرد، يک میسوفوس دسته باروبنه را رهربيبر طبق معمول خر
امل داشتند و که نسبت باو اعتماد کرا يد سازند زيرد نسب مقک یده بودند او را مانند راهنمايآهنا الزم ند

ا ي یه به آبادکنيمودند بدون ايه آهنا را تنها خنواهد گذاشت و اما سه روز راه پکمطمئن بودند 
 آورده یه آهنا را از چنان راه چرندکرد ک سوفوس راهنما را سرزنشي برسند عصر روز سوم خریپناهگاه
سوفوس حرفش را باور نداشت و رفته ي وجود ندارد اما خریه در آن حدود دهاتک جواب داد کبود، مرد

  . از راهنما نبودیگر اثريجه روز دي زد در نتکتک را کشتر شد و باالخره هم مرديرفته خشم او ب
  . اتفاق افتادین بار اختالف و نقارين و آخريخنستن دو سردار يآمد ناگوار ب شين پيبواسطه ا

ن مرد را يه اک آنيکیرده است ک یسوفوس دو گناه ناخبشودنيگزنفون سخت برآشفت و گفت خر
   هک یت و خوش خدمتيبا آهنمه حسن ن
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ت ننمود و ياط را رعاي خود شرط احتیه باوجود بدرفتارکنيگر ايرد دکرده بود مضروب کشان ينسبت با
ها را بزمحت  یونانيسوفوس ي خریمباالت یب.  شودیريرد تا از فرارش جلوگک مرد را پا در بند نآن

  .ن وجه مقدور ادامه دادندي سفر خود را ببهتریراهنما شدند ول یرا باز بيانداخت ز
  .دنديش دي ارمنستان است در پیه سرحد مشالک را یدر روز هشتم رشته جبال

۱۸۸  

  »۱«ها  یتااوچ
ونت داشتند و زود ک جنگجو و خودسر بودند سیه قومکها  ی ارمنستان تا اوچیه مشاليدر ناح

 شدن مبرز يکن نزديدر ح. ال استقبال از اجانب را ندارنديچ وجه قصد و خيه هبکارا نشان دادند کآش
 ه از غرب تا شرقکدند ي را در جلو خود دیل رشته جبالي در حدود سه میها از مسافتيونانيارمنستان 

ه ک را ی دادند تا جاسوسانیش جنگي منوده سربازان را آرایجا فرماندهان درنگ نيامتداد داشته، در ا
ه ک یا نه؟ وقتي بوده است یا از فراز ارتفاعات راهيه آکاورند يجلو فرستاده بودند بازگردند و خرب ب

شود و  ی می است منتهها یه در تصرف تااوچک يکیجاسوسان باز آمدند خرب دادند جاده به گردنه بار
ه افراد زود شام کسوفوس فرمان داد يخر. ان نداردکوهستان بدون مبارزه امکه عبور از کمعلوم شد 

درنگ به گردنه مزبور  یا بيار پرداخته معلوم دارند آک افیها به تعاط ردهکن حال سريخبورند و در ع
م خود را ينور نام عاجال تصميلکها  ردهکسر از يکی. ندينده تأمل منايه تا روز آکنيا ايور شوند  محله

ابتدا سربازان شام متام خبورند و سپس بدون «رده اظهار داشت کگران آنرا اعالم ياختاذ و زودتر از د
ن يم و مهيا دهيه از آهنا ترسکم خواهند پنداشت ينکم چون اگر تا فردا صرب يور شو ر بدمشن محلهيتأخ

   یاراني و  آهنا خواهد گشتیت روحيموجب تقو
______________________________  

)۱(-Taochians   

۱۸۹  

  .وستيز بآهنا خواهند پيگر نيد
را يا  مگر جادهیگريچ قسمت ديه دمشن هکد يمنا ین ميل امتداد دارد و چنيوهستان تا شش مک«

  .ندک ی منیشود پاسبان ی میه بگردنه منتهک
 یگري خود مستقرند از راه دیه در سنگرهاک ه عوض محله بدمشنکار جباست ينرو بنظرم بسياز

