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 فردوسی شاهنامه بزرگ در کوروش
 1مجید خالقیان

 1395دی  10 سانیروزربه با مطابق

 

 مقدمه

کنند که ای بیان میتاریخ ایران، هنوز عده و شاهنامه مند، دربارهـهای ارزششـپژوه با وجود

یزی ستبرند و به کوروشها بهره مییاد نشده است! حتی برخی از این گفته شاهنامه در هخامنشیان و کوروش از

ین حد برای کوروش وجود دارد، در حالی که نام بسیاری مشخص نیست از چه رو این حساسیت تا ا .پردازندمی

به اثبات رسیده، به صورت مستقیم و دست نخورده  تاریخ ایران ها درایران که وجود آن پادشاهان از

 .نیامده است شاهنامه در

 .خوردبه چشم می شاهنامه های مربوط به کوروش در جای جایدر ادامه خواهیم دید که روایت

دانند اما کوروش را را بدون چون و چرا همان الکساندر مقدونی می شاهنامه اسکندر است که برخیآور تعجب

 .بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ دارد شاهنامه کیخسرو در دانند! آشکار است کهکیخسرو نمی

اه کنیم ها را با دید صرفا تاریخی نگاسطوره اول آنکه نباید .در این بحث چند نکته وجود دارد

هر کدام از  .اند نه آنکه تاریخ را عینا نقل کنندهایی با تاریخ داشتهها آمیختگیاسطوره بلکه

ی های تاریخها را مورد توجه قرار دهیم و بعد جنبههایی دارند که باید این ویژگیای ویژگیاسطوره هایداستان

 .را استخراج کنیم

                                                                 
 تهران دانشگاه تاریخ، ارشد کارشناسی آموخته دانش - 1
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بعد از گذشت هزاران سال از  فردوسی لقاسمهمچنین نباید فراموش کنیم که حکیم ابوا

را سرود، آن هم  شاهنامه ایران باستان، پس از تهاجمات بزرگ به ایران و سلطه آنها بر ایرانیان، هایدودمان

 .نشده بودند ها رمز گشاییدر زمانی که بسیاری از آثار باستانی در دسترس نبودند و کتیبه

 

 دانش ما را افزایش دادند آثاری که از زیر خاک یافت شدند و

سناسان، اطالعات ما درباره دوران های باستاندانیم که به کمک پیشرفت فناوری و یافتهاین روزها همه می

 .های پس از اسالم شده استباستان تاریخ بشر خیلی بیشتر از مردمان کهن از جمله مردمان ایران در سده

سومر در دسترس است که پژوهشگران روزگار کهن اصال با  دنتم برای مثال این روزها آثار فراوانی از

 .سومر آشنا نبودند تمدن آنها آشنا نبودند و به طور کلی با

های تمدن رمزگشایی خطوط میخی که در چند قرن اخیر حاصل شده است، دانایی ما درباره

 .باستانی را بسیار بسیار افزایش داده است

اند و این بسیار ارزشمند است، اما سخن گفته هخامنشیان ای دربارهبا آنکه منابع تاریخی و اسطوره

های به وجود آورد و مشخص شد خیلی از نوشته هخامنشیان های نوین، تحول بزرگی در آگاهی ما ازیافته

برای  .های غیر ایرانیان( دقیق نیستند و حتی گاهی نادرست هستندهای ایرانیان و چه نوشتهسنتی )چه نوشته

به تاریخ پژوهی  اتفاق بسیار شگفت آوری بود و میالدی 1۸۷۹یافت شدن استوانه کوروش در سال  ثالم

 .درباره کوروش کمک شایانی کرد

و اتفاقات عجیب و غریبی  بزرگ جیرفت اطالع نداشتیم تمدن ما اصال از تا همین چند وقت پیش

شری را های بت پژوهشگران درباره نخستین تمدنفراوانی از جیرفت به دست بیاید و فرضیا  باعث شد که آثار

سطحی نگری است که بگوییم چون شخص یا اشخاصی در دوران کهن زندگی  .با چالش روبرو کرد

 .جیرفت، کوروش و هخامنشیان بیشتر از ما باشد ،کردند پس باید اطالعاتشان از تمدن سومرمی

 .یار بیشتر از مردمان روزگار کهن استهای نوین، اطالعات ما بسدر صورتی که با کمک یافته

 

 ؟!گیرندها چگونه شکل میاسطوره

ای هم بسیار از نظر اسطوره ،ای در ادبیات و زبان فارسی داردعالوه بر آنکه ارزش ویژه شاهنامه دانیم کهمی

