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ارتش هخامنشی چگونه به سرزمین فراعنه رسید؟

مکتوبات تاریخی

جــواد نوائیان رودســری-بــا مــرگ کورش
بزرگ در نبرد با ماساژتها ،کمبوجیه ،پسر
او ،جــای پــدر را گرفت و بــر اریــکــه سلطنت
هخامنشی تکیه زد .شواهد تاریخی گویای
آن است که کمبوجیه ،به دلیل بیمی که از
توطئه بــرادرش ،بردیا ،داشــت ،او را به قتل
رساند .به این ترتیب ،دوران پس از کورش
بــزرگ ،با برادرکشی آغــاز شد؛ واقعهای که
مقدمه وقایع تلخ بعدی ،یعنی هرج و مرجهای
گسترده تا آغاز سلطنت داریوش بزرگ بود.
کمبوجیه میخواست مانند پدرش ،در مسیر
کشورگشایی گام بردارد .ظرفیتی که کورش
بزرگ با رفتار و رویکردهای انسانی خود به
وجود آورد ،میتوانست برای پسرش بسیار
کارگشاباشدوچنیننیزشد.رؤیایکمبوجیه،
فتح مصر ب ــود؛ سرزمینی کــه احــتــمــا ًال در
برنامههای بعدی پدر وی نیز ،پس از سرکوب
و تنبیه ماساژتها ،قرار داشت.
▪روزگار خوب مصر

هنگامی کــه کمبوجیه مصمم بــه فتح مصر
شــد ،ایــن سرزمین کهن ســال روزگ ــار خوبی
را مـیگــذرانــد .گــزارشهــای ه ــرودت نشان
میدهد که فراعنه سلسله «سئیت» ،توانسته
بودند ضمن بــرقــراری ارتباط سیستماتیک
با یونانیان ،به اوضــاع اقتصادی و فرهنگی
کشورشان هم ،سامانی بدهند .مصر تا پیش
از حکمرانی پسامتیک سوم ،فرعون همعصر
کمبوجیه ،دورههای پرآشوب فراوانی را سپری
کرده بود؛ دورههایی که باعث تجزیه مکرر این
سرزمین شــد؛ با ایــن حــال ،همیشه مردانی
بودند که یکپارچگی مصر را تجدید کنند.
دودمان «سئیت» ،یکی از دودمانهایی بود که
مصر را دوبــاره متحد کرد؛ اما آن ها یک پاشنه
آشیل خطرناک داشتند؛ پسامتیک و احتماال
اسالفش،بهتمدنیونانیعالقهمندبودند.آنها
بخش مهمی از نیروی نظامی خود را از همسایه

یک تکه تاریخ آداب و رســـوم ایــرانــیــان در
زمــیــنـههــای مختلف زندگی
فــردی و اجتماعی ،میتواند
دستمایه یک کار پژوهشی عالی و جذاب باشد.
آ نچــه در ادامــه خواهید خواند ،فرازهایی از
خاطرات یک خانم اروپاییاست که در دوره
قاجار به ایــران آمد و شاهد برخی تغییرات در
فرهنگ و آداب ایرانیان بود؛ مطالعه روایتهای
او از این تغییر ،خالی از لطف نیست«.در ایران،
شاه ،وزیران ،اعیان و اشراف مانند افراد و رعایای
معمولی ،عادت دارند طبق سنت متداول و به

حکایتیکمؤسسهمالیدوکاره!

شکست خوردن
پسامتیک از
کمبوجیه
نگاره ای منسوب
به فتح مصر توسط
ایرانیان .کمبوجیه در
تصویر با نیزه ای بلند
در حال ضربه زدن
به پسامتیک سوم
فرعون مصر  ،است
که مغلوب تدبیر
فرماندهان پارسی
شده است .افرادی که
پشت سر کمبوجیه
ایستاده اند ،احتماال
بزرگانمصریهستند
که در انتظار مجازات
به سر می برند.