مانع و حمظور  ی بی سرباالیتر است از راه ه مبراتب آسانکرا يم زينکدا ي پی ندارد معربیه نگهبانک
ن است چه هبتر يمکست و چون دمشن در يش مقدور نکشمکه عبور بدون ک یردن تا از جاده مهوارکعبور 

شتر يار نباشد جاده نامهوار حبال ما بک در یم شود اگر مزامحتان شبانه اجناکار در صورت امکن يه اک
 دور از مقر یا د از فاصلهيبا. ندکوسته ما را سنگسار يه دمشن در آجنا پک یگريمساعد خواهد بود تا راه د

شان خبصوص ي احنراف توجه ای ما را نشنوند و برایم تا صداينکدا ي پکی دزدی راهيکیآهنا در تار
ه از آنطرف قصد محله ک ی گردنه روانه شوند گوئیر ما بسوک از لشیا ه عدهکخواهد بود نافع و مؤثر 

  ».ميدار



 ۹۶

 مرد یام تو ا ان آوردهي مبکیه صحبت دزدک یوقت«سوفوس منوده با حلن طعنه افزود ياو رو به خر
ن ي قر در نزد مشا سرقتیا ار داشتهک سرویشه دزديت با پيام از عهد طفول دهيه شنک چنانیاسپارت
افات کر شود ميه دستگکس ک ار نباشد آنکن ي در ای اگر البد مهارتیرود وليه افتخار بشمار ميت مايموفق

له فن ي پس ما را بوسیشرا نشان بدهيه هنر و مهارت خوکده است ي وقت آن فرا رسکنيا. ديشکخواهد 
  ».مير و جمازات نشويه دستگکن ک ی ماهرانه خود چنان مهراهیدزد

 یمشا اهال«رد و هبمان حلن پاسخ داده گفت ک یند تلقيآ  خوشین طعنه را بوجهيس اسوفويخر
   نيتر د و بزرگي مهارت داریار دزدکز در يآتن ن

۱۹۰  

دا شده ي پی عالی تو هم فرصتین برايه مقامات باال را در دست دارند بنابراکاند  یدزدان مشا سرشناسان
شنهاد گزنفون مورد قبول واقع و يپ» .ی مبا نشان دهیا ه در وطن آموختهک را یجه درسيه نتکاست 

ش قرار يگر گردنه را مقصد خويرند و دسته ديش گيوه را در پک راه پشته یا ه سربازان عدهکموافقت شد 
ن يه در حکرا ياند ز شناخته ی ميک را نیه آن نواحک داشتند یها بلدهائ یونانيخوشبختانه . دهند

  . مترصد سرقت احشام بودندیه در مهان حوالکرده بودند ک گران برخورد  از غارتیا  بدستهیشرويپ
ها  یوناني چراگاه است و اگر یوهستان قابل عبور و داراکه ک و معلوم شد یران بازجوئين اسياز ا

ال کان رسد باروبنه را بدون اشي از جلو دربندها را بتصرف درآورند خواهند توانست چارپایا دسته
  .عبور دهند
ت داد که در تصرف دمشن بود حرک یا ر را بسمت گردنهکسوفوس لشيه شام صرف شد خرک یتوق

  .وه توقف منودک یلي ميکاما در فاصله 
 یوهستان بروند آتشکه قرار شده بود از راه کد آن عده از سربازان يه شب فرا رسک یهنگام
. ت خود را درست اجنام دادنديأموره مکن بودند نشانه آن بود يه در پائک ی افرادیه براکبرافروختند 

 برافروختند یز آتشياند پس آهنا ن ه از دو طرف در دام خطر افتادهکدند يها متوجه آتش شده، د یتااوچ
  .دندي طلبیاريو مهدستان خود را ب

ه در ک ین حال نفراتي خود را در جهت گردنه ادامه داد و در عیشرويسوفوس پيبامداد خر
ز نفرات خود را يها ن یتااوچ.  منودندیشرويب و بطرف مهان مقصد پيود را تعقار خکوهستان بودند ک