 .ها سر و کار داریم، ما با اسطورهشاهنامه نباید فراموش کنیم که در .مهم است

 .ترین آنها استاند که میرچا الیاده یکی از سرشناسادی به موضوع اسطوره پرداختهپژوهشگران زی

کند و درباره اشاره می« ه جمعیحافظ» های خود به مفهومی به نامشناس سرشناس، در نوشتهاین اسطوره

 :نویسدها میچگونگی شکل گیری اسطوره
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 حافظه ش از دو یا سه قرن در، حداکثر بی«حقیقی»یاد یک واقعه تاریخی و یا یک شخص 

حافظه جمعی دشوار است که حوادث فردی و  چون برای .ماندجمعی مردمان باقی نمی

حافظه عامه به  شاید بتوان گفت که .را به یاد بسپارد« حقیقی»سرگذشت اشخاص 

یاده، ال) بخشد که بایسته آنهاستهای جدید، معنی و اعتباری میهای تاریخی دورانشخصیت

 .(59-5۸ص  :1393

 

ه جمعی و دستاوردهای آن، گاهی بسیار ارزشمند هستند و به قول حافظ باید توجه داشت که این

در بسیاری از اوقات آن حسی که در یک  .تر به ما بنمایاندالیاده ممکن است خاطره یک دوران را حقیقی

همانطور که مایکل استنفورد  .نیسترویداد تاریخی در میان مردم وجود دارد با یک واقعیت عینی قابل درک 

های آنها است، ها و درد و رنجها، کنشکند، تاریخ درباره انساناشاره می« درآمدی بر فلسفه تاریخ»در کتاب 

ها، ها، واکنشهای آنها مستلزم این است که تا اندازه ممکن به دنیای برداشتدرک کامل اعمال و گرفتاری

اینجاست که اسطوره یکی از مهم ترین  .(101ص  :13۸۷استنفورد، ) ه یابیممحاسبات و احساسات آنها را

 .کنددستاوردها است که ما را در یافتن چنین مواردی یاری می

های دهیم، نباید توقع داشته باشیم که جنبهاز این رو وقتی ما حافظه جمعی را مورد بررسی قرار می

به ما القا  هاآن وجود داشته باشد، بلکه کلیتی که داستانزندگی یک شخصیت تاریخی بدون کم و کاست در 

شود و در این به خوبی دیده می فردوسی شاهنامه این موضوع در .کنند، دارای حقایق ارزشمندی استمی

 .پردازیممی شاهنامه نوشتار، با در نظر گرفتن این موارد به بررسی

 

 شاهنامه ها دری روایتها، آمیختگتهاجم و سلطه بیگانگان، نابودی داده

های وجود دارد این است که ایرانیان خاطرات گذشته خود را به صورت داستان تاریخ ایران ای که درنکته

ریخی های تاحتی شخصیت .داشتند که با تجربیات تاریخی و اجتماعی آنها آمیخته شده بود  ای نگاهاسطوره

 .از گذشته خود را نگاه داشتندای آمیخته شدند و کلیتی های اسطورهبا شخصیت

بسیار  شاهنامه دهد و با توجه به زمان سروده شدنها معموال در حافظه جمعی رخ میاین آمیختگی

، ایران باستان هایبعد از گذشت هزاران سال از دودمان فردوسی دانیم که حکیم ابوالقاسممی .طبیعی است

خیلی سخت است که با این  .را سرود شاهنامه ها بر ایرانیان،آن هم پس از تهاجمات بزرگ به ایران و سلطه آن

 .وجود داشته باشد شاهنامه های دست نخورده، درشرایط، تاریخ واقعی آن هم با نام

ه را به آتش پارس هایاو کاخ .نابودی آثار مربوط به هخامنشیان از زمان الکساندر مقدونی آغاز شد

پروفسور علیرضا شاپور شهبازی درباره علت این کار الکساندر  .انجام دادکشید و نابودی و کشتار فراوانی را 

 :ای ارائه داده استتحلیل جالب و ارزنده
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دید ایرانیان پایتختی باشکوه و پارسه این بود که ]الکساندر[ می علت حقیقی آتش زدن

امنشی و نگاه اند که تا باقی است امید آنان به زنده ماندن دولت هخمذهبی در اینجا ساخته

های ملی ایرانی به جای خواهد ماند و هرگز آن مقدونی را جانشین پادشاه خویش داری آیین

