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ارتش ایران هخامنشی

مقدمه
امپراتوری ایران در روزگار هخامنشی به مدت تقریبًا دویست سال، از نیمة سده ششم تا 
نیمة سده چهارم پ.م، بر خاور نزدیک و مدیترانه خاوری تسلط داشت. این بزرگ ترین 
جهات  بسیاری  از  و  بود،  دیده  خود  به  روزگار  بدان  تا  جهان  که  بود  امپراتوری ای 
یونانیان  دریچة چشم  از  تنها  طوالنی  مدتی  برای  ما  می رفت.  شمار  به  نیز  موفق ترین 
باستان به ایران نگریسته ایم. مورخان یونانی منبع اساسی اطالعات در بارة ایرانیان بوده اند 
و حتی امروزه نیز چنینند. این چشم انداز بدین معنی بود که ایران از دیرباز با دیدگاهی 
خصمانه نگریسته می شد؛ و چون اتحادیه ای از دولتشهرهای یونانی مانع از گسترش این 
امپراتوری در باخترزمین گردید و حملة یونان نیز سرانجام این امپراتوری را سرنگون 
ممکن  که  دیدگاهی  هستند،  دشمنانی شکست خورده  ایرانیان  غربی ها  دید  از  ساخت، 
است به سادگی هرچه تمام تر، همة دستاوردهای نظامی آنان را پنهان سازد. خوشبختانه 
منابع دیگر به گونه ای فزاینده در دسترس قرار می گیرند تا این دیدگاه متعصبانه یونانی  ها 
را تصحیح کنند و ایجاد و ترسیم تصویر درستی از سازمان نظامی هخامنشی ها ممکن 
شده است، تصویری که با وجود این هنوز هم به گونه ای گریزناپذیر به شدت وابسته به 

منابع یونانی است.

زمینة تاریخی
پارس ها و پسرعموهای مادی ایشان، نخستین بار در نوشته های آشوری سده نهم پ.م 
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گام به تاریخ گذاردند. در آن زمان پارس ها در جایی که اکنون کردستان ایران است ساکن 
بودند و مادها در نقطه ای جنوبی تر در کوه های زاگرس جای داشتند. این که آن ها چه 

مدت در این مناطق ساکن بوده و از کجا وارد خاک ایران شده اند، هنوز نامعلوم است.
در آغاز مادها به مراتب قوی تر از پارس ها بودند. آن ها در سده هفتم پ.م پادشاهی 
اکباتان(  یونانی  به  کنونی،  )یا همدان  پایتختی هگمتانه  به  و  ایران  باختر  در  نیرومندی 
بر پای داشتند و همزمان پارس ها را نیز مطیع ساختند. ارتش ماد در اتحادی با بابلی ها در 

612 پ.م نینوا را تسخیر و امپراتوری آشور را نابود ساخت.
متأسفانه دانسته های ما از این سلسله اندک است. سازمان اداری و نظامی  آن ها البد 
بوده  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  هخامنشی  امپراتوری  نظامی  و  اداری  سازمان های  بعدها 
ـ اصطالحاتی مانند ساتراپ ]شهرب[ مادی به نظر می رسندــ اما ما اطالعات مشروحی  ـ
از این سازمان نداریم. مرزهای خاوری پادشاهی ماد نامشخص هستند. برخی دانشمندان 
عقیده دارند که پادشاهی ماد، باکتریا را نیز شامل می شده است اما برخی دیگر باکتریا را 
کشوری مستقل می دانند. مادها در غرب، قلمرو اورارتو را )که ارمنی ها از پیش در حال 
وارد شدن بدان بودند( تصرف کردند و با قلمرو لیدیه به نبرد برخاستند که به تثبیت 

مرزهای آنان در ساحل رود هالیس ]قزل ایرماق کنونی[ در مرکز آناتولی انجامید.
پارس ها در این زمان زیر فرمان شاهان دودمان هخامنشی و تحت حاکمیت عالی 
مادها بودند. شاهان پارس خود را با دو عنوان معرفی می ساختند، »شاه پارس« و »شاه 
اَنشان«. مدت ها تصور می شد که این دو عنوان، معرفی کنندة دو شاخة این دودمان باشند، 
اما کتیبه هایی که در سال 1972 پیدا شد، اَنشان را شهری در پارس )استان فارس کنونی( 

معرفی می کنند و اشاره بدین دارند که تنها یک قلمرو پارسی وجود داشته است.
پادشاهی غیر مستقل پارس ها را کوروش ملقب به بزرگ، که فرزند کمبوجیه پارسی 
و ماندانا، دختر ایشتوویگو، شهریار ماد، بود، به یک امپراتوری بدل ساخت. کوروش در 
حدود 550 پ.م با یاری یک مادی متمرد در ارتش این کشور، سر به شورش برداشت و 
پدربزرگ خود ایشتوویگو را سرنگون ساخت. این امپراتوری جدید پارسی تا اندازه ای 
از جایگاهی عالی بهره مند  تازه بود و مادها همچنان  با مدیریتی  پادشاهی مادی  همان 
بودند. کوروش در 546 پ.م فتوحات خود در آناتولی باختری را که در حاکمیت کرزوس 
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در  نبردهایی  با  بود،  لیدیه ای 
خاور ایران ادامه داد و در 539 
در  آن  متصرفات  و  بابل  پ.م 
عراق و سوریه تا مرزهای مصر 

را تصرف کرد.
برخی منابع معتقدند کوروش 
اداری  سازمان  و  ارتش  در 
ویژگی های  برخی  هخامنشی 
معلوم  اما  کرد،  ایجاد  متمایز 
تا  حقیقتًا  امور  این  که  نیست 
بوده است.  کار وی  اندازه  چه 
530 پ.م  تابستان  در  کوروش 
در  که  شد  کشته  حالی  در 
با  نبرد  حال  در  مرکزی  آسیای 
دیگر  روایتی  به  و  ماساگت ها 

علیه دربیک ها بود.
جانشین  و  فرزند  کمبوجیه، 
مصر  سائیتی1  قلمرو  کوروش، 
را به تصرف درآورد، جایی که 

قرار بود یکی از سرکش ترین ایاالت امپراتوری هخامنشی باشد، اما در تصرف اتیوپی، 
این امپراتوری تحت نفوذ مصر در مروئه،2 ناکام ماند. او در سوریه و در راه بازگشت 
به میهن جان سپرد و به دنبال آن دوره ای از خشونت و سرکشی رخ داد. در پایان این 
اورنگ  بر  استواری  با  بود،  از شاخة دیگر خاندان هخامنشی  زمان، داریوش که فردی 

Saitic .1: از نام شهر Sais در بخش باختری دلتای نیل که هنگام تسخیر این کشور به دست ایرانیان، پایتخت 
بود.

Meroe .2: شهری در دویست کیلومتری شمال خارطوم، پایتخت سودان.

شاه  کوروش،  مهر  از  )آ(  امپراتوری.  از  پیش   :1 تصویر 
اَنشان، احتماالً پدربزرگ کوروش بزرگ )نظر کوک(. )ب( 
سوار کماندار، جزئیات زینت های صفحات یک نیام زرین 
اشیاء عمدتاًً هخامنشی،  از  از گنجینة جیحون )مجموعه ای 
شمالی  کرانه  در  میالدی  نوزدهم  سده  در  احتمااًل  که 
نیام ممکن است  جیحون در سغد باستانی یافت شد(. این 
بوده  ـ ششم پ.م  هفتم  از سده های  و  مادها  ساخته های  از 
از شاهان ماد است چون کالهخود  احتمااًلً  باشد. کماندار 
از  وی همانند تاج های آشوری است. )پ و ت( مادهایی 
)ث(  پ.م.  هشتم  سده  اواخر  آشوری  برجسته نگاری های 
نزدیک  گورصخره  یک  از  کاهنی  احتمااًل  مادی،  فردی 
پ.م  ششم  یا  هفتم  سده های  از  زاگرس  در  ذهاب  سرپل 
که برخالف تصاویر آشوری، جامه ای همانند ماد های دورة 