 مقابله با دمشن رو بارتفاعات ی برایمترکه عده ک یثر آهنا در تنگه مانده در حالکردند اکدو قسمت 
  .آوردند

۱۹۱  

 را ناچار ها غلبه و آهنا یها بر تااوچ یونانيه کد يشک نیش آمد و طولين تصادم پين حمل اوليدر ا
مانداران کرد او يک میشرويعا پين اسلحه سريسوفوس در رأس دسته سنگين خرين حيدر ا. ردندکبفرار 

وهستان کشان در ياران ايه کها متوجه شدند  یه تااوچک یو فالخن اندازان را جلو فرستاده بود وقت
. دير گرديزد و خورد تسخح دادند و گردنه بدون يز فرار را بر قرار ترجيافته بودند آهنا نيست کش
ادگار برافراشته و آنرا با ي یهم هناده بودند ستونيه روک از سنگها یروزين فتح و پيها مبناسبت ايوناني

  .اراستنديها بدست آورده بودند ب یه از تااوچکسپر و اسلحه 



 ۹۷

 از حلاظ  بازینند ولک برخورد یه با مقاومتکنيش رفتند بدون اين مهوار پياز آجنا پنجروز در زم
ه کز را در قالع خود يها مهه چ ی تااوچیاب نبود وليمک یه مواد غذائيآذوقه در تنگنا افتادند در آن ناح

ها هبتر آن يونانينرو يرده بودند ازکوهستان بود انبار و پنهان ک یا  در قسمت صخرهیمک مستحیجا
نار آن حمل عبور ک از ینگامات نداشته باشند پس با وجود عذاب گرسکن استحي بایارکه کدند يد
  .ردندک

  . مورد محله قرار دادندکی بدست آوردن خورایه ناچار براکدند ي رسیا  روز ششم به قلعهیول
متام . گذشت ین مي در امتداد آن بود از پائیوره راهکه ک بنا شده بود یا ن قلعه بر لبه صخرهيا

 سنگ فراهم آورده یها ن دژ پناه برده و تودهيد با با گله و رمه خوکودکافراد آن حدود اعم از زن و مرد و 
ابد و يله هجوم بر آجنا دست يه بوسکد يوشکسوفوس سخت يخر. زنديها بر یونانيبودند تا از باال بر سر 

  .رد تا گزنفون از راه برسدکچون موفق نشده بود، محله را متوقف 

۱۹۲  

دن بآن حمل يپاسخ داد تنها راه رسسوفوس ياند خر د چرا معطل شدهي از آهنا پرسیه وک یوقت
اند و ناچار  ختهين عبور از باال سنگ بر سر ما رير صخره واقع شده است و در حيه در زک است یمعرب

  .اش خرد شده بود ه پا و دندهکچاره را نشان داد ي بی صدق گفتار خود نفریم و برايا ردهکتوقف 
ه در آن باال مجع ک یا د و گفت بنظر من عدهرکشنهاد ي پیريبنابر رسم و عادت باز گزنفون تدب

ردن ک یه فراهم دارند متام خواهد شد و پس از بررسک ین مقدار سنگياد باشند بنابرايد زياند نبا شده
ه دو سوم آن از درختان کصد و پنجاه پاست يکبا ي راه تقرکوضع آن حمل افزود طول حدود خطرنا

ر يتوان از ز یز ميثر دو خکا حداي و يکاند با   هبم واقع شدهيکه در فاصله نزدکده است ياج پوشکتنومند 
م يتوان یه سنگ آهنا متام شود با سرعت و شتاب مکد و هر وقت يگر رسي توده درختان بدسته ديک

  .مينک یپناه است ط ی باز و بینيه زمک را ی آخریپنجاه پا
. نندک آن قلعه را خلوت و آزاد یله با جهد و تالش حواکردند کدر حدود هفتاد نفر را هم مأمور 

اج کر پناهگاه درختان يزند، و از زيز سنگ فرو ريرد تا از باال تند و تک یا انهکرير زي از آن نفرات تدبيکی
ختند اما ين حمل فرو ري درشت هبمی سنگهایه از باال فورکش تاخت ي جلب توجه دمشن چندقدم پیبرا