نخواهند دانست، این بود که از عمد و از روی شوق آن را آتش زد تا به همه بفهماند که 

دولت هخامنشی و مرکز و زادگاه آنان نابود شده و از آن پس تنها او را باید آقای آسیا 

 .(1395شهرکی،  :ک.؛ همچنین ن۲01ص  :13۸9شهبازی، ) دانست

 

ی بزرگ انجام شد به مراتب تأثیر گذارتر هاکه پس از الکساندر توسط حکومتاما بدون تردید اقداماتی 

ها برای مثال داده .بود چرا که در طول یک مدت نسبتا طوالنی سعی کردند چهره هخامنشیان را تخریب کنند

سازند که در این دوره گویند، آشکار میگرایی سخن میو عصر هلن سلوکیان از زمان فرمانرواییو منابعی که 

هایی در جهت تخریب و از وجود نداشته است و بعید نیست کوشش  هخامنشی پادشاهان رویکرد مثبتی به

که مدتی پس از  دهندشواهد گوناگون نشان می .های مرتبط با آنها صورت گرفته باشدمیان برداشتن داده

ه، ایرانیان گرایانتهاجم الکساندر، بسیاری از آثار گذشته، در دسترس ایرانیان نبودند و شاید بر اثر اقدامات هلن

ها نابود شوند و بسیاری از نخبگان کشور هنگامی که داده .های باقی مانده آگاهی نداشتنداز محتوای کتیبه

شود اما حافظه جمعی است که یادگاری از آن دوران تاریخ دشوار میمنزوی شوند، دانایی بی کم و کاست از 

هایی شناختی، واقعیتهای باستانحال که با پیشرفت مطالعات تاریخی و یافته .را در دل خود نگه داشته است

 .باشدبسیار شگفت آور می  بینیم کهمی شاهنامه هایی در تاریخ وبدست آمده است، هماهنگی تاریخ ایران درباره

 .اندهای داستانی آمیخته شدههای تاریخی با شخصیتشود که شخصیتمشخص می

تگی ، این آمیخساسانیان دهیم، تا قبل ازتطبیق می شاهنامه هایهای تاریخی را با داستانوقتی روایت

 های چند شخصهای مربوط به یک شخص ویژه در داستانرسد که روایتبه نظر می .کامال ملموس است

 .شوددیده می شاهنامه های مربوط به چند شخص در قالب یک فرد درگوناگون جای گرفته است و یا روایت

 های مربوطهای نزدیک به الکساندر مقدونی در کنار روایتروایت .بسیار مشهود است اسکندر این موضوع درباره

نمایان  اسکندر ر یکدیگر و در قالبع( که در قرآن و منابع دیگر آمده است، در کنا) ذوالقرنین به حضرت

های ایرانی در قالب رسد بسیاری از افسانهنیست بلکه به نظر می ذوالقرنین این آمیختگی فقط با .شودمی

شود حال آنکه در ، داراب پادشاه کیانی خوانده میاسکندر ، پدرشاهنامه در .اندنمایان شده اسکندر داستان

این در حالی است  .شودبه الکساندر مقدونی چنین موضوعی یافت نمی های مربوطهیچ کدام از روایت

های داستانی با اشخاص های فراوان شخصیتهای هزار ساله و شاید آمیختگیپس از فراز و نشیب شاهنامه که

 هرچند .به دست ما رسیده است -پس از اسالم نخستینحتی در قرون - ساسانیان تاریخی در دوران اشکانیان و

کمتر از  ساسانیان ها در دورانشود تا جایی که آمیختگیآید، آمیختگی هم کمتر میهرچه جلوتر می هنامهشا

 .دیگر است هایدوره
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های آمیختگی روایات در گفته .وجود ندارد شاهنامه باید توجه داشت که این آمیختگی فقط در

گویند رسد بعضی از روایاتی که از تاریخ ایران مییبه نظر م .خوردها به چشم مییونانی  مورخین بیگانه از جمله

 .دانهای مربوط به چند شخص در قالب یک شخص بوجود آمدهاند و روایتهای یونانی آمیخته شدهبا افسانه

ها درباره تاریخ ایران یکسان نیست و برای مثال هر کدام از مورخان یونانی، های آنبه همین سبب گفته

هایی اند و فقط خالصهاز طرفی برخی از این آثار از بین رفته .اندتی از یک رویداد نقل کردههای متفاوداستان

ها در طول تاریخ دگرگون شده همچنین ممکن است برخی از آن (کتزیاس تاریخ از آنها باقی مانده است )مانند

، به عنوان مبنا و اساس قرار داد های مورخان یونانی را بدون کم و کاستتوان همه گفتهاز این رو نمی .باشند