هخامنشی به تن دارد.
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شهریاری نشست و نظم را به امپراتوری بازگرداند. او ادعا کرد که غاصبی را از تخت به 
زیر کشیده است و سپس در یک دورة یکساله به نوزده نبرد دست یازید و نُه پادشاه را به 
اسارت درآورد. بازسازی رویدادهای این دوره تا حد زیادی بستگی به باورداشت ها در 
بارة گزارشی دارد که از داریوش در یک سنگنوشته ]بیستون[ باقی مانده است. بسیاری از 
متخصصان گمان می کنند کسی را که داریوش سرنگون ساخت، وارث قانونی کمبوجیه 

بوده است.
داریوش اول، آخرین شاهی بود که به گونه ای چشمگیر مرزهای امپراتوری هخامنشی 
را گسترش داد. وی پس از نبردهایش علیه شورشیان، طی جنگ هایی در خاور، سکاهای 
تیزخود را مطیع ساخت که یکی از قبایل متعدد سکاهای کوچرو بودند و بخش هایی 
از شمال باختری هند را به امپراتوری هخامنشی ملحق کرد. نبردهای وی علیه سکاهای 
اروپایی در غرب )در حدود 512 پ.م(، شکستی خوارکننده بود اما سرداران وی بیش تر 
در  یونانی  ایونی های  بزرگ  شورش  را  پیشرفت ها  کردند.  فتح  را  مقدونیه  و  تراکیه1 
499 پ.م، که مورد حمایت آتنی ها و ارتریایی ها2  بودند، متوقف ساخت. ایونیه، کاریا 
تصرف  به  هرچند  شد  کشیده  آتش  به  لیدیه  پایتخت  سارد  رفتند،  دست  از  قبرس  و 
]یونانی های شورشی[ در نیامد. اما زمانی که داریوش به ساماندهی ناوگانی پرداخت که 
قادر به رو در رویی با ایونی ها بود، شورش به آهستگی سرکوب گردید. داریوش برای 
ـ خاکی مستقیمی دست یازید که برای آن به ویژه  انتقام جویی از آتن و ارتریا، به حملة آبی 
به نیروی اسب متکی بود. این ارتش در 490 پ.م از طریق دریا به راه افتاد و همة جزایر 
را به تصرف درآورد. داتیس، فرمانده پارسی، به ارتریا حمله و آن را تصرف کرد. معابد 

شهر را به آتش کشیدند و سکنه آن تبعید شدند.
با این حال، داتیس با حرکت به سوی آتن در ماراتون پیاده شد اما حاصل آن، تنها 
شکست ارتش در یک حملة غیرمنتظره و سریع هوپلیت های آتنی، سربازان سنگین اسلحه 
یونانی، بود. در آن زمان احتماالً این شکست را همچون عقب نشینی کوچکی در میدان 
نبرد می نگریستند اما در حقیقت نخستین پیروزی عمدة یونانی ها در نبردهای بزرگ با 

Thrace .1: منطقه ای در جنوب شرقی بلغارستان، شمال شرقی یونان و بخش هایی از قسمت اروپایی ترکیه.
Eretreia .2: منطقه ای در یونان.
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ایرانی ها بود. داریوش آشکارا در آرزوی انتقام شکست ماراتون بود اما شورش مصر مانع 
وی شد. او در 486 پ.م درگذشت.

خشایارشا، فرزند داریوش، در آغاز مجبور بود به مقابله با شورش بابل بپردازد. اما 
زمانی که وی این کار را به انجام رساند، سپاهی بزرگ فراهم آورد. تنها امر مسلم در بارة 
ابعاد این ارتش این است که به سبب بزرگی بی سابقة خود یونانی ها را در هم شکست. 
این ارتش در بهار 480 پ.م از آسیای صغیر به راه افتاد و از روی پلی ساخته شده از 
قایق، از تنگة هلسپونت1 گذشت و از طریق تراکیه و شمال یونان به راه افتاد و ناوگانی 
آن را پشتیبانی و تدارک می کرد. کشورهای شمال یونان تابع شدند و برخی، سربازانی 
از  اسپارتی ها، که  فرماندهی  به  مدافع  نیرویی  آوردند.  فراهم  ارتش هخامنشی  برای  را 
گذرگاه ترموپیل دفاع می کرد، در هم شکسته شد و ناوگان متحد یونان وادار گردید تا از 
جایگاه مجاور خود در آرتمیسیون عقب نشینی کند. خشایارشا آتن را، که بیش تر مردم 

آن را ترک کرده بودند، به تصرف درآورد.
در  را  ناوگان خشایارشا  متحد،  یونانی های  بود؛  ایرانیان  موفقیت های  پایان  این  اما 
ساالمیس شکست دادند. بدون این ناوگان، خشایارشا نه امیدی به فتح پلوپونز داشت 
با بیش تر سپاه عقب نشینی  این  رو همراه  از  از تدارک ارتش خود مطمئن بود و  نه  و 
کرد و مردونیوس را با نیرویی بزرگ از سربازان برگزیده در یونان باقی گذارد. در 479 
پ.م مردونیوس با ارتش متحد یونان در پالته واقع در بیوتیا درگیر شد اما پس از چند 
موفقیت اولیه، شکست خورد و کشته شد. باقیماندة ایرانیان از طریق یونان و تراکیه به 

آسیا عقب نشینی کردند.
متحدان  دادند.  نبرد موکاله شکست  ایونی و در  را در  ایرانیان  یونانیان،  بعد  اندکی 
یونانی به رهبری آتن، ایرانیان را از تراکیه، ایونی و قبرس بیرون راندند و در حدود 466 
پ.م آن ها را در کنار رود اوریمدون در پامفیلیا شکست دادند و به پشتیبانی از شورش 
مصر پرداختند تا این که در سال 449 پ.م اردشیر اول، جانشین خشایارشا، مذاکرات 

»صلح کالیاس« را با آتنی ها آغاز کرد.
زود  خیلی  را  دوم،  وی، خشایارشای  فرزند  درگذشت.  424 پ.م  در  اول  اردشیر 

Hellespont .1: داردانل امروزی.
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برادر نامشروعش ُسغدیان به قتل رساند و خود نیز جایش را به یکی دیگر از فرزندان 
نامشروع اردشیر داد که به عنوان داریوش دوم به تخت نشست. از این به بعد شورش های 
بیش تری در ماد و در کادوس در کرانه های دریای مازندران روی داد و شورشی بزرگ 
در 404 پ.م در مصر، استقالل این کشور را به دنبال آورد. چنین پنداشته می شود که از 
این زمان، سرزمین های دورافتاده جدایی خود از امپراتوری هخامنشی را آغاز کردند. مثاًل 
در 400 پ.م بیش تر کرانه های جنوبی دریای سیاه مستقل گردید. در سده چهارم پ.م 
بودند و  این دوره مستقل  بیتونیا در بیش تر  تراکیه ای  یافت؛ شاهان  جدایی ها گسترش 
در زمان فتوحات اسکندر مقدونی، خوارزم و هند مدتی بود که از امپراتوری هخامنشی 

جدا شده بودند.
در 412 پ.م ایرانیان، در اتحادی با اسپارت برای متوقف ساختن آتن در دریای اژه، 
مداخله در امور یونان را بار دیگر آغاز کردند. در حدود 408 پ.م کوروش کوچک، 
فرزند داریوش دوم، کارگزار هخامنشی ها در آسیای صغیر گردید. اما زمانی که برادر وی 
به عنوان اردشیر دوم بر تخت نشست، کوروش این پایگاه قدرت خویش را در کوشش 
برای دستیابی به تاج و تخت به کار گرفت. او ارتشی از مزدوران یونانی فراهم آورد 
و به سوی خاور به راه افتاد اما تنها دستاورد وی، شکست و مرگ در کوناکسا در بابل 
بود. یونانیان که اکنون گزنفون آتنی یکی از فرماندهان ایشان بود، با نبرد راه خود را از 
درون امپراتوری هخامنشی و از میان قبایل مستقل گشودند تا به دریای سیاه رسیدند و 
به گونه ای حماسی، ضعف ارتش هخامنشی را نمایان ساختند. برخی از آن ها به خدمت 
اسپارت درآمدند که از کوروش کوچک پشتیبانی کرده و اکنون در آسیای صغیر با ایرانیان 
در حال جنگ بود. اما اسپارت نمی توانست مدتی طوالنی هم در برابر ایرانیان بایستد 
گردید،  منعقد  شاهنشاه«  »صلح  در 386 پ.م  و چون  یونانی،  دشمنان  برابر  در  هم  و 

