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 كمية التربية/ جامعة واسط
ال ُخالصة
جسل ما حجث مغ مؤامخات
َّ تشاولت ىحه الجراسة أىع القػى التي كاف ليا األثخ القػي والفاعل في ُم
 ومشو تُجار جسيع أنحاء، الحي ىػ مقخ الحكػمة ومخكدىا ودواويشيا،ودسائذ كاف مدخحيا البالط األخسيشي
 نداء: والسبحث الثانية،  عػائل الشبالء: األولى، وكانت القػى السؤثخة في ىحه السؤامخات أربع ىي،السسمكة
، والقػى الخابعة ىع الكياف، الخرياف: والثالثة،السحطيات
ُ البالط السمكي سػاء أكانت الشداء السمكيات أـ
.ويبحث أيزاً في أسباب ىحه السؤامخات ونتائجيا الدياسية في أضعاؼ الجولة األخسيشية

Royal Court of AchaemeniTheater of political intrigues (559- 330 BC)
Prof.Dr. Saad Aboud Sammar
Researcher: Naseer Zair Ajil
University of Wasit - The College of Education
Conclusion

The study dealt with the most important forces that had a strong and effective
impact in the overall conspiracies and plots that were staged by the Achaemenid
court, which is the seat of the government, its center and its archives. It is
administered throughout the Kingdom. The forces that influence these conspiracies
are four: Nobles, and the second: the women of the royal court whether royal
women or concubines, the third: the eunuchs, the fourth forces are priests, and also
examines the causes of these conspiracies and their political results in the fold of
the Achaemenid state.
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المقدمة:
ُ

وعّجت القرػر أماكغ خصخة لمستػاججيغ
كاف التشافذ حالة متػششة في البالط السمكي األخسيشيُ ،
()i
وي َّسثل البالط األخسيشي
فييا .فيشاؾ َم ْغ يرف البالط السمكي بكل ساكشيو الستخاصسيغ "عخيغ األسج" ُ .

مخكد الحياة الدياسية وحياة األسخة الحاكسة ومكاناً لألزمات ،ومدخحاً تُسثل عمى مشرتو السكيجة والذقاؽ
واالنتقاـ بتػاصل يثيخ االنجىاش(َّ . )ii
إف مػضػع األزمات الدياسية في البالط السمكي األخسيشي مغ

وي ُّ
عج مغ الجراسات الخائجة ؛ وذلظ العتقادنا َّ
بأف ىحا السػضػع كاف وما يداؿ بسشأى
السػضػعات السيسة ججاً ُ ،
عغ االىتساـ الكافي مغ الباحثيغ  ،ولع ُيدمط عميو الزػء الكافي في معطع الجراسات التاريخية العخبية
بالرػرة التي سيتع بيا ُمعالجتو في ىحه الجراسة  .ونخى ثَّسة بُّج مغ وضع فخضية لمبحث محاوليغ أثبات
صحتيا عمى شكل استشتاج  ،ىل ىشاؾ أزمات ومؤامخات تحاؾ في البالط َ ،م ْغ ىي القػى التي كانت تقف
وراء السؤامخات وأزمات البالط ،وما انعكاساتيا عمى الػضع الدياسي لمجولة األخسيشية ؟ وغيخ ذلظ مغ

تزسشيا البحث .
التداؤالت واإلجابات التي
َّ
جسل ما حجث مغ
وسشحاوؿ في ىحا البحث التصخؽ إلى أىع القػى التي كاف ليا األثخ القػي والفاعل في ُم َّ
مؤامخات ودسائذ كاف مدخحيا البالط األخسيشي الحي ىػ مقخ الحكػمة ومخكدىا ودواويشيا ،ومشو تُجار جسيع
أنحاء السسمكة ،فصبيعة البحث اقتطت تقديسو إلى مباحث أربعة ىي :األوؿ مشيا كاف :أثخ عػائل الشبالء في

السؤامخات ،والسبحث الثاني :أىتع بأثخ الشداء سػاء أكانت الشداء السمكيات أـ الشداء العقجيات في السؤامخات،
وعشي السبحث الخابع في الحجيث عغ دور الكياف في
ووسع السبحث الثالث :ب ػ (أثخ الخرياف في السؤامخات)ُ ،
مؤامخات البالط السمكي.
اولً -أثر عوائل النبالء في المؤامرات :
وعرب سياسية  ،يجابيػف بعزيع بعزاً في أثشاء
كاف مغ ضسغ رجاؿ البالط أعزاء قبائل قػية ُ
التغيَّيخ الحكػمي  ،مثالً أوقات اعتالء السمػؾ عمى العخش  ،إذ تربح الدمصة ُمقدسة بيغ فرائل متشافدة
في البالط  .ومغ غيخ الػاضح فيَّسا أذا كاف عمى الشبالء العطاـ والػجياء كميع أف َّ
يدمسػا مشاصبيع في
البالط مع كل تغيَّيخ في الحكع  ،ويفقجوا كل مطاىخ األبية التي جمبتيا ليع ىحه الػضائف( .)iiiلحا َّ
فإف رجاؿ

البالط يخذػف عمى مػاقعيع التي قج ُتمغى في أية لحطة لتتخكيع في وضع بائذ في ضسغ تخكيبة البالط ،
فإف ىحا لع يكغ نادر الحجوث في بالد فارس ؛ َّ
وبالصبع َّ
ألف مجتسع البالط قج عانى في كل العيػد مغ ضاىخة
فخض الدمصة ومغ ثَّع السحافطة عمييا( . )ivومغ السسكغ َّ
أف كل ممظ أخسيشي ججيج يقخر فيَّسا إذا يدتبقييع في

مشاصبيع أو ُيعيغ أناساً ُججد  .و َّ
جيميغ مغ الحكاـ  ،ففي عيج السمظ
أف ىشاؾ جيَّميغ مغ الخجـ خجمػا ّ
خذايارشا األوؿ كاف ارتابانػس بغ ارتاسيخاس شخراً متشفحاً كسا كاف والجه متشفحاً في عيج السمظ داريػش
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أف بعس رجاؿ البالط مغ ذوي الختب العالية رافق الجيميغ  ،ومغ الرعب معخفة َّ
األوؿ  .و َّ
أف كالً مغ

الخرياف والػزراء كاف يصمب مشيع عشج مػت كل ممظ بالتشحي عغ مشاصبيع ومغ ثع ُيعاد إرجاعيع إلى
إف الكتابات عغ نطاـ الحكع األخسيشي ترف كػرش الثاني َّ
وضيفتيع مغ قبل السمظ الججيج(َّ . )v
بأنو صاحب

مشدلة وشأف ومكانة عطيسة حتى َّ
إف الجسيع قج وقفػا بكل إجالؿ واحتخاـ أماـ قػانيشو التي شسمت السحاىب

واألدياف بحيث مشح حخية العبادة لكل ساكشي األراضي التي فتحيا  .و َّ
الفخس في عيج
أف أُسخ األشخاؼ ُ
كػرش الثاني كانػا يستازوف بسكانتيع العالية السخمػقة وفي الػاقع تػافقت السرالح بيغ كػرش الثاني وبيغ

كبار األشخاؼ جعمت اآلخخيغ يشتفعػف باالمتيازات والسرالح والسػاقع الخاصة في الجولة مغ جية وأف ال
()vi

يػاجو كػرش الثاني في مدائل فتػحاتو أي مذاكل مغ جية أخخى

.

