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   ایران و یونانیغات پارسی در جنگهایگاه تبلیت و جایاهم
  

  ∗ييرزاي اصغرميدکتر عل
  

  ده يچک
 قرار گرفتـه، امـا      ياديان، مورد توجه ز   ي هخامنش ييثر در کشورگشا  ؤونان و عناصر و عوامل م     يران و   ي ا يها  سلسله جنگ 

 و  ي شـاهان هخامنـش    يها  سنگ نوشته .  است بيق دو ر  يغات از سو  يده گرفته شده، تبل   ي ناد يتا حدود ان  ين م يآنچه در ا  
گر، از به کـار بـردن       يکديان در سطوح گوناگون در مقابل       يونانيان و   يدهند که پارس    ي نشان م  يوناني مورخان   يها  گزارش

کردند تا در اشکال گونـاگون،      يمشان تالش   يها  ييان در کشورگشا  ي پارس . غافل نبودند  يغاتي و ضد تبل   يغاتي تبل يها  وهيش
ونـان، نـشان    يشان بـه    يها  ي لشکرکش ي در ط  آنها .شان قرار دهند  ير اقتدار و عظمت امپراتور    يردست را تحت تاث   يوام ز اق

 فرسـتادن   . بهـره ببرنـد    يونـان يف دشـمن و جلـب متحـدان         ي تـضع  ي برا يغاتي تبل يها  وهيتوانند از ش    يدادند که چقدر م   
د، يـ  برانخ يونـان ي يهـا   رگذار همچون پرستـشگاه   ي تاث يروهاي روابط مناسب با ن    ي کسب اطالعات، برقرار   ي برا ييها  کيپ

هـا،    يشتر اقـوام و ملـل در لشکرکـش        يـ ، شرکت ب  يغ قدرت و برازندگي شاه، شمار فراوان سپاه شاه        يا، تبل ي و مگنس  يدلف
 در ي سنگيها  ستونييه و برپاياني گوناگون، صدور ب   يها  دن از سپاه در محل    ي گوناگون، سان د   ي مسابقات جنگ  يبرگزار

ن نوشـتار   ين اساس، ا  يبر ا . گرفتند  ي به کار م   ي هستند که شاهان هخامنش    يغاتي تبل ييها نمونه ،رهيمناطق گشوده شده و غ    
ن و  يـي ک تب ي مـد  ي آنها را در جنـگ هـا       يغاتياست تبل يان، س ي پارس يغاتي تبل يوه ها ي عناصر و ش   يبر آن است تا با بررس     

  .ديح نمايتشر
  
   كليدييهاهواژ

  . ها ييشگوي تبليغاتي، مبلغان، پيها کيلوژي شاهي، سپاه شاهي، تکنشاه، ايدئو
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۹۴ 
 

  مقدمه
 عبـارت از حيلـه و       ، درباره تبليغات  برداشت عامه مردم  

 كه توسط ترغيب كنندگان پنهاني، شيادان        است يترفند
ذهن و انديشه و شستشودهندگان مغـز بـه كـار گرفتـه             

و در خدمت     کنند ها را كنترل    شود تا رفتار و انديشه      مي
تبليغات در جنگ توسط دشمن     . منافع خودشان بگيرند  

انجام مي شود و فرايندي براي افشاندن، كاشتن، جوانه         
 ;Taylor, 2003: 25( زدن و پــرورش باورهاســت

Vaverka,2006: 5-6; Walton, 1997:384(.   
ت کرده اثباوقتي جنگ به وقوع مي پيوندد، تبليغات    

از شمـشير، تفنـگ يـا بمـب         تر  اي كم اهميت    كه اسلحه 
هاي جنگي در    اما تفاوت عمده تبليغات با سالح      ،نيست

كشد؛ اين است كه تبليغات به خودي خود مردم را نمي         
 تبليغات جـايگزيني بـراي كـشتن و پيـروزي           ،در واقع 

در گذشته شـعر حماسـي،      . ارتباطات بر خشونت است   
نقاشي، هنر، نقش برجسته، سـكه، مبلغـان گردشـگر و           

كـشيدند و امـروزه        بـار تبليغـات را بـر دوش مـي          غيره
ــه و    ــاهواره، روزنامـــ ــون، مـــ ــو، تلويزيـــ راديـــ

 تبليغـات چيـزي   .)Walton,1997: 397, 409(غيـره 
نيست مگر ابالغ و اعالم عقايد و باورهاي مطرح بـراي           
ترغيب مردم به انديـشيدن و تفكـر و رفتـار كـردن بـه               

هـا و   اميـ افـت کننـدگان پ    يغات به در  يتبل. طريق دلخواه 
 يزيـ د به چـه چ    يگو  يدهد و به آنها م      يها جهت م  ابالغ

؛ ۲۱۳: ۱۳۸۴ ،گولد( شنديندينکه چگونه بي نه ا،شندينديب
؛  Taylor, 2003: 14, 25؛ ۹۴-۵ :۱۳۸۴ ،يآشــور

Walton, 1997: 388, 394ff(.  
توان واداشتن مردم به      در زمان جنگ، تبليغات را مي     

د و ايـن بـه معنـاي        نبرد يا حمايت از جنگ تعبير نمـو       
 بـه هـر     ،مردم در به خطر انداختن زندگيـشان      واداشتن  
تواند هـم در گفتـار و هـم در            تبليغات مي .  است دليلي

آيد   كردار بازتاب يابد و زماني تبليغات بيشتر به كار مي         
. باشندهماهنگ  ) تبليغات و سياست  (كه گفتار و كردار     

داشـتن و   تبليغات ابزار قدرتمندي است براي زنده نگه        
 ;Cull, 2003: 317-23(تـداوم بخـشيدن بـه قـدرت    

Standler, 2005:2; Walton, 1997:398ff(. در 
زمان جنگ، تبليغات و جنگ رواني بخـشي از بـدن را            

ها قادر نيـستند      دهند كه ديگر سالح     مورد حمله قرار مي   
ــاثير قــرار دهنــد  .)Taylor, 2003: 9(آن را تحــت ت
ت كـه بـه نـدرت كـل         ويژگي ديگر تبليغـات ايـن اسـ       

ک مبلـغ   يـ غـات،   يند تبل يدر فرا  .كند  حقيقت را بيان مي   
 را بـا    ي نظـام  ي دستاوردها ،دان نبرد ي که در م   استاز  ين

ق يد و تــصدييــشــکوه و بلندپروازانــه جلــوه دهــد و تا
ش و بـه    ي در پ  ي جامعه را در مورد اقدامات نظام      يضمن

ع سـربازان بـه     يت و تـشج   يـ ش حـس هو   يمنظور افـزا  
اورد، شـرکت در جنـگ را       يدست ب ه  ادقانه ب دن ص يجنگ
ـ ،تيـ  و در نهاکندغ ير از ماندن در خانه تبل  تآسان  ي در پ
 اگـر   .ديـ برآ »مقـدس /جنگ حقه «ه جنگ به مثابه     يتوج

ان و  يهـا، دوسـتان، همـشهر       سربازان بدانند که خـانواده    
 از رفتـار و     يديـ دن اخبـار جد   يهموطنانشان منتظر رس  

ق، يــن طريــتند و از ادان نبــرد هــسيــکــردار آنهــا در م
 کننـد، بهتـر نبـرد       يق م يدـد و تص  ييدامات آنها را تا   ـاق
 ;Taylor, 2003: 11; Walton,1997: 402(کنند يم

Vaverka, 2006: 5-6(.  
ــار ــا ارزش تبليت ــع ب ــتيخ منب ــات اس ــ.غ ش از ي پ
 خود را در امـر      يشتازيان، مردم شرق باستان پ    يهخامنش

فاده گـسترده از عامـل       اسـت  .اندغات به اثبات رسانده   يتبل
توانـست از کـاربرد       يغات به نفع فاتح کـه مـ       ي تبل يروان
 نفــوذ در ي کنــد و بــه معنــايري جلــوگي نظــاميرويــن

هـا و رفتـار دشـمن در قبـال      هـا، نگـرش     زهيباورها، انگ 
 کهـن در شـرق      ي دوست و دشمن بود، قـدمت      يروهاين
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    ۹۵/  اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان
 

 

است يان در صحنه س   يش از ورود پارس   يپ. باستان داشت 
ـ  يان، فراوان از عمل   يان و بابل  ي، آشور يللالم  نيب  يات روان
 کردنـــد يشان اســـتفاده مـــيـــها  در جنـــگيغـــاتيتبل
-Oppenheim, 1970: 110) ؛۳۳۶: ۱۳۸۴،يآشــور(

144; Saggs, 1984: 248-250  .کــه ييهــا اســتل 
 آنهـا را    يهـا ان، نوشته ها و فرمان    ير شاهان، خدا  يتصو
 وتـوان جـز     ي آگاه نمودن مردم بر خود داشتند، مـ        يبرا

 گذشـتگان از    يغـات و دال بـر آگـاه       ين ابزار تبل  ينخست
، ي رنگـ  يهـا، سـپرها   حضور پرچم .  نمود يغات تلق يتبل
 مانند شاه چهـار گوشـه جهـان،         ينيبداع القاب و عناو   ا

 و  انيشاه کشورها، قرار دادن نام شاهان در کنار نام خدا         
غ يـ  و تبل  ي حماسـ  – ي نظـام  يش اشعار، سـرودها   يدايپ

غـات را در    يگر کاربرد تبل  ي د يها  نمونه،  يني د ياهزهيانگ
 ,Taylor(رسـاند  ي نبردها و پس از آن به اثبات مـ يط

 ; Fontenrose, 1978: 70-8  ؛ 21-3 :2003

Vaverka, 2006: 7( . ،در زيـ  نشـاهان پـارس  بعدها ،
، هايشان  هاي نظامي و بيانيه     هاي ايالتي، اردوكشي    گردش

ــر   ــاتي را ب ــل تبليغ ــر و عوام ــودن  عناص ــاده نم اي پي
بازتـاب ايـن عناصـر و       . هايشان به كار گرفتنـد      سياست

 اسـتوانه کـوروش، سـنگ نوشـته         درتوان    عوامل را مي  
 و  ي شـاه  يهـا   ، سکه ي امپراتور يستون، هنر و معمار   يب

درباره استوانه  ( ها   مندرج در سنگ نوشته    ين شاه يعناو
ــک؛.ن ــداما۱۳۶۹، ي ارفع ــه؛ ۸۰: ۱۳۸۳،في؛ دان  و ادام

 و ادامـه؛    ۶۳: ۱۳۸۱،انيـ بر و ادامـه؛     ۶۷: ۱۳۷۲،اومستد
 و  ۱۴۶: ۱۳۷۲،اومستد: ک.ستون ن يدرباره سنگ نوشته ب   

غـات را  ي تبلياصـل   نـه يدنبـال كـرد و مـتن و زم   ) ادامـه 
 يونـان يسندگان  يـ آثـار نو  ن،  يـ گذشته از ا  . بررسي نمود 

 يبعامنـ ره،  يـ خلوس و غ  يسيـ ، گزنفون، آ   هرودوت مانند
ان يه پارسـ ي، خواه از ناح يغاتي تبل يک ها يسرشار از تکن  

  . ندستهان يونانيو خواه 

آيــد كــه  از بررســي اســناد و شــواهد چنــين برمــي
هاي مديك، يكي از مهمترين رويدادهايي بود كـه    جنگ

ــي  ــاهان م ــاهانه و    ش ــاتي ش ــت تبليغ ــستند سياس توان
ايدئولوژي امپراتوري خويش را در آن اعمال نماينـد و          

 تبليغـاتي خـويش را      هـاي   در موارد گونـاگون تكنيـك     
 سياستي كه در بررسي تاريخ هخامنـشيان        ؛ندکن يياجرا

 شـده    توجـه  بـه آن  کمتـر   به كلي ناديده گرفته شده يـا        
توان به مقاله توماس ِكلـي و     در اين زمينه تنها مي    . است

 هرچند ايـن دو اثـر نيـز         ؛اثر پربار پير بريان اشاره نمود     
، بـه تجزيـه و      چنانكه بايد و شايد به مفهوم وسيع كلمه       

تحليل عناصر و عوامل تبليغاتي تاثيرگـذار در سياسـت          
 و هـر    انـد هها نپرداختـ    شاهان پارس در طول اين جنگ     

 و گذرا از كنـار      هكدام رويكرد متفاوتي را در پيش گرفت      
  .نداهآن گذشت

 ما بر آنيم تا صرفاً ماهيت و ساختار         ،در اين بررسي  
 چـارچوب   سياست تبليغـاتي شـاهان هخامنـشي را در        

قدرت امپراتوري با تمركز بر جنگهاي مديك، بررسـي         
هـا، عوامـل و       نماييم و ضـمن بـه دسـت دادن تكنيـك          

فته در اين جنگها، اهداف و ايـدئولوژي         ر عناصر به كار  
است درازمدت شـاهان    يشه در س  ينها را که ر   آمستتر در   
روشـن و   .  داشـت، تـشريح و تبيـين نمـاييم         يهخامنش

 دگاهيـ دغـات از    ي و مطالعـه تبل    ي است که بررسـ    يهيبد
 :، مـستلزم توجـه بـه چنـد مرحلـه اسـت            يشناس  روش

شناسايي ايدئولوژي و اهداف، شناسايي مبلـغ، بررسـي         
ساختار سـازمان تبليغـات، شناسـايي مخاطبـان هـدف،           

، تحليـل واكـنش     يغـات يهاي تبل   تحليل و بررسي تكنيك   
مخاطب، شناسايي و تحليـل تبليغـات متقابـل، تكميـل           

 بـر ايـن   .)Garth, 1997: 269ff.(و ارزيـابي سـنجش  
اساس، مسأله اصلي اين است كه شاهان هخامنـشي در          

هاي مديك و براي پيشبرد اهدافشان، از چـه           طي جنگ 
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۹۶ 
 

 

بردند؟ اين سياست بر شالوده       سياست تبليغاتي بهره مي   
هـا بنـا شـده بـود و ايـن             كدام عناصر، عوامل و تكنيك    

و ايـدئولوژي بـود؟     سياست در پي اجراي كدام اهداف       
 بودند و واکنش آنها چگونـه       يمخاطبان هدف چه کسان   

است، توانست منافع و اهداف مورد نظر     ين س يا ا يبود؟ آ 
 بودنـد؟ در    يد؟ مبلغان چـه کـسان     ين نما يشاهان را تام  

ن يپاسخ، اين فرض مطرح است كه شـاه خـود بزرگتـر           
ــل تبل   ــر و عوام ــه عناص ــت و هم ــغ اس ــاتيمبل  در يغ

کرد؛ که هدف     يدا م يولوژي شاهانه معنا پ   چارچوب ايدئ 
 از  ي جهـان  يريم تـصو  ي عبـارت از ترسـ     يدئولوژين ا يا

، ترغيب اقـوام و ملـل   ياقتدار و عظمت شاه و امپراتور  
هـاي كـالن شـاه     دن بـه تـصميم  يبراي جامه عمل پوشـ    