 .باشد های بیگانگانهای آمیخته شده با کوروش در منابع ایرانی دقیقاً همانند گفتهو نباید توقع داشت روایت

 ترییقدق هایپژوهش توانیممی... ها وها، سکهخوشبختانه امروز با به دست آمدن آثار باستانی، کتیبه

 .به ویژه هخامنشیان داشته باشیم که مردمان کهن چنین شرایطی را نداشتند ایران باستان تاریخ حوزه در

 

 پیشدادیان و پیش از تاریخ

 کیانیان و هخامنشیان

رسد که کلیت آن با تاریخ ایرانیان هماهنگ دهیم، به نظر میرا مورد بررسی قرار می شاهنامه هنگامی که

شود؛ پادشاهانی مانند کیومرث، هوشنگ، جمشید و یپیشدادی شروع م پادشاهان ابتدا با شاهنامه .است

 .فریدون

های پیش از تاریخ فالت ایران هماهنگی دارد، به طوری نماید که زمان پیشدادیان با دورهچنین می

باشند به طوری که مدت یک دوره تاریخی می مادکه آنها صرفا یادگاری از یک شخص ویژه نیستند بلکه ن

 هایی مانند هوشنگ و جمشیداگر هم شخصیت .نزدیک به هزار سال( است)  نها بسیار زیادفرمانروایی برخی از آ

، به عبارتی دیگر .سازی، یک دوران را در قالب نام آنها جای دادمادوجود داشتند، رفته رفته ذهنیت جمعی، با ن

ا خاطرات دوران های پیش از تاریخ بها تبدیل به اسطوره شدند و خاطرات دورهرفته رفته این دوره

 .ای بوجود آمدندهای اسطورههای بزرگ آمیخته شد و داستانشاهنشاهی

 
 (13۸۴آلن، ) م.19نقش شده بر یک قالی بافته کرمان سده  ساسانیان تصویر فشرده از مرتبه شاهان ایرانی از کیومرث تا
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ها و ماد رین آمیختگی را با، بیشتشاهنامه آید کیانیانهای انجام گرفته به نظر میهمچنین با پژوهش

که او را -ها و هخامنشیان را از هم جدا دانست چرا که کوروش ماد توان به طور کاملنمی .هخامنشیان دارند

مادرش یک مادی بوده است و در ادامه پادشاهان ماد بر روی کار  - دانندگذار سلسله هخامنشی میبنیان

 .دیده شوند شاهنامه هر دو با نام کیانیان درآید، از این رو بسیار طبیعی است که می

شناسان مانند هرتل و هرتسفلد از موضوع کنیم که حتی برخی از ایراندر اینجا به این نکته اشاره می

اره هایی را دربسن، فرضاما آرتور کریستن .اندیکی بودن برخی از پادشاهان کیانی و هخامنشی سخن گفته

در نام بسیاری از پادشاهان این « کَوی»رق ایران، مطرح کرده که پیشوند وجود یک حکومت در نواحی ش

ر ها و دیگاز جمله یشت اوستاهایی از سن با مدنظر قرار دادن بخشکریستن .خورده استحکومت به چشم می

-۴9صص  :13۸1سن، کریستن :ک.ن) داندشواهد، دوره سلطنتی مشرق ایران را مقدم بر هخامنشیان می

شناختی یافت نشده است و آثار کنونی وجود ای هنوز شواهد باستاناما درباره وجود تاریخی چنین سلسله .(53

که یک کشور سازمان یافته بزرگ در  رسدبه نظر نمی .کندچنین پادشاهی قبل از هخامنشیان را تأیید نمی

های ممکن است با یافته .(۲9-۲۷ :13۷5داندامایف،  :ک.ن) مناطق شرقی و آسیای مرکزی بوجود آمده باشد

یست اما به هر حال هیچ بعید ن .بیشتر اطالعاتی از این فرمانروایان به دست آید و شاید آنها رؤسای قبایل بودند

ها هم با سنت داستان سرایی در ایران به صورت مایه داستانی داشته باشند همانطور که بعدها بنکه این کَوی

 .شویمآشکار مواجه می

های های تاریخی، آمیختگیمایه داستانی داشته باشند و چه جنبهها بنهر صورت چه این کَویدر 

های ایرانی با آمیختگی روایات روبرو همانطور که اشاره شد در اسطوره .اندفراوانی با مادها و هخامنشیان داشته

 های شرقی ایران، با مادها وهای داستانحاصل آمیختگی شخصیت شاهنامه بعید نیست که کیانیان .هستیم

های شرقی رفته رفته با خاطرات مادها و هخامنشیان های داستانشخصیت  نام و یاد .هخامنشیان باشند