ويبجو َّ
أف نفػذ وقجرة األسخ الفارسية الشجيبة لع تكغ في عيج قسبيد األوؿ فقط بل كاف في عيج ولجه كػرش

الثاني أيزاً إذ كاف لو ارتباط وثيق معيع  ،وكانػا يذاركػنو في إدارة أمػر الجولة ويتجخمػف في كثيخ مغ
األمػر ،و َّ
أف ميػؿ كػرش الثاني في تػسيع الجولة كانت تمقي بطالليا عمى ىحه األسخ وتديج مغ قجرتيا

وإمكانياتيا  ،إذ ذكخ (كدنفػف) عغ ىحه األسخ الشجيبة َّ
أف قسبيد األوؿ والج كػرش الثاني يقػؿ لألشخاؼ

الفخس وفارس  ،بالسقابل
الفخس :مغ أجل السديج مغ الخيخ والبخكة لمصخفيغ عمى كػرش الثاني أف يجافع عغ ُ
ُ
()viii
()vii
الفخس ىػ الشبالء وأشخاؼ القبيمة .
الفخس الجفاع عغ فارس وكػرش  ،وأف قرج قسبيد األوؿ مغ ُ
عمى ُ

ووصف قسبيد الثاني عمى َّأنو رجل باىت  ،حتى َّإنو لع يكغ ُّ
يدخ الشاضخيغ إليو وىحه األسباب جعمتو شجيجاً
فطاً غميع ِ
القمب  ،وكانت أُسخ األشخاؼ تشطخ إلى قسبيد الثاني ٍ
بدػء وشظ ،وعشجما يخيج أف ُيقخر شيئاً ما
َّ
الفخس  ،إالّ َّ
أف قسبيد الثاني كاف يتخح ق اخرات سخيعة
فإنو يالقي معارضة مغ قبل تمظ األسخ وكبار رجاؿ ُ
()ix
الفخس ،
ضجىع تالفيا لسعارضتيع  .وذكخ(ىيخودوت) عغ تأزـ العالقات بيغ قسبيد الثاني وكبار رؤساء ُ

فعشجما كاف يحتزخ أعتخؼ َّ
أف أخاه بخديا ليذ حياً  ،و َّ
بأنو أمخ بخکداسبيذ بقتل أخيو بخديا وأعمغ َّ
أف الكيشة
الفخس كالـ قسبيد الثاني  ،وكانػا مصسئشيغ َّ
أف السمظ عمى فارس
ىع الحيغ يحكسػف فارس اآلف  ،لع يرجؽ ُ

ىػ بخديا بغ كػرش الثاني

()x

.

وفي عيج قسبيد الثاني كانت حجود الجولة األخسيشية واسعة ومتخامية األشخاؼ ؛ لحلظ كاف قسبيد في صجد
الػصػؿ إلى حكػمة مخكدية لحا صار ُيفكخ في تيجيج مرالح وقجرات األشخاؼ واألكابخ ولكغ ىحا األمخ
سبب لو معارضة شجيجة مغ األشخاؼ ومخالفتيع لو( ، )xiإذ كانت نطخة الدػء لجى ىيخودوت التي يشطخ بيا

إلى قسبيد الثاني صحيحة  ،و َّأنو َّ
خذغ الصباع  .وإذا وضعشا ىحا جانباً  ،ونطخنا نطخة مشرفة إلى قزيتو ،
َّ
فإنو يسكششا التػصل إلى الشتيجة التالية وىيَّ :
إف قسبيد الثاني لع يكغ لو عالقات شيبة مع األشخاؼ وكبار

الفخس ،و َّأنو كاف برجد ايجاد حكػمة مخكدية وقػية  ،ويخيج أف ال يشتفع األش اخؼ والكبار مغ تمظ االمتيازات
ُ
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 ،وىحا األمخ باعث لمخالؼ بيغ قسبيد الثاني واألَشخاؼ .لحلظ ضيخت أمػ اًر شجيجة الػشأة بيغ الصخفيغ ،

تسثمت بحسمة قسبيد الثاني عمى أثيػبيا عاـ (ٕٕٖٗ٘٘-ؽ.ـ) وما رافقيا مغ خدارة وانكدار لجير قسبيد
()xii

الثاني

()xiii

 ،وبعجىا ثػرة بخديا في بالد فارس

.

وعست
وفي أثشاء احتالؿ قسبيد الثاني لسرخ ضيخت في بالد فارس أحجاثاً بالغة الخصػرة تسثمت بسؤامخة بخديا َّ

االضصخابات في بالد فارس  ،ولقج كاف لمحسمة عمى مرخ تأثيخىا  ،واالصالحات التي قاـ بيا بخديا والستسثمة

بإعفاء جسيع أرجاء الجولة وتػابعيا مغ الزخائب والخجمة العدكخية لسجة ثالث سشػات متتالية

()xiv

.

وقج حرمت ضغػشات كبيخة مغ الشاحية السادية عمى بالد فارس بدبب قمة تسػيغ القػات العدكخية التي

تػجيت إلى مرخ ومغ الشاحية العدكخية خدخت بالد فارس أعجاداً كبيخة مغ أجل فتح مرخ ويسكغ القػؿ:
َّ
إف بالد فارس خمت مغ القجرة إباف الحسمة عمى مرخ  ،لحا كانت كل االمكانيات والطخوؼ متاحة لبخديا
وحخكتو .

وقج ورد في نقر بيدتػف عغ مػت قسبيد الثاني عبارة َّ
(أنو مات بيجه) وتخجستيا ( uvamarsiyus

 . )xv()amariyataويذيخ (دمحم جػاد مذكػر) َّ
ويحكخ أنو
أف قسبيد الثاني أنتحخ في مشصقة الكخمل في سػرية ُ
قبل انتحاره كذف األسخار لمسقخبيغ لو ومغ ضسشيع داريػش األوؿ الحي كاف معو في أثشاء الحسمة عمى
()xvi

مرخ ومخافقو الخاص وقائج فخقة الخالجيغ

 .ففي مثل تمظ الطخوؼ مات قسبيد الثاني بذكل غامس ،

ترػروا َّأنو يديخ عمى وفق أىػائيع ،
مسا حجا باألَشخاؼ الحيغ كانػا يخافقػنو وبعجما سسعػا خبخ ثػرة بخديا َّ

الدياسية التي صاحبت مؤامخة
فقامػا بإزالة قسبيد الثاني مغ الػجػد بذكل سخي( . )xviiففيسا يخز األزمة
ّ
فرل لشا السرادر الفارسية إيزاحات عشيا  ،فقج أغفل نقر بيدتػف ذكخ تفريالت ذلظ  ،ولكغ
بخديا  ،لع تُ َّ
نجج ضالتشا في كتابات اليػناف وتحجيجاً (ىيخودوت) الحي أورد رواية عغ ِعمع سبعة اشخاص ُفخس حقيقة

الفخس ومغ األشخاص
مؤامخة بخديا  ،وأ َّف أوؿ شخز اكتذف أ َّف بخديا ليذ ابغ كػرش ىػ (اوتاف) أحج ُ
الدبعة الحيغ وضعػا خصة لإلشاحة( )xviiiببخديا رجل الجيغ  ،وقج ُذكخ اسسيع في مخصػشة بيدتػف وىع
()xix

(ويشجفخف ابغ واتيدبار) الفارسي و (اوتاف أبغ سػخخاي) الفارسي
(فخناسبيذ)

