
 آغاز سرگذشت کورش بزرگ
  بنا بر روايت های افسانه ای

 
 

 پرويز رجبی
 

آغاز کار کورش يکی از بخش های پراهميت تاريخ هخامنشيان است، اما تقريبا همه ی مورخان اصرار دارند، در حالی که دست 

افسانه های کليشه ای، که برای . هايشان خالی است، با تکيه بر افسانه های نويسندگان يونانی اين بخش از تاريخ را از قلم نيندازند

 بزرگی از خوانندگان پرجاذبه اند، طبق معمول برای َبزِک آغاز کار اکثر بنيان گذاران دودمان های بزرگ برخی مالل آور و برای طيف

شاهی و برای بخشيدن چهره ای فوق تصور و الهی به آنان بافته می شوند و با تاريخ 

 .واقعی ارتباطی ندارند

 تولد و کودکی و نوجوانی برای خواننده ی غير حرفه ای آشنايی با چند افسانه، در پيوند با

اين يک حقيقت است که اين افسانه ها برای مورخ تاريخ هخامنشيان . کورش، سودمند است

مورخ برای پرداختن به آغاز کار بيش از تصور . از جذابيت وسوسه انگيزی برخوردارند

ی نمی او همواره اين آرزو را دارد که کاش اين افسانه ها از حقيقت فاصله زياد. تنها است

آشنايی با اين روايت ها، درباره ی آغاز کار بزرگ ترين امپراتوری دوران باستان، . داشتند

اين روايت ها، چون دست کم حدود . خواننده را با دشواری کار تاريخ نويس آگاه خواهد کرد

يک سده پس از به ظاهر آغاز جهانداری هخامنشيان به روی کاغذ آمده اند، می توانند 

رويدادی که در هر حال .  ی برداشت عمومی از پيدايش رويدادی به آن عظمت باشندنماينده

 .درباره ی آن سندی در دست نيست و اميدی هم وجود ندارد، که چنين سندی به دست آيد

 هم نمی توان پيداست که اين گونه از افسانه ها را نمی توان تاريخی انگاشت، اما برای آغاز تاريخ هخامنشيان، از آن ها صرف نظر

 ساله را از مردم 150اين افسانه چه بوده است ؟ آيا او افسانه ای » تأليف«مورخ از خود می پرسد، که انگيزه ی کتسياس از ! کرد 

شنيده و آن را به اصطالح جمع و جور کرده است ؟ در هر صورت، اين داستان نمی تواند کمتر از چيزی باشد که مردم و محفل 

 پيش از 400حدود (به اين موضوع هم بايد انديشيد، که در زمان کتسياس!  ی آغاز کار کورش می دانسته است درباری درباره

البد که کتسياس نخست برای خود نوشته است و نوشته او در زمان . انگيزه ی تأليف بسيار متفاوت بوده است از امروز) ميالد

برای يونانيان چه فرقی می کرده . مخاطبان او خوانندگان احتماال يونانی بوده انداز سوی ديگر . ديگری اعتبار يک منبع را يافته است

بنا بر اين ناگزيريم، . است، که جزئيات داستان چيست ؟ مگر اينکه کتسياس چهره ی پليدی از کورش ترسيم می کرد، که چنين نيست

 .مين بوده استبا اين بسنده کنيم که آگاهی ايرانيان، در روزگار بی رسانه ی خود، ه

فراموش هم نکنيم، که تا روزگار ما، ميدان بخشی از تاريخ آغاز کار بزرگان در اختيار افسانه و افسانه پردازان کم تر مورخی 

اينک اين برداشت می . با اين داستان ها است، برای او برداشت زمانه ای خاص از شخصيتی خاص مهم است» َور رفتن«نيازمند 

متاسفانه اغلب ديده می . مهم برای مورخ سنجيدن راستی و نادرستی رويدادهای تاريخی است.  باشد، يا تاريخیخواهد افسانه ای

مورخ ناگزير از اين است که در آغاز کار حتی به افسانه ها هم کم ! بيشتر پيرامون افسانه است تا تاريخ » پيله ها«شود، که نقدها و 

. ر او پديد آورده است، که گاهی حقيقِت پنهانِ پشت افسانه ها از صداقت بيشتری برخوردارندحرفه ی او اين باور را د. مهر نباشد

پس نخست خيالمان را از افسانه آسوده می کنيم و آنگاه اگر . افسانه ها دست کم آرزوهای مخاطبان زمان خود را منعکس می کنند

 :مطلبی تاريخی يافتيم به آن می پردازيم 

 رشهارپاک و کودکی کو

من با اينکه در اين کتاب آگاهانه از بسياری افسانه های جا افتاده پرهيز خواهم کرد، همين طور آگاهانه خواهم کوشيد، به افسانه 

خود با اشاره به چند روايت معتقد است که او اين افسانه ها را از ] 1[هرودت در کتاب . های درباره کورش نگاهی گذرا داشته باشم

 .نيده است، که حقيقت را بی شاخ و برگ گفته اندآگاهان پارسی ش

 :يکجا کورش پسر کمبوجيه ی اول، پسر کورش اول، و دختر آستياگ، پادشاه ماد، آمده است 



مانداِنه، دختر بالغ آستياگ خواب می بيند، که از بدن او آب آنچنان زيادی روان است، که نه تنها همه ی شهر بلکه تمام آسيا را در 

چون آستياگ، با پيشگويی مغان پی می برد، که از دخترش فرزندی استثنايی زاده خواهد شد، بر آن می . الب خود داردچنگال سي

پس او را به کمبوجيه، که از يکی خاندان های خوب پارسی بود، به زنی می . شود که شوهر مانداِنه را از ميان مردم ماد برنگزيند

خود آستياگ خواب می بيند، که از شکم دخترش تاکی روييده که . آستياگ را بر هم می زندسپس رويای ديگری آرامش ظاهری . دهد

. مغان رويای او را چنين تعبير می کنند، که نوه اش او را برانداخته و خود پادشاه خواهد شد. بر همه ی آسيا سايه افکنده است

 .هارپاگ را مامور اجرای تصميم خود می کندآستياگ تصميم به نابودی نوه ی خود می گيرد و دوست وفادار خود 

هارپاگ نگران از يک سو که نوزاد از قوم خود اوست و از سوی ديگر آستياگ پير پسری ندارد که پس از او به فرمانروايی برسد و 

که يکی از چوپانان ) دادمهر(همچنين از اين بيم که مبادا در آينده کشنده ی نوه ی آستياگ قلمداد شود، اين ماموريت را به ميتَرداد 

ميترداد بر آن می شود که کودک را به جای فرزند مرده ای که . شاهی بود می سپارد، که به درندگان کوهستان دسترسی داشت

پس کودک مرده ی خود را در سبد پر گوهر . همسرش اسپاکو به دنيا آورده بود، به فرزندی بردارد و به اين ترتيب از اندوه او بکاهد

 . ی شاه نهاده و سبد را در کوهستان قرار می دهدنوه

از سن ده سالگی . اين حيله از چشم ماموران شاه دور می ماند و نوه ی آستياگ، به نام کورش، نزد همسر هارپاگ بزرگ می شود

لبته اين نقش را کورش ا. آثار بزرگی در کورش چنان نمايان می شود، که همساالنش به هنگام بازی نقش شاه را به او می دهند

خوب بازی می کند و به همبازی هايش مناصب درباری می دهد، اما به هنگام ايفای نقش شاه، َارَتمبار، پسر يکی از بزرگان مادی 

 .را، به شدت تنبيه می کند

سپس آستياگ ! فورا درمی يابد که کورش نوه ی خود اوست آستياگ . ميترداد و کورش را، به شکايت ارتمبار، نزد آستياگ می برند

ميترداد مرعوب شاه شده و جريان رويداد را بی کم و کاست به شاه . از ميترداد می پرسد، که چگونه به اين کودک دست يافته است

، وانمود می کند، که اينک دختر آنگاه آستياگ با اينکه خشمگين است. سرانجام هارپاگ نيز ناگزير از اعتراف می شود. باز می گويد

رنجورش شادمان خواهد شد و از هارپاگ می خواهد که پسرش را برای بازی با نوه اش به دربار فرستاده و خودش بر سر سفره ی 

شاه سپس گوشت پسر او را با گوشت گوسفند مخلوط کرده و به هنگام غذا به خورَدش می دهد و بعد به هارپاگ . او حاضر شود

 .هارپاگ دم فرو می بندد، اما در دم به انتقام می انديشد. م می کند که غذايش چه بوده استاعال

آنگاه آستياگ به پيشنهاد مغان، که بر اين باور بودند که اينک با شاه شدن کورش در بازی کودکانه خواب تعبير شده و او دوباره 

 .رستدنمی تواند شاه شود، او را به پارس نزد پدر و مادرش می ف

به نظر هرودت، چون در اين روايت نام دايه ی کورش، همسر ميترداد، اسپاکو است و اين نام در لغت به معنی سگ ماده است، اين 