شهرهای یونانی آسیا بار دیگر تحت حاکمیت ایرانیان قرار گرفتند. 
متعدد  شورش های  نیز  و  مصر  فتح  برای  پیاپی  کوشش های  شاهد  بعدی  دهه های 
ساتراپ های ایرانی در آسیای صغیر بود. به نظر می رسد در دهه های 360 و 350 پ.م 
همین که ساتراپی صلح می کرد یا مطیع می شد ساتراپ دیگری دست به اسلحه می برد. در 
کاریا، ارمنستان و دیگر سرزمین ها، ساتراپ های به ظاهر وفادار، دودمان های موروثی خود 
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را پی افکنده بودند. اردشیر سوم که در 358 پ.م به تخت نشست، سرانجام آناتولی را آرام 
ساخت و حتی موفق شد در 343 پ.م مصر را نیز بازپس گیرد. اما درست در زمانی که به 
نظر می رسید مرزهای ایران هخامنشی در حال بازگشت به وضع اول است، دشمن تازه ای 

سر برآورد و فیلیپ مقدونی در 336 پ.م ارتشی را به آسیای صغیر فرستاد. 
در همان سال داریوش سوم در ایران و اسکندر سوم ]اسکندر مقدونی[ در مقدونیه 
بر تخت نشستند. اسکندر در 331 پ.م با خزانه ای تهی و چیزی که ارتش کوچک و 
ناچیزی به نظر می رسید به آسیا تاخت. او در کرانه رود گرانیکوس نیروی ساتراپی های 
محل را شکست داد و بدون مواجهه با چندان مقاومتی، آناتولی را درنوردید. داریوش 
سپاهی بزرگ فراهم آورد و در گذرگاه های شمال سوریه با مانورهایی بر اسکندر سبقت 
جست، اما در نبرد ایسوس به گونه ای قاطع شکست خورد. در حالی که اسکندر سوریه 
و مصر را امن کرده بود داریوش سپاه بزرگ دیگری را فراهم آورد که در آن سربازانی از 
خاوری ترین استان ها که در نبرد ایسوس نبودند حضور داشتند، اما او دگربار در گوگمل 
شکست خورد. داریوش در حالی که به سوی خاور می گریخت به دست بسوس ساتراپ 
بسوس  اما  شد.  کشته  کند،  رهبری  را  مقاومتی  ایران  شرق  در  می کوشید  که  باکتریا، 

موفقیتی به دست نیاورد و همة امپراتوری هخامنشی به چنگ مقدونی ها افتاد.

تصویر 2: شاه بزرگ و پیروزمند، داریوش اول، در کتیبه تبلیغاتی بیستون که بردیای »دروغین« را زیر 
پای دارد و در برابر وی شاهان شورشی شکست خورده قرار گرفته اند. اسکونخة سکایی بعداً به آن ها 

افزوده شده است.
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منابع
به  اندک  بسیار  خود  ایرانیان  دارد.  ناهمگون  سرشتی  هخامنشی  نظامی  تاریخ  منابع 
تاریخ نگاری پرداختند، گرچه برخی سنگنوشته های شاهی به واگویی رویدادها می پردازند. 
سازد،  منظم  را  رویدادها  توالی  که  منسجم،  واگویی  یک  ]ایجاد[  برای  ما  حال  این  با 
اتکا داریم. نخستین و بزرگ ترین این مورخان، هرودوت  نیز به مورخان یونانی  هنوز 
است که به عنوان زمینه ای برای داستان اصلی خود، نبردهای بزرگ ایران و یونان، به 
تشریح برپایی امپراتوری هخامنشی پرداخت. در روزگار باستان بنا بر رویکردی فکری، 
هرودوت مورخی بی اعتبار پنداشته می شد که بیش تر تاریخ خود را جعل کرده است. این 
نظر دیگر امروزه چندان پذیرفته نیست هرچند کتاب هرودوت را باید با احتیاط خواند 
چرا که وی شاهد عینی رویدادهایی که شرح می دهد نبوده است و بسیاری از منابع وی 
ضد ایرانی بوده اند و انگیزه های وی کاماًل مانند مورخان امروزی نبوده است. دومین منبع 
اصلی، گزنفون است که اثر وی با نام آناباسیس، روایتی عینی از شورش کوروش کوچک 
و بازگشت مزدوران یونانی است؛ تربیت کوروش ]کوروپدیا /کوروش نامه[ وی داستانی 
تاریخی است که در قالب زندگینامه کوروش بزرگ بیان شده است )بخش پایانی آن  که 
در بارة سقوط سازمان های نظامی  ایران از روزگار کوروش است ممکن است اثر خود 

دیوارنگاره ای  داریوش سوم در گردونه اش در  ایسوس.  نبرد  بزرگ در حال گریز در  تصویر 3: شاه 
موزاییکی ]موزاییک ایسوس[ تصویر شده است که رونگاری رومی از یک نقاشی یونانی است.
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گزنفون نباشد(. دیودوروس سیسیلی از دیگر نویسندگان یونانی است؛ گردآورنده ای متأخر 
که »تاریخ جهانی« وی از منابع مختلفی استفاده می کند که برخی موثق تر از مابقی هستند. البته 
مورخان اسکندر اطالعاتی مربوط به واپسین روزهای امپراتوری هخامنشی را ارائه می دهند.

برخی بخش های عهد  را اصالح می سازند.  این تصویر  یونانی  غیر  نوشتاری  منابع 
عتیق به نقل رویدادهای فلسطین زیر سلطه ایرانیان می پردازند، هرچند چیز اندکی در بارة 
امور نظامی می گویند. رویدادنامه های بابلی گاهی تاریخگذاری رویدادها را به گونه ای 
دقیق تر از دیگر منابع ممکن می سازند و برخی دیگر از گلنوشته های بابلی چیزهایی را 
پاپیروس های  برخی  سان  همین  به  می سازند.  آشکار  ایالت  آن  نظامی  سازمان  بارة  در 
نوشته های  ایرانیان می پردازند.  پادگانی مصر زیر سلطة  امور واحد های  بیان  به  مصری 
او می پردازند، شامل  بیان کارهای  به  از سنگنوشته های داریوش که  فارسی، صرف نظر 
گلنوشته های اداری تخت جمشید و فهرست اقوام تابع هستند که نقش آن ها بر گورهای 

شاهی کنده شده است.
در بارة جامه و جنگ افزارهای سربازان پارسی منابع هنری متعددی وجود دارند. آثار 
هنری کاخ های شاهنشاهان ایران، نقوش برجسته تخت جمشید و کاشی های لعابدار شوش، 
پاسداران دربار را نمایش می دهند. تخت جمشید همچنین سربازان ملل تابع ارتش ایران را 
نشان می دهد. گورنگاره های شاهی نشان دهنده اتباعی هستند که اورنگ شهریاری را بر دوش 
دارند و بیش تر آن ها مسلحند و برخی جامه هایی ساده تر از همگنان خود در نگاره های بهتر 
شناخته شده آپادانا به تن دارند و از این  رو ممکن است برای جامه های نظامی، راهنماهای 
بهتری باشند. در برخی گورنگاره ها، ملیت های گوناگون با ذکر نام مشخص شده اند در حالی 

که تشخیص ملیت برخی چهره های نگاره های آپادانا هنوز ممکن نیست.
از  تأثیراتی  گواه  آن ها  از  برخی  که  دارند  وجود  بسیاری  ایرانی  مهرهای  همچنین 
یونان هستند و صحنه های نبرد یا تصاویر دیگری از سربازان را نشان می دهند. پس از 
نبردهای ایران و یونان، سربازان ایرانی به موضوعی عمومی  در سفال نگاری یونانی بدل 
شدند. دیگر نواحی امپراتوری نمایه هایی از جنگجویان محلی خود را فراهم می آورند، 
گورنگاره ها و حجاری های لوکیه آمیزه ای از شیوه های سالحداری ایرانی، یونانی و محلی 

را نشان می دهند که شایسته توجه است.
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سازمان نظامی
اتباع خود برای  از ویژگی های امپراتوری پارس ها آمادگی ایشان جهت اجازه دادن به 
حفظ سازمان های بومی خود، در مواردی بود که تضادی با حاکمیت ایرانی نداشت. این 
امر به زمینه های نظامی  نیز تسری یافت و پارس ها در همة ساتراپی ها از نهادهای بومی 
برای گردآوری سرباز استفاده می کردند. همین امر تشخیص یک سازمان نظامی  متمایز 

پارسی را کاماًل مشکل می سازد.