مرد .  بازگشتی به پناهگاه درخت قبلکود او چست و چاالن شخص مورد هدف واقع شيه اکقبل از آن
 یا  از سنگ در جلو او مجع شده اما خبودش صدمهی انبوهیه بزودکرد کرار کار را آنقدر تکن ي اکريز

ت ک حريکه با ک درآوردند یح و بازيل تفرکار را بشکن يردند و اکد يگر هم از او تقليافراد د. دينرس
   با متام شد سربازانيه سنگها تقرک یوقت. نندک متام فرار یو سپس با سرعتآسا تن خبطر دهند  برق

۱۹۳  

  . داشت زودتر به قله برسدی هم سعی مسابقه گذاشتند و هر نفریپناه بنا یدر عبور از آن نقطه باز و ب
و  بودند زن و مرد کنا شهيها انديوناني یريگ  چون از انتقامی ننمودند ولیگر مقاومتيها د یتااوچ

ده بود، ينفر از سربازان ديک.  شدندیردند و از صخره فرو افتاده متالشکنار پرتگاه ازدحام ک در کودک
ن يگران دارد و درصدد بوده است خود را از پرتگاه پائي از دیها سر و وضع هبتر ی از تااوچيکی

ان بازوان يو را در ماما آن شخص ا. ندک یري گ-افت تا از سقوطش جلوي یاندازد، با شتاب باو دسترسيب



 ۹۸

 یر وليها فقط چند نفر اس یوناني. د و هر دو از باال فرو افتاده جان دادنديشکستربش گرفته بطرف خود 
  . رمه گوسفندان را همیار بدست آوردند از مجله گاو و االغ حبد وفور و متاميم بسيغنا

۱۹۴  

  !ايدر! ايدر
ز مثل يبود آهنا ن» ۱«ها  نياقامتگاه خالبان جمبور به عبور بودند يونانيه ک یگرين ديسرزم

ن معادن آهن ين سرزميدر ا. منودند ی منیتيران تبعي آزاد و خودسر بودند و از پادشاه ایها قوم یتوچ
اند چگونه آهن را ذوب و  دانستهيداده و ميم مورد استفاده قرار مين قوم از روزگاران قديه اکوجود داشته 
ن ال پارچه با ي شامل چندیشدند زره یدان جنگ ميشان روانه ميه اک یمهنگا. نندکل يبه فوالد تبد

دند و يپوش یز بر ساق پا مي نیاله خود و زرهکن آن به تن داشته يده در پائي تابیم از نوارهاي ضخیها لبه
ه با آن سر دمشنان مغلوب خود را ک در دست داشتند ین خنجريست و دو پا و مهچني به طول بیا زهين
 یزي انگ- هراسیردند و آنرا با شادمانيک محل مین رقص و سرودخوانيل را در حين وسايا. دنديبر یم

ه خود يه مهه ارزاق ناحک داشتند یمکز قالع مستحيها ن نيها، خالب یمانند توچ. دادنديبه دمشن نشان م
ها بدست آورده بودند  ین توچيرا از سرزميه اخکها  یونانيم ياگر غنا. رده بودندکرا به آجنا برده انبار 

  .دنديگردي دچار می سختیداشت به تنگنا یوجود من
  ن باز و مهوار روبرو شوند ويها عادت نداشتند با دمشن در سرزم نيخالب

______________________________  
)۱(-Chalybeans   

۱۹۵  

نند کز يتند جنگ و گر داشیت موضعيه خود مزکها هرجا  یونانيه با کمنودند  یتفا مکار اکن يفقط به ا
در ظرف هشت . آمدند ید با شجاعت متام در مقام دفاع برميگردي اگر دژ آهنا مورد محله واقع میول

 گزنفون اظهار نظر یشرويان پين دادند و در پاي سنگیگذشتند تلفات ین منطقه ميها از ايونانيه ک یروز
ن يپس از عبور از آن سرزم. آهنا روبرو شده بودا با يه در آسک بودند ین قوميها جنگاورتر نيه خالبکرد ک
دند و سه روز در آجنا درنگ و ي رسیمودند تا به دهاتيراه پ» ۱«ها  تيها چهارروز در سامان سيوناني