 و هـدف   بـود  بزرگ و اظهار وفاداري و خـدمت بـه او         
، ايجاد رعـب و      تحت تاثير قرار دادن يونانيان     ،ديگر آن 

وحشت در ميـان يونانيـان سـرزمين اصـلي، بـه قـصد              
واداشتن آنها از هر گونه مقاومت در برابر شـاه و سـپاه             

  . بزرگش بود
 شـاهان   يغـات ي تبل يهـا   کيـ ها و تکن    وهياما درباره ش  

م کـه بـه نظـر       يش خاطرنـشان کنـ    يشاپيـ د پ يـ بزرگ، با 
هـا کـه      نوشـته    سـنگ  يتوان بر اساس بررس     يرسد م   يم

 خود را در آنها گزارش نمودند       ي رسم يها  هيانيان ب شاه
 دربـاره  يونـان ي مورخان يها   گزارش ين بررس يو همچن 

 مانند انتقال گفتـار و      ييها  کيرفتار و گفتار شاهان، تکن    
، توسـل   يه بدنام يغ عل ي شاه، تبل  يج خوشنام يکردار، ترو 

ــدرت، ا  ــه ق ــ  يب ــشت، کل ــرس و وح ــاد ت ــو يج ، ييگ
ه، يـ  و توج  يي معقـول نمـا    ، عبارات خوب،  ييدوپهلوگو

ه يـ  از خدمات، تنب   ي ناگفته و اعالم نشده، قدردان     يدعو
  . ص داديره را تشخيو مجازات و غ

ــا ــر تبلييشناسـ ــدئولوژي و عناصـ ــات در ي ايـ غـ
  ها ييکشورگشا

ــاتي پارســ   ــل تبليغ ــر و عوام ــونانيان و يعناص ان در ي
هـاي متفـاوتي پيـروي        ک، از ايدئولوژي  ي مد يها  جنگ
 در هر دو سو، نكتـه مـشتركي بـه چـشم              اما ،كردند  مي
خوَرد و آن اينكه هـر دو از رويكـرد ضـد تبليغـاتي                مي

 شاه بـزرگ    ، در يك سو   .كردند  عليه يكديگر استفاده مي   
اي از اقوام ناهمگن و       و پارسيان قرار داشتند با مجموعه     

نامتجانس كه موظف بودند ايدئولوژي شاهانه مقـرر از         
ن رو،  يـ از ا .  ظهور برسانند  ناحيه شاه بزرگ را به منصه     

منبع انتشار، اجرا و تحقق تبليغات هخامنشي، بـه طـور           
 نبـود و    يغـات ي تبل يک سازمان رسـم   ينه،  ي و نهاد  يرسم
 سلـسله   ي، از سـاختار   ي واقعـ  يتوان گفت به معنا     ينم

 پارس  ي امپراتور يغاتي برخوردار بود؛ سازمان تبل    يمراتب
 کـه  ن شـاه بـود    يـ شـد و ا     يدر شخص شاه خالصـه مـ      

ه يـ  پـارس را تغذ    يغات امپراتور يتش، تبل يگاه و اهم  يجا
غـات را بـر     يرسد سه بخـش، بـار تبل        ي به نظر م   .کرد  يم

 بخشي از تبليغات را شـاه، بـه طـور           :دنديکش  يدوش م 
 ؛گذاشـتند   اخص، و پارسيان به طور اعـم بـه اجـرا مـي            

يعني اين شاه و پارسيان بودند كه به اشكال گوناگون و           
مناسـب، مقـصود خـود را بـه صـورت           هاي    در فرصت 

آوردنـد و     نوشتاري يا ديداري به مرحلـه اجـرا در مـي          
. خود به نحـوي در وقـوع آن حـضور و تـاثير داشـتند              

بخش دوم تبليغات بر عهده مبلغاني بود كه يا بـه طـور             
مستقيم وابسته به دربار شاهي بودند يـا از طـرف شـاه             

آنها خـواهيم    که ما در ادامه به        بودند موظف به اين كار   
 كه   بودند و بخش سوم، اقوام زيردست و تابع      . پرداخت

به عنوان مخاطبان هدف، هم در معرض تبليغـات قـرار           
داشتند و هم اينكه خواه ناخواه موظف بودنـد در سـير            
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    ۹۷/  اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان
 

 

 يها  جنگيدر ط. تكاملي اشاعه تبليغات شركت نمايند    
 ييشـهرها   ، دولت يوني ا يشهرها  ژه، دولت يک، به و  يمد

 قرار داشـتند و پـس از        ير حرکت سپاه شاه   يمسکه در   
 يغات شـاهان هخامنـش    ي تبل يان، مخاطبان اصل  يونانيآن  

  .بودند
تبليغات يونانيـان در جنگهـاي مـديك بـا تبليغـات            
هخامنشي تفاوت بارزي داشت و رويكـرد متفـاوتي را          

اي كـه      مشخـصه چـشمگير و برجـسته       .كـرد   دنبال مـي  
ــسيار    ــويش ب ــات خ ــان در تبليغ ــد  يوناني ــر آن تاكي ب

 ي حفظ آزاد  يشه برا يان هم يوناني بود که    نياکردند،    يم
ان را از وقـوع     يدنـد و شـاه و پارسـ       يجنگيمهنشان  يو م 

ــه بعــد، دشــمن آزادي مــديهــا جنــگ ش ي خــويک ب
فـه دارنـد    ين بود که وظ   ي آنها ا  ي اصل يادعا. دانستند  يم
وغ اســتبداد يــر را از ي صــغيايان ســاکن در آســيــوناني

از .  بخـشند  يي رها ي و پس از آن هخامنش     يونيجباران ا 
هاي خويش، هـر       بر اساس ديدگاه   دنديکوشيمن رو،   يا

اي را كه در سـاختار امپراتـوري          نوع ويژگي و مشخصه   
يابند، بر آن انگشت گذارند و بـه نحـوي            يهخامنشي م 

  . منفي و مسبب زوال و نابودي آن امپراتوري تلقي كنند

ـ و تکن غاتيت شاه جنگجو در تبلي شخص-الف -کي
  يغاتي تبليها

د يـ آ  ين برمـ  ي چن يوناني يها  ها و گزارش    نوشته  از سنگ 
ان، بر  يان پارس يهاي شفاهي در م      سنت يکه شالوده اصل  

محور رفتـار و کـردار شـاهان متمرکـز بـود و شـواهد               
 يها  کي از تکن  يکيدهد    ي وجود دارد که نشان م     يروشن
فتار، پنـدار و    ک انتقال صادقانه گ   ي پارسيان، تکن  يغاتيتبل

-Kent,1953: DBIV,§§59-62; 64(کردار شاه بـود 

68; DNb, §9(.يونانين سنتها را مورخان ي از ايا  پاره 
 بـه گـزارش گزنفـون، در زمـان وي،           .اند  گزارش نموده 

سرگذشت کوروش هنـوز موضـوع سـرودها و اشـعار           
 :۱۳۵۲ ،گزنفـون ( بـود » بربرهـا «ستايش آميـز در ميـان       

 و بر اساس گفته هـرودوت، او   .)۲۴،  ۶: ۱، فصل ۱کتاب
 ،هرودوت(هاي گوناگوني درباره مرگ کوروش      گزارش
و همچنــين چنــدين داســتان ) ۲۱۴ بنــد۱کتــاب: ۱۳۶۸

: ۱۳۶۸ ،هرودوت(است  دهيدرباره تولد و جواني وي شن   
 ي اخبارين اظهار نظر هرودوت که و ي ا .)۹۵ بند ۱کتاب
راق ان در آن اغـ    يپنـدارد پارسـ     يت کرده کـه مـ     يرا روا 
وش يـ ن گفتـار دار   يـ د، در ا  يـ نما  ياند و راست مـ      نکرده

صورت صـادقانه   ه  افته که شهرت پادشاه بايد ب     يبازتاب  
ــرا ــنوندگان و آيب ــان، ش ــود ي مخاطب ــغ ش ــدگان تبلي  ن

)Kent,1953: DNb, §9(.   
ان، يد کـه پارسـ    يـ آ  ين بر م  يز چن ياز گزارش هرودوت ن   
 يتکنـواخ يکـسان و    يغات  ي تبل يدرباره شاهان هخامنش  

 ي که کوروش را به صورت پـدر       ي آنها در حال   .نداشتند
ه بـه   يـ  از کمبوج  ،دنديکش  ير م يمهربان و رئوف به تصو    

کردنـد و     ياد مـ  يـ  مـستبد و خودخـواه       يمثابه پادشـاه  
شه قلمــداد يــ ســوداگر و تــاجر پيوش را پادشــاهيــدار
  .)۲۲۳ :۳ کتاب :۱۳۶۸ ،هرودوت(کردند  يم

 شـــاهاني چـــون كـــوروش و داريـــوش، قـــدرت
هاي جـسماني و روانـي         و ويژگي  ي، آزمودگ يفرمانده

دادنـد کـه      ها بروز مي    استثنايي خود را به ويژه در جنگ      
 در آنهــا ي از اقــوام و ملــل امپراتــوريســربازان فراوانــ

توانستند شاهد رفتار و کـردار شـاه        يشرکت داشتند و م   
هـاي بيـستون و نقـش         داريوش در سنگ نوشـته    . باشند

جـاد  يک انتقـال و توسـل بـه ا        يـ از تکن رستم، با استفاده    
تــرس و وحــشت، هــم در شــكل نوشــتاري و هــم در 

هـا، خـود را در برابـر          تركيب جسمانِي نقـش برجـسته     
ــ ــويي   يشورش ــل، جنگج ــدهي قاب ــان، فرمان ان و مردم

 او از نظـر     .اسـت     راسـتگو نـشان داده     يشايسته و مرد  
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۹۸ 
 

 

او جنگجـويي   . بلندي و قامت بر ديگـران برتـري دارد        
ايـن  . ركار و نيزه انداز، هم پياده و هم سـواره         است سوا 

قابليت، در كنار تيزهوشي، چيرگي بر خشم و دليري در     
 بـه   ؛سته و کـاردان سـاخته     يـ جنگ، از او فرمانـدهي شا     

تـرين    اي كه قدرت گـزينش بهتـرين و هوشـيارانه           گونه
ــصميم ــرد داراســت  ت ــا را در نب ــب( ه ؛ ۳۲۸: ۱۳۸۵،واري

Kent,1953: DNb,§8(.   
د که هم کـوروش     يآ  ين بر م  يارش گزنفون چن  از گز 

ر قـرار دادن    يان، آگاهانه و به قصد تحت تاث      يو هم پارس  
کردند نشان دهنـد کـه كـوروش در           ينندگان، تالش م  يب

ــري دارد  ــان برت ــر همگن ــدقامتي ب ــون( بلن  :۱۳۵۲،گزنف
 هـرودوت   يا بـرا  ي گو .)۱۳-۱۴، بندهاي ۳، فصل ۸كتاب
 يهـا   يروزيش و پ   کورو يزديت شده بود که تبار ا     يروا
داد تـا در همـه        ين امکان را بـه او مـ       ي، ا ي و ي در پ  يپ

ــا ــب پينبرده ــش طال ــرودوت(  باشــديروزي  : ۱۳۶۸،ه
  .)۹۹: ۱کتاب

مـن   «ريـ  نظ يک عبارات خـوب   يشاه با استفاده از تکن    
 مـن بـا     ،کنـد   تندخو نيستم، هرآنچه که مرا عصباني مي      

ــدرت تفکــرم شــديداً آن ــرل خــود در ق  را تحــت کنت
، » نسبت به خودم فرمانروا هـستم      تشدبه  من  . رمآو  مي

 نمـود   يغ مـ  ي خود تبل  ي و روان  يت جسم يدرباره شخص 
(Kent,1953: DNb,§8).  شاهان عالقه داشتند کـه از 

ــنام   ــه خوشـ ــا بـ ــ يآنهـ ــوديـ ــ دار.اد شـ وش در يـ
ک انتقـال و    يـ ش، آشکارا با توسل به تکن     يها  نوشته  سنگ

- سنگ نوشته   که ينده و از کسان   ي، از شاه آ   ياقتدار شاه 

 يمـان قلبـ   يخواهد صـادقانه و بـا ا        ي م ،خوانند  يها را م  
 منحصر به فرد شـاه      يها  ش، رفتار، کردار و مهارت    يخو

 ,Kent,1953: DBIV( غ کننـد يـ  همگـان تبل يرا بـرا 

§§59-68, 64-68; DNb,§9(.ــشا ــارشا ني خ ز، در ي

ونان ي به   يگزارش هرودوت، خود را در مورد لشکرکش      
داند و بر آن است تـا بـر داردانـل پـل              ياکانش م يرو ن يپ

ـ     :۷ کتـاب :۱۳۶۸،هـرودوت ( ش بتـازد يبزند و تا اروپا پ
 و هم در طول جنگ،      ي مشورت نشست او هم در     .)۳۵۲

 شــاهان ي نظــاميدســتاوردها گونــاگون، يدر فرصــتها
دهد و تالش     يگذشته را با شکوه و بلندپروازانه جلوه م       

 اشراف و   يق ضمن يد و تصد  ييکند به طور اخص، تا      يم
 و بــه طــور اعــم، جامعــه را در مــورد يبزرگــان پارســ
ش حـس  يش رو و به منظـور افـزا    ي در پ  ياقدامات نظام 

دسـت  ه  دن صادقانه ب  يع سربازان به جنگ   يت و تشج  يهو
ــب ــاميـ ــود نـ ــاي نياورد و از خـ ــو برجـ ــذارديکـ   گـ
ــرودوت( ــاب:۱۳۶۸،ه  : WAlton,1997؛ ۳۵۲ :۷ کت

  .)Philipp, 2004: 3-4؛392
هــا،  ي از شــاهان هخامنــشي در جنــگكانــدشــمار 

 امـا در مهرهـا و نقـش         ،زدنـد   شخصاً دست به نبرد مي    
 خود را به شـكل جنگجويـاني        دنديکوشيمها،    برجسته

زبــده و قهرمانــاني شــاهانه كــه اســتعداد و شايــستگي  
پيروزي بر هر دشمني را در هر مكـان و زمـاني دارنـد،        

 شــاه .) و ادامــه۳۲۸: ۱۳۸۱ان، يــبر( بــه تــصوير كــشند
ــل حق  ــوالً ک ــت را بيمعم ــق ــي ــدارد و تکن يان نم ک ي

 برجسته و فوق العاده اسـت و        يتي ماه ي، دارا ييگو  يکل
ر ي همراه گردد، تـاث    ييه و معقول نما   ي که با توج   يهنگام

ن روست که شاه بر مهرهـا،      يکند؛ از ا    يدا م يدو چندان پ  
ه يـ ر کمبوج ي ت ؛روز و غالب است   ي پ يبر همه نوع دشمن   

 :۱۳۶۸،هــرودوت( خطــاتر اســت يهــم بــر خــدا يــاز ت
ا، او را از همـه      يـ  برد ي قـدرت کمانکـش    ؛)۲۰۶ :۳کتاب

ــ ــيپارسـ ــ کمبوجيان، حتـ ــر مـــ يـ ــازد يه، برتـ  سـ
ــرودوت( ــاب:۱۳۶۸،هــ ــ دار؛)۲۰۰ :۳ کتــ وش و يــ

