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 به نام اهورا مزدا

 

 

خشایارشا به قصد حمله به یونان به کاپادوکیه واقع در اسیای صغیر رفت و این شهر را مرکز ستاد 
 فرماندهی خود قرار داد.

معروف « سپاه بزرگ»وی سه سال تمام به تجهیز سپاه مشغول شد و در نهایت سپاهي را که در تاریخ به 
 ۶۸۴تلف حضور داشتند بسیج کرد و در بهار گونه نژاد و قوم مخ ۶۴است و بنا به گفته هرودوت در آن، 

 قبل از میالد به سوی یونان حرکت کرد.

 

ها و حتی ساکنان جزایر خلیج فارس)همیشگی(  ها، پارسها،مادها، سکاها، فنیقیها، مصری عربها، هندی
 نیز........

 

در این لشکرکشی حضور داشتند. البته الزم بذکر است که مورخان یونانی در مورد تعداد افراد قشون ایران 
 اند اه مبالغه در پیش گرفته اند و گاه تا پنج میلیون نفر نیز افراد سپاه را ذکر کردهدر این لشکرکشی ر

 

اما بنا به نوشته سایر مورخان تعداد افراد سپاه خشایارشا یک میلیون نفر بوده که همه آنها سرباز نبوده و 
 بسیاری آشپز و ملوان و ... در این ارتش خدمت می نمودند.

 

 ،جلداول.68۸۶، 6۴عبدالعظیم،تاریخ ده هزار ساله ایران،تهران:اقبال،چاپ منبع:رضایي،دکتر 

 

ظاهرا جنگ خشایارشا و یونان به تحریک یوناني هاي ساكن ایران اتفاق افتاده بود. مثال دمارت پادشاه 
نان سابق اسپارت كه در زمان داریوش به ایران پناهنده شده بود ، به خشایارشا مي گفت كه اگر شما به یو

حمله كنید ، به آساني مي توانید پلوپونس را بگیرید و مرا پادشاه آنجا بكنید. البته در این صورت او دست 
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نشانده ایران مي شد. مشابه این تحریكات را خانواده هاي با نفوذ تسالي )نام منطقهاي در یونان( و افراد 
 دیگر هم انجام مي دادند.

 

جلس مشورتي برپا داشت و نظرات بزرگان و درباریان ایران را خواستار بدین ترتیب بود كه خشایار شا م
شد. در این مجلس خشایار شا گفت از آنجایي كه یونان سرزمین حاصل خیزي است ، پول و ثروت زیادي 
بطرف ایران سرازیر مي شود. همچنین ما مي توانیم به اروپا نفوذ كنیم و كشورهاي زیادي را به تابعیت 

ن در بیاوریم. در تایید سخنان او مردونیه هم مطالبي گفت ، ولي اردوان )ارتابان( عموي دولت ایرا
خشایارشا با او به مخالفت برخواست و گفت كه من به پدرت داریوش گفته بودم كه به كشور سكاها نرو 

مشكلي چون موفق نمي شوي. حاال یوناني ها مردمي جنگجوتر از سكاها هستند و پیروزي بر آنها كار 
است. ولي خشایارشا از سخنان اردوان ناراحت شد و او را تهدید به تنیه شدن كرد. سپس هرودوت 

درمورد خواب دیدن هاي خشایارشا و اردوان مي نویسد كه درنهایت منجر به قبول لشكركشي ایران به 
 یونان از طرف اردوان مي شود.

 

 : حركت لشكر ایران به طرف داردانل

 

خشیارشا حدود چهل سال سرگرم جمع آوري تداركات الزم براي لشكركشي به یونان بود و توانست كه 
بزرگترین سپاه را تا آن زمان ، براي حمله به یونان آماده كند. او توانست نیروي دریایي از كشتي هاي 

در هر دو طرف ( )نوعي كشتي پارویي است كه پاروزنان آن در سه ردیف روي هم ، Triremesتري رم)
كشتي قرار مي گرفتند.( و پارویي را آماده نبرد با یوناني ها مي كند. او همچنین آذوقه زیادي را با كشتي 

 به تركیه و مقدونیه انتقال داد تا سپاهیانش دچار كمبود غذا نشوند.

