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 1۵/۰۳/۲۰1۹              محمد صالح گردش
 

 در بلخ غمبری( پشی)شثینام ش به یی مقبره
 

که در بارۀ این مقبره در دو اثر قبلی ام و از جمله آریاویچ سرزمین کهن در متن  با آن
 ثرا طور مستقل در این را به الزم دانستم تا آن جا ام، در این طوالنی نوشته یک نوشتهٔ 

 :که بیشتر در برگیر نوشته های مختص به خود اند، نیز بگنجانم
 

طبق کتیبۀ بیستون، در حالی که کلیۀ ساتراپیهای داریوش همزمان سر از اطاعت او »
ادارشیش ) = دادارشی( به رغم فرمانداری شخصی موسوم به د برتافته بودند، باختر به

وسوسه های بسیار، همچنان در مقابل سرور خود وفادار ماند. طبق هر دو نسخه از این 
شود، داریوش میگوید: ایالت مرگوش )مرگیانا= مرو( برمن  کتیبه که ذیالً نام برده می

 شمحمد صالح گرد    سرکردگی برگزیدند.  یاغی شد. ایشان مردی را بنام فرادا به
 

سپس من یک پارسی را که دادارشیش نام داشت، و بندۀ من بود و فرماندار باختر، به آنجا فرستادم. از این رو، من 
دانند، از میان بردار. دادارشیش با سپاهیانی به آنجا رفت و با مرگیانیها  به او گفتم، سپاهیانی که خود را از آن من نمی

  :به نقل از. ۳۲)باختر به روایت تاریخ. ص« جنگید... سپس ایالت از آن من شد.
 

The Inscriptions in Old Pirsian Cuneiform of the Achameian Emperors. Column 3. 
10-19. p.52, Old Persian, 38.3. 10- 9, p. 127. 

 

ای باختر اگر چه در گزارش دو کتیبۀ داریوش، یک فرد پارسی بنام دادارشیش)دادارشی( که حکمدار و فرمانرو
توان تا ترکیب اجتماعی آن روزگار باختر را حدس زد. دادارشیش )دادارشی(  است؛ ولی با این هم می بوده، یادگردیده

رک در شه« شیش پیغمبر» گمان من همان فردیست که امروز مقبرۀ او به نام  که ازاسم های پارتی)پارسی( است، به
سازد که این مقبره از شیث، پیغمبر سامی نیست و  گانی مرا متیقن میبلخ موجود است و این اسم با رابطه های واژ

 ست که در زمان داریوش در این سرزمین حکمروایی داشته است. پس کسی دراین مقبره مدفون گردیده از ساتراپی
 .است-است که هویت تاریخی داشته و زمانی یکی از سرداران بزرگ داریوش بوده

 

برایم قصه کرد که روزی در مقر ولسوالی بلخ به نزد ولسوال نشسته بوده که فردی سراسیمه در همین اواخر دوستی 
دهد که امشب کسانی قبر حضرت شیث پیغمبر را شکافته و هر چه  شود و گزارش می دفتر ولسوالی داخل می به

گردد،  راحت و عصبی میکه از شنیدن آن خبر سخت نا اند. ولسوال بلخ در حالی یغما برده جا بوده به که در آن
اخت س های یغماگران را خشک می-تواند و باید دست زند که این چگونه پیغمبر است که از خود دفاع نمی فریاد می

 .حقش کار دیگر خواهند کرد و اگر خود را چنین آرام بگیرد شب دیگر آمده به
 

 هیلتخ یخیاز داشته ها و آثار تار زیرا ن شیدادر ش ۀمقبر ،یخیآثار تار نیگردد دزدان و سارق یکه معلوم م یقسم
 میشتابب ارتشی( را به ما گذاشته اند تا ما مردم خرافه پرست به زشی)شثیخاک و نام حضرت ش ۀکرده اند و فقط تود

 .مییاهداء نما راتیو بخاطرش نذور و خ
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