فرماندهی

شاه  شاهان،  شاه  بزرگ،  »شاه  ــ  داشت  جای  شاه  هخامنشی  نظامی   سازمان  قلب  در 
و  ــ  دورکرانه...«  و  گسترده  بزرگ،  زمین  این  در  شاه  بسیار،  مردمان  با  سرزمین هایی 
انتظار  پارس  از شاهان  تا داریوش سوم، آخرین شهریار،  بنیانگذار سلسله  از کوروش 
می رفت ارتش خود را در نبردهای بزرگ و در میدان جنگ فرماندهی کنند. بدین ترتیب 
بود که داریوش بزرگ ارتش خود را علیه سکاها هدایت کرد، خشایارشا سپاه تازنده به 
یونان را خود فرمانده بود، اردشیر دوم علیه کوروش، برادر شورشی خود، راهی میدان 

نبرد گردید و اردشیر سوم با شورشی ها در فنیقیه و مصر به نبرد پرداخت.
که  نبود  اغلب درست  کند، چون  رهبری  را  نبردها  نمی توانست خود، همة  اما شاه 
سال ها را دور از مرکز حکومتی امپراتوری سپری کند. نبردهای کوچک محلی را ساتراپ ها 
فرماندهی می کردند. نبردهای مهم را فرماندهانی هدایت می کردند که دربار ایشان را به ویژه 
برای هدایت نبرد فرستاده بود؛ اینان بیش تر از اشراف بلندپایه پارسی و اغلب جزو خاندان 
شاهی هخامنشی بودند. برای نمونه مردونیوس که در 492 پ.م در تراکیه جنگید و پس 
از عقب نشینی خشایارشا در 479، ارتش را در یونان فرماندهی کرد، خواهرزاده داریوش و 
نیز داماد وی بود. یکی از فرماندهان در نبرد ماراتون، آرتافرن، برادرزاده دیگر داریوش بود. 
شاهزاده کوروش کوچک را در زمان حکومت پدرش جهت هماهنگ ساختن کوشش های 
ساتراپ های غربی برای مقابله با آتنی ها گسیل داشتند. داریوش سوم به عنوان شاهزاده، 
نیروها را در نبرد در برابر کادوسی های شورشی فرماندهی می کرد. اما دیگر فرماندهان 
عالی رتبه لزوماً پارسی نبودند. نام فرماندهان ذکر شده در سنگنوشته های داریوش در طی 
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شورش های پس از به تخت نشینی 
و  ارمنی  داَدرشیش  شامل  وی، 
همکار  است.  مادی  تخمسپده 
ماراتون،  نبرد  در  آرتافرن  ارشد 
کوروش  دریادار  و  مادی،  داتیس 
بود.  مصری  تاموس  کوچک، 
در  یونان  نظامی  نفوذ  همچنان که 
سده چهارم پ.م در ایران افزایش 
یافت، افسران یونانی که حتی تبعه 
ایران نیز نبودند به مقامات بلندی 
تابع  آنان معموالً  اما  یافتند  دست 
بودند،  خود  پارسی  فرادستان 
در  که  آتنی  ایفیکراتس  همچون 
با مصری ها می جنگید  370 پ.م 

و زیردست فارناباز بود.
ارتش پارس  برخالف یونانیان 
به  جنگی  پرچم های  از  زمان،  آن 
منزلة نشان فرمانده استفاده می کرد. 

 گزنفون در تربیت کوروش می گوید که هر فرمانده پرچمی را بر فراز چادر خود به اهتزاز
 در می آورد. به گفتة پلوتارک در زندگی اردشیر، یکی از مدعیان افتخار کشتن کوروش 
کوچک، فردی از کاریا، که وی را با نیزه زخمی  زده بود، به عنوان جایزه اجازه یافت تا جوجه 
خروس زرینی را بر فراز نیزه و پیشاپیش سپاه حمل کند. چنین به نظر می رسد که گرچه این 
شخص به مقام پرچمدار ارتقا یافت، پرچمی  که پیکر خروسی بود، اما منبع یونانی راوی این 

رویداد اهمیت این موضوع را درنیافت چون سپاهیان یونانی فاقد درفش بودند.
درفش شاهی هخامنشی ها را چون عقابی زرین با بال هایی گشوده وصف می کنند. 
مشخص  را  کوناکسا  نبرد  در  اردشیر  جایگاه  درفش،  این  که  کرد  مشاهده  گزنفون 

پارسی  بزرگ زاده  )آ(  حاکمان.  و  ساتراپ ها   :4 تصویر 
)شهبازی )1975( او را ساتراپ تیسافرن می داند( که بر 
یادمان نرئید در لوکیه نقش شده است )نگاه کنید به تصویر 
او  با  یونانی  هوپلیت  پاسدار  و یک  و یک چتردار   )44
هستند. )ب( ساتراپ آتوفراداتس در حال مالقات، نقش 
تابوت لوکیه ای پایاوا )تصویر 34پ(. )پ( از یک سکه 
از خِری، شاهزاده لوکیه ای کسانتوس، حدود 430ـ410 
پ.م این جا حاکمی  بومی  با کاله و دیهیم پارسی نشان 
داده شده است. )ت( نقشی از یکی از سکه های تیسافرن، 
ساتراپ لیدیه. )ث( نقشی از یکی از سکه های فارناباز، 

ساتراپ داسکولیون.     
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می ساخت. او در آناباسیس این درفش را چونان یک سپر وصف می کند، سپری سبک و 
گرد یا هاللی شکل که بنا بر نوشتة تربیت کوروش روی نیزه ای بلند حمل می شده است. 
نشان پر اهمیت هخامنشی ها نه عقاب بلکه قرص خورشید بالدار همه جا حاضر در هنر 

هخامنشی بود و واژه عقاب بی گمان به همین نقش اشاره دارد )تصویر 5ت(. 

آموزش های نظامی پارس ها

از  آنان  می پردازد.  پارسی  جوانان  نظامی  تعلیمات  بیان  به  کوروش  تربیت  در  گزنفون 
آن ها  می توانست  شاه  که  می دادند  تشکیل  را  دسته هایی  سال  ده  مدت  به  هفده سالگی 
را احضار کند و غالبًا هنگام رفتن به شکار، ایشان را با خود می برد و آن ها هم »کمان 
و ترکش های خود، شمشیری نیام دار یا تبر و سپری ترکه بافت و دو زوبین« به همراه 
به  را  جوانان  که  می نگریستند  جنگ  آموزش  برای  شیوه ای  چون  را  شکار  می بردند. 
تمرین های بدنی، راهپیمایی های طوالنی و کاربرد سالح عادت می داد. از آن ها همچنین 
استفاده  دزدان  کردن  دنبال  یا  تبهکاران  نگهداری و جستجوی  برای  یا  گزمه  عنوان  به 
را  خود  پسران  نیازهای  می توانستند  که  پارسیانی  تنها  که  می افزاید  گزنفون  می کردند. 
تأمین کنند آن ها را برای این نوع تعلیمات می فرستادند. استرابو جغرافیدان که اثر خود 
را در سده نخست پ.م بر مبنای منابع کهن تر پدید آورده است از همین رسوم سخن 
می گوید: »پسران در حال تعلیم به گروه های پنجاه نفره تقسیم می شوند و آن ها را کارداکه 
می نامند چون کاردا به معنی روح مردانه و جنگجو است. آن ها با پرتاب نیزه از روی 

اسب و با کمان و فالخن تمرین می کنند« )استرابو، کتاب پانزدهم، 3، 18(. 
بنا بر هر دو منبع، این تعلیمات به جای این که در سراسر امپراتوری عمومیت داشته 
باشد ویژة خود پارسیان بود )پارس ها ممکن بود عماًل برخی ملل تابع خود را از تعلیمات 
نظامی باز دارند. گزنفون در تربیت کوروش )کتاب هفتم، 4، 15( ادعا می کند که کوروش 
بزرگ بسیاری از ملل تابع را خلع سالح کرد( و در حقیقت ]این تعلیمات[ در میان پارسیان 
که  بودند  آموزش ها چنان گسترده  این  آیا  نمی دانیم  ما  بود.  ثروتمندتر  افراد  به  محدود 
پیاده نظام پارسی، که احتماالً کم اهمیت تر از سواره نظام بود، از آن ها برخوردار شود یا خیر.