()xx

 ،ولكغ (ىيخودوت) ذكخه عمى أَّنو ابغ

مع كل ىحا فيػ الذخز الحي قاـ بسداعجة شقيقتو (فجيسو) زوجة رجل الجيغ واستصاعا

سخ بخديا  ،إذ شاىجت بخديا وىػ نائع ولع يكغ لجيو أُذناف وعخفتو وأخبخت أخاىا باألمخ  ،إذ إ َّف بخديا
كذف َّ
رجل الجيغ كاف قج عػقب بقصع صيػاف أُذنيو ؛ بدبب ارتكابو جخيسة في زمغ السمظ قسبيد الثاني(.)xxi

الفخس عغ األحجاث التي حرمت لػػ(بخديا) رجل الجيغ الفارسي
يعخفيا أكثخ ُ
وقج ذكخ(ىيخودوت) قرة ُ
واكتذاؼ مؤامختو عمى يج سبعة رجاؿ ُفخس  ،إذ كتب (ىيخودوت) أَّنو في الػقت الحي اكتذفت مؤامخة گػماتو
(بخديا) أخ قسبيد الثاني عمى يج الخجاؿ الدبعة  ،سسع رجاؿ الجيغ بقياـ بخكداسيذ بقتل بخديا إال أَّنو أنكخ
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ىحا األمخ بذجة ؛ ألَّنو كاف يخذى ما بعج مػت قسبيد الثاني أف يقػده ىحا األمخ إلى ما ال ُيحسج ُعقباه ،وأ َّف
الفخس آنحاؾ لع يرجقػا خبخ مقتل گػماتو ؛ ألَّنيع كانػا عمى عمع بسػقفو مغ أخيو وما حرل مغ اضصخابات
ُ
()xxii

الفخس
عجوف بخكداسيذ ىػ الخجل األكثخ ثقة بيغ رجاؿ ُ
في تػلي الحكع بيشيسا  ،وأيزاً أنيع ُي َ
الفخس إلى باحة القرخ ،وأف يرعج ىػ فػؽ بخج القرخ ويعمغ أ َّف
استجعاءه وشمبػا مشو احزار جسيػر مغ ُ
السمظ اآلف ىػ بخديا بغ كػرش وليذ شخرا آخخ ،لكغ بخكداسيذ وعشج تجسيخ الشاس تجاىل ما شمبو مشو
 ،فقخروا

الفخس ،وأخح يحكخ أججاد كػرش مغ إخسيغ وما تاله ثع استسخ في التعجاد حتى وصل إلى
رجاؿ الجيغ ُ

الفخس وأعالء كمستيع  ،وىػ بخصبتو ىحه
كػرش ،وختع كالمو بحكخ ما قاـ بو كػرش مغ أعساؿ في خجمة ُ
تجاىل الحقيقة ،ولع ِ
يحل بو ،وبعج مخور الدمغ أُفذي الدخ بيغ الشاس،
عجه خص اًخ قج ُّ
يفر بالدخ الحي ُي َ
مجة شػيمة مغ الدمغ الحقيقة ،وىي أ َّف بخديا بغ كػرش قج قتمو بخكداسيذ بدالح قسبيد ،وكيف
َّ
وتبيشت بعج َ
الفخس(.)xxiii
أ َّف السمػؾ الحالييغ ىع في الحقيقة كانػا مغ رجاؿ الجيغ ُ

سيسا في الخسائل
وحدب ما جاء في نقر بيدتػف وما ذكخه (ىيخودوت) عغ إضعاؼ قجرة گػماتو ال َّ
َ
التي أرسميا أتباع كػرش الثاني ومغ ثع مقتمو ،وىشاؾ في الشقػش التي تُشدب إلى داريػش األوؿ التي جاء

فيياَّ " :
مكششي اإللو اىػرامددا واعصاني القػة ،وانتجبشي ممكاً عمى األرض" ،وفييا ذكخ لقياـ بعس الخجاؿ بقتل
گػماتو ومغ معو بعج ادعائو أَّنو السمظ بخديا ،مع ذكخ لألحجاث واالنقالبات التي حرمت في بجاية عيجه،
وُذ كخت فييا اسساء الخجاؿ الحيغ ساعجوه في القزاء عمى تمظ الفتغ وىع مغ خػاصو :ويجفخنا بغ وايدبار،
واوتاف بغ سػخخاي الفارسي ،وكيػبخواو بغ مخدونيو الفارسي ،ويجرف بغ بكابيكغ ،و بكابػخر بغ داتػوىيا،
واردومشير بغ وىاوؾ

()xxiv

.

أ َّما َّفيسا يخز قرة تانػيػكداركذ السذتخؾ في مؤامخة بخديا ،فقج كاف يعسل تحت مدؤولية أحج رجاؿ

الجيغ يجعى ايدابت ،وقاـ األخيخ بقتمو ،وعخض جثتو عمى الشاس بعج إحزار جدج قسبيد الثاني إلى بالد

فارس(.)xxv

وقياـ اوتاف بسداعجة شقيقتو فجيسو التي كانت زوجة رجل الجيغ گػماتو ،بعجما اكتذفت أَّنو ليذ لجيو صيػاف
األُذنيغ فأفذت الدخ ألخييا( ،)xxviوعمى الخغع مغ أ َّف السمظ داريػش األوؿ قج سعى إلى عجـ ذكخ شيء في

نقر بيدتػف عغ انقالب گػماتو ،إالّ َّأنو في واقع األمخ حقيقة تاريخية ،وال نجري لساذا تع تجاىميا في تمظ

الشقػش؟ حتى في حاؿ ذكخىا في مػاشغ أخخى مغ تػاريخ داريػش ،فقج كاف تمسيحياً بحيث ىشاؾ تعسج مغ
عجـ ذكخ اسساء األشخاص الحيغ قامػا بسداعجتو ،ولشا أف نترػر سبب ىحا التحفع ىػ لعجـ إثارة السػضػع

تاريخياً ،وىشاؾ رواية أخخى عغ مقتل رجل الجيغ گػماتو بذكل آخخ استشادا إلى روايات األمخاء في آسيا التي
ُذكخت في تػاريخيع :بأ َّف مقتل رجل الجيغ الفارسي گػماتو السشتحل شخرية بخديا كاف عمى يج شخز يدسى
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ارتافخند وىػ نفدو الحي ذكخه داريػش في مخصػشة بيدتػف  ،وىيخودوت في تاريخو ،عمى أَّنو الخجل الحي
كبيخ في مقتل گػماتو
دور اً
كاف قج أدى اً

()xxvii

.

وكانت السحافطة عمى السشرب تسثل تحجياً كبي اًخَّ ،
ألنو كاف مغ الديل ججاً أف ُيفتخى عمى صاحب
السشرب مغ قبل رجل بالط مشافذ لو مثمسا حرل لكل مغ ميغابيدوس وتيخيبازوس( .)xxviiiواألخيخ شغل

مشرب صجيق السمظ ،الحي انتيى بو األمخ ثائ اًخ عمى السمظ أردشيخ الثاني ،وعمى الخغع مغ السشرب الحي

وكَّخـ في مشاسبتيغ ،بحيث ُوعَّج بالدواج مغ اثشتيغ مغ بشات السمظ أردشيخ
مخة مغ قبل السمظ ُ
وسجغ ّ
شغموُ ،
وىسا امدتخس الثانية واتػسا الثانية .ولكغ عشجما نكث أردشيخ بالعيجيغ َّ
فإف صجيق السمظ لع يدتصع تحسل
وحخض داريػش عمى االنزساـ لو في مؤامخة تدتيجؼ حياة السمظ( . )xxixوعشجما ُجخد اورونتذ زوج
اإلذالؿَّ ،
ابشة أردشيخ الثاني مغ االمتياز نتيجة لسؤامخات تيخيبازوس ،فقاـ السمظ بإبعاده مغ مشرب اصجقاء السمظ

وأذاقو الحؿ ،وكاف األبعاد مغ مشرب االصجقاء مذفػعاً بالحخماف مغ مشرب رسسي في البالط  ،وىحا يعشي
ِ
ووجج ميغابيدوس
السػت الدياسي ألي نبيل ذي مكانة ،فزال عغ ذلظ قج يعشي الصخد مغ البالط
نفدو َّ .