] 3[ به روايت يوستين -اما نمونه ی کيخسرو، نوه ی افراسياب و ] 2[افسانه رونق گرفته که کورش را يک سگ پرورانده است،

 .ان را بی ارزش می کندشيردادن سگ به او، اين گم

 :ادامه روايت چنين است 

در اين هنگام هارپاگ . کورش در پارس زير نظر پدر و مادرش رشد کرده و جوانی برومند و متمايز از همساالن خود بار می آيد

که خود به خود . ستياگاو مردم ماد را عليه آ. آزرده خاطر موقعيت را برای گرفتن انتقام از آستياگ بهتر از زمان ديگری می يابد

او از، بيم اينکه نامه به . سپس به اين فکر می افتد، که با نامه ای، از کورش جوان کمک بگيرد. محبوب نبود، با موفقيت می شوراند

دست نگهبانان آستياگس بيفتد، آن را زير پوست خرگوشی دوخته و همراه خدمتکاری، با لباس شکارچيان، برای کورش، که او هم 

 . توانست بهانه هايی برای مخالفت با پدر بزرگش داشته باشد، می فرستدمی

در اين نامه می آيد که مادها از هر نظر آماده ی قيام عليه آستياگ اند و کورش بايد که سببی فراهم آَوَرد، تا پارس ها هم در کار 

ت با دعوت بزرگان پارس به آن ها می گويد، که کورش پيشنهاد هارپاگ را می پذيرد، اما نخس. براندازی آستياگ سهيم باشند

سپس کورش دستور می . در صحت اين اين ادعا کسی ترديد نمی کند. آستياگ طی فرمانی اداره ی امور پارس را به او سپرده است

ن دارد، ضيافت روز بعد، با هر آنچه در توا. دهد تا پارس ها يک روزه، ميدانگاهی را از خار و خاشک پاک کرده و هموار سازند

بزرگ و باشکوهی در اين ميدان ترتيب می دهد و پس از چشاندن مزه ی ضيافت به پارس ها، از آنان درباره ی فرق ميان روز 



وقتی پارس ها روز ضيافت را برتر از روز پيش می خوانند، کورش می گويد، اگر آنان با . ضيافت و روز پيش از آن می پرسد

 . مادها برگيرند، همواره اين چنين خواهند زيستفرماندهی او قدرت را از

کمی بعد آستياگ، از بيم . پارس ها، که از مدت ها بی صبرانه در انتظار روز رهايی از آستياگ اند، پيشنهاد کورش را می پذيرند

شی در کار است و آستياگ درمی يابد که شور. کورش اعالم حضور فوری می کند. تحرکات پارس ها، کورش را نزد خود می خواند

در برخورد دو سپاه، بيشتر مادها به سپاه . سپاهی مجهز فراهم می آورد و از سر فراموشی سرداری آن را به هارپاگ می سپارد

آستياگ با آگاهی از شکست، به کشتن مغان، که او را از کشتن کورش . دشمن می پيوندد و برخی ديگر راه فرار را پيش می کشند

. او سپس خود با مانده ی سپاهيانش به جنگ ادامه می دهد، که شکست خورده و اسير می شود. ، فرمان می دهدبازداشته بودند

هارپاگ سرمست از پيروزی به آستياگ می گويد، اسارت امروز او حاصل آن ضيافتی است، که در آن گوشت پسرش را به صورت 

ديوانه از اين . د، که هارپاگ ديوانه ترين و ناعادل ترين انسان ها استآستياگ در پاسخ او می گوي. غذا را به خورد او داده است

روی که کار او به نفع ديگری بوده است نه خود او، و ناعادل ترين برای اينکه فرمانروايی را از مادها ستانده و به پارس ها سپرده 

 .ساندکورش با اينکه آستياگ را در اسارت نگه می دارد، آزاری به او نمی ر. است

نيز درباره ی آغاز کار کورش روايتی همانند می آورد، با اين تفاوت که در گزارش او جنگ ميان کورش و آستياگ به ] 4[پولِين 

بنا بر نوشته او کورش چهار نبرد با آستياگ داشته است، که در سه نبرد نخستين شکست خوده است و در . مراتب مفصل تر است

پاسارگاد روی داده است، با اينکه کورش باز هم با شکست رو به رو شده است، اما به اصرار زنان جنگ واپسين که در نزديکی 

 .پايداری کرده و سرانجام شکست را به پيروزی تبديل کرده است

.  دهداز اينکه منبع پولين چه بوده است اطالعی در دست نيست، اما اين امر به امکان وجود منابع از دست رفته ی ديگر ميدان می

به ويژه اينکه يوستين نيز گزارشی مانند نوشته ی پولين می آورد و در کورش نامه ی گزنفن، با اينکه مادر کورش ماندانه دختر 

 سالگی همراه مادرش به دربار پدربزرگش می رود و پس از 12او در . آستياگ است، زادگاه و محل رشد او در کودکی پارس است

اده ی پارسی، در شکست دادن آشوريان به کياکسار، پسر و جانشين او، کمک می کند و کياکسار به پاس مرگ او، در مقام يک شاهز

 .اين ياری، دختر خود را به او داده و ماد را جهاز دخترش می کند

يک شاه با اينکه کورش نامه ی گزنفن از نظر تاريخی ارزشی ندارد و رمانی است که برای نشان دادن فضيلت ها و آگاهی های 

. شايسته ی خوب نوشته شده است، تفاوت در اينجا نيز می تواند سوال برانگيز بوده و مورخ را به فکر وجود منابعی گم شده بيندازد

مورخ، به جا، حق دارد از خود بپرسد، که گزنفن از کورش چه می دانسته است، که او را الگوی يک شاه خوب و با فضيلت قرار 

 .به باور مردم و خواننده ی خود نيز توجه داشته استحتما او . داده است

 
گی باشد که در بابل کورش در پرداخت گزنفن در کورش نامه يک شخصيت خيالی است، اما به آسانی می تواند همان مرد تاريخی بزر

 .نخستين اعالميه ی حقوق بشر را صادر کرده و يا در تورات در رديف پيامبران آمده است

 رد پای روايت کودکی کورش در اساطير ايران



آوردن حالتی فوق انسانی و حضور قدرتی خدايی، پرداخته شده بديهی است که اين قصه ها از سوی خود ايرانيان، به منظور پديد 

در ساخت و ساز آن ها، که کامال ايرانی است، جا به جا می توان يکايک عناصر تشکيل دهنده را در ميان افسانه های . است

  :به داستان کيخسرو، پسر سياوش از فرنگيس دختر افراسياب نگاه کنيم. اساطيری و حماسی ايران بازجست

پيران از خواب . سياوش به خواب پيران آمده و می گويد، که برخيزد که پسری به دنيا آمده است که انتقام خون او را خواهد گرفت

. می پرد و به سرای بانوان می شتابد و در آنجا می بيند، که از فرنگيس کودکی زاده شده است، با همه ی نشانه های بزرگی آينده

افراسياب، به رويايی می انديشد، که .  او می گيرد، اما نخست افراسياب، که پدر بزرگ نوزاد بود، خير می ماندپيران تصميم به نجات

بنا بر آن، تولد اين کودک برای او بدبختی بار خواهد آورد و از پيران می خواهد، تا کيخسرو را نزد شبانان بفرستد و او را با آنان 

 . تبار خود ندانددرآميزد، تا در بزرگسالی چيزی از

 10کيخسرو از کودکی، متمايز از ديگر کودکان، به شکار توجهی ويژه نشان داد و از چوب و روده برای خود کمان ساخت و در 

. چوپانی که پرورش او را به عهده داشت، بيمناک از بی باکی او، نزد پيران ناليد. سالگی به نبرد با گراز و شير و پلنگ پرداخت

افراسياب به پيران پيغام داد، چنانچه کيخسرو از گذشته ی خود آگاه است . ود از رفتار کيخسرو، او را به کاخ خويش بردپيران، خشن

کيخسرو به تدبير پيران نجات يافت و سپس به همت گيو، با مادرش به ايران آمد . و سر دشمنی دارد، مانند سياوش، او را سر ببرند

 .حماسی و بسيار محبوب سلسله ی کيانيان شدو چنانکه می دانيم سومين شاه 

جالب توجه است که کورش هم از سرزمين کم و بيش بيگانه ی ماد به پارس می آيد و پس از کورش يکم و کمبوجيه ی يکم، سومين 

 رها ساختن مثال: البته در روايت مربوط به کورش عناصر اسطوره ای ديگری نيز به چشم می خورد . شاه پارس و ايرانيان می شود

 .کورش در جنگل و شير دادن سگ به او، را می توان زال و سيمرغ باز يافت

منطقه ای است که در آن انسان هايی افسانه ای زندگی » کورو«در سنسکريت . نام کورش نيز با اسطوره های آريايی در پيوند است

بنا بر اين نام کورش می تواند از دوران . است» کورو«نيز در افسانه های حماسی هند، نام خاندانی شاهی و بسيار مهم . می کنند

اگر اين پيوند درست بوده باشد، گزيدن ای نام برای کورش خود حامل اين پيام است، که او از خانواده ی ] 5.[آريايی بوده باشد