دارند،  قرار  در یک وضعیت  و تخت جمشید همه  در شوش  تصویر شده  پاسداران 
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دیگر  جایی  در  که  وضعیتی  پای چپ،  روی  نیزه  ته  و  جلو  در  راست  پای  با  ایستاده 
این وضعیت بسیار مانند حالت آزادباش است و شاید  هم وجود دارد )تصویر 8 ت(. 
نشان دهندة وضعیت سالحداری رسمی، دست کم برای یگان های نظامی اشرافی باشد. در 
مقابل معیارهای آموزشی باالیی که این نگاره ها نشان می دهند، سربازان دون پایه تر هخامنشی 
به مانند دسته هایی پست توصیف می شوند: »چون افسران آن ها با تازیانه از عقب دسته ها 
می آیند و همة سربازان را با ضربه های تازیانه به پیش می رانند« )هرودوت، کتاب هفتم، 
223؛ مقایسه کنید با گزنفون، آناباسیس، کتاب سوم، 4، هنگامی که جنگجویان با ضربات 
تازیانه به پیش رانده می شوند(، اما این روش احتماالً تنها نشان دهندة انضباط سخت ارتشی 

منظم بوده است، تازیانه هایی همسان جیره شراب دسته های صدتایی رومی.

تصویر 5: درفش ها: )آ( پاسداران در برجسته نگاری های درباری در تخت جمشید. شخص نخست حامل 
پرچمی است که به شکل لوحی چهارگوش و بر فراز یک نیزه است. )ب( پرچمداری افتاده، از یک 
کاسه منقوش قرمزرنگ، اثر دوریس،1 احتمااًل دهه 470 پ.م. به شمشیر وارونه پشت شانه پرچمدار، 
سپر باالی سر او و گوش های واقع بر سرپوش وی توجه کنید. )پ( نقش آسیب دیده یک پرچم پارسی 
از موزاییک ایسوس؛2 این نیز ممکن است لوح یا احتمااًل درفشی پارچه ای بوده باشد. )ت( بازسازی 

پرچم شاهی هخامنشی، نشان بالدار اورمزد بر صفحه ای زرین و بر فراز نیزه.

Douris .1، سفال نگار یونانی سده پنجم پ.م.
2. موزاییکی که صحنة نبرد ایسوس را نشان می دهد و در این اثر به دفعات به آن اشاره شده است. این 

موزاییک بسیار معروف، در ویرانه های شهر رومی پمپی در ایتالیا پیدا شد.
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یگان های پاسداران

روایت هرودوت از حملة خشایارشا به یونان )کتاب هفتم، 40ـ41( در بر دارنده توصیفی 
از یگان های پاسدار و در حال خدمت آن زمان می باشد.

شاه را دو یگان همراهی می کردند که هر یک متشکل از یک هزار سوار »برگزیده 
از همة پارس« بودند. دیگران را نیز »سواران برگزیدة پارسی« می خواندند. همچنین دو 
با  نیروی برگزیده وجود داشت. یک گروه  پیاده نظام هر یک شامل یک هزار  از  یگان 
نیزه های سر به پایین رژه می رفتند و ته نیزه های آن ها را انارهای زرین زینت می داد و 
گروه دوم که همه از نجیب زادگان پارسی بودند در ته نیزه های خود سیب هایی زرین 
داشتند. هرودوت این سربازان را »نیزه بران« می نامد که معادل پارسی آن باید ارش تی َبَره1 
باشد که از آن به عنوان یگانی ویژه نیزه داران شخصی شاه یاد می شود و نه به عنوان نام 
یک واحد. بخشی از اثر هراکلیدوس کومه ای ادعا دارد که سیب بران، دومین گروه از این 
یگان ها، از میان ده هزار تن سپاه جاویدان انتخاب می شدند اما توصیف هرودوت از شیوة 

رژه، آشکارا نشان می دهد که نیزه بران، دو یگان جدا از سپاه جاویدان بوده اند.
 :amrtaka[ 2سپاه جاویدان، که اسکوندا )1988ب( نام پارسی آن ها را به صورت اََمرتََک
نامیرا[ بازسازی می کند، ده هزار تن از پیاده نظام پارسی بودند که بر اساس کارایی خود، 
از میان همة کسانی که بعد از برگزیدن نیزه بران باقی می ماندند، انتخاب می شدند. این 
نگاه  از قدرت  تغییرناپذیر در همین سطح  به گونه ای  را چنین می نامیدند چون  واحد 
داشته می شد. اگر فردی کشته یا مریض می شد جای خالی وی بالفاصله پر می گردید و 
از این رو نیروی آن هرگز کم تر یا افزون تر از ده هزار تن نمی شد. احتماالً جای خالی در 

میان سپاه جاویدان را کسانی که از میان دیگر یگان ها ارتقا یافته بودند پر می کردند.
صفوف پاسداران در سنگ نگاره های تخت جمشید و کاشی های لعابدار شوش نشان 
نقوش  از  برخی  می دانند.  جاویدان  سپاه  آنِ  از  عموماً  را  شوش  نقوش  شده اند.  داده 
تخت جمشید در جامه های مادی تصویر شده اند، با این حال هرودوت همة این پاسداران 
و  شده  ذکر  وی  نام  که  عالی رتبه ای  افراد  از  یکی  دست کم  اما  می داند،  پارسی نژاد  را 

1. در فارسی باستان -arštibara* از واژة -aršti به معنی نیزه، در فارسی نو »خشت« و - bara همریشه با مصدر 
بردن در فارسی نو.

2. از پیشوند نفی -a و -martaka* از ریشة -mar »مردن« که روی هم به معنای نامیرا و جاودان است.

سازمان نظامی
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با پوششی مادی در سنگ نگاره ها ظاهر  از طریق منابع دیگر می دانیم که پارسی است 
می گردد و از این رو جامة مادی همیشه به مادی بودن داللت نمی کند.  

از سپاه جاویدان به گونه ای مشخص، پس از سلطنت خشایارشا نامی  برده نمی شود. 
عنوان  به  را  نیزه دار  هزار  ده  بزرگ  کوروش  که  می گوید  کوروش  تربیت  در  گزنفون 
پاسداران خود برگزید، نیرویی که »تا به امروز« نیز باقی مانده است. به نظر می رسد که 
منظور گزنفون همان سپاه جاویدان بوده باشد و گویا فکر می کرده است که این سربازان 
هنگامی که وی در 360 پ.م کتاب خود را نگاشت وجود داشته اند. اما این نیرو ها در 
گزارش گزنفون در بارة سرکشی کوروش کوچک وجود ندارند. این سربازان در گزارش 
کوینتوس کورتیوس در بارة دستور داریوش سوم برای رژه وجود دارند اما در هیچ یک 
از آثار دیگر تاریخ نویسان روزگار اسکندر وجود ندارند. به نظر می رسد که کورتیوس در 
این بخش به تقلید از هرودوت پرداخته و از این رو ممکن است در این جا وجود سپاه 

جاویدان نتیجه نوعی ناهمزمانی در توصیف رویدادها بوده باشد.
هرچه بر سپاه جاویدان رفته باشد، توصیف ارتش داریوش سوم نشان می دهد که برخی 
دیگر از یگان های پاسدار تا آن زمان باقی مانده بودند. در نبرد گوگمل، آریان و دیودوروس 
درست  ایشان،  نیزه های  انتهای  در  زرین  سیب های  با  سیب بر  پاسداران  یگان  از  دو  هر 
مانند480 پ.م و یک هزار تن از سواره نظام وابسته یاد می کنند. این وابستگان ممکن است 
همان سواران ایوکایی باشند که اسکندر آن ها را در ارتش خود ادغام ساخت )آریان، کتاب 
هفتم، 3، 6(؛ و نام پارسی آن ها باید هَوَک یا خَوَک بوده باشد )اسکوندا 1988ب(. دیودوروس 