شان بـه   يـ ها  دن کمان بر سـکه    ينانش، در حال کش   يجانش
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 و ادامـه؛    ۳۲۸ :۱۳۸۱،انيـ بر( شـوند   ده مـي  ير کش يتصو
ــو ــا  )۴۵ :۱۳۷۸،سهوفريـ ــرد بـ ــير دوم در نبـ  و اردشـ

كادوسيان، در راس سپاه، تركش بـر پـشت و سـپر بـه              
هاي پرشيب كوهستان را با شتاب و چـاالكي           دست، راه 

، ۲۴ اردشير، كتـاب   :۱۳۶۹،پلوتارک( گذارد  پشت سر مي  
شاهان و شاهزادگان حتي در رقابت با هم        . )۱۱-۱۰بند  

گردند ز متوسل   ي ن يغاتي تبل يكردند به شعارها    تالش مي 
هاي برتر خود را نسبت       ب، ويژگي يب رق يو ضمن تخر  

د را مخـرب و     يـ به حريف تبليغ نمايند؛ کـوروش، نبون      
: ۱۳۸۶م،  ي؛ اوپنهـا  ۱۳۶۹،  يارفعـ ( کند  ي م يملحد معرف 

وش گئوماتـا را  ي، دار);Saggs,1984: 315 و ادامه۴۲۰
هــا  رانگــر پرستــشگاه يغاصــب تــاج و تخــت و و  

كـوروش  . Kent, 1953: DBI, 11-12)(شناسـاند  يمـ 
كوچك در رزمندگي، دليري و شايستگِي خود براي بـه          
تخت نـشيني بـه جـاي بـرادرش، حتـي ابـايي از ايـن                
نداشت كه توانايي خـود را در شـرابخواري نيـز بـراي             
 پارســــيان و يونانيــــان همــــراهش تبليــــغ نمايــــد

  .)۶ر، بندي اردش:۱۳۶۹،پلوتارک(
ــار و شــك  ــايي، وق ــه او زيب ــدقامتي شــاه، ب وهي بلن

بخشد كه او را براي تصاحب قدرت از ديگران برتر            مي
ر و  تشاهان هخامنشي از همه زيباتر، بلندقامت     . سازد      مي

رايش شـاهان، بـر زيبـايي آنهـا         آترند و زيب و     پرهيبت
؛ ۲۱، بنـد  ۳، فـصل  ۱۵ كتـاب  :۱۳۸۲،اسـترابو ( افزايـد   مي

ــرودوت ــاب:۱۳۶۸،هـ ــارک ؛ ۴۰۴ :۷ كتـ  :۱۳۶۹،پلوتـ
 زيرا از كودكي آنها را بـراي        ،)۵ و ۱بند،  ۱اردشير، كتاب 

بر عهده گرفتن مناصب سياسيي كه ممكن است به آنها          
ــي    ــاده م ــود، آم ــذار ش ــد واگ ــون( كردن  :۱۳۸۰،افالت

 ناگفتـه و اعـالم      ي دعـو  .)۱۲۱-۲ي، بنـدها  1الكيبيادس
ها و مهرهـا، تبليـغ ايـدئولوژيك        هنشده در نقش برجست   

اسـت و نبـرد بـا       نبرد تن به تن شاه با آدميـان و هيواله         

اي   حيوانات شـكاري نيـز، شـاه را بـه سـان شـكارچي             
دهد كه هراسي از حيوانـات درنـده          كارآزموده نشان مي  

هـاي شـاهي، حكـم ميـدان      ها و پرديس   شكارگاه. ندارد
نبرد را براي شاه دارند؛ شاه برتِر مطلق در ميدان نبرد و            

اقـدام بـه شـكار در شـكارگاه شـاهي،           . شكارگاه است 
مرين جنگي است كـه غايـت آن پيـروزي شـاه            نوعي ت 
كنـد كـه شـاه بـا      شكوه و ابهت شاهي اقتضا مـي     . است

ـ           را از پـاي     انقويترين درندگان به ستيزه بر خيـزد و آن
به همين دليل، هر گونه اقدام براي زيـر سـوال           . درآورد

بردن اين خصلت شاهي، حتي براي نجات جان شاه از          
ــر   ــده گ ــاي نادي ــه معن ــوان، ب ــه حي ــري و حمل فتن برت

شايستگي شاهي است و كسي حـق نـدارد خـود را در             
ــد   ــرار ده ــاه ق ــب ش ــام رقي ــکتز( مق  ؛ ۴۰ :۱۳۸۰،اسي

  .)۳۵۵ :۱۳۸۱،انيبر
 -هـا     منازع شاه را در لشكركشي      توسل به قدرت بي   

توان در رخـدادهاي طبيعـي        مي - دارد يزدي ا يتيکه ماه 
 شـاهان هخامنـشي در مـوارد گونـاگون          .نيز دنبال نمود  

اي نـشان  د را در مواجهه با موانع طبيعـي، بـه گونـه          خو
هـاي طبيعـي رام آنهـا هـستند و            دادند كه گويي پديـده    

گردند يا به واسطه حـضور آنهاسـت          توسط آنها رام مي   
گـردد؛ كـوروش رودخانـه        كه آفتي طبيعي برطرف مـي     

 كنــد  شــاخابه تقــسيم مــي۳۶۰ديالــه و ســيحون را بــه 
ريــــوش در  دا.)۹۸ :۱ كتــــاب:۱۳۶۸،هــــرودوت(

اش بـه سـكاهاي اروپـا، در هنگـام گـذر از               لشكركشي
برد و    اي فرو مي    آب و علف، عصايش را بر تپه      بيابان بي 

شتر درخواسـت   يا ت يبا نهادن تاج خويش بر آن، از مهر         
كند و هنگام برآمدن خورشيد، بـاران فراوانـي           باران مي 

 خــشايارشا .)۳۶۷-۸ :۱۳۸۱ان،يــبر( بــارد فــرو مــي 
هـا و طوفـاني       به دليل در هم شكستن پـل      هلسپونت را   
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۱۰۰ 
 

 

 نمايـد    و تنبيـه مـي     هشدن، با غل و زنجير به بند كـشيد        
  .)۳۶۵-۶ :۷ كتاب:۱۳۶۸ ،هرودوت(

  يغاتي تبليهاکيمبلغان و تکن/ ک هاي پ-ب
است اعـزام  يدهند که س ي نشان م  ي به روشن  يونانيمنابع  

 و دسـتور    ياالت امپراتور ي به سرتاسر ا   ي شاه يها  کيپ
 اقـوام  يروهـا ي ني گـردآور  يبه خشثرپاون ها برا   موکد  

ل و  يـ هـا و تکم     جاد انبارها، ساخت پـل    يتحت فرمان، ا  
نـه  ي، مـستلزم صـرف زمـان و هز        ييايز ناوگان در  يتجه
 شـاهان و    يهـا   کيـ شک پ   ين خالل، ب  ي در ا  . بود ييباال

ر در  يـ الت و جزا  ايـ ماموران خـشثرپاونها در سرتاسـر ا      
 نقـش مبلـغ     يکه به نحو  ها    کين پ يا. رفت و آمد بودند   

 بر عهده داشـتند     يف متعدد يکردند، وظا   ي م يز باز يرا ن 
دهد آنها    هاي فراواني وجود دارد كه نشان مي        و گزارش 

هـاي شـاهان هخامنـشي، فرمـان          عالوه بر رساندن پيام   
ــت   ــا آس ــوروش ب ــه ک ــار مهربانان ــثالً رفت ــتند م اگ يداش

 ،گزنفـون ( و کـرزوس  ) ۷۳ :۱ كتـاب  :۱۳۶۸،هرودوت(
را آگاهانه و با آب و تـاب        ) ۹۳ :۳، فصل ۳ کتاب :۱۳۵۲

 و  ي منفـ  يهـا   ا از جنبـه   ي ،گانگان نقل کنند  ي ب يتمام برا 
جـاد رعـب و هـراس در        يا ا يـ ب مردم   ي ترغ يمثبت برا 

غ يـ تبلا  يـ گو،  ن راسـتا  يدر ا .  کنند يان آنان بهره بردار   يم
ارشا، و  يوش و خـشا   يـ رفتار بزرگوارانـه کـوروش، دار     

ز در يـ  آنهـا در اداره سـپاه کـالن ن         قد و قامت   يبرازندگ
: ۷ کتــاب :۱۳۶۸ ،هـرودوت ( دسـتور کـار بـوده اسـت    

۴۰۴(.   
ها و مبلغان     بر اساس منابع يوناني، خبررسانان، پيك     

هـا و      نخست پيـك   ة دست :هاي شاهي متعدد بودند     فرمان
مبلغان پارسي بودند كه شاه آنها را به طور رسمي براي           

اي در معـرض    هـ   درخواست آب و خـاك بـه سـرزمين        
هـا و مبلغـان     دسـته دوم پيـك  ؛کـرد  تصرف رهسپار مي  

 دسـته سـوم آنهـايي كـه هويتـشان            و غيرپارسي بودنـد  
 اما به طريقي در اين امر سـهيم         ،روشن و آشكار نيست   

تـوان بـه موجوديـت        ها مي   هستند و از فحواي گزارش    
  . آنها پي برد
 از گـزارش هـرودوت چنـين بـر          :هاي پارسي   پيك

 هـوادار   يروهـا ي ن ي بـرا  ييهـا   کيفرستادن پ آيد كه     مي
 يد آنهـا بـرا    يـ ق و تهد  يک تـشو  يـ  بـر تکن   يدشمن مبتن 
ا يـ مـان   ي با شاه بزرگ و پشت کـردن بـه همپ          يهمکار

ن يـ ن بـود کـه از ا      يـ شان بود و قصد بر ا       ياسيارباب س 
در . جاد گردد يق در مواضع دشمن رخنه و شکاف ا       يطر

 اما رفـت و     ،ميار ندار ي در اخت  يمورد ماد، گزارش خاص   
جـاد تفرقـه در     يان کوروش و هارپاگ و ا     يها م   کيآمد پ 
ن امـر   يـ  بـر ا   ياگ، گـواه روشـن    ي آست ياسيالت س يتشک

ــت  ــرودوت(اســ ــاب:۱۳۶۸،هــ ؛ ۳۶ و ۷۱-۲ :۱ کتــ
ژه از اقـدام    يهـرودوت بـو    .) و ادامـه   ۴۰: ۱۳۷۸،کورت

اد يـ  نبـرد بـا کـرزوس        ينـه، در طـ    ين زم يکوروش در ا  
گر دولت  ي، د (Miletus)لتوسيکند که جز موافقت م      يم

 بـه آن نـشان      ي خوش ير رو ي صغ ياي آس يوني ا يشهرها
 :۱۳۸۴ ،ودوريـ د؛  ۴۸ :۱ كتاب   :۱۳۶۸،هرودوت(ندادند  
: ۱۳۷۲،اومـستد  ؛   ۴۷ :۱۳۸۱،فيدانـداما ؛  ۳۱، بند ۹کتاب
گـر از فرسـتادن     يهـدف د  . )۵۴ ،۱ ج :۱۳۸۱ ،انيبر؛  ۵۶
االت در معـرض تـصرف، دسـتور        يـ  ا ي بـرا  ييهـا   کيپ

اد و يـ  آب و خـاک بـه نـشانه انق      يم مـشت  يدِم تقـ  يمستق
ت و  يـ م به دربار شاه بزرگ و به دست آوردن تابع         يتسل

 يد با حفظ ساختارهاي داخل    ي به قدرت جد   يسرسپردگ
ها دسـتور     کيپ .۱)۲۸۲ :۴ کتاب   :۱۳۶۸ ،هرودوت( بود

جاد ترس و وحشت،    يداشتند با توسل به قدرت شاه و ا       
د ممکـن از بـروز    م وادارند و تـا حـ      يحاکمان را به تسل   

  .ندي نمايري جلوگينبرد و اقدام به لشکرکش
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    ۱۰۱/  اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان
 

 

 يهـا    درخواست کننده نـشانه    يها  کيپس از اعزام پ   
م شـاه   ي، تصم يآب و خاک، در صورت دادن پاسخ منف       

ــرا ــردآوريب ــپاه از اي گ ــ س ــاگون، کلي ــاالت گون د ي
 يزد؛ در مـوارد     ي را رقـم مـ     يي و کشورگشا  يلشکرکش

داد کـه هـدف       يفرمـان مـ   هـا     شاه آشکارا به خشثرپاون   
 ينـد؛ بـرا   يردست اعـالم نما   ياالت ز ي را در ا   يلشکرکش

توان به گزارش هرودوت درباره اعـالم هـدف           ي م ،مثال
ونان، پس از نبرد ماراتن اشاره کـرد کـه          ي به   يلشکرکش

ا در مـورد    يـ وش قصد داشت به آن مبـادرت کنـد          يدار
 ي را بــرايونــان کــه زمــانيارشا بــه ي خــشايلشکرکــش
: ۶ کتـاب  ،۱۳۶۸،هرودوت( سپاه صرف نمود     يگردآور
ن ي از همـ   ي به گزارش هرودوت، اقـدامات     .)۳۶۱  و ۳۴۹

ان يدست موجب شده بود که ترس و هراس از نام پارس   
ــ  ــاراتن طنـ ــا نبـــرد مـ ن انـــداز باشـــد يهمچنـــان تـ

ــاب :۱۳۶۸،هــرودوت( ــك .)۳۴۵: ۶ کت ــر  پي ــاي غي ه
 ي بودند کـه از طـرف شـاهان هخامنـش          ي کسان :پارسي
ن ي آنها را خـواه در سـرزم       يبودند قدرت و بزرگ   مامور  

 اسـکندر   .نـد يغ نما يخودشان و خواه در برابر دشمن تبل      
ن دست مبلغان بـود کـه از        ي پسر آمونتاس از ا    ،يمقدون

ان فرسـتاده شـد و   يـ  مذاکره با آتنياس برا يطرف مردون 
 ان گوشـزد نمـود   يـ ارشا را بـه آتن    يدر آنجا قدرت خـشا    

 :هـاي ناشـناس     پيك .)۴۷۲ :۸ کتاب :۱۳۶۸ ،هرودوت(
 ،هرودوت( ان کوروش و هارپاگ   يها م   کيرفت و آمد پ   

 ،کـورت ؛  ۳۶ :۱۳۸۱،فيدانـداما ؛  ۷۱-۲ :۱ کتاب :۱۳۶۸
 يهـا   الـت يم شـدن ا   يو گزارش تسل  )  و ادامه  ۴۰ :۱۳۷۸
 يشاونديـ ونـد خو  يدن پ ي به کوروش، پس از شـن      يشرق
دهـد    هايي هـستند كـه نـشان مـي          اگ، نمونه ي با آست  يو

 ياالت شــرقيــمبلغــان کــوروش در مــاد و اهــا و  پيــك
 استفاده کـرده    يه به نفع و   ين قض ي از ا  ياحتماالً به خوب  

، ۱ کتــاب :۱۳۵۲،گزنفـون ؛ ۲۰: ۱۳۸۰،اسيـ کتز( باشـند 
ز يـ  ن ي سـپاه شـاه     از ر فـرد  هـ  نکـه ي در ا  .)۴، بند ۱فصل

ان يـ ، در م  يتوانست پـس از بازگـشت از لشکرکـش          يم
 کند،  ي باز  را يک مبلغ شاه  يش نقش   يفه و قوم خو   يطا
ثرتر بـود کـه     ؤد و م  ي مف يان زمان ين جر ي ا .ستي ن يشک

 سـپاه   يگشت؛ اما وقتـ     يروز به خانه باز م    ي پ يسپاه شاه 
ک و اغـوا بـه      يـ شـد، تحر    ي با شکست مواجه مـ     يشاه

دن خبـر شکـست شـاه       يالت، بـا رسـ    ايز در ا  يشورش ن 
 :۸؛ کتـاب  ۳۵۰ :۷ کتاب :۱۳۶۸،هرودوت( ار باال بود  يبس
۴۶۹(.  