(منبع :تاریخ تمدن ویل
دورانت)

آن ســوی دریــای مدیترانه تأمین میکردند.
سربازان مزدور یونانی ،در مصر صاحب زمین
میشدندوفرعوندلخوشبودکهمیتواندبرای
دفعحمالتمهاجمان،رویآنهاحسابکند.
امادرستزمانیکهکمبوجیه،لشکریانبوهرااز
اقواممختلفتابعامپراتوریهخامنشیتدارک
دید ،وضع به طرز دهشتناکی برای پسامتیک
تغییرکرد؛اوشانسپدرش،آمازیسرانداشت.
خاورنزدیکباتقابلمیانفینیقیهاودیگراقوام،
بهآشوبکشیدهشدوباراندازهایتجاریمهمی
مانندشهر«غزه»درفلسطین،دچاررکودجدی
شدند .مدتی بعد ،پذیرش سروری ایرانیان از
سوی دریــانــوردان کهنهکار فینیقی ،وحشت
را به جان پسامتیک انداخت .او میدانست
که اگر ارتــش ایــران با حمایت نیروی دریایی
فینیقیه ،قصد عبور از مدیترانه و پیاده شدن در
دلتای رود نیل را داشته باشد ،کار چندانی از
دست مصریها بر نمیآید .همزمان ،یونانیان
مزدور ،ترجیح دادند صحنه را به نفع ایرانیان

ترککنندوارتشپسامتیکرایکدستمصری
باقیبگذارند.درهمینحال،اعرابشمالشبه
جزیرهعربستان،باکمبوجیههمپیمانشدندتا
راه را برای ارتش ایران ،از طریق صحرای سینا
باز کنند؛ هــزاران شتر به خدمت گرفته شد تا
مسیر پشتیبانی ارتش کمبوجیه را باز نگه دارد
و به صورت مداوم ،به ایرانیها آب برساند .از آن
سو ،فینیقیها نیز کشتیهای مملو از سربازان
هخامنشی را به سوی سواحل مصر راندند.
اوضاعهرلحظهوخیمترمیشد.
▪ضربه گربه ای!

پسامتیک ،ارتــش خود را در دلتای رود نیل،
در نزدیک ترین نقطه به ورودی صحرای سینا،
مستقرکرد.شایدفرماندهانشبهاوگفتهبودند
ارتشی که از صحرای به آن هولناکی میگذرد،
دیگر چیزی برای گفتن ندارد! اما وقتی هزاران
سرباز کمبوجیه ،قبراق و سرحال در مقابل
مصریهاصفبستند،پسامتیکفهمیدکهپایان

دودمــان «سئیت» فرا رسیده است .مصریها
لشکریانمنظمخودرابهسویارتشتابندندان
مسلحکمبوجیهپیشراندند؛امااتفاقیعجیب،
مصریها را شوکه کــرد .سپرهای سربازان
ایران ،منقش به تصویر گربه بود! موجودی که
در اساطیر مصری و در آیین فراعنه ،قداست
خاصی داشــت .شاید اگــر مـــزدوران یونانی،
سپاه پسامتیک را ترک نکرده بودند ،او نگرانی
چندانینداشت؛امابعیدبودمصریهابهطرف
تصویر یکی از الهههای مهمشان تیر بیندازند یا
با شمشیر روی آن بکوبند! این ترفند عجیب که
ریشه در شناخت فرماندهان ایرانی از فرهنگ
مصری داشت ،کار خود را کرد؛ وقتی ارابههای
جنگی ایــرانــیــان بــه حرکت درآمـــد ،کابوس
هولناک پسامتیک تعبیر شد؛ سربازان ایرانی
با سپرهای گربه نما ،تیر خالص را به پیکر یکی
از دودمانهای قدرتمند فراعنه وارد کردند و
سرزمین زرخیز مصر ،توسط ایرانیان فتح شد؛
فتحیکهتااواخردورههخامنشی،پایدارماند.

قاب تاریخ

غذاخوردنباچنگالباباآدم!
رسم پدران خود ،با چنگال بابا آدم(انگشتان)
غذا بخورند! البته موضوع مربوط به سنتها و
آداب و رس ــوم اس ــت .ب ــرای یــک نفر ایــرانــی،
فروبردن انگشتان دستش در دیسی پر از برنج که
دور تا دور آن مهما نهای دیگر نشستهاند و
شکمی از عزا در میآورند ،همانقدر عادی است
که برای یک اروپایی دور سفرهای که روی میزی
چیده شده است ،نشستن و با کارد و چنگال غذا
خوردن .صدراعظم ،چون با سبک غذاخوردن
فرنگیها آشنایی داشت ،خواست قبل از عزیمت
شاه ،غذاخوردن با کارد و چنگال را به شاه یاد

گزارش تاریخی

ساختمان بانک استقراضی روس در تهران

شکستمصریانباسپرهایگربهنشان!