تغيخ مصخوداً مغ البالط ،حتى أـ السمظ لع تكغ مدتثشاه مغ الصخد مغ
الس َّ
نفدو مخ ّتيغ في عسمو الػضيفي ُ
الحخـ الجاخمي لمدمصة ،بحيث َّ
إف أـ أردشيخ الثاني وىي باريداتذ بعج قياميا باالنتقاـ مغ زوجة ابشيا وىي
()xxx

ستاتي اخ أُبعجت (أـ السمظ) إلى بابل

.

وكاف السمػؾ واحجاً بعج األخخ محاشيغ بسدؤوليغ وأقخباء ضاغصيغ .و َّ
أف ىحه الطخوؼ لع تتغيخ في عيػد
حكسيع الستعاقبة  ،بحيث َّ
مجة شػيمة ىػ الحي قاد إلى حجوث
الستغيخة لحياة البالط عمى امتجاد ّ
إف الصبيعة ُ
كثيخ مغ السؤامخات داخل البالط ،ومغ األمثمة ،عمى ذلظ ما حرل مغ خالفات حػؿ والية العخش بيغ

األخػة األشقاء ،ومشيع كػرش الرغيخ وأردشيخ

()xxxi

.

ثاني ًا -دور النساء في المؤامرات :
كاف لشداء البالط األخسيشي اإلسياـ الفعاؿ في تجبيخ السؤامخات في العرخ األخسيشي وإيراؿ حاؿ
السسمكة إلى مخحمة االنحصاط  .فزالً عغ الكخه بيغ األخػة غيخ األشقاء مغ أب واحج بحيث كاف الكخه شجيجاً
َّ
بيشيع  ،وكانت زوجات السمػؾ يكخ َّ
بعزيغ بعس ،لكغ الكخه األشج مشيا جسيعاً يشحرخ بالعالقة بيغ
ىغ
األبشاء وزوجات إبائيع السمػؾ(.)xxxii

ومسا ُيعقج األمػر أكثخ لع تعتسج الجولة األخسيشية عمى االبغ البكخ اوالً بأحقيتو بػالية العخش ،وكانت السمكية
خاصة بالعائمة السمكية ،ومغ الصبيعي أف تتػلى الشداء ميسات ضسغ العائمة السمكية وادوا اًر حقيقية في
َّ
َّ
أف األميات السمكيات َّ
الدمصة ،و َّ
عاتقيغ حخاسة سالمة العخش واالبغ الحي يتػاله(.)xxxiii
يأخحف عمى
كغ
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بأنو ذو أصػؿ َّ
ووصف (ويدىػفخ) السجتسع َّ
قبمية ،إذ تجخى فيو زيجات سياسية مغ أجل ضساف الػالء ،وكاف
ذلظ عمى َّ
قجر مغ األىسية ال سيَّسا َّ
أف مدألة خالفة العخش في البيت السمكي األخسيشي الستعجد الديجات

كانت تذغل أىسية خاصة ،وال يسكغ أغفاؿ عسميات القتل االنتقامية أو السختبصة بالذخؼ بػصفيا أدوات ميسة

السصمقة وال سيَّسا في الدمصة لمداللة الحاكسة في البالط الجاخمي(. )xxxiv
وحقيقية في الدياسات السمكية ُ
ولع يعمع كػرش أ َّف الحيغ يػرثػف تاج مسمكتو مسغ َّ
الفخس واخالقيع
بحؿ الجيػد لتعميسيع وتيحيبيع بتعاليع ُ

بتجاء بتجريبيع مغ حخفة الخعي واألعساؿ الذاقة حتى الجخػؿ في معدكخات التجريب العدكخي ،تقػـ أمياتيع
ا ً
ومخبياتيع بتعميسيع عمى الزج مغ ذلظ؛ وتخبيتيع تخبية متخفة لحياة سعيجة ىي في الحقيقة بجاية ندوؿ البؤس

واالنحصاط في السسمكة األخسيشية

()xxxv

.

ِ
السخبيغ قج فعمػا كل ما ىػ فاسج ومشحط بعج
ومغ ىشا كاف أوالد كػرش الحيغ تخبػا عمى أيج أميخ السجربيغ و ُ
مػت والجىع ،واألدىى َّأنيع جمدػا وراثيا عمى عخش الحكع مغ بعجه ،وكانت مجد حكسيع تُ ُّ
بؤر لمفداد
عج اً
بالخي وحخب األخ مع أخية مغ أجل الحرػؿ عمى الكخسي(.)xxxvi
والتصخؼ واالنفخاد أ
يخبخنا (ىيخودوت) عغ حادثة الخالؼ بيغ أبشاء داريػش األوؿ ،كل مغ ارتباف و خذايارشا وأدعى كل مشيسا
بأحقيتو بػالية العيج ،بحيث َّ
أما خذايارشا فكاف قج ُولج في
إف ارتباف أدعى َّأنو األبغ البكخ لػ(داريػش األوؿ)َّ ،
أثشاء تػلي والجه الحكع ،واستصاعت آتػسا أف تَُّشرب خذايارشا ولياً لمعيج؛ وذلظ لمشفػذ الكبيخ الحي تتستع

بو(.)xxxvii

ويذيخ (ىيخودوت) إلى الجور الكبيخ الحي أدتو آتػسا ابشة كػرش الثاني ووالجة السمظ خذايارشا األوؿ في

تشريب ابشيا لػالية العيج بدبب الشفػذ الكبيخ الحي تتستع بو( ،)xxxviiiإال َّأنو ال يسكششا األخح بخأي (ىيخودوت)

إذ يسكغ القػؿ َّ
بأنيا كانت صاحبة نفػذ في البالط األخسيشي شأنيا شأف بقية الشدػة األخخيات(.)xxxix

وتخى (بخوسيػس) في مجاؿ تجخل الشداء في السػازنة بيغ بشات كػرش الثاني آتػسا وارتيدتػنا ُيمحع َّ
أف اسع
ارتيدتػنا ورد في األلػاح الحجخية أكثخ مغ اسع آتػسا ،و َّ
أف السمظ داريػش األوؿ أمخ بأف يرشع مجدسة
ذىبية لدوجتو ارتيدتػنا ،وفي الػاقع َّ
أف آتػسا قج اكتدبت السقاـ الدامي مغ بيغ نداء داريػش عشجما وصل

ولجىا خذايارشا األوؿ إلى مشرب والية العيج ،و َّأنو بعيج ججاً أف يكػف داريػش قج اختار ولجه خذايارشا إلى

مشرب والية العيج بدبب ندل والجتو آتػسا( .)xlولشا أف نتداءؿ إذ كاف لػ(آتػسا) الجور البارز في اختيار