   آنيغاتي تبليکهاي؛ تکنيه سپاه شا-ج
ــاهان هخامنـــش ــشور ي در لشکرکـــشيشـ ــا و کـ -هـ

 اهـداف خـود را      ي به روشـن   يشان در موارد  يها  ييگشا
داد کـه     ي نشان م  يا  ا رفتار آنها به گونه    يکردند    ياعالم م 
 اگر بتوانيم به گفته هـرودوت       .ش دارند ي در پ  يچه هدف 

ــا  ــيم، ش ــاد كن ــاز تبل ياعتم ــوان نقطــه آغ ــات در يد بت غ
ن گفتـار هـرودوت     يـ  کوروش را در ا    يها  ييورگشاکش

دنبال کرد که در آن، کوروش خود را فرمانـده سـپاه از             
ان ي پارسـ ي هرودوت همراهـ . کردياگ معرف يطرف آست 

دهد که بر اسـاس آن        ي نسبت م  يبا کوروش را به فرمان    
ن فرمـان، او را     ياگ خود در ا   يکرد آست   يکوروش ادعا م  

: ۱۳۶۸،هـرودوت ( اسـت    دهيـ  سپاه برگز  يبه سپهساالر 
 يا   به گونـه   ين فرمانده يز از ا  ياس ن ي کتز .)۷۲ :۱کتاب  

نکــه ي؛ ا)۳۱ :۱۳۸۱،فيدانــداما( کنــد ياد مــيــ يگــريد
اگ، ين و برساخته از طرف آسـت      ي دروغ يکوروش فرمان 

 پارس را جعل کرده و      ي به سردار  ي بر گماشتن و   يمبن
ان را با شـورش خـود       يق خواسته باشد پارس   ين طر ياز ا 
د، هـم محتمـل اسـت و هـم         يـ اگ همـراه نما   يه آست يلع

 يريزان فرمـان پـذ    يـ توانـست م    ي که مـ   يغاتي تبل يابزار
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۱۰۲ 
 

 

 کوروش مـشخص    ي را نسبت به دستورها    يل پارس يقبا
 .)۷۲ :۱ کتاب :۱۳۶۸،هرودوت( دينما

ها که خـود شـاهان شخـصاً          ي از لشکرکش  يدر برخ 
 ي آن را بــر عهــده داشــتند، ماننــد لشکرکــشيفرمانــده

ونـان،  يارشا بـه    ي خشا يا لشکرکش يه  ييش به سکا  ويدار
 يا   تـصرف منطقـه    يتوان بر اقدام صرف شاهان بـرا        يم
ن موارد، شاهان، قصد و منظـور خـود         يدر ا . د نمود يتاک

ــ  ــشان م ــکارا ن ــد يرا آش ــ ،دادن ــا در برخ ــ از اي ام ن ي
شتر توســط فرمانــدهان صــورت يــهــا کــه ب يلشکرکــش

د قـدرت   يـ  تجد  آنهـا و   يغـات يگرفت، جنبه مانور تبل     يم
توان   يتر بود؛ از جمله م    ز شاه بر منطقه، پررنگ    يآم  سلطه

س و آرتافرنس   يد دات ياس و شا  ي مردون يغاتيبه مانور تبل  
ـ  ي کمـ  .)۲۴۸  و ۲۴۵ :۱۳۸۱،انيبر( اشاره نمود  ش از  ي پ

 ي نيز، بـرا   يلتوسيستاگوراس م ياس، آر يت مردون يمامور
 يا  عدهتش در قبال و   يولؤر بار مس  ي کردن از ز   يشانه خال 

ر يـ  تـصرف جزا   يکه به آرتافرن، خشثرپاون سارد، بـرا      
 زد کـه در     يغـات ي تبل يبود، دست به مانور      کالد داده يس

 را برانـداخت و     يونيـ  ا يشهرها   دولت يآن، نظام جبار  
 يضمن اعالم حکومـت عامـه، خـود اقـدام بـه گردشـ             

 درخواسـت کمـک و      ي در آتن و اسپارت بـرا      يغاتيتبل
ستاگوراس بـود   يـ  آر يغاتيات تبل ن اقدام يهم. رو نمود ين

ــست  ــه نخــ ــر بــ ــه منجــ ــورش ايکــ ــن شــ  يونيــ
  .) و ادامه۳۰۸ :۵ کتاب:۱۳۶۸،هرودوت(ديگرد

 کــه در راس آن شــاه قــرار ي در زمــانيســپاه شــاه
کـرد، در گـذر از        يفـا مـ   ي را ا  يداشت و نقش فرمانـده    

د اقـوام   يـ ر سلطه، در معرض تماشا و د      ي ز يها  نيسرزم
دن آن بـه نظـاره   يـ  دياگرفـت کـه بـر      ي قرار م  يمختلف

 ي شـک  .)۳۷۴ :۷ کتـاب  :۱۳۶۸،هرودوت( ستاده بودند يا
وجود ندارد که همه اقوام و ملل حاضر در سپاه بـزرگ            

 گونـاگون، بـه     يهـا   ني گذر از سرزم   ي، در ط  يهخامنش
گاه شاه را به عنوان دارنده القاب شاه بزرگ،         ي جا يخوب

  همـه  ي دارا يها  نيشاه شاهان، شاه کشورها، شاه سرزم     
 بـزرگ و دور و      يهـا   ني سـرزم  يگونه مردم و شاه دارا    

ــدراز، از نزد ــک تبلي ــي ــده   يغ م ــز اي ــاه ني ــد و ش کردن
 :Kent,1953) نمـود  امپراتـوري جهـاني را تبليـغ مـي    

DNa, 2; XPc; XPd;  Badian, 1994: 110; 
Schmitt, 2003: 293).ر ي در تصاويها حت ن عنواني ا

ز بـه   يـ  ن يتـور  شـاهان در هنـر امپرا      يهـا   نقش برجسته 
ان، هـم در    يان شاه و خدا   يوند م يپ. ده شدند ير کش يتصو
ش يهـا بـه معـرض نمـا         ها و نقش برجـسته      نوشته  سنگ

ش يشاپيـ ها، کـه در پ      يگذاشته شدند و هم در لشکرکش     
دا يـ  خـود حـضور پ     ي جنگ يها  شاهان، سوار بر گردونه   

ن يشان بر زمـ   ندهيش را از نما   ي خو يبانيکردند و پشت    يم
 و ادامه؛   ۳۷۵ :۷ کتاب   :۱۳۶۸،هرودوت( دنددا  ينشان م 
در کنـار   .)۲۹۶ :۱۲ بند ۳ فصل ۸ کتاب :۱۳۵۲،گزنفون

ادآور يـ ن نکتـه را     يـ ز ا يـ  ن يوناني، منابع   يمنابع هخامنش 
قــا، در يا، اروپــا و آفريشتر اقــوام آســيــانــد کــه ب شــده

ارشا شرکت  يژه خشا ي به و  ،ي شاهان هخامنش  يلشکرکش
 گونـاگون سـپاه در      يداشتند و حرکت و گردش اجـزا      

ــا ــوري ــافياالت امپرات ــ ي، ک ــا بزرگ ــود ت ــدار ي ب  و اقت
م يردستان تفهـ  يا و ز  ي را به رعا   ي شاهان پارس  يامپراتور
ــد ــرودوت( کنــ ــاب :۱۳۶۸،هــ ؛ ۳۷۳  و۳۶۸: ۷ کتــ

   .) و ادامه۱۱۱ :۱۳۶۹ ،لوسيخيسيآ
اي   به گفته هرودوت، سپاه خشايارشا به هـر منطقـه         

هـاي     صـورت دسـته     مـردم زيـادي بـه      ،شد  كه وارد مي  
پيوستند و اين نـشان مـي دهـد كـه در              نظامي به آن مي   

طــول مــسير، تبليغــات زيــادي بــراي پيوســتن مــردم و 
ــت  ــي  آحمايـ ــورت مـ ــگ صـ ــا از جنـ ــت نهـ  گرفـ

ــرودوت( ــاب: ۱۳۶۸،ه ــب،  .)۳۸۶ :۷کت ــن ترتي ــه اي  ب
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    ۱۰۳/  اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان
 

 

ــا گــذر از ســرزم يخــشا ــا نيارشا در طــول راه و ب  يه
د را بـا اقـوام      ز خـو  يـ  نه تنها روابط سـلطه آم      يامپراتور

ــت تجديز ــردس ــي ــرد يد م ــود و  ،ک ــدرت خ ــه ق  بلک
ارشا يگذر خشا . گذاشت  يش م ياش را به نما     يشاهنشاه
د ي سف زئوس که با هشت اسب   ي، گردونه خال  ياز آناتول 

 کـه خبـر از      ي جنگـ  يهـا ر گردونه يشد و سا    يده م يکش
دار شـاه از    يداد، د   يان با شاه و سپاهش م     ي خدا يهمراه
  آتنـا  ي برا ي، قربان )۳۶۹ :۷کتاب: ۱۳۶۸،هرودوت( تروا

(Athenaous)ــا  نکـــه از تبـــار پرســـوسي اي و ادعـ
(Perseus) از  )۳۷۵ :۷ کتاب :۱۳۶۸ ،هرودوت( هستند ،

ــه ــا نمون ــاتي تبليه ــيغ ــده ي پارس ــته ش ــد ان پنداش  ان
(Green,1996: 68; Tuplin,1991: 242-245; 

Kelly, 2003: 174).  
د جلـب كـرده     آنچه نگاه يونانيان را به ويژه به خـو        

زدنـد، شـمار سـپاه     بود و آنها نيز با اغراق از آن دم مـي  
شاهي و تنوع و گوناگوني بود كـه از مجمـوع اقـوام و              

اين جريـان كـه هـم از        . ملل امپراتوري فراهم شده بود    
هـاي    ناحيه پارسيان و هم از ناحيه يونانيـان، بـه شـكل           

هـاي    شد، سير كلـي جنـگ       مختلف تبليغ و گزارش مي    
هاي ايران و يونان را در عصر داريـوش           ا جنگ مديك ي 

  .گرفت و خشايارشا در بر مي

 ي روايتها يها  کيتکن: انيغ شمار و تنوع سپاه    يتبل -1
  يوناني و يپارس

هـاي    هاي مديك بر آن بودند تـا بـه شـيوه            شاهان در جنگ  
 اقوام زيردسـت و     يگوناگون، عظمت و بزرگي خود را برا      

يغ نمايند، زيرا حفـظ و      ايالت واقع در مسير لشكركشي تبل     
 بـود کـه خـود    ييدادهايـ  نام شاهان، در گرو ثبـت رو      يبقا

ا يـ  به سـه     ي سنگ يها   ستون ييمصدر وقوع آنها بودند؛ برپا    
) ۲۷۰ :۴ کتاب :۱۳۶۸،هرودوت( چهار زبان در تنگه بسفور    

ر ين بـه تـصو  يو همچن )Kent, 1953: DZ( و کانال سوئز
 مانـدروکل وش از پـل بوسـفور توسـط         يـ دن گذر دار  يکش

 و عظمـت شـاه را       يبزرگ) ۲۷۰ :۴ کتاب :۱۳۶۸،هرودوت(
، يگذاشت و بـه نـوع       يردستان به تماشا م   يش چشم ز  يدر پ 
ن يـ ا. ديکـش   ير مـ  ي ناگفته قـدرت شـاه را بـه تـصو          يدعو
 را کـه شـاه بـر        ي از اقوام قلمرو امپراتور    يا  اههيها، س   ستون

نکه ي بر ا   بودند يدييگرفتند و تا    يراند، در بر م     يآنها فرمان م  
هـا را   رها و محـل ين مسيردست، اي از اقوام زينيشاه با گلچ 

ارشا، نـه از سـتون      ي خـشا  يدر لشکرکش . ده است يدر نورد 
ن يـ ن بـار، ا يـ  ا؛ گذر از پلي نه از نقاش  ، است ي خبر يسنگ

 از شمار و تنوع اقوام را با ذکر         يا  اههيهرودوت است که س   
 ييايـ و هم در   يني زم يروي قوم، هم در ن    ۶۷ات آن در    يجزئ

غـات هـر دو طـرف    ي بر تبل يدهد و پرتو روشن     يبه دست م  
  . افکند ي ميدرباره سپاه شاه

ان شـاهان   يزات لشکر يدر مورد شمار نفرات و تجه     
ــش ــيهخامن ــشي در ط ــه ي لشکرک ــان در دوران ي ب ون

غ از جانـب    يـ د بـه دو تبل    يـ ز با يارشا، ن يوش و خشا  يدار
ست کـه   ي ن يديد تر .ميان اشاره کن  يان و خود پارس   يوناني
هـاي مـديك در زمـره         در جنـگ   يونـان يپرسـتان     هنيم

مخاطبان اصلي تبليغات پارسي بودند و واكنش آنهـا در          
 باشکوه جلـوه  يبرااين مورد بر اين مبنا قرار داشت كه      

ــدادن پ ــايروزي ــشان دادن   ي ه ــار ن ــت ب ــود و رق  خ
اند با باال بردن شـمار        ان، تالش کرده  ي پارس يها  شکست

غ يـ ب، و تبل  يـ زات رق يـ ، تجه يدارکات جنگـ  سربازان، ت 
ت و ابهــت يــ، اهم۲شي خــويي و جنگجــويخونــسرد

اد و خـاطره آنهـا      يش داده،   يش را افزا  ي خو يها  يروزيپ
ن يـ  ا ان،يوناني .)۸۲۶-۷ :۱۳۸۱،انيبر( را جاودان سازند  

ش بـه دسـت     يق جاسوسـان خـو    ياز طر ا  ياطالعات را   
 پــسر ، امثــال الکــساندريهــا  از گفتــهايــآورده بودنــد 

 ي بـرا  ي کـه در کـوه المـپ در تـسال          يآمونتاس مقدون 
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۱۰۴ 
 

 

 داد  يان، شـمار فـراوان سـپاه شـاه را گـزارش مـ             يوناني
ــرودوت( ــاب:۱۳۶۸،هــــــ ؛ ۳۹۴،۴۰۱-۵ :۷ کتــــــ
   .)۱۰۰-۲: ۱۳۶۸،لوسيخيسيآ