 .مطلعی بوده است

 روايت کـْتسياس درباره ی کورش

.  سال در دربار ايران زيست17 پيش از ميالد، 400 دوم هخامنشی بود، که حدود کتسياس از مردم کنيدوس، پزشک يونانی اردشير

، يعنی سال بازگشت او به يونان بود، فقط تلخيصی از فوتيوس و چند قطعه 398 فصل درباره ی تاريخ ايران تا سال 23از کتاب او که 

از همين . ه شده اند، با نوشته های هرودت اختالف دارندگزارش های کتسياس، که با تکيه بر منابع محلی تهي. ی ديگر در دست است

 ساله ی کتسياس در دربار 17در صورتی که حضور . روی خاورشناسان ميل دارند، که کار کتسياس را سست و کم ارزش بدانند

 کار او اعتبار بدهند، از ارزش شايد خاورشناسان، آگاه و ناخودآگاه بر اين باورند، که اگر به. ايران، به کار او اهميتی ويژه می بخشد

 .کار هرودت، که بسياری از مورخان يونانی و رومی پس از او بر او تکيه داشته اند، کاسته شود

من بر خالف خاورشناسان بر آنم که دست کم و روی هم رفته، بايد کم و بيش به گزارش های کتسياس همان اعتباری را بدهيم که 

.  مطلب نادرست و غيرمنطقی در همه ی نوشته های نويسندگان کالسيک به فراوانی به چشم می خورد.برای نوشته ی هرودت قائليم

گزينش درست و به دور . نويسندگان ايرانی و عرب دوره ی اسالمی نيز، بدون استثنا، گاهی در گرداب وهم و خيال غوطه خورده اند

 .فاده ی درست از اين منبع ها کاری از پيش نمی برندباالخره جز با است. از تعصب، تنها راه حل اين مسأله است

به نقل از کتسياس، که اغلب در تقابل با گزارش های هرودت نوشته و حتی در بسياری از ] 6[در گزيده ی فوتيوس از کتسياس،

 :موارد او را دروغگو و داستان پرداز خوانده، آمده است 

اهد جريان بوده است و هر آنچه را که شخصا موفق به ديدنش نشده از خود در مورد بيشترين بخش نوشته اش، خود او ش... «

 ».پارس ها شنيده است

متاسفانه باقيمانده ی نوشته ی کتسياس، بسيار ناچيز است و بندهای کوتاه آن بيشتر کالف های سردرگمی اند، که اينجا و آنجا، در 

 .با اين همه از آنچه که در دست است، می توان سود خوبی جست. از او آمده اندنوشته های نويسندگان پس 



کتسياس خويشاوندی کورش را با آستياگ منکر می شود و نام دختر آستياگ را آميتيس می آورد، که به هنگام شکست پدرش از 

از کورش می خورد، به اکباتان گريخته و آستياگ پس از شکستی که . به نام سپيتاَمه بوده است) شوهر نخستش(کورش، زن مردی 

، يکی از ياران خود دستور می دهد، تا با شکنجه ی )ُايَبر ؟(هنگامی که کورش به اکباتان می رسد، به ُايَبِرس . پنهان می شود

آستياگ نيز، برای . ا بيابد، پناهگاه آستياگ ر)َبَغِبرن ؟(و ِمگاِبرِنس ) سپيَتکه ؟(آميتيس، سپيتامه و حتی فرزندان اين دو، سپيَتِکس 

ُايبر او را به زنجير می کشد، اما کورش نه تنها زنجير از او برمی گيرد، . جلوگيری از شکنجه ی فرزندانش، خود را تسليم می کند

شته بعدها کورش حتی آميتس را، پس از ک. بلکه او را مثل پدر گرامی می دارد و آميتيس نيز از حرمت يک مادر برخوردار می شود

اما سپيتامه را به گناه پنهان ] 7[شدن شوهرش، که به دروغ درباره ی پناهگاه آستياگ اظهار بی اطالعی کرده بود، به زنی می گيرد،

به گزارش کتسياس در جنگ کورش با بلخيان، چون بر اينان معلوم شد، که آستياگ . کردن آستياگ و همچنين دروغگويی می کشد

پس از چندی چون آميتيس خواستار ديدار . سر کورش شده است به ميل خود تسليم کورش و آميتيس شدندپدر و آميتيس مادر و هم

که مامور آوردن آستياگ بود، در بيابان رها می شود ] 8[پدر می شود، آستياگ به دستور ُايبر و به دست خواجه ای به نام ِپتيسکاس 

ط می کند، که پدرش کشته شده است، مجازات پتيسکاس را از کورش می آميتيس چون پس از ديدن خوابی استنبا. تا کشته شود

دينون به نقل از ] 9.[پتيسکاس تحويل آميتيس می شود، که به دستور او چشم هايش را می کـَنند و سپس مصلوبش می کنند. خواهد

در خوابی ديده است، که او سه بار در کتسياس می نويسد، که کورش اول دبوس دار و بعد محافظ شاه ماد بوده است و در اين مقام 

به برداشت .  سال فرمانروايی خواهد کرد30اين خواب را برای او چنين تعبير می کنند، که او . حال دست بردن به خورشيد است

 .منظور از خورشيد، فّر شاهی بوده است] 10[درست اشپيگل،

در . ياس می آورد، نيز از گزارش هرودت فاصله ی زيادی می گيرددرباره ی کورش از کتس] 11[نقل قول مفصلی که نيکالی دمشقی 

در اين گزارش . مجموع به نظر می رسد، که نقل قول نيکوالوس دمشقی رگه هايی از حقيقت های تاريخی را در خود نهفته باشد

 :يا دست کم در اينجا مرز غبارآلود ميان حقيقت و تاريخ است . گويی حقيقت با تاريخ آميخته است

بود، ) َارته داد يا آَترداد ؟(پدرش مردی به نام َاتَرداد . زاده می شود) َاَمرد(کورش در خانواده ی بسيار فقيری از قبيله ی پارسِی َمرد 

کورش از شدت . که از فقر به دزدی تن می داد و مادرش که َارگـُسته خوانده می شد، با چراندن بزهای ديگران روزگار می گذراند

اکباتان رفته و در برابر دريافت غذا و لباس، برده ی يکی از جاروکشان دربار می شود، اما چون سرپرست جاروکش مرد فقر به 

او کورش را به . سختگيری بود و او را شالق می زند، کورش نزد سرپرست مشعل داران می رود و طرف توجه او قرار می گيرد

کورش در اين کار نيز با موفقيت رو به رو می شود و سرانجام به خدمت .  او می دهدشاه نزديک تر می کند و مشعل داری شاه را به

اين توجه چنان زياد . َارتمبار، شراب دار مخصوص شاه، درمی آيد و به سبب ظرافت و مهارت، حتی مورد توجه شاه قرار می گيرد

 .شنهاد می کنداست که هنگامی که ارتمبار بيمار می شود، کورش را برای جانشينی خود پي

ارتمبار که فرزندی نداشت کورش را به فرزندی خود نيز برمی دارد و چون از بيماری جان سالم به در نمی برد، کورش به ميراث 

به اين ترتيب بچه ی چوپان . عالوه بر اين شاه هم از سر لطف هديه های گران بهايی به او اعطاء می کند. هنگفتی دست می يابد

در همين زمان آستياگ دختر زيبايش را به همسری سپيتما درآورده و چون پسری . ی ثروتمند و معتبر تبديل می شودديروز، به مرد

سپس کورش پدر و مادرش را به ماد می آورد، تا آن ها را شريک خوشبختی خود . نداشت، حکومت را پس از خود به او وامی گذارد

 .کند

رد، که به هنگام بارداری خواب ديده است، که چنان آب زيادی از او رفته که تبديل به رودی در اينجاست که مادر کورش به ياد می آو

کورش به پيشنهاد پدرش به تعبير خواب مادرش می انديشد و فرمان می دهد تا . بزرگ شده و تمام آسيا را تا دريا پوشانده است

، که کورش شاه بزرگی خواهد شد و از کورش می خواهد، تا برای اين معبر می گويد. بزرگ ترين ُمَعبر خواب، از بابل آورده شود

او در جايی قرار می گيرد . سپس مقام کورش باالتر و باالتر می رود. مشوش نکردن روحيه ی آستياگ، او را در جريان امر نگذارد

 .می شودکه حتی می تواند پدرش را به ساتراپی پارس برساند و در نتيجه مادرش نيز بانوی اول پارس 

در اين هنگام ُاناِفرنه، شاه جديد کادوسی ها، که همواره با مادها سر دشمنی داشت، برای حفظ منافع شخصی خود با انديشه ی خيانت 

به مردمش، پيکی به دربار آستياگ فرستاده و از وی می خواهد تا نماينده ی امينی را برای مذاکره درباره ی تسليم کادوسی ها نزد 

کورش، که خواب .  روز به اکباتان بازگردد40آستياگ برای اين منظور کورش را برمی گزيند، با اين تاکيد که او ظرف . او بفرستد