خذايارشا إلى والية العيج فمساذا لع يتصخؽ السمظ في الػاحو السكتػبة إلى دور والجتو في وصػلو إلى الحكع
ٍ
مدتشج بابمي يعػد إلى عاـ (٘ٓٚؽ.ـ)
ويؤكج عمى انتقاؿ الحكع مغ والجه إليو ()xli؟  ،وبحدب ما جاء في
أف ارتباف ىػ حاكع عيالـ كاف مخشحاً لخالفة والجه ،ولكغ خذايارشا الحي كانت والجتو آتػسا قج
والحي يؤكج ّ
()xlii
أما (كتدياس) َّ
فإنو ال يذيخ إلى حجوث
أحخز االنترار في السيجاف وتسكغ مغ أف يكػف ولياً لمعيج ّ ،
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ٍ
خالؼ بيغ ابشاء داريػش حػؿ مدألة والية العيج ويقػؿَّ :
إف بعج مػت داريػش األوؿ وصل ولجه خذايارشا
إلى الحكع(.)xliii

وبحدب (ىيخودوت) الحي أدخل الشداء األخسيشيات في أزمات البالط واألمػر الدياسية في كتاباتو وىحا

األمخ أصبح ُّسشة لجى بقية الكتَّاب والسؤرخيغ اليػناف مثل كتدياس وبمػتارؾ حيث ساروا عمى نيج ىيخودوت

في إعصاء أىسية ألثخ الشداء في البالط  ،وفي كتاباتيع نمحع امػ اًر ومؤامخات و َّ
أف القائسيغ بيا نداء
()xliv

البالط

.

ومسا ال شظ فيو كاف ألـ السمظ نفػذاً سياسياً بالسحافطة عمى شسػحاتيا الخاصة وميارتيا الذخرية ،ويسكغ
َّ
أف تؤثخ عمى ابشيا في أتخاذ القخار ،ومغ الذػاىج التاريخية عمى ذلظ ،كانت أميدتخس ِ( )Amestrisأـ

أردشيخ األوؿ تتجخل بذكل مدتسخ في الرخاع العائمي السخيخ بيغ السمظ وزوج أبشتيا ميكابيدوس
( )Megabyzusبحدب ما جاء في نقر ( ،)D8وربسا أُعصيت أـ السمظ تفػيزاً كامالً في أتخاذ الق اخرات
بشفديا(.)xlv
ولكغ يجب االقخار إلى َّأنو في بعس السشاسبات قج تربح السمكة متػرشة في ثأر شخري والحي لع يكغ لو
عالقو عمى ما يبجو بأمغ الداللة الحاكسة .وبعج أف فذل ايخانػس حاكع ليبيا في تحخيخ مرخ مغ الحكع
السختدقة اإلغخيق الحيغ كانػا قج ساعجوه إلى بالد فارس
الفارسي ،جمب القائج ايخانػس الستسخد وعجد مغ ُ
كأسخى لكشيع مشحػا عفػاً وأعصػا األماف مغ قبل السمظ أردشيخ األوؿ  ،لكغ أـ السمظ اميدتخس زوجة

ألف ابشاً آخخ مغ ابشائيا ىػ اخسيشد كاف قج مات في السعخكة ضج ايخانػس .و َّ
خذايارشا شعخت بس اخرة؛ َّ
أف

مشاشجتيا أردشيخ مغ أجل جمب رأس الخائغ ،وواصمت االلحاح عمى أبشيا بذأف ىحا السػضػع ،ونالت ىجفيا

أف ذلظ استغخؽ تحقيقو خسذ سشػات ،وبعج ىحه َّ
عمى الخغع مغ َّ
السجة قامت بدمخ ايخانػس عمى ثالثة

خػازيق ،وقصعت رؤوس العجيج مغ اإلغخيق بقجر ما تيَّدخ ليا خسديغ مغ مجسػعيع ،ويتبيَّغ بذكل قاشع َّ
أف

اميدتخس َّنفحت ىحا العسل انتقاما لسػت أبشيا عمى الخغع مغ َّ
أف أردشيخ يبجو َّأنو لع تكغ لجيو نيَّة باالنتقاـ

لسقتل أخيو األصغخ سشاً مشو؛ َّ
ألف مػتو وقع بذكل مذخوع وبسػجب قػانيغ الحخب .وقادت حسمة اميدتخس
التي دامت خسذ سشػات في الشياية إلى تحقيقيا االنتقاـ الحي كانت تػاقة إليو واستعادتيا شخؼ العائمة(.)xlvi

وزوجتو ستاتيخا ،وكاف ُيغحي
أمو باريداتذ،
ُ
وىشاؾ مشافدة شجيجة بيغ ممكتيغ في بالط أردشيخ الثاني ىسا ُ
()xlvii
ىحا العجاء رغبة كل امخأة بحيازة مكاف الذخؼ في قمب أردشيخ الثاني أو في األقل لمتأثيخ في ق اخراتو .

كانت باريداتذ (أـ السمظ أردشيخ الثاني) تخيج أف ال يشافديا أحج عمى الدمصة ويكػف متشفحاً قػياً مثميا ،و َّ
أف

األضخار التي كانت العائمة السمكية قج الحقتيا بعائمة ستاتي اخ األصمية ،وقج قاـ السمظ داريػش الثاني بتشفيحىا

أما فيسا يخز ستاتي اخَّ ،
فإف نفػذىا القػي وسمصتيا الحقيقية في البالط يسكغ ادراؾ
جسيعيا بتيسة الخيانةَّ .
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حقيقتو بأرساؿ الفخعػف السرخي ىجية دبمػماسية وىي امخأة مغ نداء البالط كانت شابة وجسيمة تجعى تيسػسا

لتكػف وصيفة ليا .وكػنيا أـ لثالثة مغ ابشاء السمظ وىحا ما مشح ستاتي اخ مكانة أكبخ بكثيخ في البالط ،وكانت

تؤثخ عمى أردشيخ الثاني بذكل ممحػظ(.)xlviii

كاف السمظ يدتدمع غالباً أماـ الحاح زوجتو الستكخر ،وجخى إعجاـ كميخكذ اإلسبارشي بأمخ مشيا .وىحا ما
جعل ستاتي اخ في صخاع مباشخ مع باريداتذ التي كانت تُجافع عغ مػقف كميخكذ في البالط(.)xlix
وكانت عسميات التدسيع شائعة في البالط األخسيشي ،و َّ
أف رجاؿ البالط كانػا يسػتػف بذكل مشتطع ضسغ مكائج
الدع .وكاف باريداتذ تسمظ بالتأكيج القجرة بكػنيا محتخفة وماىخة
البالط عمى يج أشخاص ماىخيغ في دس ُّ

()l
الدع وأف يكػف
بيحا الفغ األكثخ خصػرة مغ فشػف البالط  .وكاف السمظ يشرح دائساً عمى البقاء حح اًر مغ ُّ

مدمحاً بتخياقات عشج حجوث أوضاع غيخ حسيجة .وىكحا تسكشت باريداتذ مغ تشفيح انتقاميا مغ ستاتي اخ

الدع ،وأف ستاتي اخ كانت متيقطة في مخاقبة محاوالت االغتياؿ ،إذ كانت خائفة مغ قياـ أـ زوجيا
بسداعجة ُّ

ربسا في أحج االياـ مغ القياـ بيحه السحاولة .بحيث َّ
إف السخأتيغ كانتا قج بجأتا زيارة بعزيسا بعس وبجأتا
بتجاوز عجاواتيسا ،ولحلظ بسجخد أف بجأت ستاتي اخ بالتخفيف مغ ححرىا ،ضخبت باريداتذ ضخبتيا ،لحا مغ