  دريونــاني مرســوم مورخــان يهــا  از روشيکــي

ز يـ ان، اغراق آم  يونانيان و   يراني نبرد ا  يدادهايگزارش رو 
 دشـمن   ي عدد يش و برتر  ي خو يها  يروزينشان دادن پ  
 بـود، و واکـنش و موضـع    ي خـود يروهـا ينسبت بـه ن  

دا و  يـ اس هو يـ  مردون يها  ز آنچنان که از گفته    يان ن يرانيا
ــآشــکار اســت، ا ــود کــه ني ــاني يروهــاين ب  را در يون

 :۱۳۶۸،هـرودوت ( ر نشان دهنـد   ي خوار و حق   يجنگاور
 .)۳۵۳ :۷کتاب 
شـاهان آشـور، در     ان هماننـد پاد   ينکـه هخامنـش   يبا ا 

جــاد تــرس و ي ايغــاتيک تبليــاس گــسترده، از تکنيــمق
کردنـد، امـا اسـناد و       يان اقوام استفاده نم   يوحشت در م  

ز يـ ان ن يدهند که پارسـ     يشواهد موجود در منابع نشان م     
 درخواسـت آب و     يشان برا يها  کيدر هنگام فرستادن پ   

 عمــد، هــم بــر مــدت زمــان يخــاک، آگاهانــه و از رو
جاد ي ا ياه و هم بر شمار فراوان نفرات برا        سپ يگردآور

کردنــد  يد مــيــتــرس و وحــشت در جبهــه دشــمن تاک
 ,Green  و ادامــه؛ ۳۶۱ :۷ کتــاب:۱۳۶۸،هــرودوت(

1996: 61-63; Kelly, 2003: 210-211.(  ان يپارسـ
ان را که   ي اسپارت يها  کينکه که پ  ي نداشتند از ا   يي ابا يحت

 بودنـد،   وش فرسـتاده شـده    يک دار ي مرگ دو پ   يدر ازا 
 يدار از عظمت و بزرگـ     يزنده نگه دارند تا آنها ضمن د      

ان بـه   يـ وناني يسپاه شاه، تـرس و وحـشت را بـه اردو          
ارشا ي خشا .)۳۹۵ :۷ کتاب :۱۳۶۸،هرودوت( ارمغان برند 

 يايـ  حامـل آذوقـه از در   يها  ، به کشتي  ي در مورد  يحت
نا و پلوپونز اجـازه عبـور داد تـا بـه محـض              ياه به اگ  يس
 سپاه شـاه را گـزارش      ينان، قدرت و بزرگ   ويدن به   يرس

 :۱۳۶۸،هـرودوت ( ندازنـد يکنند و در دل دشمن ترس ب      
   .)۳۹۵: ۷کتاب
ان مردم  يارشا در م  ي سپاه خشا  يغ عظمت و بزرگ   يتبل

 بود  يگذشت، کاف   يان آنها م  ي از م  ي که سپاه شاه   ياالتيا
ا، تو کـه    يخدا«زاند که   ين باور را در دل مردم برانگ      يتا ا 

 و با آنها    ي از همه ملل باش    ي افراد ة سرکرد يا  اراده کرده 
، از چـه رو خـود را بـه صـورت     يونان بروير  يبه تسخ 

ارشا ي در آورده و بـر خـود نـام خـشا           يک نفـر پارسـ    ي
ن يـ  به ا  يازيونان چه ن  ي ي؟ پروردگارا، در نابود   يا  نهاده

   .)۳۷۴ :۷ کتاب:۱۳۶۸،هرودوت( »همه دردسر بود؟
ـ  ين دسـت، تـاث    ي از ا  يغاتين، تبل يبنابرا  بـر   ير فراوان

گذشـته از   . گذاشـت   ي مـ  يذهن مخاطباِن هدف بر جـا     
ن امـر دارنـد     يت از ا  ي شواهد و مدارک حکا    ين، برخ يا

 در ي در مــــوارد نــــادريکــــه شــــاهان هخامنــــش
ک ي ياست کوچ دسته جمع   يشان، به س  يها  ييکشورگشا

ها   تشگاهوارها، پرس يها، د    شهرها، خانه  يغ نابود يقوم، تبل 
 آوردنـد   ي مـ  يز رو يـ ان ن ي کـشاندن شورشـ    يو به بردگ  

  و ۷۷۵ :۱۳۸۱ ،انيـ بر؛  ۳۳۳ :۶ کتاب :۱۳۶۸ ،هرودوت(
۷۹۳(.  
ان را، بـه    يه شـاه و پارسـ     يـ ز از ناح  يـ غ اغراق آم  يتبل
نوشـته     کـوروش و سـنگ     اسـتوانه تـوان در      ي م يروشن

 آنجا که کوروش از شمار فـراوان        ؛ديوش د يستون دار يب
نگام ورود به بابل به مقدار آب رودخانه        انش در ه  يسپاه
، Pritchard, 1950: 315)  ؛۱۳۶۹، يارفع( کند ياد مي
ادآور يـ ن گـزارش هـرودوت را       يـ غ کوروش، ا  ين تبل يا
و (Scamander) ســازد کــه رودخانــه ســکاماندر يمــ
ر اثر ب(Ismars)  سمارسياچه ايو در(Lisus)  سوسيل

 نــددي خــشک گرديارشا بــه کلــيدن ســپاه خــشاينوشــ
 :Burn, 1962؛ ۳۸۶ و ۶۳۸ :۷ کتاب:۱۳۶۸،هرودوت(

 که رودخانه ارنوخونوس، و در اخه،       يا در تسال  ي).328
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    ۱۰۵/  اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان
 

 

 ياز، آب بـرا   يـ چ کدام بـه قـدر ن      يدانوس، ه يرودخانه اپ 
: ۷ کتـاب  :۱۳۶۸،هرودوت( نداشتند   يشمار شاه يلشکر ب 

۶-۴۰۵(.   
ک جـا از    يـ وش در   يـ ز دار يستون ن ينوشته ب   در سنگ 

گـر  ي دي کند و در جاهاياد م يانش  يکرشمار فراوان لش  
ان و مادهـا    ي که از پارسـ    يکند که با نفرات کم      ياشاره م 
شـارپ،  ( روز گشته اسـت   يار داشته، بر دشمن پ    يدر اخت 
   .)۲۵، بند۲، ستون۱۸، بند۱ستون، ستونيب: ۱۳۴۸

 شـاهان و منـابع   يهـا  نوشـته   ن، در سـنگ   يگذشته از ا  
ـ  غات رو ي از تبل  يگري، با شکل د   يوناني م کـه   يرو هـست  ه  ب

ها، خـود را نـشان        يروزيها و پ    ييگام به گام با کشورگشا    
 را بـه   يا   که قـصد داشـته منطقـه       يدهد؛ شاه در موارد     يم

 را کـسب    ي خاصـ  يروزيـ اورد، امـا پ   يـ تصرف خود در ب   
االت تحـت   يـ نکرده، تالش نموده آن منطقه را در زمـره ا         

ا يـ  کـه توسـط خـشثرپاون        يارش لحاظ کند و مناطق    ياخت
ست به نام   يبايمآمد، در واقع      يرماندهان به تصرف در م    ف

ــاه    ــرو ش ــه قلم ــصرف و ب ــاه ت ــ يش ــزوده م ــد ي اف  ش
ز، شاه هم از    ينجا ن ي در ا  .)۲۹۶ :۵ کتاب : ۱۳۶۸،هرودوت(

کند ي استفاده م  يي و دو پهلوگو   ييگو  ي کل يغاتيک تبل يتکن
 يهـا   ک عبارات خوب، دهن پرکن و نگرش      يو هم از تکن   

 از ي که تنهـا بخـش  ي شاهيدئولوژينتقال ا ا ي برا يا  شهيکل
 به بابـل    ي کوروش وقت  . نه همه آن را    ،ديگو  يقت را م  يحق

غ يـ گونه تبل  نياش را ا    ي امپراتور ي گستردگ ،شود  يوارد م 
 يدريا(= جهان از زيرين دريا     ) شاهان (يو همگ  «:کند  يم

باشندگان ) همه(، ) پارسيدريا(= تا زبرين دريا ) مديترانه
، باشندگان در   ي دوردست، همه شاهان آمور    يها  سرزمين

(= باج و ساو بسيارشان را از بهر مـن؛   ها چادرها، همه آن
 . من بوسه دادنديبه بابل اندر آوردند و بر دو پا) کوروش

ــا ... از  ــهر(ت ــوش) ش ــور و ش ــ( »... آش ؛ ۱۳۶۹، يارفع
  .)۴۳۰ :۱۳۸۶،مياوپنها

وش در همـان سـتون      يـ ستون، دار يدر سنگ نوشته ب   
 ۲۳کند که از طرف اهوره مزدا شـمار     يخست، اعالم م  ن
نهـا هـستند    يا«. اسـت    ه گرفتـه  يـ ا کـشور را هد    يالت  يا

 ,Kent, 1953: DBI(» که از آن من شـدند ييکشورها

االت در يـ ن ايـ ست که همه ا يوش مهم ن  ي دار ي برا .)5§
 مهـم   ي و يآنچـه بـرا   . ا نه ين بودند   يشيار شاهان پ  ياخت
 بر آنها   ييدار فرمانروا   هيون داع ن است که او اکن    ي ا ،است

ز گـستره آن    يمزداست و به خواست او ن       از طرف اهوره  
 يهـا   گونه که در سنگ نوشته      آن .ش خواهد داد  يرا افزا 
د، شـمار   ي جد يها  ييم؛ با آغاز کشورگشا   يني ب ي م يبعد
 به خود گرفـت و      ير صعود يها س   نوشته  الت در سنگ  يا

 افــزودن ، ضــمنارشاي و بعــدها خــشا- وش شــاهيــدار
ــرزم ــا نيسـ ــه ا يهـ ــشوده بـ ــ نوگـ ــيـ اهه، در ين سـ
 را ابداع کرد    يدين جد يدش، عناو ي جد يها  نوشته  سنگ

ش گام به گام ي قلمرو شاه و افزاي از گستردگيکه بازتاب
هـا را     ن عنوان يا. رفت  ياقوام به شمار م   / شمار کشورها 

 همه گونـه    ي دارا يشاه کشورها «توان در چارچوب      مي
ه يثيخشا/ ن بزرگ دور و درازين سرزميمردم و شاه در ا  

 همـه   ي دارا يشـاه کـشورها   «ا  ي»سپ زانانام يونام و يده
شـاه در   «ا  يـ » ونـام پروزنانـام   يه ده يثيخـشا / گونه مردم 
ــرزم ــزرگ دور و درازيس ــشا/ ن ب ــايه اهيثيخ ــا بومي ا ي
: ۱۳۷۸،سهوفريـ و( مـشاهده نمـود   » هي اپ ييا دورَ يوزرکا
۴۷Kent,1953: Dna Xpa, 10; Schmitt, 8;  

2003: 293  (.   
کـشور  «د،  يوش در تخت جمـش    ينوشته دار   در سنگ 

ا هستند  ي در ي که آن سو   يي، کشورها ي خشک يها  يونيا
) Kent, 1953: DPe,§§5-18( »ا سـند يـ نـدوش  يو ا

ران ي ا يوش در بخش شرق   ي دار يها  ييپس از کشورگشا  
د افـزوده شـدند و      يـ اهه جد ياه به س  ي س يايو ساحل در  

 يا  در سـنگ نوشـته    . دي کشور رس  ۲۴شمار کشورها به    
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۱۰۶ 
 

 

  خود وش حدود و گستره قلمرو    يد، دار يدر تخت جمش  
 ا حبـشه  يـ و کـوش     دهـد   ين صورت نـشان مـ     يرا به ا  

 ين است پادشـاه   يا«: ز به آن افزوده است    يرا ن ) يوپيات(
 سـغد، از آنجـا تـا کـوش، از           يسو  آن يمن، از سکاها  

 .)Kent, 1953: DPh§§3-10( »هند، از آنجا تا سـارد 
 ۲۷ در شـوش شـمار کـشورها بـه           يا  در سنگ نوشـته   

ــ ــد يمـ و در ) Kent, 1953: DSe§§14-30( رسـ
 بـه نـام     يديـ  جد يرسـتم کـشورها     نوشـته نقـش     سنگ

ــکاها ــوميس ــکاها  ه ــه، س ــکودر، ي تيورگ ــود، اس زخ
ان يـ  کار يها و اهال    ييايبي بر سر، ل   ۳ پتاسوس يها  ييايونيا

که نشان   افزوده شدند    ياقوام پادشاه / اهه کشورها يبه س 
وش و برخورد آنها با اقوام      ياز پهناورتر شدن قلمرو دار    

ن قلمروهـا را    يـ  از ا  يد شـاه برخـ    ي دارد که شا   يديجد
م و هرکدام را بـا      يت آنها تقس  يمانند سکاها، بر طبق قوم    
 Kent, 1953: DNa(اسـت  نـام خـودش ذکـر کـرده    

§§15-30; Schmitt, 2003: 299.( بيـ ن ترتيـ  بـه ا، 
 کـشور در    ۲۳وش از   يـ ام قلمـرو دار   اقو/ شمار کشورها 

 دا کـرد  يـ ش پ ي کشور در نقش رستم افزا     ۲۹ ستون، به يب
ارشا در يدر ســنگ نوشــته خــشا). ۶۶ :۱۳۷۵،گزنفــون(

ز بـه آنهـا   يـ ن دهـه و اکئوفَـَک ن      يد، سـرزم  يتخت جمش 
ده ي کـشور رسـ    ۳۲افزوده شـده انـد و شـمار آنهـا بـه             

  .)Kent, 1953: XPh, §§13-28(است
ن يـ ، هر دو ا   يوناني و منابع    يپارس يها  نوشته   سنگ

ز ماننـد   يـ ارشا ن ي دهند کـه خـشا     يدگاه را به دست م    يد
 قلمرو  ين نداشت که حدود و مرزها     ي از ا  ييپدرش، ِابا 

ن بابت احساس   يفان بکشد و از ا    ياکانش را به رخ حر    ين
 بـه   ،شيها  نوشته  وش در سنگ  يشتر، دار ي پ .ديقدرت ننما 

ورهايي سـخن بـه      از کش  ،ژه سنگ نوشته نقش رستم    يو
اند و نيزه پارسي      ان رانده بود که توسط شاه فتح شده       يم

 :Kent, 1953) اســت  هــا رفتــه   تــا دور دســت  

DNa,§§15-47) .   ــر ــن و فکـ ــع ذهـ ــه در واقـ آنچـ
ل و تدوام   ي تکم ،ارشا را به خود مشغول کرده بود      يخشا
، خـواه در گـسترش      ين هخامنش يشي شاهان پ  يها  طرح

 يهــا بنــال يــه در تکم خــوا، بــودي امپراتــوريمرزهــا
  .۴ )۳۵۲-۳: ۷ کتاب:۱۳۶۸،هرودوت( يساختمان

ان را  يـ وناني نظر   ،ي سپاه شاه  يو اما تنوع و گوناگون    
ار به خود جلب کـرده بـود و بخـش بخـش آن بـه                يبس