مادرش را همواره در سر داشت، می انديشد، که فرصت برای شورش پارس ها و برانداختن فرمانروايی مادها با کمک کادوسی ها، 

کورش، سرگرم اين فکر، با همراهان خود به . در نزديکی او بود، به اين فکر دامن می زندمعبر بابلی نيز، که . بسيار مناسب است

 .مرز کادوسی ها می رسد

او . به دستور معبر نام و نشان او را جويا می شوند. در اين هنگام با مردی رو به رو می شوند، که در سبدی پـِهـِن حمل می کرد

عالوه بر اين چون ُايَبره با خود پهن . مليت او به فال نيک گرفته می شود. »خوش خبر«عنی مردی است پارسی به نام ُايبَره، به م

کورش او را همراه خود نگه می دارد و همچنان که در راه ماموريت . اسبی حمل می کرد، معبر آن را نشانه ی ثروت و قدرت می داند

به نظر اويبره، چنين . ه ی امکان شورش پارس ها عليه آستياگ می پرسدخود است، پس جلب از اعتماد ُايبره، با احتياط از او دربار

شورشی به پيروزی می رسد؛ بايد که با کادوسی ها متحد شد؛ سرزمين کوهستانی پارس برای يک جنگ بسيار مناسب است؛ به 

رويی با کادوسی ها به کمک پارس پدر کورش بايد، به بهانه ی اينکه آستياگ برای رويا. ويژه اينکه پدر کورش ساتراپ فارس است

اويبره که از خواب مادر کورش . ها نياز دارد، مردان پارسی را مسلح کند و سپس خود کورش با دريافت مرخصی به پارس برود

را بکشند، در اين گفتگوها اويبره همچنين پيشنهاد می کند، که معبر بابلی . آگاهی يافته، به نتيجه ی پيشنهاد خود بسيار اطمينان دارد

او . کورش با اين نظر مخالفت کرده و اويبره را نانجيب می خواند. تا او فرصت خيانت نيافته و آستياگ را در جريان امر قرار ندهد

معبر بابلی در جريان آيينی دينی، در نتيجه ی يک توطئه، . نيز از نظر خود عدول نکرده و تصميم می گيرد که متوصل به حيله شود

 .کورش نخست از اويبره مکدر شده و پس از چندی به رفتار پيشين خود برمی گردد. ودکشته می ش

سرانجام به اين نتيجه می . کورش پس از قول و قرار با ُانابـِرنه، با بازگشت از کادوسيه برای رفتن به پارس منتظر فرصت است

.  و بايد به پارس برود، از شاه يک مرخصی طوالنی بگيردرسند که او، به اين بهانه که برای پدر بيمارش قصد قربانی کردن دارد

تقاضای دوم کورش پاسخ . آستياگ، که از مصاحبت کورش بسيار لذت می برد، برای نخستين بار با تقاضای او مخالفت می کند

 .بهتری می يابد و شاه با يک مرخصی پنج ماهه موافقت می کند

ب و خلعت نزد کورش مانده و مشاور او شده، رو به پارس می نهد، اما همين که خبر کورش همراه اويبره، که اينک با دريافت اس

سپس او برادر شوهرش را در جريان اين خواب قرار می . سفر او می پيچد، همسر معبر مقتول، به ياد خواب مادر کورش می افتد

 سوار ماموريت می دهد، تا به پارس 300طر شده فورا به آستياگ پريشان خا. دهد و او نيز در دم آن را با آستياگ در ميان می گذارد

کورش تظاهر به . اين اقدام آستياگ به شورشی که در پيش بود دامن می زند. رفته و زنده يا مرده کورش را به اکباتان بازگردانند

ه در ضيافتی ماموران را به دام اطاعت از اراده ی شاه کرده و قول می دهد که روز بعد به طرف اکباتان حرکت کنند و پس از اينک

 .شراب می اندازد، به شهر هيربه فرار می کند

هنگامی که ماموران آستياک به خود .  هزار پياده و هزار سواره بودند، به او می پيوندند5در اينجا نيروی درخواستی از پدرش، که 

بقيه متواری شده و آستياگ را در . فر از آنان را می کشد ن250می آيند و سراغ کورش را می گيرند، کورش به آن ها تاخته و حدود 

 .مرحله ی تازه ای در زندگی کورش آغاز می شود. جريان امر می گذارند

 :شايد در اين بخش از داستان، به رغم وجود ارقام و اعداد بسيار اغراق آميز، رگه های به حقيقت نزديک تری از تاريخ پنهان باشد 

اما در پارس بيکار ننشسته !  هزار ارابه ی جنگی روی به پارس می آورد 3 هزار سوار و 200ميليون پياده، آستياگ با تجهيز يک 

 ارابه ی جنگی فراهم آورده بودند، که البته با نيروی آستياگ قابل مقايسه 100 هزار سوار و 50 هزار پياده، 300آن ها نيز . بودند

او می کوشد تا . اويبره به فرماندهی کل قوا منصوب می شود.  پارس ها را جبران کندفقط احتياط می توانست کمبود نيروی. نبود

مدتی طول نمی . استحکامات موجود را مرمت کرده و در حد امکان گذرگاه های باز را، به ويژه در گذرگاه های تنگ مستحکم سازد

خرين بار می خواهد تا دست از نافرمانی بردارند و او از شورشيان برای آ. کشد که نيروی آستياگ به شورشيان نزديک می شود

کورش در پاسخ می گويد، بهتر است که . اعالم می کند، چنانچه به فرمان درآيند، تنها مجازات آن ها زنجير و زندان خواهد بود

 همين که به اين ترتيب پيشنهاد .آستياک پارس ها را، که برتر از مادها اند، به حال خود بگذارد و از به بند کشيدن آن ها دست بردارد

 .آستياگ رد می شود، او فرمان حمله را صادر می کند و در نتيجه جنگ سختی درمی گيرد

پارس ها و به ويژه فرماندهانشان . کورش فرماندهی جناح ميانی را در دست می گيرد، پدرش جناح راست را و اويبره جناح چپ را

گ، که نشسته بر تخت، چشم به ميدان نبرد دارد، شگفت زده می شود و با تهديد از سربازان در شجاعت معجزه می کنند و حتی آستيا



سرانجام برتری نيروی مادها سبب می شود تا کورش دست از جنگ برداشته و . خود می خواهد که در مقابل پارس ها مقاومت کنند

 که لحظه ی سرنوشت ساز نزديک است و آن ها بايد يا کورش و يارانش قبول داشتند،. با نيروهای خود به درون شهر بازگردد

در حاليکه پدر کورش مامور حفاظت از شهر می شود، . روز بعد شعله ی جنگ دوباره زبانه می کشد. بميرند يا که پيروز شوند

شهر به . هر می کند هزار نفر را مامور گشودن ش100در اين هنگام آستياگ . کورش و اويبره فرماندهی جنگ را به عهده می گيرند

 .تصرف نيروهای آستياگ درمی آيد و پدر کورش را، که سخت زخمی شده است، به حضور شاه می آورند

آستياگ، چون می دانست، که کورش بر خالف نظر پدر خود، سر به شورش برداشته است، اجازه می دهد، تا پدر کورش، به 

پارس ها، پس از از دست دادن شهر هيبره، . د، تا او را به احترام دفن کنندخواهش خود او، به آرامی بميرد و حتی دستور می ده

اويبره . آستياگ به فکر تعقيب آن ها می افتد، اما پيشروی به سختی انجام می پذيرد. ناگزير از عقب نشينی به پاسارگاد می شوند

با اين همه بی شماری از . ز راه های کوهستانی می شوندهمه ی گذرگاه های تنگ را در اختيار گرفته بود و مادها ناگزير از عبور ا

مادها، با دور زدن مانع ها، آن ها را پشت سر می گذارند و پارس ها به فرماندهی کورش و اويبره ناگزير، شبانه کوه های بلند را 

 دهد، که به سرنوشت کودکان و در اينجا کورش يک بار ديگر به نيروهای خود تذکر می. ترک کرده به کوه پست تری پناه می برند

در کوهی که پناه گرفته بودند، کورش محلی را بازمی يابد، که خانه ی . همسران خود در صورت شکست بينديشند و شجاعانه بجنگند

 در دم دست به نيايش می برد و دستور می دهد که. پدريش بود و او در گذشته، روزگاری در آنجا به چراندن بز مشغول بوده است

در دم رعد و برق می شود و پرندگان بشارت بر بام می نشينند و به او بشارت : اين نيايش به بار می نشيند . برای ايزدان قربانی کنند

 .آنان پس از شامی که می خورند، شب را بر بلندی کوه به سر می آورند. می دهند که او دوباره به پاسارگاد باز خواهد گشت

ار نفر را در پای کوه مستقر کرده و به آنان دستور می دهد، تا همه آن هايی را از حمله به کوه امتناع می  هز50روز بعد آستياگ 

در اينجا . اين اقدام واقعا بی رحمانه، پارس ها را تا بلندی کوه عقب می راند. ورزند و يا به هنگام حمله عقب نشينی می کنند بکشند