 

خشایارشا در آنجا پیاده نظام ایران از كري تال واقع در كاپادوكیه حركت كرد و به طرف سارد رفت. سپس 
به سپا هیانش پیوست و لشكر او از رود هالیس )قزل ایرماق فعلي( گذشت و داخل فرنگیه شد.لشكر ایران 
براي عبور از تنگه داردانل یا هلس پونت كشتي هاي بزرگ را در دو ردیف به اتصال دادند تا اینكه كشتي 

 ن پل هایي را بر روي تنگه ساختند.هاي كوچك بتوانند از میان آنها عبور كنند. آنها همچنی

 

 عبور لشكر ایران از هلس پونت )داردانل( :

 

در كنار هلس پونت خشایارشا خواست كه از لشكر خود سان ببیند. به حكم او اهالي محل قبال روي یك تپه ، 
یاني كه تختي از مرمر سفید ساخته بودند. سپس شاه بر روي آن قرار گرفت و از نبروي دریایي و سپاه

 روي خشكي قرار داشتند سان دید. او براي آنها سخنراني كرد و آنها را به مقاومت و جنگ تشویق كرد.
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پس از دعا و نیایش به دستور خشایارشا عبور لشكر از داردانل شروع مي شود. از روي یكي از پلها پیاده 
و سواره نظام عبور مي كرد و از روي پل دیگر كه بطرف دریاي اژه بود چهارپایان باري و خدمه عبورمي 

، هندي ها ، سكاها ، تراكي  كردند. لشكر خشیارشا شامل ملت هاي گوناگوني مثل اعراب ، مادها ، پارسها
 بودند.… ها )اهالي تركیه( و

 

در محل هلس پونت ، پس از صحبت هاي طوالني كه خشایار شا با اردوان عموي خود مي كند ، او را به 
 شوش مي فرستد تا حكومت پارس را موقتا اداره كند.

 

 : حركت خشایارشا بطرف یونان و تصرف شهرهاي شمالي آن كشور

 

ق نوشته هاي هرودوت خشایارشا از دریسك به طرف یونان رفت. این نواحي را تا منطقه تسالي مطاب
مگابیز و پس از آنرا مردونیه مطیع كردند و همگي به خشایارشا باج مي دادند. سپس خشایارشا از 

این محل بود شهرهاي مختلف یونان عبور كرد و به اكانت رسید. تمام اهالي شهر به او احترام گذاشتند. در 
كه خشایارشا قبال دستور حفر كانالي را داده بود كه هرودوت از آن بنام كانال اتس یاد مي كند و نیروي 
دریایي ایران از داخل آن عبور كرد. در مسیر این كانال چند شهر قرار داشت ، كه ایراني ها از آنها چند 

 كشتي به عنوان كمك گرفتند.

 

رد شمال یونان وشهر تسالي مي شود. اطراف منطقه تسالي را كوهاي بلند احاطه از این مسیر خشایارشا وا
كرده اند ، كه از جمله مي توان كوه المپ را نام برد. از راه یك تنگه لشكر خشایارشا وارد تسالي مي شود 

 و آنها فورا تسلیم مي شوند.

 

 : اوضاع و احوال یونان

 

ید ، آتني ها بیشتر از سایر یوناني ها دچار ترس وحشت شدند چرا وقتي خبر لشكركشي ایران به یونان رس
كه مي دانستند هدف اصلي ایراني ها آتن است. بعضي ها فكر كردند ترك وطن بكنند و به ایتالیا بروند ولي 

 اكثر یوناني ها در آنجا ماندند و كشتي جنگي ساختند.