های شرقی را تحت شعاع قرار داد و آمیخته شده است به طوری که خاطرات مادها و هخامنشیان، داستان

یک قلمروی بزرگ را در  شاهنامه کیانیان .ن شدندبیشتر شبیه به مادها و هخامنشیا شاهنامه کیانیان

و تشکیالت فرامانروایی کیانیان  ای به هخامنشیان داردهای ویژهاختیار دارند و رفتار آنها شباهت

 .یادآور تشکیالت هخامنشی است شاهنامهدر 

نام  هایهتتواند وجود داشته باشد، از جمله شبادالیل گوناگونی برای بوجود آمدن این آمیختگی می

و  یانسلوک اما یک نکته مهم وجود دارد و آنکه در زمان .و رفتار این فرمانروایان داستانی و تاریخی با یکدیگر

مثبتی از جانب فرمانروایان به هخامنشیان نبوده است و این رویکرد شاید باعث  عصر هلن گرایی رویکرد

ار به آنها شده است، از این رو حافظه جمعی که یاد هایی درباره سخن گفتن از هخامنشیان و افتخگیریسخت

و خاطره شکوه هخامنشیان را در دل خود جای داده بود و احتماال مردمان نواحی گوناگون ایران خواستار 

های شرقی آمیخت و رفته رفته ماندگاری یاد شکوه گذشته بودند، خاطرات مادها و هخامنشیان را با داستان
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ی گرایها را باید در عصر هلندر واقع شروع این آمیختگی .تاریخی بوجود آمدند-ایاسطوره ها و روایاتداستان

 .ها بیشتر شدو به دلیل تحوالت آن عصر جستجو کرد اما به مرور آمیختگی

 

 و نام پادشاهان شاهنامه هاینام

های میانه و باستان دارد و نام هایی با زبانبه کار رفته است؛ تفاوت فردوسی شاهنامه نوین که در پارسی زبان

 .آمده است شاهنامه پادشاهان زیادی با تغییر و دگرگونی در

 :تقسیم کرد  تواندر حقیقت زبان میهنی ایرانیان را به سه بخش می

 باستان -

 میانه  -

 نوین  -

 

ممکن  .دشوهای فراوانی در آنها دیده میها وجود دارد اما تفاوتهایی بین این زبانگرچه شباهت

نوین به  پارسی است یک نام در زبان باستان به یک شکل باشد و در زبان میانه به شکلی دیگر و همان نام در

 .شود  صورت متفاوت با آن دو دیده

 (Yima Khashaeta) ییم خش ئت :برای مثال نام جمشید در اصل به این شکل بوده است

 تراَرتَخشَ :یا نام اردشیر به این شکل بوده است

 

 بررسی نام کوروش

     :تهای باستانی به این شکل نوشته شده اسنام کوروش در کتیبه

اند که بعدها در التین به صورت کیروس خوانده شد و امروز نگاشته (Kuros) یونانیان نام او را کوروس

ص  :13۸0، خلیلی :ک.ن) شودخوانده می (Cyrus) در تلفظ فرانسوی سیروس و در تلفظ انگلیسی سایروس

۲۲). 

ست آمده به د -اندکه به زبان باستان نگاشته شده-های باستانی پس کوروش نامی است که از کتیبه

ص را شخ این امروز است شده باعث آنچه .شودمی دیده ...هایی مانند آن در منابع یونانی و یهودی وو نام

 .باشدمی هاکوروش بنامیم، رمز گشایی کتیبه

آمده  شاهنامه در« کوروش»های زبانی نباید توقع داشت که نام این شخص به صورت یبا این دگرگون

، پادشاهانی وجود دارند فردوسی شاهنامه اما در .باشد، همانطور که نام اَرتَخشَتر بدون دگرگونی نیامده است
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وط به کوروش همخوانی های مربهای مربوط به آنها هم با روایتکه عالوه بر شباهت نام آنها با کوروش، روایت

 .یاد و خاطره کوروش را در دل خود جای داده است« حافظه جمعی»اینجا جایی است که  .دارد

 

 کوروش و فریدون

های ایرانی جایگاه ویژه و غیر قابل انکار دارد، کوروش هم در تاریخ ایران جایگاه همانطور که فریدون در اسطوره

 .ویژه و غیر قابل انکاری دارد

باً هم های تقریتوان بین کوروش و فریدون پیدا کرد مقابله آنها با شخصرترین شباهتی که میآشکا

ید بینهمانطور که می .کند، مقابله میآستیاک ضحاک( و کوروش با :معرب) دهاکآژی فریدون با .نام است