 رو می شوند، که دامن های خود را باال زده و از آنان می پرسيدند، که آيا قصد پناه بردن به پارس ها با زنان و مادران خود رو به

نيش اين استهزا پارس ها را وامی دارد که دست به يک حمله ی نوميدانه ی ! جايی را دارند که از آنجا چشم به جهان گشوده اند ؟

 . هزار از آنان کشته می شوند50 در نتيجه مادها از کوه رانده شده و دست کم. ديگر بزنند

شايد هم، اگر گزارش خود کتسياس ناقص نبوده، کتابی . نيکوالی دمشقی در اينجا نقل قول از کتسياس را به ناگهان ناتمام می گذارد

 : ببندد با اين همه او می کوشد که داستان ادامه ی کار و جنگ را به نحوی. که او از کتسياس در دست داشته، کامل نبوده است

کورش تا شکست نهايی آستياگ، بعضی از موانع ديگر را از سر راه برمی دارد و سرانجام به تخت فرمانروايی آستياگ، که برای 

کورش در پرده سرای آستياگ پس از نشستن بر تخت، دبوس او را به دست می . دستيابی به آن کوشش زيادی شده بود، می رسد

سپس پارس ها، با ثروت هنگفتی که زير نظر اويبره قرار گرفته بود، به پاسارگاد باز .  بر سر او می نهدگيرد و اويبره کاله شاهی را

نخست . با انتشار خبر شکست آستياگ، ديگر قوم های مطيع او، برای پذيرفتن کورش به فرمانروايی به او روی می آورند. می گردند

 .آستياگ نيز که اسير شده بود به نزد کورش آورده می شود. به دنبال اين ها بقيههيرکانی ها و بعد پارت ها، سکاها و بلخی ها و 

افسانه هايی همانند را، نه تنها می توان در ميان . البته چنين نيست که تنها ايرانيان آفريننده ی افسانه هايی با اين مضمون ها باشند

با امکانات جهان باستان . نزد همه ی قوم های ديگر نيز سراغ گرفتديگر ملت های آريايی و هند و اروپايی يافت، بلکه می توان 

نقش شبانان، جانوران محيط زيست و اميران و سرکردگان و رهايی بخشان و انسان . بافت افسانه ها جز اين هم نمی توانست باشد

 کم و بيش در همه جا يکسان بوده هايی با توانايی هايی غير عادی و فوق تصور و همچنين وجود نيکی و بدی و نيرنگ و تدبير

آيا حتی مردم زمان کورش . در روايت پديداری و روی کار آمدن کورش، حتی به لزوم حتمی تباری شاهانه نيز توجه شده است. است

ميل و دست کم هرودت آگاهی چندانی از چگونگی تولد و رشد و اعتالی کورش نداشته اند ؟ يا که اين داستان ها نخست به مردم تح

شده و پس از گذشت زمان، در زمان هرودت و کتسياس، در باور مردم جلوه يک حقيقت را يافته اند ؟ با اين همه اين روايت ها رگه 

 .هايی از تاريخ را در خود نهفته دارند



در هر حال، کورش غوطه ور در افسانه را بايد از ميان انبوهی از خيال بافی های ممکن و 

يم و در اين کار، هر قدر هم که دقت کنيم، باز هم نشانه هايی از افسانه بر ناممکن بيرون بکش

همچنان که تن سنگی او در پاسارگاد نيز نتوانسته است، از قيد افسانه رها . تن او خواهد ماند

از تاج . کورش برای ايرانيان همچنان ذواقرنين است و ُملکش، ُملک سليمانِ تقليدناپذير! باشد 

 .و شاخدار کورش نيز هرگز در تاريخ پر شاخ و برگ ايران تقليد نشده استافسانه ای 

در حالی که تاريخ سِر کورش را در پاسارگاد شکسته است، به بال های افسانه ای او آسيبی 

اين بال ها بايد که نقش تعيين کننده ای در باور آن روزگاران گمشده داشته بوده . نرسيده است

چه می دانسته است، که در گزارش سفر بی بازگشت » بال«باره ی اين در] 12[هرودت . باشند

کورش به سرزمين ماساگت ها می نويسد، که کورش در رويايی، بزرگ ترين پسر ويشتاسپ 

را، با دو بال بر روی شانه ها، ديده است، که از آن ها، يکی بر آسيا و بال ديگر بر اروپا سايه 

  بال کورش برای پوشاندن سويی از جهان چهارسو است ؟آيا هر يک از چهار. افکنده است

دست کم گوشه ای از تاريخ، ] 13[شايد اگر ايرانيان، در زمان کورش خطی از خود می داشتند،

امروز هرچه از آغاز کار . که به دست خودمان نوشته شده باشد، برايمان باقی می ماند

و همراه اين نوشته ها، . ت، از ديگرانهخامنشيان داريم، نوشته هايی اند، درست يا نادرس

آن هم در حالی که نويسندگان قديم خود ما کورش را خيالی تر از ! مقداری خشم، که چرا ديگران چنان نوشته اند و چنين نگفته اند 

 .کتسياس و هرودت معرفی می کند

تا ما بتوانيم دوباره يکی از . تاريخ را نبش قبر کنند سده بايد صبر کنيم، تا دوباره نخستين پردازندگان به تاريخ ما، 25و ما ... 

 !فرزندان اين سرزمين را کورش بخوانيم 

 روايت موسی خوِرنی، مورخ ارمنی

 ميالدی تاليف کرده است، نيز افسانه ای رنگ آميزی شده 470مورخ ارمنی، که کتاب تاريخ ارمنستان را حدود ] 14[موسی خوِرنی،

در اين افسانه، موسی خورنی برای . می آورد، که غيرمستقيم با کورش ارتباط پيدا می کند) آستياگ(ک درباره ی کشته شدن اژدها

 :بزرگ نماياندن تيگران، او را کشنده ی اژدهاک می داند 

درنگ بی . در پی پيشنهاد کورش به تيگران، برای بستن پيمان دوستی، نيمه شبی اژدهاک با ديدن رويايی ترسناک، از خواب می پرد

او در کشوری ناشناس، در کنار کوهی سر به : آنگاه با آه و ناله به شرح رويای خود می پردازد . دستور احضار معبرين را می دهد

فلک کشيده و پوشيده از برف ديده است، که زنی بلند باال، درشت چشم و گلگون رخسار، با لباسی ارغوانی بر تن و رواندازی 

او خيره به او می نگريسته است، که ناگهان می بيند، که از آن زن سه يل بالغ و کامل زاده . وه نشسته استنيلگون، بر تارک بلند ک

] 15[اولی سوار بر شير به سوی غرب می رفت، دومی سوار بر پلنگ به سوی شمال روان بود، اما سومی عنان بر اژدهايی . شد

 نظر اژدهاک می رسد، که بر بام کاخ خود ايستاده است و فواره هايی زيبا آنگاه به. شگفت انگيزی زده به سوی کشور او می تاخت

پشت بام را زينت بخشيده اند و خدايان حيرت زده، در آنجا حضور دارند و او، در ميان حاضران، با قربانی و دود کندر آن ها را 

به باال نگريسته، آن يل اژدهاسوار را ديده، که با بال اژدهاک ادامه می دهد، هنگامی که ناگهان سرش را بلند کرده و . ستايش می کند

آنگاه اژدهاک خود را ميان خدايان و يل انداخته و خود به . هايی مانند بال عقاب، به قصد شکستن خدايان در حال نزديک شدن است

 .ويا به پايان می رسددريای خون راه می افتد و باالخره اژدهاک کشته می شود و ر. نبرد با يل شگفت آور پرداخته است

پس از اين رويا، اژدهاک با استفاده از نيرنگ به جای خشونت و جنگ و با ازدواج با تيگرانوهی، خواهر تيگران، کوشش می کند، 

می کند و به او او تيگرانوهی زيبا را، برای استفاده از او در تضعيف و انحراف تيگران، ملکه ی اول خود . تا تيگران را منحرف کند

قدرت فراوانی در حکومت می دهد، تيگرانوهی هم در اين ميان آن قدر هوشيار است، که تنها به ظاهر تسليم تصميم های اژدهاک 

سرانجام، کار به جنگ . شود، و در پنهان، توسط فرستاده ای قابل اعتماد، تيگران را از نقشه ها و برنامه های همسرش آگاه کند

تيگران در اين جنگ اژدهاک می کشد و نه تنها خواهر خود تيگرانوهی را به ارمنستان بازمی گرداند، . ران می انجامداژدهاک و تيگ

 .بلکه انوش، ديگر همسر اژدهاک را نيز با کودکانش به ارمنستان می برد



 . اژدها معروف انداز اين زن، آرتاشس و اخالف او به وجود می آيند که در افسانه های حماسی ارمنی به فرزندان

 .وجود اين افسانه در ارمنستان، بی اعتباری افسانه های در پيوند با کورش را نيز نشان می دهد