اشاره می کند که عالوه بر این دو واحد، پاسداران شاهی دیگری نیز وجود داشته اند.
را همراهی  نبودند، شاه  نبرد  بودند و زمانی که در  دائمی  نگهبانان، یگان هایی  این 
می کردند یا در پایتخت های متعدد شاهنشاهی مستقر می شدند. اما به نظر می رسد آن ها 
تنها نیروی مرکزی و ثابتی بودند که هخامنشی ها نگهداری می کردند. سنگنوشته داریوش 
در بیستون چنین می گوید: »ارتش پارسی و مادی که با من بودند اندک بودند.« او همچنین 
به »ارتش کوچک مادی که در آن محل بوده اند« اشاره می کند. )این که این ارتش ثابت، 
»پارسی و مادی« نامیده می شود تأییدی است بر این که نگاره پاسداران تخت جمشید که 

جامه مادی به تن دارند بر وجود مادها در یگان های پاسدار داللت می کنند.(
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سپاه  از  احتماالً  شوش،  لعابدار  نگاره های  از  پاسدارانی  )ب(  و  )آ(  هخامنشی:  پاسداران   :6 تصویر 
جاویدان. دو شیوه متمایز رنگ آمیزی و الگو نشان داده می شوند )هرچند گونه های کم اهمیت تری هم 
وجود دارند که احتمااًل به سبب بی مباالتی بوده است( که احتمااًل رزم جامه های دو یگان را نشان می دهد. 
6 آ ردایی زرد و قهوه ای دارد که با گل و بوته تزیین شده است )نگاه کنید به لوح 1آ(. تصویر 6 ب 
جامه ای سفید و زرد و تزیین شده با نقوش تصنعی آتشگاه به تن دارد. پاسداران )پ و ت( در جامه هایی 
نیزه و سپر. کاله خیاره دار که بزرگان پارسی بر سر می گذاردند  با  از آپادانا در تخت جمشید  پارسی 
)نگاه کنید به تصویر 8آ( ممکن است بدین معنی باشد که آنان از نیزه داران بوده اند. دیگر پاسداران در 
تخت جمشید کاله هایی ساده تر دارند. )ث و ج( پاسدارانی در جامه های مادی و پارسی از تخت جمشید 
با نیزه و کمان. )چ( پاسدار پارسی ایستاده در پشت اورنگ شهریاری بر گلدان داریوش، از اواخر سدة 
چهارم، جنوب ایتالیا. دو نیزه وی نشان می دهند که او سوارکاری است که پیاده شده است. )ح و خ( 
تصویر بر خاک افتادگان از موزاییک ایسوس؛ در حالی که نزدیک به گردونه شاهی نشان داده می شوند 
اما ارتباطی با اسب ها ندارند. شاید آن ها پاسداران پیاده بوده باشند. هر دو کاله هایی زرد و جامه های 
قهوه ای تزیین شده با رنگ سفید و جوشن دارند و تصویر 6 خ دارای کمان است. صورت تصویر 6 
خ در سپر مفرغی یک مزدور هوپلیت یونانی بر خاک افتاده، منعکس شده است. من پیش تر )1982( 
این سپر را از آن یک پارسی تشخیص داده بودم اما در حقیقت ساق های عریان یونانی صاحب سپر را 

می توان در پس آن دید. 
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سربازان استان ها

دیگر سربازان پارسی نژاد، سربازان تمام وقت نبودند. داریوش همچنین به »ارتش مردمی« 
پارسی یا کاره به معنی گروه اشاره می کند که پیش از فرا خوانده شدن به خدمت »در 
خانه های خود« هستند. این ها آشکارا نیروهای شبه نظامی، ولی نه سربازان عادی، بلکه 
نیروهای ذخیره ای بودند که زمینی را در ازای خدمت نظامی  در دست داشتند. داریوش 
ـ کمان1 های ایشان را گرفت. نسخة  ادعا می کند که گئوماتای »غاصب« از این مردم، زمین 
بابلی سنگنوشته بیستون، همین واژه را برای ماندگاه های نظامی بابل به کار می برد، که 

در زیر به آن می پردازیم.
در خارج از خود پارس گردآوری سربازان در استان ها کاری نامتجانس بود.

می نامند.  ساتراپی  معموالً  را  آن ها  که  می شد  تقسیم  استان هایی  به  امپراتوری  این 
هرودوت )کتاب سوم، 89( فهرستی از بیست استان را ارائه می دهد که پارس ها آن ها 
را شهربی ]ساتراپی[ می نامند. احتماالً همة جزئیات این فهرست درست نیست اما منابع 
یا ساتراپی ها  این شهربی ها  بارة تصویری کلی فراهم می آورند؛  دیگر، شواهدی را در 
استان هایی نسبتاً بزرگ و اغلب در بر دارنده ملیت های گوناگونی بودند. برای مثال، مصر 
با نواحی مجاور خود در لیبی، یک ساتراپی بود. بیش تر ساتراپ ها نجبای بلندپایه پارسی 
یا مادی و از جمله بستگان شاه بودند. ساتراپی کیلیکیه از این رو یک استثناء بود که به 
خاندان شاهی بومی  آن اجازه داده شد تا زیر فرمان پارس همانند یک سلسلة موروثی 
فرمانروای  خاندان  این  )از  دهد.  ادامه  به حاکمیت خود  سینسیس  لقب  با  و  ساتراپی، 
کیلیکیه ای در پایان سده پنجم پ.م در روایات نامی  برده نمی شود. شاید این خاندان به 

سبب پشتیبانی از شورش کوروش کوچک خلع شده بود.(
نیز  را  حاکم  نایب  یا  هیپارخی  نام  به  زیردستانی  گاه  یونانیان  ساتراپ ها،  از  پس 
می شناختند که نواحی کوچک تر را نگهداری می کردند. در حالی که بیش تر ساتراپ ها 
پارسی بودند، این فرمانروایان کهتر ممکن بود بومی باشند. مثالً سوریه ساتراپی ای بود 
که »اَبَرنهر« یا آن  سوی رود نامیده می شد. ساتراپی اَبَرنهر، مناطقی مانند یهودیه، را در 

1. زمینی که در ازای تعهد خدمت نظامی  در اختیار فرد قرار می گرفت. در ادامه در بارة این واگذاری ها بیش تر 
توضیح داده می شود.



25 سازمان نظامی

فرمان داشت که دارای فرمانروای بومی خود بودند و فنیقیه و شهرهای قبرس را شاهان 
بومی  آن ها اداره می کردند.

این ساتراپ ها نیروهای نظامی و بومی را در استان خود گرد می آوردند و بر سربازان 
محلی فرمان می راندند، با وجود این به نظر می رسد برخی فرماندهان پادگان های بزرگ 
نه در برابر ساتراپ بلکه مستقیمًا در برابر خود شاه پاسخگو بودند. حاکمان زیردست 
ممکن بود سربازان منطقة خود را فرماندهی کنند. آرتمیسیا ملکة هالیکارناسوس، فرماندار 

کهتر ساتراپی کاریا در نبرد ساالمیس، فرمانده کشتی های خویش بود. 
سربازان گردآوری شده در استان های هخامنشی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد. 
نخست اهالی ساتراپی ها که اغلب سواره نظام ایران را تشکیل می دادند. دوم در برخی 
استان ها نیروهایی از ماندگاه های نظامیان بیگانه وجود داشتند که در ازای داشتن زمین، 
به خدمت نظام می پرداختند. سوم پادگان ها که سربازان آن ها اغلب مزدورانی از خارج از 
مرزهای امپراتوری )سربازان یونانی نمونه های آشکاری هستند( یا از مردمان جنگجوتر 
ساکن در مرز ها بودند. این نیروها را بیش تر برای نبردهایی ویژه به خدمت می گرفتند و 