تاریخچهکتابخانهآستانقدس
بهروایتاسناد
رودســری  -کتاب
«تاریخچه کتابخانه
آســــــتــــــان قــــدس
رضوی :برپایه اسناد
از صفوی تا قاجار»
روایــــتــــی مــســتــنــد
از تـــاریـــخ یــکــی از
مهمترینوکهنترین
کتابخانههای جهان
اسالم است .این کتاب که به همت الهه محبوب
فریمانی و با نظارت شورای پژوهش و انتشارات
ســازمــان کتابخانهها ،مــوز ههــا و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی ،مجال انتشار یافته است،
مجموعهای از اسناد منحصر به فرد و دست اول
پیش روی پژوهشگران و عالقهمندان قرار
را ِ
میدهد .شیوه ارائــه مطالب ،بر اســاس توالی
تاریخی است و مؤلف ،مبنای عرضه مستندات
خود را دورههای حکومت دودمانهای مختلف،
به ترتیب زمانی ،قرار دادهاست؛ صفویه ،افشاریه
و در نهایت ،عصر قاجار .با توجه به تداوم حاکمیت
افشاریه بر مشهد ،طی دوران حکومت کریمخان
زند بر ایران ،مؤلف اطالعات مربوط به بازه زمانی
اقتدار زندیه را هم در فصل افشاریه منعکس کرده
است .یکی از ویژگیهای مهم این کتاب ،عرضه
اطالعاتی تازهیاب درباره نحوه اداره کتابخانه
و چارت سازمانی آن است که در کمتر منبعی
یافت میشود .مؤلف با حوصله و دقت خاصی،
این اطالعات را در قالب جدو لهای مختلف
تنظیم کرده و از خیر جزئیترین اطالعات که نام
و نشان کتابداران و خدمتگزاران کتابخانه است
هم ،نمیگذرد .شیوه نگارش کتاب ،شیو های
دلچسب و نــشــا طآور اســت و باعث خستگی
مخاطب نمیشود .از دیگر ویژگیهای این
کتاب ،اختصاص یک فصل ،به مقایسه تطبیقی
و نتیجهگیری ،با استناد به مطالب ارائه شده در
کتاب است؛ رویکردی که بر اعتبار پژوهشی اثر،
بسی افزوده است.
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دهد .به این منظور ،ضیافتهایی ترتیب داد و
طــی آن شخص ًا نقش تعلیم غــذا خـــوردن به
ملتزمین رکاب را به عهده گرفت .به مدت یک
هفته کــه درب ــاریه ــا غــذا خـــوردن بــه سبک
فرنگیها را تمرین میکردند ،شاه پشت دیوار
نازکی مینشست و به منظور یادگیری درسهای
صدر اعظم ،از چند سوراخ کوچک ،غذاخوردن
آنان را نظاره میکرد» .
آدمهاوآیینهادرایران(سفرنامهمادامکارالسرنا)؛
کارالسرنا؛ترجمهعلیاصغرسعیدی؛تهران؛
نشر زوار1362,؛ صص76-77

تصویریکمتردیدهشدهازاحمدشاهقاجار
آن واپسین شاه دودمان قاجار است .این عکس احتما ًال
نگارهای که مشاهده میکنید ،از ِ
شش سالگی او را نشان میدهد .احمدشاه ،پس از فتح تهران به دست مشروطهخواهان و
عزل پدرش ،محمد علیشاه ،در سال  1288و در حالی که تنها  12سال داشت ،از سوی
شورای فاتحان تهران به شاهی انتخاب شد؛ اما تا 18سالگی رسم ًا به تخت ننشست .او که
فرجامکارپدررادیدهوتمامدوراننوجوانیوجوانیخودراتحتتأثیرسخنانناامیدکننده
ناصرالملک،نایبالسلطنهاش،گذراندهبود،بهفردیمنزویوبیمیلورغبتبهادارهامور
تبدیلشد.احمدشاهبعدهابهاروپارفتودرسال،1308در 33سالگی،براثرورمکلیهدر
پاریسدرگذشت.جسداوبهکربالمنتقلودرهمانجادفنشد.