  .ردندکاستراحت منوده آذوقه تازه فراهم 
ه ک دنديرس» ۲ « اسيم نيت جيگر به شهر ثرومتند و پرمجعيمودن چهار منزل دياز آجنا بعد از پ

ن يه پس از چندک بود ین اول بارياند و ا ردهک ی می بردار-ه هبرهک ثروت آن معدن نقره بوده یمنبع اصل
 از آهنا یا  استقبال دوستانهیه اهالکار هم متعجب شدند يان به شهر افتاد و بسيونانيهفته آزگار چشم 

 ین شرط مراقبت را مرعيتر  مهمه از او تقاضا شده باشد وکنيم به آهنا پول داد بدون اکحا. منودند
ه در حدود پنج ک ین شخص برعهده گرفت آهنا را به حمليار آهنا گذاشت و اي در اختیداشت چون بلد

 یايارت دريدگان به زياند د توانسته یه مک یا ند، از مهان نقطهک یا فاصله داشته راهنمائيروز راه تا در
 یه روزهاکرا ي به طپش افتاد زیت شاديهزار نفر از هنان مژده قلب ده يدن ايبا شن. نندکاه روشن يس

ا ين حمل خود را تا دري بیفرسا ند راه طاقتيه جرأت مناکنيرده بودند بدون اک یمائيپ  راهیمتماد
  .حدس بزنند



 ۹۹

______________________________  
)۱(-Scythians( اها؟کس(  
)۲(-Jimnias   

۱۹۶  

ها را يونانياس دمشن بودند او يم ني آن با شهر جیه اهالکر داد  عبویابتدا راهنما آهنا را از حدود
شان را يم از آن جهت اکن معلوم شد حايشند، و بنابراکر بين سامان را به آتش و مششيه اکرد کوادار 

شان يه از اک را یها خدمتيوناني. ندکه از وجودشان استفاده کمورد استقبال و مرمحت قرار داده بود 
 به مهان یم سرشار بدست آوردند و بزودين پرداخته غناي اجنام دادند و به تاراج آن سرزمرفتيانتظار م

ه ناگهان از دسته کمودند يپس راه سر باال را پ. رده بودکه راهنما راجع به آن اشاره کدند ي رسیوهک
ادها ين فريد و ايد به گوش گزنفون و گروهان عقب دار او رسيوقال شد ليده بودند قيه به قله رسکباروبنه 

 - ريه محله غکنيگزنفون به گمان ا. ديگرد یدتر مياند شد دهيرسيه سربازان به آن نقطه مکرفته رفته 
 یول. ستي به اسب خود زده شتاب منود تا معلوم دارد موضوع چیبي واقع شده است هنیا مترقبه

» ۱«! تاالتا!  تاالتایاناد شادميه فرکست بليار نک در یه سرود جنگکافت ي رفت دريکه نزدکنيمه
مال مراد که مهان کد يدرخش ی میفام  نقرهيکن افق رشته باري دور در پائیاست و در مسافت! ايدر! ايدر

ت مبادله منوده از فرط ير شد آهنا با هم هتنيها سراز  از چشمی شادمانکاش. و مطلوب مهه آهنا بود
  .دنديشکگر را در آغوش يديک سربازان و صاحبمنصبان یخوشحال

 ی برایادگار مبناسبت آن واقعه برپا دارند پس مهگي یرد اثرکشنهاد ي از افراد پيکین يدر آن ح
ه از دمشن ک یوانات و سپرهائيده آنرا با پوست حي هم چیها را برو گاه سنگ آوردن سنگ فرا رفتند آن

  اوجودها بيونانيرد کراهنما به قول خود وفا . اراستنديمت گرفته بودند بيبه غن
______________________________  

)۱(-Thalatta   

۱۹۷  

معادل ده  (يک و بعالوه ده دری پارسیا  نقره و جامهی و جامی و اسبی عالی باز او را پاداشیب خاليج
  .افتيب يه سربازان بر دست داشتند و چند انگشتر هم نصک را خواست ی او انگشتریدادند ول) ره؟يل