غيخ السفاجىء َّ
أف انتقاـ أردشيخ مغ أمو ومغ السقخبيغ مشيا كاف سخيعاً ودمػي ًا(.)li
و َّ
خيانية بحيث تػاجو عػاقب أفعاليا،
إف أـ السمظ تترخؼ دوف الحرػؿ عمى مػافقة أبشيا وقج تكػف افعاليا
ّ
الدع ليا في وليسة عذاء
وقامت باريداتذ بعسمية انتقاـ ضج زوجة أبشيا ستاتي اخ وأَودت بحياتيا ،عشجما دست ُّ

خاصة ،وبدبب ىحا العسل الذائغ ُنفيت باريداتذ إلى أمالكيا في بابل(.)lii
والقى ارتػكداريذ الخري األكثخ نفػذاً بيغ خرياف السمظ داريػش الثاني نيايتو بأوامخ مباشخة مغ السمكة

وسمخ جمجه حياً ،وصمب بأوامخ سخيعة
باريداتذ ،وعمى نحػ مباشخ ُعسيت عيشا الخري الستشفح بيتاسايكذ ُ
مغ اميتذ زوجة كػرش العطيع ،وىحا يطيخ القجرة التي كانت تتستع بيا بعس السمكات األخسيشيات عمى
سمب أرواح خرياف البالط األقػياء ،وتُ ّبيغ مجى الشفػذ الذخري والدياسي الحي تتستع بو بعس ندػة
البالط(.)liii

وقامت باريداتذ بالبحث عغ قتل عجد َّمسغ ليع صمة بسقتل كػرش الرغيخ وبرػرة ُمسشيجة عمى الخغع
مغ حقيقة مػتو السذخوع في السعخكة .وكاف الحدف محف اًد ودافعاً قػياً لمعقػبة .وكانت ابشة اميدتخس األميخة
ألع بيا قج جخى ُخجاعيا عمى يج شبيبيا باالشتخاؾ في عالقة جشدية ،وكاف ذلظ
اميتذ تعاني مغ مخض َّ
الصبيب يجعى (ابػلػنجيذ اوؼ كػس) والحي كاف قج ُكمف بعالج مخضيا ،وأخبخت اميتذ أُميا بأخح الثأر

مغ ابػلػنجيذ وىػ ما قامت بو بالزبط اميدتخس .فقامت بدجغ الصبيب لسجة شيخيغ وتعحيبو قبل قياميا
بجفشو حياً .لكغ مغ السثيخ لالىتساـ أف اميدتخس أخبخت السمظ أردشيخ بالتفاصيل الكاممة لمعار الحي لحق
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أمو تفػيزاً كامالً لمتعامل مع الػضع بشفديا .وربَّسا كاف مػقفو ىحا مشصقياً ألف
بأختو ،فقاـ السمظ بإعصاء ُ
العار الحي لحق باميتذ كاف يحتاج أف يبقى س اًخ في ضسغ البالط الجاخمي ،و َّ
أف الحكع عمى شبيعة جخيسة
الدخي ألـ السمظ(.)liv
الصبيب قادت إلى تحػيل األمخ إلى القزاء َّ

وأشار كتدياس الصبيب اليػناني لمسمظ أردشيخ الثاني في القخف الخابع قبل السيالد إلى الشفػذ الدمبي لشداء
البالط في مجاالت الحكع ،والجليل الحقيقي لعجـ استقخار الدمصة في العرخ األخسيشي في إيخاف ليدت بدبب

َّ
َّ
َّ
معيغ
ومسغ
قبميغ
التخبية التي تمقاىا أولياء العيج بل بدبب تجخل الشداء والسؤامخات التي كانت تُحاؾ مغ
مغ الػصيفات(. )lv
وقج تػرشت باريداتذ في اغتياؿ السصالب بالعخش سغجياف الحي َّ
ىجد وصػؿ داريػش الثاني إلى العخش(.)lvi

ويبجو َّ
أف لػ(بخوشات) األثخ السيع والفاعل في إيراؿ داريػش الثاني إلى الحكع ،ألنيا أسيست بذكل مباشخ
السعادي لجاريػش الثاني ،ولقج كاف لسجسػعة مػراشػىا األثخ االقترادي الفعاؿ في
وفاعل في إسقاط سغجياف ُ
حكع داريػش الثاني فاستصاعت الجولة أف تكدب رونقاً اقترادياً جيجاً آنحاؾ ،بحيث صارت السمكة بخوشات
صاحبة أمالؾ وثخوات واسعة في أشخاؼ بابل(.)lvii

َّ
إف لسداعي مجسػعة مػراشػىا باإلسشاد السباشخ مغ قبل السمكة بخوشات ليع مسا اكدب بابل شيخة واسعة

وتحػلت إلى مخكد تجاري ميع ،لقجرة داريػش في مػاجية سغجياف ،وصارت السشصقة سجاً مانعاً مغ تػغل

سغجياف واتداع نفػذه نحػ الغخب ،بحيث كاف سغجياف آنحاؾ مػجػداً في شػش(.)lviii
َّ
َّ
سمصتيغ لشيل االنتقاـ،
يػضفغ فييا
ومسا تقجـ يسكششا تحجيج اسمػبيغ لمصخيقة التي كانت الشداء السمكيات
َّ

األولى :إلرضاء رغبة ميل شخرية ،والثاني :لسقابمة الخد عمى إىانة سياسية ،عمى الخغع مغ َّ
أف األثشاف غالباً
ما كانا يتجاخالف بالصبع  .لكغ يسكغ اقتخاح سبب ثالث إليزاح دوافع انجخار بعس الشداء السمكيات إلى

القتل والتذػية.

ويسكغ لمغيخة البديصة وترادـ الذخريات ،وىحا ما يمقي بطاللو الثقيمة عمى سياسة العائمة الحاكسة.

ثالثاً -أثر الخصيان (خواجه سرايان) في المؤامرات:

تُعج شخيحة الخرياف مغ أىع الجساعات التي ُحطيت بأىتساـ السؤرخيغ اليػنانييغ في مجاؿ تعييغ
ولي العيج والسدائل الدياسية األخخى في البالط األخسيشي ،وال تتػافخ لجيشا السعمػمات التاريخية الكافية عغ

وضائف الخرياف ومشاصبيع الحيغ كانػا في ضسغ بالط السمػؾ األخسيشييغ ،وليذ ىشاؾ مرصمح بالمغة
الفارسية القجيسة يخز عسل تمظ الصبقة باستثشاء ما حرمشا عميو مغ معمػمات وردت في الشرػص اليػنانية
()lix

القجيسة التي كتبيا مؤرخػىع بحدب رؤيتيع واستقخائيع لألفكار التي تتشاسب والطخوؼ آنحاؾ
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ففي نقر بيدتػف يتباىى السمظ داريػش األوؿ بالكيفية التي تع فييا االمداؾ بالسصالب بالعخش فخاورتذ ،إذ
وجمب لي ،ججعت أنفو ،وصمست أُذنيو ،وقصعت لدانو ،واقتمعت أحجى عيشيو ،وأبقي في
"أمدظ بو ُ
يقػؿُ :
األصفاد عشج مجخل قرخي ،وكاف كل الشاس يذاىجونو" بحدب ما ورد في نقر .)DBII) S32وبيحا يتساشى

داريػش مع مسارسة عامة في الذخؽ األدنى ،إذ ُعَّج سمب البرخ أحط أنػاع األذالؿ الحي يسكغ أف ُيعاقب
بيا األفخاد(.)lx

وكاف خري البالط القػي والستشفح ويجعى ارتػكداريذ حاوؿ اإلشاحة بعخش السمظ داريػش الثاني وتشريب
نفدو ممكاً عطيساً.