سرانجام سربازگیری در ساتراپی ها، که با فراخوانی سربازان بومی انجام می شد.
نمونه،  بهترین  می داشتند.  نگاه  شخصی  پاسداران  از  یگان هایی  حاکمان  بیش تر 
سواره نظام سنگین اسلحة ششصد نفره کوروش کوچک بود. همچنین اورویتس ساتراپ 
پاسداران  عنوان  به  پارسی  هزار  دارای  اول  داریوش  زمان  در  ایونیه  و  لیدیه  فریگیه، 
شخصی بود. این یگان های پاسدار محلی ممکن است کاماًل جدا از یگان هایی نباشند که 
در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. ما نمی دانیم آنان چگونه نگهداری می شدند، شاید به 

عنوان ساکنان ماندگاه های نظامی، زمین دریافت می کرده اند.
در زمان هخامنشی به بسیاری از سربازان زمین داده می شد و آن ها در ازای آن مکلف 
به انجام خدمات نظامی بودند. با وجود این پیوستگی ظاهری، گزنفون )یا نویسنده پایان 
تا سال های دهة  پارسی  کارآمدی سربازان  که  باور است  این  بر  تربیت کوروش وی( 
360 پ.م کاهش یافته بود: »در گذشته رسم آنان چنین بود که کسانی که زمین دریافت 
کرده بودند باید از دارایی های خود سوارانی فراهم آورند و در زمان جنگ راهی میدان 
به خدمت مشغول  پادگان ها  در  از کشور  دفاع  برای  که  که کسانی  در حالی  می شدند 
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بودند برای خدمات خود پول دریافت می داشتند. اما امروزه حاکمان، سواره نظام را از 
میان گرمابه داران فراهم می آورند، نگهبانان کشیک که غذا پیش ما می گذارند، کسانی که 
آن را برمی دارند، آنان که برای ما الالیی می خوانند تا به خواب رویم، کسانی که در کنار 
میز غذا می ایستند، مشت و مال دهندگان و خدمتکاران ایشان. اینان افرادی هستند که آنان 
را به سواره نظام می فرستند تا در ازای پول برای آن ها خدمت کنند. این افراد، پرشمار 
اما در نبرد ناکارآمد هستند.« گفته می شود که سواره نظام ارتش های پیشین ایران را نجبا 
و مالزمان ایشان فراهم می آوردند اما از آن به بعد این ها را با سربازان حقوق بگیری با 
کارآیی پایین عوض کردند. افالطون در قوانین چنین دیدگاهی دارد: »به ظاهر، نیروهای 
آن ها متشکل از هزاران هزار سرباز است اما همة این هزاران سرباز برای خدمت بی فایده 
هستند. از این  رو آنان به اجیر کردن مزدور و بیگانه می پردازند گویا که هیچ سربازی 

برای خود ندارند و برای نجات خود بدین مزدوران چشم می دوزند.«
از آناتولی و بابل مدارکی در دست است که نشان می دهد سرباز سوار آن منطقه، در 
ازای خدمت در ارتش، زمینی را مالک می شد. هرچند به سختی می توان گفت خارج از این 
نواحی، این شیوه تا چه اندازه رواج داشته است اما این روش برای گردآوری سربازانی 
به کار می رفت که با استانی که در آن سکونت داده می شدند بیگانه بودند و از این  رو 
شاید مناسب ایران نبوده است. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که با گذر زمان برخی از 

زمین های نظامی به دست مردمی افتاد که تمایلی به خدمت در سواره نظام نداشتند.
سواره نظام ایران در آناتولی مستقر بود و گزنفون از سواران هیرکانی که در موسیا 
خدمت می کردند یاد می کند و افراد سواره نظام هیرکانی در نبرد گرانیکوس زیر فرمان 
ساتراپ لیدیه می جنگیدند. آن ها ممکن است ساکنان ناحیه ای از دره فروگیوس در لیدیه 
بوده باشند که به عنوان »دشت هیرکانی« نامیده می شد. این جامعه تا زمانی که سرانجام 
در دورة هلنی جذب ارتش یونانی مقدونی گردید، باقی ماند. آن ها به عنوان هیرکانی های 
موستنی یا مقدونی در نوشته های تاکیتوس مورخ رومی  ظاهر می شوند )رویدادنامه ها، 
کتاب دوم، 47(. هرودوت می گوید که پارس ها پس از شورش ایونی زمین های میلتوس 
را به دست آوردند و برخی جاینام ها نشان دهندة ماندگاه های پارسی در باختر آناتولی 
است )استرابو از دشت کوروش نام می برد و کتیبه ها به روستای داریوش اشاره دارند(. 
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شاید کاتائونیا در جنوب کاپادوکیه ماندگاه پارسی دیگری بوده باشد. اسکوندا )1988آ( 
می گوید که سواره نظام فریگیه ای و کاتائونیایی به احتمال بسیار ایرانی بوده اند نه سربازان 
پیشروی  سبب  به  آن ها  استان  این  که  وجود  با  گوگمل  نبرد  در  چون  بومی،  بی انگیزة 

مقدونی ها جدا شده بود، به داریوش وفادار ماندند.
در بابل ماندگاه های نظامی نشان دهندة تداوم نهادهای کهن امپراتوری نو بابلی اند که 
در زمان امپراتوری هخامنشی  تغییراتی را پذیرفته بودند. شاید برپایی ماندگاه های نظامی 
 در دیگر نقاط، روشی بابلی بوده که پارس ها آن را کامل تر کرده بودند. بیش تر مدارک 
ما بر اساس گلنوشته های متعلق به نیمه دوم سده پنجم پ.م می باشند، اما اندکی از منابع 
بوده است.  برقرار  ناحیه  این  در  ابتدای دوره کمبوجیه  از  این شیوه  که  نشان می دهند 
اگر بابلی های شرکت کننده در نبرد گوگمل با چنین شیوه ای گردآوری شده بودند، پس 

احتماالً این روش تا سقوط امپراتوری هخامنشی ادامه یافته بود.
زمینداران نظامی در بابل در بخش هایی به نام َهترو گروه بندی می شدند که هر یک 
نوعی مجموعه تیول بود که نه به فرد، بلکه به گروهی از سربازان با ملیتی ویژه داده 
زمین،  کمان  یا  بیت کستی  تقسیم می شدند:  تیول جداگانه  نوع  به سه  هتروها  می شد. 
ترتیب  به  یا گردونه زمین که  نارکابتی  بیت  اسپتو، اسب زمین، و  بیت  یا  بیت سیسی 
برای پشتیبانی از سربازان پیاده، سواران و گردونه رانان بودند. )هرچند تیول پیاده نظام، 
ـ زمین نامگذاری شده است، اما astebariâna یا نیزه داران ظاهراً افرادی از طبقات  کمان 
باال نیز بوده اند. شاید آن ها پاسداران پارسی بودند که نیازهایشان را تیول هایی در بابل 
ایلکو  بابلی  بابلی است و واژه کهن  تأمین می کردند.( تیول های گروهی، سازمان کهن 
به عنوان اصطالحی عمومی  برای تیول و بدهی های ناشی از آن به کار می رفت، اما به 
ـ زمین از ابتکارات ایرانیان  نظر می رسد استقرار نظام مند سربازان بیگانه و اصطالح کمان 
افراد بلکه خانواده ها در دست داشتند و اغلب در  بوده باشد. تیول های جداگانه را نه 
دست چندین تیولدار خویشاوند و همبسته قرار داشتند. هر هترو زیر نظر فرماندهی به 
نام سکنو بود که نماینده ای به نام سنو داشت. آن ها بر گردآوری مالیات نظارت می کردند 
چون تعهد تیولداران تنها محدود به انجام خدمات نظامی نبود؛ »مالیات های کامل، یک 
سرباز برای شاه، آرد برای شاه، تاره ]tārra[ و همه انواع بدهی ها برای دربار شاه«. برخی 
مقامات کشوری همانند سربازان از تیول ها بهره مند بودند و برخی زمینداران ساب ساری 
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پرداخت می کردند که نوعی مالیات بود برای پشتیبانی از سربازان، بدون این که خود این 
تیولداران مجبور به خدمت باشند.