در . ورزند یها به آلپ خود عشق م یسيه سوک یروند به مهان قسمي بشمار مايها عاشق در یوناني
 به نقشه نشان خواهد داد ینگاه. ها دارنديونانيه ک است یا ا به اندازهي عالقه نسبت به دریاريمتر دک
 هر فرد. د آورده استي در سراسر مرز و بوم آهنا پدکوچکر يج و ترعه و جزاي خلیاديا چه تعداد زيه درک
 با آن انس کیودکا آمده است و از اوان يا بدنيافته و در جوار دريا پرورش يم دريش با نسيوب مک یوناني

ه به کاند   را داشتهیا مهان عالقه قلبيرده است آهنا نسبت به درکا به اطراف سفر يداشته و از راه در
  .اند دهيورز ی عشق می آزادیعنيگر ي دینعمت

 به یونانيگر سربازان فرسوده يم آهنا قرار داشت و بعد از چند منزل د چشیا در جلويسراجنام در
 خود را یگر زبان مادريده و در آن شهرها بار دينده است رسکه در سراسر سواحل پراکن ينش یونانيار يد
  .اند نان داشتهيحتاج خود اطمين ماياند و در صورت ضرورت از تأم دهيشن یم

رده و کفرسا مبارزه   طاقتیوسته با انواع گرفتاريسا گذشته بود آهنا پکوناکه از نربد ک یدر پنج ماه
ش را به ي خویها ان مهه رنج و حمنتي عالمت پاکنيگانگان احاطه شده بودند و ايله بياز هر طرف بوس



 ۱۰۰

  .اند دهيد یچشم م

۱۹۸  

  »۲«دها يلخکو » ۱«روهنا کما
ند ي در آجنا استراحت منایستي شبانگاه باهک را ید دهي گوکها را تر یونانيه راهنما کنيقبل از ا

 آنان بوده یر بعديه خط سکها  رونکن ماياند به سرزم توانسته ی میبه آهنا نشان داد و افزود از چه راه
  .ديار و خانه خود رهسپار گرديگاه از آهنا جدا شده به طرف د آن. است بروند
اشته ک یناره آنرا تازه درختانکه سراسر ک احاطه شده بود یا له رودخانهيها بوس رونکن مايسرزم

ن ي از ایريهنوز د. نندکخته آسان عبور يها پرداختند تا در رودخانه ر ن هناليها به قطع ا یوناني. بودند
ها  یونانيزه و سپر ظاهر شدند و يها مسلح با ن رونکگر رودخانه مايه در طرف دکشان نگذشته بود ياقدام ا

  .ديرسي آهنا به هدف من سنگیردند ولکرا سنگسار 
  : از سربازان نزد گزنفون آمده اظهار داشتيکین يدر آن ح

ام و  نم را نشناختهيچ وقت والدي فروختند و هی بودم مرا در آتن برده به غالمکودکه ک یوقت«
 کیودکادم هست در عهد يه ک را یجا زبان ني در ایول. اند  متعلق بودهیه به چه قوم و نژادکمعلوم نشد 

   زدميحرف م
______________________________  

)۱(-Macroniansم. ن ارضروم و طرابوزانيه بکي تریخانه فعل  گمشیوهستانک ینه نواحک س   
)۲(-Colchidsم. ی گرجستان غربی اهال   

۱۹۹  

ت داد و يب خاطر رضاينم؟ گزنفون با طک صحبت یا اجازه دارم با اهاليا زادگاهم باشد آيشنوم گو یم
ن سؤال را ترمجه يسرباز ا. شوند یز دارند و مانع عبور ما ميآم  خصومتین چرا با ما رفتارکت سؤال گف

گزنفون گفت » ديا  ما وارد شدهکه مشا به صورت مهاجم در خاکرا يز«رد کف ي جواب آنرا تعریو بزود
 ما یآرزو. ميد هستنون در حال بازگشت به وطن خوکم و ايبه آهنا بگو ما با پادشاه بزرگ در جنگ بود