سنگ . شد  يغ عظمت شاه بزرگ محسوب م     ي تبل يا  گونه
کننـد کـه شـاه سـپاهش را بـا            يد مـ  ييـ ز تا يـ هـا ن    نوشته
اسناد . کرد  ي م ي گردآور ياسر امپراتور  از سرت  يفراخوان

نـده و   يگذارنـد کـه نما      ي نمـ  ي بـاق  يچ شک يو شواهد ه  
ـ       يرويـ ز در ن  يـ ش از هـر چ    يتمرکز اقتدار شاه بزرگ، ب

ا يدان  يده هزار جاو  ( ژه ده هزارتن  ي به و  ،اني پارس ينظام
 بود و   يراندازان پارس ي و ت  ي، سواره نظام پارس   )همراهان

 مادها و سـکاها     يعني ؛يراني ا ي نظام يروهايپس از آن ن   
ل ي را تشک  ي سپاه شاه  يان بخش اصل  يالميعکه در کنار    

 ،سهوفريـ و؛  ۳۷۹ :۷ کتـاب  :۱۳۶۸ ،هـرودوت (دادند    يم
 :۱۳۸۶،کــوک و ادامــه؛ ۳۰۰ :۱۳۸۱،انيــبر؛ ۱۲۶: ۱۳۷۸
اده يـ ا پ يرانداز  ي، ت ي هر سواره نظام پارس    .) و ادامه؛  ۱۹۰

 و شـاه را در  رفـت   ينده شاه به شمار م    ي نما ينظام پارس 
ز آن را   يـ ها و مهرهـا ن      سه حالت نبرد با دشمن که سکه      

هـا    دانيـ ن جاو يـ ا. ديکـش   ير مـ  ي به تـصو   ،کنند  يد م ييتا
 يهـا   يد و کاشـ   ي تخـت جمـش    يزهـا يهستند که بر افر   

 :۷ کتاب :۱۳۶۸،هرودوت( شوش و مهرها حضور دارند    
ــبر؛ ۳۶۸ ــ ا.)۴۰۲-۴ :۱۳۸۱،اني ــن ني ــزيروي  و ي مرک
ار داشت و در هنگام     يز در اخت  ي ن ينگ ج يها  ، ارابه ياصل

 که  ي درست به همان صورت    ؛کرد  ينبرد از آنها استفاده م    
شاه خود را سوار بر ارابه در نبرد بـا دشـمن در مهرهـا               

 پارس،  ي نظام يرويبه گزارش هرودوت، ن   . داد  ينشان م 
ــر ــدهيبهت ــر ن، زب ــرن، ميت ــيجهزت ــال ،نين و در ع  ح
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    ۱۰۷/  اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان
 

 

شـد و     يمحسوب م  شاه بزرگ    يروين ن يتردهيد  آموزش
شتر يـ کـرد و ب     يش لشکر حمله مـ    يشاپيدر همه نبردها پ   

بـاز هـم    . شد  يز بر دست آنها انجام م     يها ن   ييکشورگشا
 يرويـ  هـر ن   يان بودند کـه در راس فرمانـده       ين پارس يا

. گرفتنـد   يبود، قرار مـ      شده ي که از اقوام گردآور    ينظام
 يرويـ  بـر ن   يغ قـدرت شـاه    يـ  تبل ي بخش اصل  ،نيبنابرا
ار ي بس يروهايگر آن بر ن   يان متمرکز بود و بخش د     يپارس

ب ي عج يها  ر اقوام که با جامه    يرنگارنگ و ناهمگون سا   
ده مش به نبرد آ   ي خاص خو  ي جنگ يب  و ابزارها   يو غر 
 ،ز تنـوع داشـتند   ي ن ي در ابزار جنگ   ين اقوام حت  يا. بودند

ان بودند که در همه واحدها سرآمد       ين پارس ياما باز هم ا   
 و ادامـــه ؛ ۳۷۵ :۷ کتـــاب:۱۳۶۸ ،تهـــرودو( بودنـــد

  .)۳۰۲-۲۹۹ :۱۳۸۱،انيبر
ز ي شاه بزرگ ن   يياي، ناوگان در  يني زم يرويدر کنار ن  

ن يـ  ا .ان را به خود جلـب کـرده بـود         يونانيار توجه   يبس
ن ي با ا  يياي در يان، ناوگان يونانين بار بود که     ي نخست يبرا

ان ين پارسـ  يـ  ا ،دند و در واقع   يد  ي م ي و گستردگ  يبزرگ
 ييايـ ن ناوگـان در   ين بار بزرگتـر   ي نخست ي که برا  بودند

ل ير و تکم  ييل دادند و خود هرچند در تغ      يجهان را تشک  
 امـا اقـدام آنهـا در    ، نداشـتند ي آن نقـش يکـ ي و تکن يفن

ن ناوگان، نـه تنهـا قـدرت و عظمـت شـاه و              يل ا يتشک
ن ناوگـان   ي بلکه حضور ا   ،کرد  ي م يي را بازنما  يامپراتور

ز يـ  ها به فکـر تجه     يشد که آتن  ونان باعث   ي يدر مرزها 
 :Ferrill, 1997(فتنـد يناوگانـشان در واکـنش بـه آن ب   

85,89(.  

 يغات در سپاه شاهيتبل -2
تبليغاتي كه شاه در سپاه شاهي، مسبب و باني آن بـود،            
تحت تاثير ايدئولوژي خاص شاهانه، اشكال گونـاگوني    

اسـت شـاهان    ي در برخـي مـوارد، س      .گرفت  به خود مي  
ر قـرار دادن،    ي تحت تاث  يکرد که برا    ي م  اقتضا يهخامنش

 و  ينـدگان بـه همکـار     نيجذب و جلب شـنوندگان و ب      
ــانبردار ــواه در پوشــش نمايفرم ــواه در ي، خ ــده و خ ن

 يد و سپاسـگزار   ييـ ک تا يـ ره، از تکن  يپوشش سرباز و غ   
 مـسابقات   ي شاه به برگزار   ،کين تکن ي در ا  .استفاده کند 

ه دادن  ي، قـض  زند کـه در آنهـا       ي دست م  ييها  يهمانيا م ي
ا يـ ان اسـت،    يـ  به برندگان، از دست شـاه در م        يزيجوا
 يغـات ي تبل يها  ي اقدام به سخنران   ي سرکردگان نظام  يبرا
، ۳؛ کتـاب  ۶۱ :۳، فـصل  ۲ کتاب :۱۳۵۲ ،گزنفون( کند  يم

ائوس، يستيـ  ماننـد ه   يو از خـدمات کـسان     ) ۸۶ :۳فصل
ــتيپ ــولون و غي ــوس و س ــگزاري ــيره سپاس ــنما ي م  دي
  .)۳۶۳: ۵ابکت: ۱۳۶۸ هرودوت،(

ــک ــه در ا  يش ــدارد ک ــود ن ــ وج ــت، ياالت زي ردس
 يا  لهيها و مبلغان آنها دستور داشتند به هر وسـ           خشثرپاون

نـد،  يغ نمايـ  شـاه را تبل ي و برازنـدگ  يتوانند سرآمد   يکه م 
  باشـد  يدوسـت   غ در پوشـش پـاداش شـاه       يـ ن تبل يـ خواه ا 

 خواه در شـکل پـاداش بـه         ؛)۲۵۳: ۳ کتاب   :۱۳۶۸،انيبر(
-۹ :۳ کتـاب  :۱۳۶۸،هـرودوت ( تان به شاه  ردسيخدمات ز 
ان به شاه و پشت خم کردن در        يخدمت پارس  .)۲۴۷،۴۰۴

 نگـرش و    .ان بـود  يـ وناني، زبـانزد    يطيبرابر او در هر شـرا     
شد که شاه،  يغ ميه و تبلي توجيا به گونهي شاهيدئولوژيا

دانـست و     يان را خواه ناخواه، بندگان خـود مـ        يتمام پارس 
، خود را بندگان شاه     ي اظهار وفادار  ياز بر يان ن يا پارس يگو
ان را شـکل    ي بـه شـاه، نگـرش پارسـ        يوفادار. دانستند  يم
ــه طــور؛ديبخــش يت مــيداد و شخــص يمــ  کــه آنهــا ي ب

 يدانستند و همه خود را برا       يت خود را از شاه م     يموجود
 يدگاهين همان ديدند و ا  يد  ي ملزم م  يشاه و خدمت به و    

ــه   ــود کـ ــونانيبـ ــد هيانيـ ــ ماننـ ــتندائيستيـ  وس داشـ
 .)۲۸۶ :۴ کتاب:۱۳۶۸،هرودوت(

دها و  يـ  مسابقات، بازد  يارشا به برگزار  يعالقه خشا 
 در  ييايـ  و ناوگـان در    ينـ ي زم يرويـ  مکرر از ن   يها  سان
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 آن شــاه، ســوار بــر يسک کــه در طـ يــدوس و دوريـ آب
 و سـوار    ينـ ي زم يرويان ن يگردونه، از مقابل صف سپاه    

نمـود  يمگذر   ي جنگ ي از مقابل ناوها   يقينيک ناو ف  يبر  
ن دارد  يـ ت از ا  يـ د، حکا يپرسيم يو از سربازان سواالت   

ردسـتانش را   ي، ز يقـ يد که به هـر طر     يد  يکه شاه الزم م   
مورد مالحظه قرار دهـد و حـضور آنهـا را در خـدمت              

 بود که او در نبرد      ين همان کار  يا. ديپادشاه گوشزد نما  
ع سربازان، نام   ي تشج يس کرد و دستور داد تا برا      يساالم

 را که از خود اقدام شـجاعانه و فداکارانـه نـشان           يينهاآ
 :۸ کتـاب  :۱۳۶۸،هـرودوت ( ادداشـت کننـد   يدهنـد،     يم

 ي اسبان شاهيل داشت برتري تمايارشا حتي خشا .)۴۵۴
 برگزار شد، به چشم     ي که با اسبان تسال    يا  را در مسابقه  

 يا  در هـر مـسابقه    يروزيـ را پ ي ز ،ديش مشاهده نما  يخو
 بـه   يارش، عظمت و بزرگ   ي در اخت  ياروهي شاه و ن   يبرا

ــان مــ  ــرودوت( آورد يارمغ ــاب: ۱۳۶۸،ه  .)۴۰۵: ۷کت
اي در آتانتوس وجود داشت كه بر اساس گـزارش    جاده

 در شهر آتانتوس،    يا اعالم صلح و دوست    يهرودوت، گو 
 بـه   ي جامـه مـاد    ين منطقه، اعطا  ي از ا  يعبور سپاه شاه  

ونـان و   يه  ي آنها از جنگ عل    ي هوادار يمردم شهر در ازا   
 آنچنـان بـر     ،سرانجام شرکت آنها در کندن کانال آتوس      

ن جـاده  يـ ر نهاده بود که تـا مـدتها بـه ا         يمردم منطقه تاث  
ــرام مــ ــگذاشــتند و از شــخم و کــشت آن پره ياحت ز ي

  .)۳۸۷: ۷ کتاب:۱۳۶۸،هرودوت( کردند يم
نـدگان  ي در برابـر نما    ي نظـام  يها  م دسته يب و تنظ  يترت
 و ،)۶۳-۴ :۴، فــصل۲کتــاب: ۱۳۶۸،گزنفــون( يهنــد
 يهـا   ير قرار دادن دشمن در لشکرکش     ين تحت تاث  يهمچن
-يد م يين مهم مهر تا   ي بر ا  يارشا، به خوب  يوش و خشا  يدار
 يان و بـرا   يها به درگاه خـدا      شيايخواندن سرود و ن   . زنند
 معمول و مرسـوم     يش از شروع نبرد، امر    ي شاه، پ  يروزيپ

   .)۹۳ :۳، فصل۳ کتاب:۱۳۵۲،گزنفون( بود

کننـد کـه بـه جـا آوردن           يق مـ  يد و تـصد   ييابع تا من
انگر يـ فات و آداب بزرگداشت در حـق پادشـاه، ب          يتشر
 او به شمار    ي شاه و دستگاه شاه    يغ عظمت و بزرگ   يتبل
، ۸، کتاب ۲۱۶ :۵، فصل ۷ کتاب :۱۳۵۲،گزنفون( رفتيم

روزمندانـه کـوروش    يورود پ  براي مثـال،   .)۲۴۲ :۳فصل
 چشم به راه، بـه      ي بابل ، در مقابل هزاران   يبا کوکبه شاه  

و ) ۲۱۶ :۷، فـصل  ۷ کتـاب  :۱۳۵۲ ،گزنفـون ( شهر بابل، 
ان صـف سـران سـپاه،       يـ  در م  يخروج او از بارگاه شاه    

 ي جنگ يها  زه داران، سواره نظام، ارابه    يدان، ن يگارد جاو 
 يون که بـا اسـبها     يان، آتش و روحان   ي خدا يمقدس برا 

 ياشدند، ارابه با شکوه کوروش کـه رد       يده م يد کش يسف
 بر شکوه و جالل آن افزوده بود، احترام تـوام بـا             يشاه

ترس حضار در برابـر ابهـت شـاه و سـرانجام حـضور              
 يار زنده يسانان در کنار کوروش، تصو    غام ر يمبلغان و پ  

ن دارد کـه    يـ ل بودنش، نشان از ا    آده  ياست که با همه ا    
 و شـکوه    يکردند بزرگـ  يمها تالش     تين روا يان ا يراو

کتاب : ۱۳۵۲ ،گزنفون( همگان برسانند شاه را به گوش     
 شاهان هخامنـشي   ، در موارد ديگر   .)۲۴۲-۴ :۳، فصل   ۸

كردند براي دستيابي به اهداف مقـرر، عناصـر           تالش مي 
ر اثر حمايت و تاييد خود، شخـصيت و         بغير پارسي را    

هــاي  شــكل دهنــد و آنهــا را مبلغــان منــافع و سياســت
ــد ــست .خــويش نماين ــد هي ــوني مانن ــاران اي يائوس،  جب

هيپيــاس، اســكندر و آمونتــاس مقــدوني، و بــسياري از 
ديگــر جبــاران ايــوني و يونــاني كــه شــيفته پادشــاهي  

كردند با پيوستن     هخامنشي و اقتدار آن بودند، تالش مي      
هاي وي در آسياي صغير، عالوه بر         به شاه و خشثرپاون   

تحقق اهداف شاه بزرگ، خود نيز از اين رهگذر قدرت          
: ۴كتـاب : ۱۳۵۲،گزنفون(  و پا نمايند   و جايگاهي دست  

انـدركاران     برخي از دسـت    .)۳۹۸-۳۱۳،۹: ۵؛ كتاب ۲۸۶
امر تبليغات براي امپراتـوري هخامنـشي را روحـانيون،          
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    ۱۰۹/  اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان
 

 

دادند كـه     ها تشكيل مي    ها و پيشگوهاي پرستشگاه     كاهنه
  .هاي يوناني نام برد توان از پرستشگاه به ويژه مي