اند که شباهتش واندهخ آژدهاک دهاک راای آژیدهاک و آستیاک شباهت زیادی با هم دارند و حتی عدهآژی

های دیگری هم بین این دو از جمله در شباهت .شودبه اینجا ختم نمی اما شباهت .شودبا آستیاک بیشتر می

 .شودها دیده میداستان

 

 شباهت داستان کودکی فریدون با کوروش

 
 نوزادی کوروش

 

ودوت از زمان کودکی کوروش شباهت عجیبی با داستانی دارد که هر شاهنامه داستان کودکی فریدون در

 .گویدمی
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شورد و به بندش شود که ضحاک در خواب دید که مردی بر او میاینچنین گفته می فردوسی شاهنامه در

به همین جهت خورد و خواب بر وی حرام شد و در صدد یافتن فریدون  .مرد همان فریدون بود  کشد و آنمی

 .برآمد

 :کوروش اینچنین است بنا به گفته هرودوت داستان کودکی

آستیاک دختری به نام ماندانا داشت و شبی در خواب دید که از زهدان دخترش تاکی روییده 

آستیاک قبل از این هم خواب دیده بود که پیشاب  .و به سراسر آسیا سایه افکنده است

پس از  .دخترش به سیلی تبدیل شده که پایتخت او و سپس سراسر آسیا را فرا گرفته است

آنکه تعبیر خواب را از خواب گزاران پرسید قصد داشت نوزاد ماندانا که همان کوروش بود را 

 .(10۸و  10۷، بندهای 1هرودوت، کتاب ) از بین ببرد

 

بینند به شود، پادشاه قبل از فریدون و کوروش تحت تأثیر خوابی که میهمان طور که مشاهده می

رسد هم فریدون و هم کوروش از ها در اینجا به پایان نمیاما شباهت .افتندفکر نابودی فریدون و کوروش می

 .یابندنابود شدن نجات می

 

 شباهت سپاکو و فرانک

دهد، این در حالی است که بر اساس گفته هرودوت، بانویی به نام سپاکو )اسپاکو( کوروش را پرورش می

جالب آنکه نام مادر فریدون   .(110، بند 1هرودوت، کتاب  :ک.ن) هرودوت سپاکو به معنای سگ دانسته است

معنای هر دو نام، با حیوان در ارتباط  .(لغت نامه دهخدا، ذیل فرانک) یعنی فرانک، به معنای سیاه گوش است

های الزم معنی سپاکو را درست درک نکرده باشد است و حتی بعید نیست که هرودوت با توجه به عدم آگاهی

 .ک، کامال به یک معنا داشته باشندو در حقیقت سپاکو و فران

 

 قیام فریدون و قیام کوروش

فریدون با  .توان به شمار آورد، قیام هر دوی این اشخاص علیه پادشاه پیشین استشباهت بعدی که می

از طرفی بر  .زندهای ایرانی رقم میهمراهی کاوه یک قیام به یادماندنی را علیه ضحاک )آژدهاک( در اسطوره

رسد این دو مقابله به نتیجه می .خیزدته مورخان یونانی مانند هرودوت کوروش علیه آستیاگ به پا میاساس گف

 .شودو باعث بهبود اوضاع می
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 شاهنامه هایی در خارج ازهماهنگی

دانیم فتح بابل از مهم ترین اقدامات کوروش بوده است و جالب آنکه اگر دیگر منابع ایرانی را بررسی کنیم، می

فریدون بر ضحاک پیروز شد و او را اسیر کرد و در کوه  .بینیمرتباط ضحاک )آژدهاک( را با شهر بابِل میا

شود هم به وضعیت گفته می شاهنامه هایی که از مکان نخستین ضحاک درهرچند ویژگی .دماوند حبس نمود

 .شودمی مستقیماً اشاره بابل اما در منابع دیگر واژه .جغرافیایی بابل نزدیک است

 :گویددرباره ضحاک می مجمل التواریخ و القصص برای مثال صاحب

 وا جد «تاج» و …و اژدهاک گفتند سبب آن علت که بر کتف بود،  .ضحاک، یعنی خندناک

 .(۲۶مجمل التواریخ و القصص، ص ) ... نشست بابل از نسل اواَند و بزمین عرب که بود

 

 :دشوابن بلخی هم گفته می فارسنامه در

پرورش یافته بود و جادویی بآموخته  بابل از بهر آن او را اژدهاق گفتندی که او جادو بود و به

 .(10۷ص  :13۷۴ابن بلخی، ) و روزی خویشتن را بر صورت اژدهایی بنمود

 