ومغ أجل القياـ بحلظ ،شمب مغ امخأة أف تجمب لو لحي ًة وشارباً مغ الذعخ السدتعار مغ
الشخبة( .)lxiوىحا ُيعبخ عغ الذكػؾ في
 ،في وقت كانت فيو المحى صفة الزمة لكل رجاؿ ُ

أجل أف يبجو رجالً
كػف ارتػكداريذ كاف خرياً حقيقياً ،بحيث َّ
إف زوجتو ىي التي ساعجتو وجمبت لو المحية السديفة  ،ولػ كاف
()lxii
أي آخخ يشاقس ذلظ في اإلشارة إلى السخأة التي ساعجتو
متدوجاً ما كاف يسكغ أف يكػف خرياً  .وىشاؾ ر ُ
في وضع المحية والذارب ىي امخأة مجيػلة وليدت زوجتو(.)lxiii

وكاف ميتخريجاش مغ ُمعتَّسجي السمظ الخئيذ ،وشخراً متشفحاً( ،)lxivوكانت أي خيانة مغ قبل الخرياف قج

تؤدي إلى تعحيبيع ومػتيع ،والقى الخري األكثخ نفػذاً بيغ خرياف داريػش الثاني وىػ ارتػكدارز مػتو
بأوامخ مباشخة مغ السمكة باريداتذ( .)lxvفزالً عغ تعحيب الخري بيتاسايكذ ( )petasakesوقج ُعسيت
()lxvi

.

عيشو وسمخ جمجه حياً وصمب بأوامخ سخيعة مغ أميتذ ( )Amytisزوجة سايخوس
ويبجو أَّنيع كانػا أشخاصاً ذوي مقامات ومشدلة خاصة في الجياز الحكػمي وكانػا ُي َّ
عجوف في ضسغ شبقة
العبيج في البالط ،وعمى حج قػؿ (بمػتارخ) كانت الذخريات الكبيخة في البالط تتدابق المتالؾ الشساذج
الجيجة مغ الخرياف أو امتالكيع مغ غشائع الحخب أو مغ الزخائب عمى األمع األخخى( ،)lxviiلكغ (كتدياس)

وعد السؤرخ
َعَّج رأي (بمػتارخ) فيسا يخز السمظ أردشيخ الثاني وأثخ الخرياف عميو أَّنو اغخاؽ في السػضػع ،ا
(ديػدوروس) سبب مقتل السمظ أردشيخ الثاني وأبشو ارسذ وأعتالء السمظ أردشيخ الثالث عمى العخش كاف

بتجبيخ أحج الخرياف الحي يجعى باكػاس( .)lxviiiوقج حاوؿ باكػاس أيزاً قتل داريػش الثالث ولكغ السمظ كاف
أسخع مشو وتسكغ مغ قتمو(.)lxix

رابعاً -أثر الكهنة (كاهنان) في المؤامرات :

يصالعشا نقر بيدتػف عمى َّ
عع االضصخابات أرجاء الجولة
أف قسبيد الثاني عشج تػجيو إلى مرخ َّ
األخسيشية كافة وفي مثل ىحه الطخوؼ أستغل أحج الكيشة الػضع العاـ في البالد وأعمغ َّأنو بخديا بغ كػرش
شقيق قسبيد و َّ
أنطع إليو الشاس في كل أرجاء الجولة وأخح العخش والتاج(. )lxx
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أختمف السؤرخػف في قزية بخديا إذ ذكخ (ىيخودوت) َّ
بأف كاىش ًا اسسو باتيديثيذ وكاف ناض اًخ ومدؤوالً عغ
إدارة شؤوف بيت قسبيد الثاني في أثشاء غيابو ،لقج كاف ىحا الكاىغ عمى إشالع بسجخيات األحجاث والقتل
الدخي لػ(بخديا) بغ كػرش وكاف لو أخ اسسو بخديا يذبو بخديا بغ كػرش فأستغل الفخصة ونرب أخاه في

()lxxi
أما (كتدياس) فيخى غيخ ما ذكخه (ىيخودوت) أذ يقػؿ َّ
بإف
مكاف قسبيد مجعياً َّأنو بخديا بغ كػرش َّ ،
الكاىغ كاف اسسو اسفشجاداتذ( ،)lxxiiاتيع بخديا بغ كػرش َّ
بأنو يتآمخ مغ أجل قتل السمظ قسبيد وبدبب عجـ

عجة ولع ي ِ
مب شمب قسبيد بالحزػر ،فذعخ قسبيد بأنو يتآمخ عميو وصجؽ
حزػر بخديا إلى البالط مخات ّ
ُ
كالـ الكاىغ وأمخ بقتل أخيو بخديا ،وكاف ىشاؾ شبو كبيخ بيغ بخديا والكاىغ فأستغل الكاىغ تػاجج قسبيد في

مرخ وأستػلى عمى العخش األخسيشي بحجة َّأنو بخديا بغ كػرش وبسداعجة باگاپات و آرتازيخاس

()lxxiii

.

إف قسبي اًد عشجما تحخؾ إلى مرخ أوكل حساية قرخه إلى الكاىغ پخكداسپذ ،و َّ
وىشاؾ رأي يقػؿ َّ
أف
قسبي اًد رأى مشاماً حػؿ أخيو بخديا فأزداد شكو َّ
وضشو فيو ،وبعج أف سسع الكاىغ مػت قسبيد قاـ بقتل بخديا بغ
كػرش (اسسخديذ) ،وأجمذ أخاه اوروپاتيذ مكانو  ،وكاف ىحا الكاىغ عمى شبو كبيخ مع بخديا بغ كػرش
وأجمدو عمى عخش الجولة األخسيشية( .)lxxivولكي يثبت ىحا الكاىغ َّأنو بخديا بغ كػرش أقجـ عمى َّ
عجة

اصالحات بعج جمػسو عمى العخش وحدب نقر بيدتػفَّ :
عست
إف قسبيد بعج مغادرتو فارس إلى مرخ َّ

االضصخابات أرجاء بالد فارس ،وبجأ الشاس يخالفػف األوامخ،

واستغل الكاىغ گػماتو األوضاع وأعمغ قيامو باسع بخديا بغ كػرش وتخؾ الشاس قسبيد والتف الشاس

حػلو( .)lxxvوحدب رأي (ىيخودوت) َّ
أف گػماتو حكع لسجة ( )ٚاشيخ وفي مجة حكسو أحدغ معاممة الشاس

بإعفاء الشاس مغ الزخائب واألمػاؿ الستختبة عمييع كسا أعمغ اعفاءىع مغ الخجمة العدكخية لسجة ثالثة أعػاـ

أيزاً وكل ىحه جاءت بعج جمػسو عمى العخش( ،)lxxviاذا قبمشا القػؿ َّ
بأف العالقات بيغ قسبيد وأكابخ الفخس
خاصة في أواخخ أعػاـ حكسو قج وصمت إلى االنييار والتالشي فيسكششا القػؿَّ :
بإف گػماتو صار قاد اًر عمى

جمب ىؤالء األكابخ واألسخ الفارسية الشجيبة إليو بديػلة .وأشار داريػش األوؿ إلى اصالحات گػماتو