برخی از هتروها با نام هایی گمراه کننده شناخته می شدند؛ یکی از آن ها »گیمیرایی« 
]کیمری[ نامیده می شد که قومی  مضمحل شده بود اما افراد آن سکایی بودند که در این جا 
آن ها را با نام پیشینیان استپ نشین ایشان می شناختند. هتروی بابل در زمان هخامنشی 

دارای ملیت های زیر بود:
»کیمری ها«؛ سکاها گیمیرایی  

هندی ها ایندومایی  
آریان ها؟ آرومایی  

»اورارتو ها«؛ ارمنی ها اورستایی  
مردانی از ماالتیا؟ میلیدوایی  

؟ آسیایی  
لیدیه ای ها )از نام سارد پایتخت لیدیه( سپَردایی  

؟ سیرکایی  
سریانی ها یا فنیقی ها سورایی  

عرب ها اََربایه  
بنسایی، مندیکایی  

گروه های محلی بابلی سوموتکونایی  

تا نیمه دوم سده پنجم، هتروها هویت های اصلی نژادی خود را از دست داده بودند یا این 
هویت بسیار کمرنگ شده بود. معلوم شده است که تیولداران نه از ملیت های هترو بلکه 
از میان پارس ها، مصری ها، لوکیه ای ها و یهودی ها بودند. یک سند فهرستی از دارندگان 
هفت تیول را در بخش گیمیرایی ارائه می دهد که نام برخی از آن ها نه سکایی بلکه بابلی 
ـ هرچند سکنوی ]سرپرست[ آن ها، تریپارنا، یک  بود ــ ایدین نبو پسر مردوک، نبورمو ـ
نام مناسب ایرانی را بر خود دارد. معروف ترین سند قراردادی است میان گادال ایامای 
یهودی و یک بانکدار بابلی. رحیم ایلی پدر گادال ایاما بخشی از تیول خود را به بانک 
موراشو فروخت با این فرض حقوقی که یکی از افراد خانواده بانکدار را به عنوان پسر 
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به  مأموریتی  استخدام سوارکاری جهت  برای  را  این زمین  بپذیرد. در 422 پ.م  خود 
این که موراشو،  اوروک درخواست می کنند. گادال ایاما می خواهد خدمت کند به شرط 
این که  به جای  تیولداران  دیگر  آورد.  فراهم  را  او  نیاز  مورد  تجهیزات  هم تیولدار وی، 
شخصًا راهی میدان شوند جانشینی برای خود اجیر می کردند. چهار متن دیگر از 422 
پ.م به بدهی های متعهدشده دارندگان تیول های کمان ـ زمین برای تجهیز و پشتیبانی از 
سربازان می پردازند. در متنی از 530 پ.م دو تیولدار، سربازی را تدارک می بینند )یک 
نبولسونو برای شاه( و به او پول و تدارکات می دهند. در 397 پ.م یک کوسورئا پول، 

تدارکات و اسلحه را برای یک جایگزین فراهم می کند.
بسیاری از تیول ها آشکارا به افرادی می رسید که خود سرباز نبودند. توپلین )1987( 
سربازان  تدارک  برای  آن  از  و  می بستند  مالیات  پیوسته  ـ زمین ها  کمان  بر  که  می گوید 
استفاده می کردند. اما تعهد اضافی برای تدارک سربازان واقعی به ندرت اعمال می شد. و 
»شواهد بابلی در کل انعکاس دهندة اتکای روزافزون شاه به خدمات مزدورانی بود که 

حقوق آن ها را با مالیات بندی پرداخت می کردند«.
برخالف بابل، ما از باکتریا و سغد شواهد بسیار اندکی در دست داریم )غالباً از توصیف 
نبردهای اسکندر در آن جا( که نشان می دهند در این سرزمین های از نظر نژادی ایرانی، باید 
نظامی خاوندی ]فئودالی[، نمونه آن چیزی که به باور گزنفون نظام اصلی پارسی بود، باقی 
مانده باشد. پایداری در برابر اسکندر را اشراف محلی رهبری می کردند که در دژ های خود 
بر فراز کوه ها جای داشتند. آنچه مسلم است این است که مردان آنان جز در مورد برخی 
سکاهای متفق، تنها سربازانی بومی بودند که از رهبران محلی پیروی می کردند. سواره نظام 
به  و  شدند  »پراکنده  گریخت،  سغد  به  آنان  ساتراپ  بسوس  این که  از  پس  باکتریایی، 
خانه های خود رفتند«، امری که نشان می دهد آن ها مردانی گردآوری شده در خود منطقه 
بومی  با سربازان  بیش تر  دلبستگی  نوع  این  داشتند؛  باکتریا  به  دلبستگی هایی  که  بودند 

سازگاری دارد تا افراد بیگانة ماندگاه های نظامی.
»آن هایی که در پادگان ها وظیفة دفاع از کشور را انجام می دادند به خاطر خدمت خود 
حقوق دریافت می داشتند.« پیش از این نیز از سربازان حقوق بگیر نام رفته است. بنا بر 
گلنوشته ای بابلی از 515 پ.م لوکشوی کارداکه )کارداکه در این متن احتماالً به معنی 
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»کرد« است، کاردوخوی در آثار گزنفون( در پادگانی در بابل خدمت می کرده است و 
برای تهیه گوسفند، آرد، نمک، خردل، روغن و شراب کهنه مقداری نقره به عنوان جیره 

سه ماه نخست سال دریافت داشته است.
در سال های بعد معموالً مزدوران یونانی، سربازان پادگان ها را تشکیل می دادند. مثاًل 
آن ها میلتوس را علیه اسکندر نگاه داشتند اما سربازان مزدور تنها متشکل از یونانی ها 
نبودند. کالینیا در فریگیه در همان زمان دارای پادگانی با هزار سرباز کاریایی و یکصد 
برای  فرماندار غزه  بودند.  منطقه  این  پارسی  فرمان ساتراپ  زیر  که  بود  یونانی  مزدور 
برای  را  عرب  مزدور  سربازان  از  نیرویی  آن جا،  به  اسکندر  حمله  برابر  در  ایستادگی 
پشتیبانی از پادگان خود فراهم آورد. هنگامی که گزنفون و ده هزار سرباز یونانی وارد 
ارمنستان شدند با مقاومت ساتراپ ارمنستان و سواره نظام آن جا )احتماالً نجبای محلی 
و تیولداران ایرانی( و گروه های پیاده نظام مزدور ارمنی، ماردی و خالدی روبرو شدند 
)آناباسیس، کتاب چهارم، 3(. فرماندار ارمنستان غربی نیز به همین نحو در کنار نیروهای 
بارز  نمونه های  این ها   .)4 )کتاب چهارم،  بود  تائوخی  و  مزدوران خالوبی  دارای  خود 
نیروهای مزدور گردآوری شده برای پادگان ها یا نبردهای محلی توسط فرماندهانی بودند 
که به یونانی ها دسترسی نداشتند. در مورد خالدی ها گفته می شد که »ایشان ملتی آزاد و 
جنگجویانی خوب بودند«. ماردی ها احتماالً از اتباع شاه بزرگ بودند، حداقل به ظاهر، و 
ارمنی ها مسلمًا چنین بودند. خواه اتباعی ظاهری یا افرادی آزاد، این مردمان منبع مناسبی 

از سربازان مزدور محلی فراهم می آوردند.
آن که  حال  بودند،  محلی  ساتراپ های  فرمان  زیر  سربازانی  ارمنی ها  و  فریگیه ای ها 
موسیا،  غارت  هنگام  به  گزنفون  بودند.  مسئول  شاه  برابر  در  مستقیماً  مزدوران  دیگر 
مورد هجوم سربازان گوناگونی قرار گرفت: »سربازان کومانی... برخی سربازان هوپلیت 
آشوری و حدود هشتاد سوار هیرکانی که در خدمت شاه بودند.« اگر سربازان هیرکانی 
آن ها  پس  نبودند،  هیرکانی  دشت  نظامی  ماندگاه های  از  حقیقت  در  گرانیکوس  نبرد 
متقدم، همقطاران  هیرکانی  این سربازان  همانند  بوده اند.  در خدمت شاه  مزدورانی  هم 
باکتریایی و مادی آن ها نیز یگان های مشابهی را تشکیل می دادند و در فرمان مستقیم شاه 

به غرب فرستاده می شدند.