  شگوي پيها کاهنه -3

اهان نخستين هخامنشي بـا معابـد       سياست تعامل ش  
بابلي، مصري و يوناني، از همان آغاز به فاتحان پارسي          
نشان داد كـه بخـشي از موفقيـت آنهـا در سـرزمينهاي              
ــانيون و     ــا روح ــاري ب ــرو همك ــده، در گ ــشوده ش گ

. استاندركاران امور ديني اقوام زيردست و تابعه          دست
ز امـور   ها و روحانيون مصدر ارجاع بسياري ا        پرستشگاه
دهند كـه يونانيـان        منابع يوناني نشان مي    .شدند  واقع مي 

به ويژه در مواقع حساس، درباره بخت و اقبال خـويش           
هـا و   گيري در مورد رويدادي خطير، از كاهنـه       و تصميم 

 ايـن   .كردنـد   هـا، كـسب راي مـي        پيشگوهاي پرستشگاه 
اي بود كه كرزوس بارها از جمله در مورد نبرد بـا              رويه

 :۱۳۶۸،هـرودوت ( بـود    هجـست  به آن تمسك     كوروش،
 بـا اسـتيالي پارسـيان بـر دولـت          .) و ادامـه   ۳۵ :۱كتاب

سـياي صـغير، پارسـيان بـه خـوبي اهميـت            آشهرهاي    
هاي آنها را درك      ها و كاهنه    برقراري روابط با پرستشگاه   

هاي   كردند و تالش كردند نظر آنها را نسبت به سياست         
ک و حـسنه    يـ وابط ن  ر يرقرار ب .هخامنشي جلب نمايند  

 ياي در آسـ يونـان ي ي شـهرها  ـ  دولتيها با پرستشگاه
 که يونيان شورش اي در جرييشگوين پيغ ا ير و تبل  يصغ
ن نامـه   يان خواهـد بـود، و همچنـ       ي از آن پارسـ    يروزيپ

، در خصوص   يدي در ل  (Gadates)وش به گاداتس  يدار
ا واقـع بـر     ي در مگنـس   ياکانش راجع به معبـد    يدگاه ن يد

ان از همـان    ين امـر هـستند کـه پارسـ        ياه بر ا  مئاندر، گو 
 معابد هـوادار    يغات و همکار  ي تبل ي بر عامل روان   ،آغاز
 ،هـرودوت ( بودنـد     بـاز کـرده    يا  ژهيـ ش حساب و  يخو

  ).۶۵۳ :۱ ج:۱۳۸۱،انيبر؛ ۸۰ :۱ کتاب:۱۳۶۸
 در زمـان    يونيـ  ا يشـهرها    -  شـورش دولـت    يدر ط 

پاسخ د در   ي معبد برانخ  يشگوياس، پ يکوروش و فرار پاکت   
 بـه نـزد     ي کوم درباره بازپس فرسـتادن و      يبه پرسش اهال  

 را بـه    يان، پاسخ آمد که به نفع آنهاسـت کـه فـرار           يپارس
 .)۸۰ :۱ کتـاب  :۱۳۶۸ ،هـرودوت ( نـد يم نما يان تسل يپارس
ان شـورش   ي در جر  ي معبد دلف  ي از سو  يگري د ييشگويپ
ان صـورت گرفتـه بـود کـه خبـر از            ي به نفـع پارسـ     يونيا
داد  يلتــوس مــي آنهــا بــر ميرگــين و چاي پارســيروزيــپ
 يان لشکرکـش  يـ  در جر  .)۳۳۳ :۶ کتاب   :۱۳۶۸،هرودوت(

ان ينه به نفع پارسايگرا قي تشوييشگويز چند پ  يارشا ن يخشا
 بـه  ي دلفـ يشگويـ  از آنهـا پ يکـ يرد که در  يگ  يصورت م 
ا يا شهرشان نابود خواهد شد      يدارد که     يان اظهار م  ياسپارت

 :۱۳۶۸،هـرودوت ( هـد شـد    از شاهانشان کـشته خوا     يکي
 ي را در واقع به پس از رو       ييشگوين پ يچن .)۴۱۲ :۷کتاب

ــرگ لئون ــه م ــدادن واقع ــدر ترموپ (Leonidas)داسي  لي
(Thermopylae)  ۴۵۱ :۱۳۷۸ ،گ نت يه(  نسبت دادند-

تواند توسط  ي مي ول،:Fontenrose,1978) 88-77 ؛۴۶۲
  .(Kelly, 2003: 201) افته باشديان انتشار يپارس

 نظر و جلب توجه خدايان سرزميني كه شـاه          كسب
بزرگ قصد تصرف آن را داشت و تالش براي اطمينان          
از موفقيت در امر كشورگـشايي، زمينـه سـاز اقـداماتي            
آييني و تبليغاتي از ناحيه خشايارشا در طول لشكركشي         

 يانيشگويـ توان بـه حـضور پ        از جمله مي   .به يونان بود  
کـرد    ي م يره نمود که سع    اشا يونانيتوس  يمانند اونماکر 

ک و خـوب را بـه عـرض شـاه           يـ  ن يهـا   ييشگويتنها پ 
 :۱۳۶۸ ،هـرودوت ( ز کنـد  ي پره يبرساند و از موارد منف    

، يـــا حـــضور پيـــشگوياني در اردوي )۳۵۱ :۷کتـــاب
 كه  ندي بود ناما مهمتر از اين، قربانيا    . مردونياس در پالته  

خشايارشا به درگاه خدايان در تـروا كـرد و مغـان نيـز              
 راي پهلوانان اساطيري دست به شـراب افـشاني زدنـد          ب
 در جايي ديگر در مقابـل       .)۳۶۹ :۷ ك :۱۳۶۸،هرودوت(
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۱۱۰ 
 

 

هلسپونت، خـشايارشا چنـد شـيئي آيينـي ماننـد جـام،             
شمــشير پارســي و جــام دســته دار را در طــي مناســك 
خاصي به دريا افكنـد تـا از ايـن طريـق لطـف و نظـر                 

اش   ت بـه پيـروزي    خدايان ايراني يا شايد يوناني را نسب      
 :۷ ك :۱۳۶۸،هـرودوت ( در نبرد پيش رو جلـب نمايـد       

   .)۸۶۱-۲ :۱۳۸۱،انيبر؛ ۳۷۳
 در  يروزيـ ارشا قول داد در صـورت پ      يدر ترما خشا  

 را يک نهـاد اان پيوناني ييک دهم از دارايونان، ينبرد با  
 ديـ  نما ي دلفـ  يم شده بودند، نـذر خـدا      ي تسل يکه به و  

ش از وقـوع نبـرد      يپ .)۳۹۰ :۷ کتاب   :۱۳۶۸ ،هرودوت(
 يز و يام هـشدارآم  يـ  و پ  ي کاهنه دلف  ييشگويل، پ يترموپ

 در برابر سپاه يستادگيداشت که از ا يان را بر آن م    يوناني
ــديارشا خــودداريخــشا ــ ز، کنن ــرا پي ــور، يشگوي  مزب

د يـ دن نکبت، ادبـار، تهد ياس آور دال بر رس ي ييشگويپ
 ييشگويـ  هرچنـد پ   ؛و وخامت اوضاع اظهار داشته بـود      

 :۷ کتـاب  :۱۳۶۸،هـرودوت ( تر بود دبخشي ام يوم قدر د
ن خدمه معبد بودنـد کـه راه        ي به گفته هرودوت ا    .)۳۹۳

ان ي فـتح آتـن بـه پارسـ        ي را برا  يا   صخره يافتنيدست ن 
 پـس از  .)۴۴۱ :۸ کتـاب  :۱۳۶۸،هـرودوت ( نشان دادنـد  

 را به شوش فرسـتاد      يکيارشا پ ي خشا ،گشودن شهر آتن  
ـ ي شـاه را در      يروزيـ تا خبر پ   ان بـه گـوش ارتبـان و        ون

 و .)۴۴۱ :۸ کتــاب :۱۳۶۸،هــرودوت( همگــان برســاند
ان داخــل شــهر آتــن اجــازه داد بــه يــز بــه آتنيــخــود ن

 :۱۳۶۸،هـرودوت ( ش بپردازنـد  ي خـو  ي محل يها  شياين
   .)۴۴۱: ۸کتاب 

، ين لشکرکش يآخرين حلقه تبليغاتي خشايارشا در ا     
پس از گشودن آتن مجـال بـروز پيـدا كـرد و بـه نظـر                 

 يكـي، زمـاني   :رسد به دو صورت خود را نـشان داد       مي
هـايي را بـه شـوش فرسـتاد تـا خبـر               بود كه شاه پيـك    

پيروزي شاه بزرگ و تصرف آتـن را بـه ارتبـان اعـالم              

نمايند و بدين ترتيب، پارسيان و ديگر اقوام به محـض           
ــند   ــروزي باش ــشن پي ــزاري ج ــاده برگ ــاه، آم  ورود ش

ــرودوت( ــري، .)۴۴۱ :۸ ك:۱۳۶۸،ه ــه   و ديگ ــدام ب اق
نوشته دئو و اعالم سركوب ايالتي شورشي         نوشتن سنگ 

هـايش    بود كه شاه ديوپرستان آن را سركوب و ديوخانه        
اي تبليغاتي كه آشـكارا و        نوشته  بود؛ سنگ   را ويران كرده  

بـرد و     از روي عمد، از ايالت سركوب شده نـامي نمـي          
مكـاني، بـر آن اسـت تـا اقـدامي             زماني و بي    تنها در بي  

نه را به نمايش گذارد، خـواه ايـن نمـايش دربـاره             شاها
نوشته هـر ايـالتي را        اين سنگ . مصر باشد يا بابل يا آتن     

هـاي اخيـر      خواهد شكست   كه مد نظر داشته باشد، نمي     
هاي شاه در اين مورد،        زيرا سياست  ،شاه را اعالم نمايد   

 هـا را در     ، نفـي شكـست    دل خـود  سكوتي است كه در     
      .)Kent, 1953: XPh, §4( بردارد

ارشا، يک و بازگشت خشا   ي مد يان جنگها يپس از پا  
ــزرگ ي پارســيهــي تنبيغــات لشکرکــشيتبل ان و شــاه ب

گونـه   نيـ  ا ، در واقـع   .ن انداز بود  يونان طن يهمچنان در   
 از  ،غـات فـراوان همـراه بـود       ي که با تبل   يهي تنب يلشکرش
ا در  يـ ونيقتـر از زمـان شـورش ا       يا به عبارت دق   يماراتن  

وش شروع شده بـود و بـا شکـست مـاراتن،            يزمان دار 
ن يهمـ . ديس، پالته و موکـال بـه اوج خـود رسـ           يساالم
ان را وادار   يوناني بود که    يهي تنب ي لشکرکش يغات برا يتبل

 خــود، ييايــل ناوگــان دريــز و تکميــکــرد ضــمن تجه
ان ي پارسـ ي مقابله با حمله احتمال    يه دلوس را برا   ياتحاد
ن يدادها آخـر  يـ ون ر يـ رسـد ا    يبه نظر مـ   . ل دهند يتشک

را پـس   يـ  ز ،ها بود   ي در لشکرکش  يغات پارس يمرحله تبل 
کم ير  يارشا، اردش يک و مرگ خشا   ي مد يان جنگها ياز پا 

 و تـالش کـرد تنهـا از         ي خوددار ياز هرگونه لشکرکش  
اس باعث شد   يصلح کال . دي دفاع نما  ي شاهنشاه يمرزها

گر يان فروکش کند و د    ي پارس يکه ترس از حمله احتمال    
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ـ   يذشته، شـاهان هخامنـش    همچون گ   ي اردوکـش  ي در پ
 ياسـ ي و س  يغات نظام ي همراه با تبل   ي و لشکرکش  ينظام
ش، يروهـا ي قدرت، عظمت و ثروت شاه و ن       ي ول ،فتندين

 يز بود و تـا زمـان      يان وسوسه برانگ  يوناني يهمچنان برا 
ز ادامـه   يـ دا کـرد، ن   يـ  دسـت پ   يکه اسکندر بر شاهنشاه   

  . داشت

  نتيجه
آيـد     باال اين نتيجه به دست مـي       به طور كلي، از بررسي    

كه تبليغات در امپراتوري هخامنـشي مبتنـي بـر محـور            
نها بود؛ اين شـاه بـود كـه         آشاهان، شخصيت و جايگاه     

كرد و عوامل    نقش مركزي و منبع را در تبليغات ايفا مي        
ــدمت    ــي در خ ــز همگ ــي ني ــات پارس و عناصــر تبليغ

 يغـات ي سـازمان تبل   ،در واقـع  . ايدئولوژي شاهانه بودنـد   
ان يکـرد و پارسـ     ي م ي را شاه رهبر   ي هخامنش يامپراتور

رسـالتي كـه بـر عهـده تبليغـات          . کردنـد  يآن را اداره م   
هاي گوناگون،     اين بود كه با تكنيك     ،پارسي قرار داشت  

بزرگي و اقتدار شاه و دستگاه پادشاهي را در ميان اقوام           
و ملل زيردست به نمايش گذارد و آنها را قـانع نمايـد             

هـاي او     اظهار وفاداري و خدمت به شاه و سياسـت         كه
کرد، شاه، به   ين رو ي در ا  .اي به نفع آنهاست     در هر زمينه  

عنوان نمونه اعالي قدرت، جنگجويي، زيبايي، دليـري،        
شد كه بـه      يغ م يكارداني، ثروتمندي و هر آن چيزي تبل      

ن مـردم  يـ  ا،نيبنـابرا . ديرسـ  ذهـن يـك زيردسـت مـي    
 و  يغات شـاه  يکه در معرض تبل   ردست و تابع بودند     يز

ش، در  يهـا  يروزيـ ز بعـد از پ    ي شاه ن  . قرار داشتند  يپارس
ا يـ  يداريـ آمد، بـه شـکل د       ي که به دست م    يهر فرصت 
نکـه بخواهـد    ي و فارغ از ا    ياما به صورت کل    ،ينوشتار

 و اقتـدار خـود را بـه         يبزرگـ د،  يـ قت را بگو  يتمام حق 
ز يــننــدگان و شــنوندگان نيگذاشــت و از ب يش مــينمــا
خواست رفتار و کـردار شـاه را صـادقانه بـه گـوش            يم

االت يـ ک سو بـا گـردش در ا       يشاه از   . همگان برسانند 
ــور گــر بــا نوشــتن و حــک    ي دي و از ســويامپرات

، روابـط   يروزيـ  پ يهـا   ها و نقـش برجـسته       نوشته  سنگ
از . کـرد  يغ مـ  يم و تبل  يردستان تحک يزش را با ز   يآم  سلطه

ن يـ د کـه ا يـ آ  ين بر م  ي چن يونانيها و منابع      سنگ نوشته 
ـ   ي را که به نحو    يغ که شاه همه کسان    يتبل  جلـب   ي در پ

دهـد و او را در        يسته م ي باشند، پاداش شا   ي و يخشنود
دارد، در نزد همـه اقـوام و          ي بزرگ م  يسرتاسر امپراتور 