 هخامنشيان که بودند ؟

تنها موضوعی که در همه ی افسانه هاِی برجای مانده يکسان و غير قابل ترديد است، موضوع برافتادن مادها و بر روی کارآمدن 

البته از اين موضوع هم نمی توان . ينکه پس از پيروزی بر آستياگ، رفتار کورش با او بسيار محترمانه بوده استپارس ها است و ا

در اين افسانه ها از هخامنش، که می . گذشت، که در آهنگ سخن همه ی راويان افسانه های کورش، نوعی احترام به او نهفته است

در حالی که ما هخامنش را، با آگاهی اندک و با تکيه بر . وانيم، سخنی به ميان نمی آيدخواهيم دودمان شاهی بزرگی را به نام او بخ

می شنويم که او را يک عقاب تغذيه کرده است و ] 16[سنگ نبشته های داريوش، نخستين رهبر هخامنشيان می شناسيم، از ِالِين 

پيداست که به سنگ نبشته ها بيشتر می توان اعتماد ] 17[.البد که منظور از عقاب همان سيمرغ افسانه های اساطيری ايران است

اما آيا اعتماِد بيشتر، برای مورخ کافی است ؟ آيا به راستی داريوش نيای پنجم خود را می شناخته است ؟ آيا . کرد، تا به گزارش ِالِين

 ای به او می داشت ؟ کورش در استوانه ی انتظار نداشتيم که کورش نيز، که قاعدتا می توانست به هخامنش نزديک تر باشد، اشاره

کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نيرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار سوی جهان، پسر «معروف خود، خود را 

کمبوجيه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه ی کورش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نتيجه ی چيش پيش، شاه بزرگ، شاه شهر 

 .می خواند» ، خلف پاينده ی دوده ی شاهیانشان

آيا کورش هخامنش را نمی شناخته است ؟ از سوی ديگر، مورخ از . شگفت انگيز است که در اين لوح به نام هخامنش برنمی خوريم

 زال می اندازد ؟خود می پرسد، که ِالِين از کجا هخامنش را می شناخته است و اين داستان عقاب يا سيمرغ چيست، که آدمی را به ياد 

به . امروز نخستين گامی را که برای نوشتن تاريخ هخامنشيان برمی داريم، اين است که آنان را براندازنده ی مادها معرفی می کنيم

نظر نگارنده، تا اينجا درست است که هخامنشيان مادها را شکست دادند، اما اين درست نيست که گويا، قومی بيگانه برانداخته شده 

در حالی که مادها نمی . به گمان در تفکيک دو قوم مادی و پارسی بيش از حد اغراق شده است. ومی آشنا بر جای آن نشسته استو ق

خاندانی نيرومند برافتاده و خاندان نيرومند ديگری برخاسته است و يا از دو . توانسته اند، چندان از پارهاس ها متفاوت بوده باشند

 يکی ناگزير، بر سروری ديگری گردن نهاده است، اما هرگز احترام اين دو خاندان به يکديگر، آنچنان خاندان ايرانی همزمان،

مخدوش نشده است، تا در سنگ نبشته های هخامنشيان، بالفاصله از نام پارس ها، نام مادها نيايد و يا نيمی از گارد شاهی را مادها 

يقين بعدی، اينکه هر دو خاندان آريايی بوده و نه . ی ميان پارس و ماد فرقی نگذارندتشکيل ندهند و يا مورخان يونانی تا مدتی طوالن

 .تنها به سبب داشتن زبان مشترک، بلکه پيوندهای ژرف فرهنگی و دلبستگی های قومی، به آسانی در يکديگر حل شدند

ک نام است و به عبارتی يک آدرس، نه يک ويژگی تنها و فقط تنها ي» آريايی«در اينجا يادآوری اين نکته ضروری است، که مراد از 

متاسفانه پس از آدلف هيتلر، هنوز هم هنگامی که واژه ی آريايی بر زبانی جاری می . ممتاز و آراسته به جامه ای از تافته جدا بافته

برانگيختگی، به آسانی از است و در حاِل » َاَبرانسان«شود، برخی بی درنگ انگيخته می شوند، که منظور گوينده از آريايی يک 

 !پس، از ديد ما آريايی نامی است مانند سامی، و مادی و پارسی نام هايی اند مانند نوبيايی و حبشی . منطق فاصله می گيرند

و کسی که » دوست منش«به اين ترتيب هخامنش را می توان . آمده است» دوست«در اوستايی و فارسی به معنی ] 18[َهَخه و َهخا 

از قرينه های تاريخی و زبانی چنين پيداست، که هخامنشيان را می توان کهن تر از هخامنش، ] 19.[دوستانه دارد، ترجمه کردمنشی 

 .نام نيای پنجم داريوش، دانست

در گل نبشته » هخا«کوشيده است، با شاهدهای بسياری که به دست آورده است و با توجه به وجود عنصر » جهانشاه درخشانی«

نگارنده با اينکه وجود مکرر يک واژه را .  هزار پيش از ميالد به عقب بکشد2، قدمت اين قوم را تا ]20)[کول تپه(پادوکيه های کا

در متن ها و حوزه های گوناگون، دليلی کافی بر وجود قومی به همان نام نمی داند، کوشش اين دانشمند را، برای يافتن تاريخ و 

زيرا وجود واژه ی هخا در شاهدهای درخشانی، می تواند نقشی بيشتر از نقش يک . دمند می داندخاستگاه هخامنشيان، بسيار سو

 ]21.[واژه ی معمولی داشته باشد

 آيا تعبير بنيان گذاری شاهنشاهی ايران درست است ؟



از اين روی، هخامنشيان معموال پارس ها را، به پاس جهان گشايی های آن ها، بنيان گذار نخستين شاهنشاهی ايران می شناسند و 

 !گويی، مشروعيت حکومت به جهان گشايی است . خود به خود بنيان گذار حکومت در ايران ناميده می شوند

پيداست که مردم اين سرزمين هم، مثل هر جای ديگر، يک شبه به . جستجو برای يافتن آغاز حکومت در ايران کار بيهوده ای است

پيش از هخامنشيان، مادها بر بخش بزرگی از ايران فرمان می راندند و در کنار آن ها، ديگر قوم .  اندفکر راه انداختن حکوت نيفتاده

پيش از مادها هم قوم های گوناگونی در . های آريايی و غير آريايی نيز هر کدام در بخشی از فالت ايران قلمروی را در اختيار داشتند

پس نبوِد آگاهی از . استان شناسی نيز با دستاوردهای خود همين حرف را می زندب. صحنه های سياسی و نظامی حضور داشته اند

زيرا با حذف حکومت ها و کشيدن خطی مشخص ميان حکومت های . تاريخ، نمی تواند سبب حذف مردم و حکومت هايشان شود

 صاحب باستان شناسان، مانند سفال های معلق هخامنشيان و مادها و هر آنچه که پيش از مادها بوده است، انبوهی از يافته های بی

 !از داستان های اساطيری، که ريشه های بسيار کهن آريايی و هند و ايرانی دارند، که نگو ! گوناگون، روی دست مورخ می مانند 

کيانيان از زندگی بايد پذيرفت که يافته های مارليک ها و شهر سوخته ها هم بخشی از تاريخ ناشناس همين مرزبوم اند و پيشداديان و 

با اين همه اما اين حرف درست است، که ما با . ، اما تاريخی همين مردم جوشيده اند و هنوز هم از جوشش نيفتاده اند»شبه تاريخی«

مادها به آرامی وارد محدوده ای از تاريخ می شويم، که می توانيم ادعا کنيم، که به کمک کتيبه های بين النهرين و آشور، با اين 

ايران » نوين«و سپس با هخامنشيان، که خود سکوت تاريخی ايرانيان را می شکنند، گام به عرصه ی تاريخ . حدوده آشنا می شويمم

 .می گذاريم

 :می نويسد ] 22[داريوش در سنگ نبشته ی بيستون 

ما نه شاهيم، از دو .  من نهمين هستم.هشت تن از خاندان من شاه بودند.  من اصيل بودند و از ديرباز شاه]خاندان [ از ديرباز،...«

 »...شاخه 

، پسر چيش پيش، پسر هخامنش می خواند و کورش در )َارياَرمَنه(، پسر آرياَرمَنه )َارشاَمه(داريوش خود را پسر ويشتاسپ، آرشام 

پسر کورش اول، پسر يعنی کورش پسر کمبوجيه ی اول، . لوح خود، خود را، بدون اشاره به هخامنش، نتيجه ی چيش پيش می داند

به اين ترتيب آريارمنه و کورش اول برادر هم بوده اند و با احتساب هخامنش، همانگونه که داريوش گفته است، نه تن . چيش پيش

و اگر به گزارش داريوش اعتماد کنيم، .  تن همزمان با يکديگر و مادها7از آن ميان، . از خاندان هخامنش به شاهی رسيده بوده اند

چون چيش پيش نيای چهارم داريوش و نيای سوم کورش، شاه بوده .  و ستون فقرات داستان کودکی کورش درهم می ريزدبدنه