السمػكية إلى مكانيا و َّ
أف كل السعابج التي خخبيا أحييتُيا مغ
وإجخاءاتو في نقر بيدتػف فيقػؿ :لقج أُعيجت ُ
ِ
مشصقو وتػجيياتو اضيار گػماتو َّ َّ
السصمق ،واتيسو بتخخيب
ججيج( ،)lxxviiلقج سعى داريػش األوؿ مغ
بأنو الذخ ُ
السعابج ومرادرة أمػاؿ السالكيغ ،وعمى ىحا األساس يدػؽ تػجيياتو بذكل مباشخ مغ أجل تذػيو شخرية

ويعج نفدو – أي داريػش األوؿَّ -
السعيج لشطاـ الجولة(.)lxxviii
گػماتو الكاىغُ ،
السحيي و ُ
بأنو ىػ ُ
عجة يجب تػافخىا في ولي العيج مغ أجل وصػلو لمعخش مشيا أف يكػف راشجاً ،وصاحب خبخة،
وىشالظ أمػر ّ
وتجخبة ،وشخرية جيجة ،ويقاؿ َّ
إف عمى ولي العيج أف يكػف لو بخنامجاً قج أعجه ُمدبقاً بحيث يسكغ قبػلو مغ
قبل شعبو ،وأف يعصي كل االحتخاـ والقبػؿ لقػانيغ وأحكاـ ومشاىج الجولة األخسيشية ،وىشا يتبادر إلى الحىغ
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سؤاؿ ىل باإلمكاف تذخيز َّ
أف گػماتو قج صادر أمػاؿ الذعب؟ وأف السرصمح الحي تَّع استخجامو حػؿ

گػماتو َّ
(أنو صادر أمػاؿ الذعب) ىل معشاه الذعب الفارسي أـ كبار رجاؿ الجولة والعدكخييغ(.)lxxix

ويفدخ (دياكػنػؼ) مرصمح مرادرة األمػاؿ ويقػؿ َّإنو كاف يذسل أشخاؼ القبائل والشاس األحخار وقج وضف
ُ
داريػش ىحا السرصمح مغ أجل تذػية شخرية گػماتو( ،)lxxxو َّ
أف كل ىؤالء كانػا ىجفاً لگػماتو حتى
السدتزعفيغ مغ الشاس شسميع تجاوز گػماتو .والرحيح َّ
أف گػماتو لع يتعارض مع أي فخد ال مغ الكبار وال

مغ الزعفاء ،فالذخريات الفارسية وال سيسا رجاؿ البالط َّ
يعجىع گػماتو الدشج لو ولقجراتو وكاف بحاجة إلييع،
فأي تحخؾ ضجىع يزعف مػقف گػماتو ،مع َّ
واألمخ الثانيَّ :
أف العجو المجود
إف ىؤالء الشبالء كانػا أقػياء َّ
()lxxxi

.

الفخس وىع الحيغ صاروا مؤيجيغ لػ(داريػش) فيسا بعج
لگػماتو ىع أكابخ ُ
ويبجو َّ
أف سياسة داريػش األوؿ واألسخ األشخاؼ كانت تقتزي إيجاد الػحجة التامة بيغ أسخ الشبالء
وكبار رجاؿ الجولة والسخالفيغ لگػماتو والتعاوف معيع ،وبيحه الصخيقة استصاع داريػش تذخيز عجد مغ
األىجاؼ  ،األوؿ :إعصاء صػرة غيخ مقبػلة عغ گػماتو أماـ الشاس ،والثاني :جحب كل الشبالء واألفخاد

التابعيغ لو إلى سياستو والتعاوف معيع ،وحدب ما ورد في نقر بيدتػف َّ
أف گػماتو قاـ بتخخيب السعابج ،لكغ

(استخابػ) يقػؿَّ :
الفخس لع تكغ لجييع معابج( .)lxxxiiواف مدألة قياـ گػماتو بتخخيب السعابج مدألة ليذ ليا
إف ُ
أف گػماتو فعل ذلظ َّ
عج ثػرتو ديشية بل َّ
أساس( ،)lxxxiiiويخى (دانجامايف) لػ َّ
أف ثػرتو في الجرجة
فإنو ال يسكغ ّ
األولى تكػف سياسية اجتساعية( .)lxxxivوعمى الزج َعَّج (أيدخػلػس) گػماتو شخرية محمػمة وربَّسا أستشج في
ذلظ إلى كالـ داريػش األوؿ(.)lxxxv
فمع ندسع عغ حجوث اضصخابات أو ثػرة في َّ
عست
مجة حكسو ،عمى غيخ ما جاء في نقر بيدتػف ،بل َّأنو َّ

الثػرات واالضصخابات عسػـ إيخاف مثل فارس وميجيا وعيالـ وبابل وغيخىا بعج ورود خبخ قتمو إذ ثارت كل
()lxxxvi

إيخاف ضج داريػش األوؿ

.

اختمف السؤرخػف في قزية مػت بخديا ،فحكخ السؤرخ (ىيخودوت) َّ
بأف مقتمو كاف مع قسبيد في الحسمة(.)lxxxvii
أما السؤرخ اليػناني (كتدياس) فيؤكج مقتمو قبل الحسمة عمى مرخ(.)lxxxviii

ومغ الذػاىج األخخى عغ اسياـ الكيشة في أزمات البالط األخسيشي ىػ َّ
أف أردشيخ الثاني بعج مػت والجه
داريػش الثاني تػجو إلى (معبج اإللية آناىيتا) في بازارکاد مغ أجل تتػيجو عمى إيجي أحج الكيشة ،وكانت

ىشاؾ عادة عشج تتػيج ممػؾ الجولة االخسيشية بالحىاب إلى بازارکاد وارتجاء رداء الدمصة لػ(كػرش الثاني)
ويأكمػف أكمو مغ التيغ ثع شخب َّ
المبغ ،ولبذ تاج السمػكية عمى رأسو .ولقج كذف تيدافخف السؤامخة التي ُدبخت
إلى أردشيخ الثاني مغ قبل كػرش الرغيخ بتػ ِ
اشئو مع كاىغ السعبج ،وكانت تقزي بالقزاء عمى أردشيخ في
مخاسيع التتػيج وبدبب ىحا االتياـ أمخ أردشيخ بالقبس عمى كػرش الرغيخ(.)lxxxix
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إما (بمػتارخ) فحكخ الحادثة بذكل آخخ إذ يقػؿ َّ
السجبخ دخال السعبج ودب اخ السكيجة
إف كػرش والكاىغ ُ
إال َّأنو سخعاف ما تع كذفيا وقج تع القبس عمييسا( ،)xcولسا أراد أردشيخ قتل أخيو كػرش تجخمت والجتو
أمو وعفا عشو وأعاده إلى مكانو
بخوشات وتذفعت لجى السمظ وشمبت نجاة ولجىا فأذعغ أردشيخ الثاني لصمب ُ
أف كػرش الرغيخ لع يتخؾ فكخة الحرػؿ عمى كخسي العخش وبجأ ِ
يعج َّ
في آسيا الرغخى إال َّ
العجة إلى

ذلظ(.)xci

ومغ ُمجخيات األحجاث يتبيغ َّ
أف كػرش كاف محسياً ليذ فقط مغ أمو بل ىشاؾ في البالط مغ يجافع عشو
وربسا َّ
أف قرة دخػؿ كػرش إلى معبج آناىيتا والتػاشؤ ىشاؾ قرة مفتعمة مغ قبل جياز الدمصة مغ أجل
()xcii

تذػيو سسعة كػرش عغ شخيق الجعاية

.
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