  ».ميشان نداري به ایا گونه صدمه چيه قصد هکز بگو يم و نيا برسينست هرچه زودتر به دريا
ه چون دوست نسبت به کد يد و قول بدهينکمان يد با ما عهد و پيا حاضريدند آيروهنا پرسکسپس ما

  .دينکما رفتار 
ان ين طرف رودخانه آمده به خدايه اشنهاد موافقت منودند آهنا بين پيه فرماندهان با اک یوقت

 متعلق به بربرها را به آهنا داده در مقابل یا زهيش ني خویمان دوستيسوگند خوردند و حمض نشانه پ
  . خواستندیوناني یا زهين

 یردن درختان پرداختند تا پلکها به قطع  یوناني یارکار شده با مهکز دست به يروهنا نکسپس ما
 فروش یش از رودخانه گذشتند بعالوه جو و ارزاق برايد خويه اتفاق مهدستان جدگاه ب آن. فراهم سازند

  .آوردند
دها بوده يلخکن که مسک یان راهنما هم دادند تا آهنا را به سامان بعديرکمت لشيو در موقع عز
ش يدها بود و با آرايلخکن که مسکدند ي رسیها به رشته جبال یونانيبعد از سه روز . است رهنمون باشد
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ه عبور از آن دشوار باشد باز ک نداشت یب سختي در آجنا شیوهستانکه راه کبا آن.  جلو آمدندیرزم
  . محله آغاز شودین وجهيه چگونه به هبترکنند ک نظر یها درنگ منودند تا تعاط یوناني

۲۰۰  

 ی صورتسرهم و به  استقرار نفرات پشتیعني) فاالنژ( انبوه یه به صورت ستونکشنهاد شد يابتدا پ
 وارد است و اظهار داشت یرادات متعدديشنهاد اين پي گزنفون گفت به اینند ولکت کوسته حريبسته و پ

ه کرا يشوند ز ینده مک منظم مقدور خنواهد بود و افراد ناچار پرایوهستان به وضعک در یت ستونکحر
 گسترش یافکبه حد  ی شود صفوف رزمی طوالنیليست بعالوه اگر ستون خيسان نيکوضع راه مهه جا 

ب آهنا خواهند توانست از جناح و ين ترتيان گرفت و بديافت تا بتوان دمشن را از هپلو در ميخنواهد 
م تا رفع آن خطر و ي گسترش دهیليز اگر صفوف خود را خيگر نياز طرف د. ور شوند عقب به ما محله

  .ست خواهد بودکان قابل ش خنواهد داشت و آسین صورت ستون عمق چندانيحمظور شده باشد در ا
م و هر ينک متعدد قسمت یها را به دسته) تيال هوپ(ن اسلحه يه سربازان سنگکنست يه من ايتوص

ها هم فاصله باشد تا بتوانند از حد دمشن  ن ستونيش بروند و بيل ستون پک صد نفر و به شیگردان
ه مقدور باشد عبور ک یوهستانکن راه يرند و از هبتک ین نفر رهربيرتريد دلي را بایا بگذرند و هر دسته

ند از دو ي منایورشيها  ن ستونيرا اگر از بيدها جرأت محله خنواهند منود زيلخکب ين ترتيبد. نندک
  .له ما حماصره خواهند شديطرف بوس

م شدند در ي تقسین اسلحه به هشتاد گروه صد نفريب گشت و سربازان سنگيشنهاد تصوين پيا
ن مستقر يانه و جناحي قسمت و در خط می اسلحه هم به سه گروهان ششصد نفرکه نفرات سبک یحال
  :ن خطاب منودي خمتصر و سلحشورانه نفرات را چنیاناتيقبل از شروع نربد گزنفون در ب. دنديگرد

۲۰۱  

شان را يان اکد در صورت اميم بايش داريه سر راه خوک است ین دمشنين آخريمهقطاران، ا«
  .»مينک الزم شود زنده زنده بلع یزه پخت و پکنيبدون ا
 را بر ضد یشروي متام پی با شجاعتیش و خواندن سرود جنگياي نیها پس از برگزار یوناني