 .است

تنها چيزی که . از شيوه ی حکومت داريوش و کورش نيز چنين پيداست، که آنان يک شبه نمی توانسته اند جهانداری آموخته باشند

شت ماست، که با دانش امروز خود درباره ی جغرافيای سياسی، می پنداريم که کشور بايد در اينجا قابل بازنگری است، اين بردا

در حالی که تجربه ی تاريخ دوره ی اسالمی ايران نيز نشان داده است، که . سرزمينی باشد يکپارچه و با فرمانروايی مرکزی واحد

تا اعتالی ايران به فرمانروايی واحد در زمان شاه اسماعيل پس از فروپاشی فرمانروايی ساسانيان، . اين تعريف بسيار مدرن است

برای نمونه، در . صفوی، در هر بخش از ايران سلسله ای حکم می راند و در عين حال برداشت معين و ثابتی از ايران وجود داشت

کردند و بسا که ايرانيان را اوج عصر ملی گرايی فردوسی، دست کم سه سلسله ی صفاريان، سامانيان و غزنويان با هم حکومت می 

 !به جنگ با يکديگر می بردند 

پس ما در نوشته ی خود آگاهانه، با پرهيز از يافتن بنيان گذار شاهنشاهی ايران، نه کورش را بنيان گذار می شناسيم، نه نخستين 

يی تاريک و يا کمرنگ، با گام های آهسته، تاريخ ايران از جا. در حقيقت کوشش در اين راه ما را به جايی نيز نمی رساند. شاه ماد را

هخامنشيان يکی از صحنه . اما روان، آغاز به حرکت کرده است و ما از زمانی به بعد شروع به شنيدن صدای گام های تاريخ کرده ايم

 حکومت فدراتيو شايد کورش را بتوان بنيان گذار نخستين! های اين تاريخ را در اختيار دارند و کورش يکی از هخامنشيان است 

در بخش مربوط به داريوش باز هم در ... جهان ناميد، که با داريوش به اوج اعتالی خود رسيد، که خود نياز به بحث فراوان دارد 

 .اين باره سخن خواهيم گفت

استوانه ای خود، او خود، نام پدرش را، در لوح . در هر حال ترديدی نيست، که کورش فرزند يکی از سران قبيله ی خود بوده است

افسانه های مربوط به او را، بايد که مادها پرداخته باشند، تا برای تسليم قدرت، توجيهی دست و پا کرده . کمبوجيه نوشته است



حتی موری آواره، تيموِر از . از اين توجيه ها در تاريخ ايران آنچنان فراوان يافت می شود، که نيازی به آوردن شاهد نيست. باشند

 !آواره تر را به قدرت می رساند و اخته ی قاجار را َپری خربزه به کشتن می دهد خود 

رونق بازار اين افسانه ها با تاسيس سلسله ای نو، برای ايجاد 

کورش بايد که داماد مادها باشد، تا . مشروعيت، هميشه گرم تر می شود

جم، داستان دختر اردوان پن. به آسانی جانشين آستياِگ بدون پسر شود

آخرين شاه اشکانی و اردشير، نخستين شاه ساسانی، نيز از اين دست 

پيداست که داستان سرايان مادی، مزه ی دهان هم ميهنان خود را . است

با اين همه، اين هم پيداست که خواب ديدن و ! خوب می شناخته اند 

افسانه رها کردن نوزادی در بيابان و جنگل و پروراندن او به وسيله ی 

و پيدا کردن او به وسيله ی چوپانی ) بيشتر عقاب، سگ و گرگ(دان َد

چون در ميان ملت های . نيک نفس، بايد که ريشه ای کهن داشته باشد

برای نمونه، داستان . اروپايی نيز به چنين داستان هايی برمی خوريم

اديپوس در ادب يونان و يا داستان رومولوس و ِرموس در روم و کم و 

در شاهنامه نيز نمونه های .  های سينوهه و موسی در مصربيش داستان

خوبی از خواب شاهان و بزرگان درباره ی دگرگونی های پس از آن در 

 .مانند خواب ضحاک و خواب افراسياب. دست است

 بافت سياسی فالت ايران و پيرامون آن در آغاز شاهنشاهی کورش

بخش کمرنگ تاريخ در آغاز کار کورش، هنوز در بخش تاريک و يا در 

هنوز به درستی نمی دانيم که در اين به اصطالح سپيده .  قرار داريم ايران

نشانه های . دم تاريخ ايران بافت سياسی واقعی ايران چگونه بوده است

. پراکنده به دست آمده هنوز برای نوشتن تاريخ اين دوره کفايت نمی کنند

که در اين هنگام قوم های گوناگونی از آرياييان بر بخش هايی مختلفی از ايران چيره بوده از اين نشانه های پراکنده چنين برمی آيد، 

اند، اما از فرمانروايان محلی، به ويژه در نيمه ی شرقی ايران خبر قابل اتکايی نداريم، اما پيداست که دقيقا نيمه ی شرقی و شمال 

از رويدادهای سياسی و نظامی پر جنب و جوشی برحوردار ) برستانط(شرقی ايران، خراسان بزرگ و سيستان بزرگ و تپورستان 

جانمايه ی فرهنگ دينی و . يادگار اين رويدادها، داستان های بيشمار اساطيری ايران و سلسله های پيشدادی و کيانی است. بوده است

 از سند تا فرغانه، ستون فقرات فرهنگ درست يا نادرست، مورخ چنين برداشت می کند که. سياسی ما نيز از آنِ اين سرزمين هاست

قوم های داهه و ماساِگت، مردم . ايران باستان است و بايد که آبشخور همه ی افسانه های اساطيری را در پيرامون اين ستون بجويد

ته اند، پيرامون آمو دريا و سيردريا، مردمی که در بلخ و سکستان و کرانه های جنوب شرقی دريای خزر و تپورستان می زيس

 .نبايستی از چيزی که ما آن را آغاز تاريخ خودمان می دانيم، بی خبر بوده باشند

چراغ هايی، که به کمک خط های گوناگون، در طول هزاره های پيش از . درباره ی نيمه ی غربی فالت، جريان کمی متفاوت است

ب ايران پرتو می افکنند، تصويرهای کمرنگی را از قلمرو نيمه ی ميالد، از بين النهرين و آشور و اورارتو و از ايالم خودمان، بر غر

در سوسوی همين چراغ هاست که مادها و پارس ها را زودتر از ديگر قوم های . غربی فالت ايران، جلوی چشمان ما قرار می دهند

 .ن فرمانروايی های ايران بوده اندايرانی شناختيم و به نادرست و بی درنگ چنين پنداشتيم، که گويا اينان بنيان گذاران نخستي

در حقيقت، اين توجه تا فروپاشی ساسانيان همچنان . از همسايگان پيرامون خود نيز بيشتر متوجه آسيای مقدم و آسيای صغير شديم

نان و ارمنستان، سرزمين های کوچک و بزرگ آسيای صغير و وارثان امپراتوری ليدی، آن سوی ليدی، يو. به قوت خود باقی ماند

ی طبيعی شمال شبه جزيره ی سينا و پايين تر از سينا، مصر، تا برآمدن »زائده«جانشينان حکومت های بابل و آشور به اضافه ی 

روميان نيز، . اسالم آنچنان به تاريخ ايران تنيده اند، که بررسی تاريخ هرکدام از آن ها، پرداختن غير مستقيم به تاريخ ايران است

يدن حکومت سلوکيه، وارثان اسکندر، با همه ی مشغوليت هايی که در اروپا داشتند، با تصرف ميراث اسکندر در پس از ازهم پاش



آسيای صغير و مقدم، عنصر جدانشدنی اين مجموعه بودند، البته دليل ديگری نيز وجود داشت و آن ديوارهای عايق هندوکش و 

ط ما را با شرق ايران دشوار می کرد و بر جذابيت فرهنگ قابل دسترس بين پامير و کوير تاکالماکان در شرق چين بود که ارتبا

در مقايسه با غرب، به رغم وجود جاده های ابريشم، نقش هند و آن سوی هندوکش و پامير، نقش . النهرين و آسيای صغير می افزود

 شرق و غرب که بگذريم، مرزهای جنوب خليج از. چين در شکل گيری جغرافيای سياسی و فرهنگی ايران بسيار کم تر از ناچيز است

بی پايان بود و مرزهای شمال دشت های برف و شن کرانه ی شرقی و کوه های خالی از سکنه و جذابيت قفقاز در کرانه ی غربی 

ای صغير و بنا بر اين، طبيعی بود که کورش در آغاز کار خود، پس از آسوده شدن از پيرامون ايرانی خود، متوجه آسي. دريای خزر

 .خواهيم ديد که آخرين نبرد نيمه افسانه ای او با قوم ايرانی ماسگت بود، که به کشته شدن او انجاميد. بين النهرين باشد

ی کورش آورديم، بخواهيم که به بهانه ی خالی بودن دستمان، کودکانه خواهد بود، که با تکيه بر افسانه هايی که آگاهانه درباره 