 

اني را به آنجا فرستادند تا از وضعیت سپاهیان و زماني كه خشایارشا در سارد بود ، یوناني ها جاسوس
نیروي دریایي ایران كسب اطالع كنند. ایراني ها فهمیدند كه آنها جاسوس هستند ، بنابراین آنها را به نزد 
خشایارشا بردند. ولي خشیارشا نه تنها آنها را مجازات نكرد بلكه به آنها كل ارتش ایران را نشان داد و 

ن برگردید و به یوناني ها بگویید كه عده نفرات سپاه ایران و تعداد كشتي ها چقدر است. گفت كه به یونا
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چون خشایارشا فكر مي كرد كه اگر آنها از تعداد زیاد كشتي هاي ایران اطالع پیدا كنند ، جنگ را بي مورد 
 مي دانند و تسلیم خواهند شد.

 

د و از او تقاضاي كمك مي كنند. او مي گوید كه یوناني ها سفیراني را نزد پادشاه سیسیل مي فرستن
سیسیلي ها به یوناني ها كمك مي كنند ولي تقاضاي فرماندهي لشكر یونان را هم دارند ، كه مورد موافقت 

 اسپارتي ها و آتني ها قرار نمي گیرد. در نتیجه پادشاه سیسیل هم به یوناني ها كمك نمي كند.

 

 : خشایارشا تنگه ترومپیل و فتح آنجا توسط

 

پس از اینكه اهالي تسالي تسلیم لشكریان ایران شدند ، یوناني ها به ناحیه ایستم برگشتند. در این ناحیه بود 
كه اسكندر مقدوني )پدربزرگ اسكندر مقدوني معروف( به یوناني ها پیشنهاد كرد كه در تنگه ترومپیل 

كر ایران را مي توان به راحتي سد كرد. او مستقر شوند. چون این منطقه باریك است و راه عبور لش
همچنین گفت كه نیروي دریایي یونان در آرت میزیوم مستقر شود ، چرا كه در نزیكي ترومپپل بود و در 

نتیجه نیروي دریایي و زمیني به راحتي مي توانستند به یكدیگر كمك كنند. كشتي هاي ایراني از ترم حركت 
زیوم رسیدند ، در آنجا به تعقیت كشتي هاي یوناني پرداختند و توانستند یكي خود را آغاز كردند و به آرت م

از آنها را بگیرند. بقیه كشتي هاي یوناني هم عقب نشیني كردند. بنابر نوشته هاي هرودوت وقتي كه 
نیروي دریایي ایران به ساحل ماگنزي رسید ، در آنجا دریا طوفاني شد و تعدادي از كشتي هاي ایراني 

مه دیدند. دیده بانان آتني خبر آسیب دیدن كشتي هاي ایراني را به آتن انتقال دادند و آتني ها بسایر صد
 خوشحال شدند.

 

خشایارشا در ملیان اردو زد و یوناني ها نتگه ترومپیل را اشغال كردند. خشایارشا جاسوساني را بطرف 
را چهار روز به تاخبر انداخت تا شاید  لشكر یونان فرستاد تا كسب اطالع كنند. سپس خشایارشا جنگ

یوناني تسلیم شوند ولي این اتفاق نیفتاد. سپس جنگ شروع شد ولي سربازان ایراني نتوانستند تنگه را 
بگیرند. تا اینكه یك نفر یوناني به طمع پاداش بزرگي كه خشایارشا وعده آنرا به او داده بود ، به سپاهیان 

و با مشعل از یك كوره راه كوهستاني تنگه ترومپیل را دور بزنند و پشت  ایران پیشنهاد كرد كه شبانه
سپاهیان یوناني قرار بگیرند. سپاهیان یونان كه دیدند ایراني ها از كوه هاي پر از جنگل سرازیر مي شوند 

، همگي فرار كردند و فقط اسپارتي ها مقاومت كردند كه آنها هم كشته شدند. بدین ترتیب ایراني ها 
توانستند از دو جناح به یوناني ها حمله كنند و دیواري را كه یوناني جلوي تنگه ساخته بودند ، خراب كنند. 

 ایراني ها درنهایت پیروز شدند.
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