ه از هپلو در خطر افتاده است نفرات خود را به دو جناح سوق کد يدمشن چون د. ردندکدها آغاز يلخک
ب ي مهیادير از موقع استفاده منوده با فريها بدون تأخ یوناني در وسط افتاد و یافکر شيه ناگزکداد 

ر کن دو جناح لشيه متوجه شدند ارتباط بکدها يلخک. نندک را اشغال یردند تا حمل خالکمحله را آغاز 
گر يده در طرف ديوهستان را درنوردکها رشته  یونانيسپس . آهنا قطع شده است ناچار پا به فرار هنادند

  . گذراندندیه از دمشن بدست آمده بود وقت خوشک یليرده با وساک یدند و استراحتي رسیآن به دهات
ه ک بود ی هم مسیليب و خي عجیاما عسل حمصول آجنا نوع. ه زنبور عسل فراوان بودين ناحيدر ا

ستادن يض شدند و هوش و حواس خود را از دست داده قدرت بر پا ايها مر یونانيبعد از خوردن آن 
ادتر خورده بودند به يه زک آهنا ی افتادند ولی خورده بودند به حال مستیمکه مقدار ک یافراد. نداشتند
ت ک حریاراين افتاده بودند و ي از آهنا بر زمیصد نفر. ها به حال مرگ افتادند ی و بعضیوانگيحالت د

ست ک شیا ه از دمشن تازهکمنود  یأس منودار گشت و چنان ميابوس کگر ينداشتند پس بار د
 هبوش آمدند و تا سه یست و چهار ساعت مهگي از سربازان تلف نشده بود و بعد از بیسکا ام .اند خورده
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  .افتندي خود را بازیامال سالمتکه کش و بليوب مکچهار روز بعد، 

۲۰۲  

ها به يونانيگذشتند ) یگرجستان غرب(د يلخکان دهات يه از مک یمائيپ گر راهيبعد از دو مرحله د
آهنا سراجنام .  در ساحل حبر اسود واقع بوده وارد شدندیوناني یا ه مستعمرهرگايه از دکشهر طرابوزان 

ه از آغاز ک را یبت و ذلتک نی منوده متامیان مهوطنان خود استراحتيده توانستند در ميا رسيبه در
 طرابوزان با یاهال. ان بگذارنديوروش متحمل شده بودند در طاق نسک نافرجام یشکرکخدمت در لش

ا شامل بز و گوسفند و جو و شراب آوردند و يشان هداي ایردند و براکار از آهنا استقبال ياق بسياشت
ها  یونانين هنگام يدر ا.  به قصد فروش عرضه داشتندیب دادند و اجناس فراوانيز ترتي نیفروشگاه

  . داختنسي خود را فراهم میدها رزق و روزيلخکن يله دستربد بر سرزمي بوسی در بساط نداشتند ولیپول
ده بود و يشکشش ماه طول )  مشال شهر بابلیواقع در ده فرسخ(سا کوناک س تاي از سادریمائيپ راه

ن يه بود و از ماه دسامرب تا ايحال ماه فور. ديز پنج ماه به طول اجناميسا تا طرابوزان نکوناکبازگشت از 
شان شده بود ي از ایاريجان بسه سبب اتالف کان در اثر حدت سرما يانيونيموقع مرارت سفر بازگشت 

ها يونانيرده بود تعداد کد يسا عده آهنا را بازدکوناکش از آغاز نربد يوروش پکه ک یوقت. ديدوچندان گرد
  .تافيل ي نفر تقل۸ ر ۶۰۰ر به ک نفر بود و در موقع ورود به طرابوزان مقدار آن لش۱۳ ر ۰۰۰

ا بر اثر يان برف و يگر در مي دید و بعضشته شده بودنکها بدست دمشن  یاز مفقود شدگان بعض
  .شود یاد مي» ده هزار نفر«امل مشهور ک مهواره با عدد یونانير ک از آن لشی جان دادند ولیناخوش

  ]پايان[

  