 .با توجه به آثار باستانی یافته شده، فتح بابل به دست کوروش، از مهم ترین وقایع آن دوران است

روش که یکی از بی مانند ترین آثار باستانی از لحاظ محتوا در آن روزگار است، به فتح این شهر استوانه کو

این درحالی است که بر اساس گفته گزنفون  .کندتوسط کوروش و چگونگی رفتار آن با مردمان اشاره می

در ابتدا قصد حمله  ، فتح کوروش در ادامه اقدام پدافندی کوروش در برابر دشمنانی است کهنامهکوروش در

 .(5، بخش ۷و دفتر  3، بخش 3گزنفون، دفتر  :ک.ن) داشتند

ها رخ داده است، توان گفت وقتی خاطرات دوران کوروش در حافظه جمعی باقی مانده و آمیختگیمی

بخشی از خاطرات کوروش در قالب فریدون جای گرفته است، بسیاری از دشمنان او در قالب ضحاک ترسیم 

 .و مهم ترین فتح کوروش که بابل بوده هم با عنوان مکان ضحاک، در یادها باقی مانده است اندشده

 

 کوروش و کیخسرو

ای همواره میان پژوهشگران بحث های تاریخی و اسطورهبا شخصیت شاهنامه های کیخسرویدرباره همانندی

یادشده ) (Haosravahh) هَئوسروه :شوددر این بین معموال از سه گزینه مهم نام برده می .و گفتگو بوده است

 .((، هووخشتره )پادشاه ماد(، کوروش )پادشاه هخامنشیاوستادر 

ها به دنبال این هستند که کیخسرو را یابی نامشناسی و ریشهبرخی از پژوهشگران با کمک علم زبان

شناسی ن با زبانین در حالی است که ذهن مردمان کهن چنداا .معادل یکی از این پادشاهان بدانند
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عجبی بنابراین ت .استشدهها باعث آمیختگی روایات آنها با یکدیگر میو صرفا شباهت نام آشنا نبوده است

 .ها آمیخته شده باشداین گزینه  با همه شاهنامه ندارد که کیخسروی

 :برای دانش بیشتر بر روی عنوان زیر کلیک کنید

 )پیوست یک( ا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟آی

 

 شباهت فراوان کوروش و کیخسرو

گفت  توانگیرد شباهت بسیار زیاد کیخسرو با کوروش است و به عبارتی میآنچه در اینجا مورد توجه قرار می

ت اس شاهنامه ترین پادشاهانکیخسرو یکی از مهم .کیخسرو بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ دارد

خردمندی کیخسرو یادآور خردمندی  .کوروش یکی از مهم ترین پادشاهان تاریخ بوده است همانطور که

 .این درحالی است که اگر کیخسرو با هووخشتره هم مرتبط باشد، بی پیوند با کوروش نیست .باشدکوروش می

در طول کتاب، کوروش، یکی  هووخشتره )سیاکسار( دایی کوروش است و  گزنفون، نامهکوروش زیرا بر اساس

 .کندباشد و در برابر دشمنان ایستادگی میاز سرداران سیاکسار می

کنیم و سپس توضیحات بیشتری درباره ها میای به برخی از شباهتدر اینجا به صورت تیتروار اشاره

هایی دیده ات تفاوتهرچند شاید به دلیل در هم آمیختگی روایات، در جزئی .آوریمها میبرخی از این شباهت

 .شود اما کلیات، شباهت عجیبی به هم دارند

شده است در حافظه های کوروش و کیخسرو، شبیه یکدیگر هستند و این باعث مینام -

این شباهت نه از نظر زبان شناسی بلکه صرفا از نظر آوایی  .جمعی آمیختگی هایی بوجود آید

 .شودها به مرور میث به وجود آمدن آمیختگیمورد توجه قرار دارد و در حافظه جمعی باع

روه( هوسهئوسروه و کئیاین شرایط با توجه به خوانش اوستایی و پهلوی نام کیخسرو )کَوی

 .و شباهت آنها به خوانش غربی )کوروس و کیروس( از نام کوروش بیشتر قابل درک است

 

گفته گزنفون( قابل مقایسه خرد و دادگری کیخسرو با تدبیر و عدل کوروش )به ویژه در  -

 .آوازه کوروش هم به دلیل همین دانایی و دادگستریش است .است

 