  . ه استج  و متداول بوديان، رايوناني يملل، حت
هايـشان   سياست تبليغاتي پارسـيان در كشورگـشايي    

كرد با توسـل بـه تكنيـك ترغيـب يـا تهديـد                ضا مي اقت
هاي تهديدآميز يـا ترغيـب        مستقيم، استفاده از پيشگويي   

ر يد سـا  يهـاي يونـاني و شـا        هاي سرزمين   برانگيِز كاهنه 
نها، بتوانند شركت اقوام را در جنگهـاي مـديك،          يسرزم

ها، مبلغان و    اعزام پيك . به ميزان حداكثري خود برسانند    
ورترين مرزهاي امپراتوري براي مكلـف  خبررسانان تا د 

نمودن اقوام به تهيه و تدارك لـوازم جنگـي، تـداركات            
سپاه و فرستادن نيروي جنگـي الزم، نقـش بـسزايي در            

شتر و يـ  کـه افـراد ب  يامر تبليغات داشـت؛ اقـوام و مللـ    
فرستادند، هم به گرفتن پاداش درخـور و          ي م يمجهزتر

م يد داشتند که غنا   يشدند و هم ام    يسته وعده داده م   يشا
ان از يبا اعزام دسته دسته سپاه    . اورندي به دست ب   يفراوان

 بود،  ياهيا ناح ياطراف و اکناف، که هر قوم نماد منطقه         
گرفتنـد و در      ي در راس آنهـا قـرار مـ        يفرماندهان پارس 

ن سپاه گوناگون ي کل اين شاه بود که فرماندهي ا ،تينها
 که  ي شاه يبا نمادها شاه  . گرفت  يو متنوع را بر عهده م     

رفتند و هـر کـدام بـه          يز به شمار م   ينمادهاي تبليغاتي ن  
کردنـد، در     ي را منعکس مـ    ي و اقتدار و   ي بزرگ ياگونه

ان، ي خـدا  يهـا   افت؛ گردونه ي ي حضور م  ين لشکرکش يا
 و  يدان، سواره نظام پارسـ    ي، ده هزار جاو   يگردونه شاه 
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، يشـاه ، همراه با خادمان و مالزمـان        ياده نظام پارس  يپ
ز يـ ر اقوام ن  يسا.  شاهي بودند  يغاتي تبل ين نمادها يمهمتر
ب خود و بـا حـضور در سـپاه          يب و غر  يب عج يبا ترک 
ــشکيغــات ســپاه شــاهي از تبلي، بخــشيشــاه ل ي را ت

  . دادند يم
کردنـد    يش تالش م  يغات خو يان در تبل  يشاه و پارس  

ا حاکمـان   يـ  دشـمن    ، گوناگون يها  کيها و تکن    وهيبا ش 
 و  ير بزرگـ  يعرض تـصرف را تحـت تـاث       ِن در م  يسرزم

ن ي نخـست ي شـاه يهـا  کيـ ش قرار دهند؛ پ   يعظمت خو 
ن مهم را بر عهده داشـتند و موظـف          ي بودند که ا   يکسان

بودند طرف مقابل را از قدرت شاه بزرگ آگـاه کننـد و             
 آب و   يم مـشت  ين فرصت را بدهنـد تـا بـا تقـد          يبه او ا  

 ييآنها. دينش را به شاه واگذار نما     يخاک، خود و سرزم   
 از هجوم در امان     ،کردند  يم م يم را تقد  ي تسل يکه نمادها 

 يستادگيـ ن خواسته اي که در برابر ايي اما آنها،ماندند  يم
پرداختند، تاوان    يبه مخالفت با شاه بزرگ م     و  کردند    يم

ه شـــاه يــ  از ناحي را بــا لشکرکــش   خــود يچيســرپ 
ک توانـستند از    ي مـد  يان در جنگهـا   يپارس. پرداختند يم
ونـان بـا    ير و   ي صغ ياي را در آس   ياريق اقوام بس  يرن ط يا

 بـه   يند و با به راه انداختن سـپاه شـاه         يخود همراه نما  
ونـــان، تـــرس و وحـــشت در دل ســـاکنان يســـمت 
ه، اقــوام يــتــرس از تنب. نــدفکني بيونــاني يهــا نيســرزم
  اعـزام  ييهـا   کيـ ارشا پ ي خـشا  ي را واداشت برا   ياريبس
ش را نـشان    يخـو  ي و مراتب اطاعت و فرمانبردار     کنند
ن کار سر باز زدند و پس       ي تنها آتن و اسپارت از ا      .دهند

ارشا يه خشاي را عليا غات گسترده يس تبل ياز وقوع ساالم  
 مقابلـه بـا     يغات برا ين تبل ي از ا  يبخش. ش گرفتند يدر پ 
ارشا حاصـل   ي خشا ي احتمال ي بود که از لشکرکش    يترس

 ان و شـاه   ي پارسـ  يهـ ي تنب يغات لشکرکـش  يتبل. شده بود 
قتر از زمان کمک آتن     ي عبارت دق  ها ب ي از ماراتن    ،بزرگ

وش شروع شده بود و بـا       يا در زمان دار   يونيبه شورش ا  
س، پالته و موکال به اوج خـود        يشکست ماراتن، ساالم  

ز بـود کـه     يانگ  آور و وحشت    غات ترس ين تبل يهم. ديرس
ل ناوگـان   يـ ز و تکم  يـ ان را وادار کرد ضـمن تجه      يوناني
 مقابلـه بـا حملـه       يه دلوس را بـرا    ياد خود، اتح  ييايدر

ــ امــا پــس از پا،ل دهنــديان تــشکي پارســياحتمــال ان ي
کـم از   ير  يارشا، اردشـ  يک و مـرگ خـشا     ي مد يها  جنگ

ن امر در کنـار     ي کرد و هم   ي خوددار يهرگونه لشکرکش 
 ي باعث شد کـه تـرس از حملـه احتمـال           ،اسيصلح کال 

گر همچـون گذشـته شـاهان       يان فروکش کند و د    يپارس
 همـراه   ي و لشکرکش  ي نظام ي اردوکش ي در پ  ينشهخام
   . نباشند ياسي و سيغات نظاميبا تبل

  هانوشتيپ
ز درخواسـت   يـ  ن يي اروپـا  ي از سکاها  يوش حت يدار .۱

 مانند  ييها   آن نشانه  ي آب و خاک نمود که در ازا       يمشت
 ،هـرودوت ( افت کـرد ير دريموش، پرنده، وزغ و چند ت     

ــاب:۱۳۶۸ ــاب۴۸: ۱ كت ــرب؛ ۳۰۰: ۵؛ کت : ۱ ج:۱۳۸۱،اني
 ۴۹۲اس در سـال     ي مردون يان لشکرکش يبعد از جر  . )۵۵
 اعـزام   يونيـ  ا يي به دولت شهرها   يندگانيم، شاه نما  .پ

  آب و خـاک را درخواسـت نمــود  يهــا نمـود و نـشانه  
ن حــال يــامــا بـا ا  ،)۳۳۹: ۶ کتــاب :۱۳۶۸ ،هـرودوت (
 از  ي نشان داد که در خـصوص برخـ        ي بعد يدادهايرو

 و  (Athen) ژه در مـورد آتـن     ي بـو   و يونيشهرها ا   دولت
اوردنـد  ي به دسـت ن    يتيان موفق ي، پارس (Spart) اسپارت

ــرودوت( ــاب :۱۳۶۸،هــــــ ؛ ۳۸۹  و۳۶۵ :۷ کتــــــ
(Kelly,2003: 202. ارشا، ي خشايان لشکرکشيدر جر

ـ   يوني ا يشهرها   شتر دولت يب ونـان  ي يشـهرها ت   و دول
 جز آتن و    ، پاسخ مثبت دادند   ي شاه يها  کي، به پ  ياصل

   . نفرستاديکي آنها پيارشا برايه خشااسپارت ک
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ل خونسرد و در    يان را در نبرد ترموپ    يونانيهرودوت،   .۲
 يديـ دهـد تـا تاک   ي خود نشان ميحال شانه زدن موها

 از  يچ هراسـ  يداس ه ياِن لئون ين امر باشد که اسپارت    يبر ا 
  .  )۴۰۸ :۷ کتاب:۱۳۶۸،هرودوت(دشمن نداشتند 

  ان باستان يوناني  کاله کوتاه و لبه پهن .۳
ارشا يم خـشا  ييم که بگـو   ي در دست ندار   يليچ دل ي ه  .۴
ــن ــرايليز تمــاي ــه ي لشکرکــشي ب ــان و پي ب ــگيون  يري

د و تنهـا    يـ د  يوش در خود نم   ي کوروش و دار   يها  طرح
  هيپپيـاس  ا  ياس و دماراتوس    ي امثال مردون  ي اغوا يدر پ 
-۳: ۷ کتـاب  :۱۳۶۸ ،هـرودوت ( ن مهم دسـت زد يبه ا
رعکس، همچنان که خود هـرودوت       بلکه ب  ،)۳۶۲،  ۳۵۱

 بـه   يکرد بـا تاسـ      يد، او تالش م   يگو  يگر م ي د ييدر جا 
 از اروپـا    ييها  قا و بخش  يا، آفر ي که آس  يرومنديشاهان ن 

 را  ي هخامنـش  ي امپراتـور  يده بودند، مرزها  يرا در نورد  
 برساند که آفتاب در آن غروب نکند و سزاوار          يبه حد 
؛ ۳۵۳ :۷ ک:۱۳۶۸،هــرودوت( اکــانش باشــدي ن ونــام او

  .)۸۲۴ :۱۳۸۱،انيبر
  

  منابع 
ــ، داريآشــور .۱ ــشنامه س .)۱۳۸۴ (.وشي ، ياســيدان

 . د، چاپ دوازدهمي مروار:تهران

، ترجمه محمدعلي   پارسيان .)۱۳۶۹(. آيسيخيلوس .۲
 .  چاپ اول،]نايب: [اسالمي ندوشن، تهران

فرمان کورش بـزرگ،    ). ۱۳۶۹. (دي، عبدالمج يارفع .۳
  .۹، ش نرايفرهنگستان ادب و هنر ا

ــترابو .۴ ــترابو  .)۱۳۸۲(. اس ــاي اس ــهجغرافي   ، ترجم
 انتـشارات موقوفـه دكتـر       :همايون صنعتي زاده، تهـران    

  . محمود افشار يزدي، چاپ اول
 ترجمه محمدحسن    ،آلكيبيادس .)۱۳۸۰  (.ونطافال .۵

 .خوارزمي، چاپ سوم: لطفي، تهران

ــا .۶ ــابل .)۱۳۸۶(. ل.م، آياوپنه ــدارک ب ــاره يم  درب
، )انيهخامنـش ( جي، مجموعه کمبر  نايحکومت هخامنش 

 ثاقـب فـر،     يچ، ترجمه مرتـض   يا گرشو يلي ا يبه سرپرست 
 .، چاپ اولي جام:تهران

ــستد، ا .۷ ــشاه. )۱۳۷۲ (.ت.اوم ــشيشاهن ، ي هخامن
  . ر، چاپ سوميرکبي ام:ترجمه محمد مقدم، تهران

، ترجمـه   ي هخامنش يامپراتور .)۱۳۸۱(. ريان، پ يبر .۸
 فـرزان،   -شارات قطـره   انت :، تهران ۲و۱د فروغان، ج  يناه

 .چاپ اول

وزن و  ،  ي هخامنش يهاسکه .)۱۳۸۵(. ه.د. وار،آيب  .۹
ــا ــدازه آنه ــران ــه کمب ــش( جي، مجموع ــه )انيهخامن ، ب

 ثاقـب فـر،     يچ، ترجمـه مرتـض    يا گرشـو  يلي ا يسرپرست
  .، چاپ اولي جام:تهران

ـ ح. )۱۳۶۹ (.پلوتارک .۱۰ ، ترجمـه   يات مـردان نـام    ي
 . اپ سوم، چي فرهنگي علم:، تهرانيخيرضا مشا

ــداما .۱۱ ــد آيدان ــار .)۱۳۸۱(. ف، محم ــيخ سيت  ياس
 کارنـگ،  :، تهـران يار بهـار ي، ترجمـه خـشا   انيهخامنش
   .چاپ اول

ايــران در زمــان ). تــايبــ (. _____________ .۱۲
، ترجمـه روحـي اربـاب،       نخستين شـاهان هخامنـشي    

 . علمي فرهنگي، چاپ سوم:تهران

، يخيکتابخانــه تــار .)۱۳۸۴(. يليسيــودور سيــ د .۱۳
ـ     يل سـنگار  يمه اسماع ترج ، ييکس شـورکا  ي و حامـد ب
 . ، چاپ اولي جام:تهران

 شاهنشاهان  يفرمانها). تايب. (شارپ، رالف نورمن   .۱۴
 .راز، چاپ اوليدانشگاه ش: رازي، شيهخامنش

ــکتز .۱۵ ــه فوت .)۱۳۸۰(. اسي ــخالص ــه وسي ، ترجم
  . کارنگ، چاپ اول:، تهرانيلياب خليکام
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم   پژوهش/  ۱۱۴ 
 

 

 يمه مرتض ، ترج انيهخامنش .)۱۳۷۸(. يکورت، آمل  .۱۶
  . ققنوس، چاپ اول:ثافب فر، تهران

ــل  .۱۷ ــان مانوئـ ــوک، جـ ــشاه .)۱۳۸۶(. کـ  يشاهنـ
 ققنـوس،   :تهـران   ثاقب فـر،   ي، ترجمه مرتض  يهخامنش

 .چاپ دوم

ــور . )۱۳۸۵( . ______________ .۱۸ ظهــــــ
ــش ــذاريان و بنيهخامن ــوريانگ ــشي امپرات ، ي هخامن

ا يــلي اي، بــه سرپرســت)انيهخامنــش( جيمجموعــه کمبــر
، چاپ  ي جام : ثاقب فر، تهران   يمه مرتض چ، ترج يگرشو
 .اول

، ترجمــه رضــا کــوروش نامــه. )۱۳۵۲ (.گزنفــون .۱۹
 . ، چاپ دومي فرهنگي انتشارات علم:، تهرانيخيمشا
رشک، يس، ترجمه احمد بيآناباز). ۱۳۷۵(. _____ .۲۰

 .، چاپ دومي فرهنگي علم:تهران

ــد، جول .۲۱ ــگول ــيوس و وي ــب. لم ليل  .)۱۳۸۴ (.کول
  .ار، چاپ دومي ماز:تهران، فرهنگ علوم اجتماعي

، ترجمـه   ران باسـتان  يا .)۱۳۷۸(. وزفيسهوفر،  يو .۲۲
 . ققنوس، چاپ سوم: ثاقب فر، تهرانيمرتض

د يـــ، ترجمـــه وحخيتـــوار .)۱۳۶۸(. هـــرودوت .۲۳
 . کتاب، چاپ دومياي انتشارات دن:، تهرانيمازندران

ارشا ي خـشا  يلشکرکش .)۱۳۷۸(. گ نت، چارلز  يه .۲۴
 نـشر کارنـگ،     :، تهـران  يار بهار ي، ترجمه خشا  ونانيبه  
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