و شوخی خواهد بود، که بپنداريم کورش جوان به کمک دوستان خود، نه تنها فرمانروايی . بکنيم» مونتاژ«تاريخ آغاز کار کورش را 

جهانداری و » فوت و فن«از دو هزاره با مادها را برانداخته، بلکه به وارثانِ هر چند خسته ی امپراتوران بين النهرين، که بيش تر 

و خسته کننده خواهد بود که همچنان اصرار . نبرد زيسته بودند، گفته است که داشتن دولتی مستقل را برای هميشه فراموش کنند

اهی بورزيم، که کورش، بدون پيشينه ی حکومت در خانواده ی خود و بدون تربيتی نظامی در باالترين رده و بدون داشتن سپ

کارآزموده و آشنا به فن سپاهيگری، با مشت و لگد و چاقو، در مدتی کوتاه، از گلوگاه دريای سياه به مديترانه تا دره ی سند، دم و 

دستگاه جهانداری راه انداخته و در خيابان های بابل و اورشليم آزادانه و بی باک قدم زده و منشور آزادی ملل خود را صادر کرده و 

اما، شجاعانه خواهد بود، که بپذيريم که آگاهی ما ! گر موسی نشده، دست کم بر اريکه ی روحانی او تکيه زده است در تورات ا

 :مثال از بين النرين . درباره ی آغاز کار او بسيار اندک است و دست کم بکوشيم، تا به او از زاويه ای دورتر بنگريم

آيا پس از گشودن بين النهرين، امکان گفتن اين دروغ .  استلوح گلی کورشاريخی نخستين نگاهمان از بين النهرين، از خاستگاه ت

کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نيرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارسوی جهان، «: برای کورش، که خود بنويسد 

ه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه ی کورش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نتيجه ی چيش پيش، شاه بزرگ، شاه شهر پسر کمبوجي

 ، چقدر فراهم بوده است ؟»انشان، خلف پاينده ی دوده ی شاهی

 آشوربنی پال چنين از يکی از کتيبه های. گزارشی غير قابل تحريف از آشور نيز نوشته ی کورش را درباره ی نياکانش تاييد می کند

] 23.[ پيش از ميالد فرمانروای پارسوماش و همچنين انشان بوده است639برمی آيد که کورش اول، پسر چيش پيش، در سال 

 پيش از ميالد، پس از پيروزی آشوربنی پال بر ايالم و تصرف شوش، تا کوه های انشان پيش تاخت، کورش 646هنگامی که در سال 

اين رويداد را نبشته . ح را در آن ديد، که با تسليم به موقع، سرزمين خود را از تخت و تاز در امان نگه دارداول پسر چيش پيش صال

 :ای که در اين باره از آشوربنی پال بر جای مانده است به طور انکارناپذيری فاش می کند 

 نتيجه من همه ی سرزمين ايالم را مانند توفان از پيروزی بزرگی که سپاهيان من به ياری خدايان در ايالم داشتند و در... «

، شاه پارَسوا آگاه شد و با فرستادن باج و همچنين پسر خود به پايتخت من نينوا، به فرمانروايی )کورش] (24[درنورديدم، کوَرش 

 ]25[».من گردن نهاد و از من درخواست کرد که سرور او باشم

اين فهرست با فهرست داريوش و جانشينان او : شا می دهد، نکته ای مهم نهفته است از نياکان خشيار] 26[در فهرستی که هرودت 

داريوش، ويشتاسپ، ارشام، : و همچنين کورش بزرگ هماهنگ نيست و در آن نام نياکان خشيارشا به ترتيب عبارت اند از 

 هرودت از اين شجره نامه خود يک صرف نظر از اينکه، آگاهی. چيش پيش و هخامنش. آريارمنه، چيش پيش، کورش، کمبوجيه

شايد هرودت با مجموع آگاهی هايی . معما است و نشان از يک شجرنامه ی شفاهی يا کتبی دارد، مورخ نمی تواند از آن غافل باشد

رش در هر حال، در اينجا به منظور خود، که اثبات تبار شاهی کو. که داشته است، شجره نامه ی هخامنشيان را تاليف کرده است

در همين جا يادآوری اين نکته هم ضروری است که اشاره نکردن داريوش ] 27.[البته با تکيه بر مجموع نشانه ها. است، می رسيم

 .به کورش بزرگ، به شفافيت نبشته ی او آسيب می رساند

ا نپذيريم و در پی يافتن حقيقت، اينک آيا دور از رويه ی تاريخ نويسی بی طرفانه نخواهد بود، که ما بی دليل، گفته ی خود کورش ر

افسانه های پر شاخ و برگ يونانيانِ بدور از صحنه را زير و رو کنيم ؟ پس بهتر و به جا است که بپذيريم که او در ايران شاه 

اهانی که در همان گونه که پيش از اين اشاره کرديم، مانند ش. يعنی يکی از شاهان فرمانروا در ايران زمين. موروثی انشان بوده است



سده های نخسِت پس از اسالم، همزمان، در ايران حکومت می کردند و اتفاقا برخی تا دروازه های بين النهرين اسالمی نيز رخنه می 

پس فرمانروايی کورش را بايد ادامه ی حکومت ايرانی مادها دانست، که مرکزش . کردند و دستگاه خالفت را به وحشت می انداختند

 .مادها، بر ماد هم سروری داشته است» اضمحالل«انه در پاسارگاد بوده و پس از به جای هکمت

همه ی نشانه ها حکايت از برخورداری کورش از شخصيتی متعادل و نوعی نبوغ می کنند، اما در وجود اين نبوغ نيز بسيار اغراق 

 . زمان او و نيم سده پيش از او اجتناب ناپذير استبرای پذيرفتن اينکه تمجيد از کورش مبالغه آميز بوده است، شناخت. شده است

آغاز به قدرت رسيدن کورش، درست مصادف با زمانی است، که آسيای مقدم و ايالم، با پشت سر گذاشتن نزديک به دو هزاره جنگ 

 کسی را ميل و يارای به حکومت های مرکزی از هم پاشيده بود، اما. و ستيز و کشتار و غارت پرافراط، خسته و از پای افتاده بودند

 .دست گرفتن حکومت نبود

 پيش از ميالد پيروزمندانه وارد بابل شد، جو حاکم بر خود بين النهرين پذيرای يک دگرگونی همه 539هنگاميکه کورش در سال 

 :در آغاز کتاب هزاره های گمشده نوشته بوديم که . جانبه بود

 سال بعد، 25 پيش از ميالد در نينوا، آشور در آستانه ی سقوط قرار گرفت و حدود 627پس از درگذشت آشوربنی پال، در سال ... «

 سال بدون مانعی جدی وحشت 1500يعنی حکومتی که .  پيش از ميالد برای هميشه از جغرافيای سياسی جهان محو شد612در سال 

 »...ست حکمراناِن محلیِ نه چندان نيرومند بود آفريده بود، ديگر وجود خارجی نداشت و از فلسطين تا دهانه ی خليج فارس در د

 .بنا بر اين در آغاز کار کورش، بين النهرين نمی توانست، برای فرمانروايی که به فکر جهانداری افتاده بود، مانعی جدی به شمار آيد

انشان، احتماال منطقه ی پشت کوه . وددر اين زمان موقعيت ايالم نيز که بر سر راه بين النهرين قرار داشت، بسيار خراب تر از آنجا ب

 سپاه آشور 646 و 647در سال های . که هميشه بخشی از خاک ايالم بود، از مدتی پيش در دست خاندان کورش بود] 28[امروزی،

 با حمله به شوش تا کوهستان های شرقی ايالم پيش رفته بود و کورش اول هخامنشی، شاهک پارس ها، با سپردن پسرش به عنوان

دور نيست که در اين زمان حکومت هخامنشيان شکلی رسمی يافته و توانسته اند . گروگان، دست نشاندگی خود را اعالم کرده بود

شوش به دست سپاه آشور با خاک يکسان شده و بازماندگان شهر به سامره و فلسطين کوچانده . خود را شاه انشان و پارس بنامند

م که به کوهستان پناهنده شده بود، به دست جنگجويان کوهنشين اسير شده و تسليم آشوريان شده  َهلتاش سو-هومبان . شده بودند

بود و به اين ترتيب، ايالم برای هميشه هويت خود را به نام يک کشور از دست داده بود و ديگر حتی مرگ آشوربنی پال و اضمحالل 

شمال ايالم به دست مادها افتاده بود و منطقه ی شرق اين . يش ببردقدرت آشور، نمی توانست برای احيای مجدد ايالم کاری از پ

 .کشور کهن از آنِ پارس ها شده بود

البته تعادل شخصيت، که به آن اشاره کرديم . نبوغ کورش فقط می توانست شناخت تاريخ منطقه و شيوه ی بهره برداری از آن باشد

کورش «کتاب تربيتی .  تکيه بر آن بتوان خصلتی منفی را متوجه کورش کردهيچ نشانه ای در دست نيست، که با. شرطی الزم بود

 . نوشته های تورات که جای خود دارد. روسو است، گواه اين مدعی است» اميل«ی گزنفن، که سلف »نامه
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