رقابت دولتهای استعماری در ایران ،از عهد قاجار
به بعد ،رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛ رقابتی که
عم ً
التقسیمایرانبهسهمنطقهنفوذرادرپیداشت.
طبق قرارداد ،1907شمال ایران در اختیار روسیه
تزاری بود ،جنوب ایران زیر نفوذ انگلیسیها قرار
گرفتومرکزایران،ظاهر ًابهعنوانمنطقهبیطرف،
اما در واقع ،منطقه حایل میان دو دولت استعماری،
اعالم شد .به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایــران ،این رقابتها ،نتایج متعددی را به
همراه داشت که یکی از آن ها ،واگــذاری پیدرپی
امتیازاتگوناگونبهبیگانگانبود؛حکایتتأسیس
بانک استقراضی روس هم ،در همین راستا قابل
تحلیل و بررسی است؛ هنوز جوهر اعطای امتیاز
بانکشاهنشاهیوتأسیسآنبهانگلیسیهاخشک
نشده بود که روسهــا نیز خواستار تأسیس بانک
استقراضی در ایــران شدند؛ چشم و همچشمی
تا جایی پیش رفــت که روسهــا ،امینالسلطان،
صدراعظموقترامتهمکردهبودندکهبیشازاندازه
بهانگلیسیهانزدیکشدهاست.روسهاباالخرهبا
تهدیدوتطمیع،توانستندتوسطیکیازاتباعخودبه
نام ژاک پولیاکوف ،در سال۱۲۶۹ش (۱۸۹۰م)،
پیشنهاد آوردن سرمایه به ایــران و تأسیس بانک
استقراضیرابهتأییدناصرالدینشاهبرسانندواونیز
اجازه دایر کردن شرکتی به نام انجمن استقراضی
ایران و صدور امتیازنامهای را در این زمینه ،به مدت
 ۷۵سال،صادرکرد.البتهبایدتوجهداشتکهقاعدت ًا
قرارنبودتأسیساینبانک،برایایرانگردشمالی
خاصی ایجاد کند .مدتی بعد ،صاحبان بانک تمام
سهام آن را به سنپترزبورگ منتقل کردند و اندک
امیدبرخینخبگانایرانیبرایتأثیرمثبتتأسیس
بانکاستقراضیدرچرخهتجارتبینالمللیایران
نیز ،از بین رفت و بانک ،به طور کامل به ابزاری در
مسیر تأمین مطامع سیاسی دولت روسیه تزاری
تبدیل شد.بانک استقراضی در ظاهر یک مؤسسه
اعتباریومالیبود،امادرنهان،کارکردسیاسیمتأثر
از سیاست گذاری سنپترزبورگ را دنبال میکرد
و عم ً
ال ،سرکنسول روسیه در ایران ،تمامی عملکرد
بانکرازیرنظرداشت.بااینحال،بانکبرایخالی
نبودنعریضهوبازهمبهمنظورتأمینمطامعسیاسی
و اقتصادی دولــت تــزاری ،برنامههای اقتصادی
را با دولت و اتباع ایرانی و بهویژه تجار و مالکان و
سرمایهداراندنبالمیکردودراینمسیر،ازسیاست
اعطایوا مبهمالکانایرانیبهرهمیبرد.بانکهنگام
ارائــه این قرضهها ،خوب دریافته بود که بسیاری
از وامگیرندگان ،این توانایی را ندارند که وامها را
بازپرداخت کنند؛ با این پیش فرض ،هنگام اعطای
وام ،از آن ها وثیقههای سنگین دریافت میکرد و
بعدها ،زمانی که مالکان نمیتوانستند این وامها را
بازپرداخت کنند ،امالک آن ها را متصرف میشد.
بانک استقراضی با هدف کارشکنی اقتصادی،
مالیاتهایی را که از ایرانیان دریافت میکرد ،در
اختیار دولت نمیگذاشت و برای اعتراضهای گاه
و بیگاه دولتمردان ایرانی هم ،پشیزی ارزش قائل
نبود .این بانک ،با فروپاشی امپراتوری تزار ،پس از
انقالب 1917روسیه،ازسویدولتشوروی،باتمام
مستغالتش،بهدولتایرانواگذارشد.