 .شبیه داستان کودکی کوروش در گفته هرودوت است شاهنامه داستان کودکی کیخسرو در -

فردوسی، مادر کیخسرو،  شاهنامه مادر کوروش و کیخسرو از اقوام دیگر هستند، بر اساس -

گزنفون و تاریخ هرودوت، مادر  نامهکوروش سیاب تورانی بوده و بر اساسفرنگیس دختر افرا

 .ماندانا بوده است  کوروش فرزند پادشاه ماد، یعنی
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کیخسرو در توران و کوروش )بر  :کنندهر دو پادشاه دور از سرزمین پدری، پیشرفت می -

 .اساس گفته گزنفون( در دیار ماد

 

آستیاک پدر بزرگ  .گیرندر پدربزرگ مادریشان قرار میهم کیخسرو و هم کوروش در براب -

که در این بخش  هرودوتتاریخ  برد )نگاه کنید بهاش حمله میمادری کوروش، به نوه

اما کیخسرو برای کین ستانی سیاوش که   (ید داردئهایی با رویدادنامه نبونهماهنگی

افراسیاب، پدر بزرگ مادری اش ناجوانمردانه توسط افراسیاب به قتل رسیده بود در مقابل 

 .گیردقرار می

 

راند و دست آنها را از ایران های پی در پی، تورانیان را از ایران میکیخسرو پس از جنگ -

گزنفون، کوروش دشمنانی که قصد حمله داشتند را  نامهکوروش بر اساس .سازدکوتاه می

 .سازدراند و دست آنان را کوتاه میعقب می

 

روش شباهت به مرگ کیخسرو دارد و حتی اندرزهای قبل از مرگ کوروش مرگ کو -

 .دارد شاهنامه های کیخسرو درگزنفون شباهت عجیبی به اندرز نامهکوروش در

 

 شباهت داستان کودکی کیخسرو با کوروش

افراسیاب به سبب  .های مربوط به کودکی با هم شباهت دارندباز هم کوروش و کیخسرو در روایت

ها شود، همانگونه که آستیاگ به سبب پیش گوییهایی که درباره کیخسرو کرده اند، از او بیمناک میوییپیشگ

 .شودبیمناک می

 :شوددرباره کیخسرو اینچنین گفته می شاهنامه در

چند ماه پس از کشته شدن سیاوش در توران به فرمان افراسیاب، فرنگیس، زن سیاوش و 

ه درباره هایی کافراسیاب به علت پیشگویی .زاید به نام کیخسرودختر افراسیاب، فرزندی می

 پوشد، بدینکیخسرو کرده اند، از او بیمناک است، ولی سرانجام از کشتن کودک چشم می

شرط که پیران او را به شبانان سپارد تا در میان آنان بزرگ شود تا مگر از نژاد خود چیزی 

پیش از این خوابی دیده بود که باعث هراسش از آینده  نداند )الزم به ذکر است که افراسیاب

آورد و رسد، پیران او را به نزد افراسیاب میچون کودک به هفت سالگی می .شده بود(

زند و بدین ترتیب از کیخسرو به سفارش پیران خود را در حضور افراسیاب به دیوانگی می

 .(15۸ص  :13۷۴خالقی مطلق، ) رهدمرگ می
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کنیم اما ادامه داستان ن هم به قسمتی از داستان هرودوت اشاره کردیم و در اینجا تکرار میپیش از ای

 :کنیمرا که شباهت نسبی با کیخسرو دارد هم بیان می

آستیاک دختری به نام ماندانا داشت و شبی در خواب دید که از زهدان دخترش تاکی روییده 

بل از این هم خواب دیده بود که پیشاب آستیاک ق .و به سراسر آسیا سایه افکنده است

پس از  .دخترش به سیلی تبدیل شده که پایتخت او و سپس سراسر آسیا را فرا گرفته است

آنکه تعبیر خواب را از خواب گزاران پرسید قصد داشت نوزاد ماندانا که همان کوروش بود را 

در کشور ماد مردی صاحب  آستیاگ به یکی از نزدیکان خود به نام هارپاگ که .از بین ببرد

هارپاگ خود بدین  .دهد که کودک را با خود بُرده و سر به نیست کندقدرت است، فرمان می

 .کندزند و این وظیفه را به یکی از سر شبانان پادشاه به نام میتراداد واگذار میکار دست نمی

از کشتن کودک باز برد، زن سرشبان او را اما چون میتراداد کودک را به چراگاه خود می

تر سپس .پذیرددارد و کودک را به جای کودک خود که تازگی مرده به جهان آمده بود میمی

رسد، روزی هنگام بازی با کودکان کوی، در اثر رفتار کوروش چون کوروش به ده سالگی می

خود را ولی کوروش را بدین بهانه که چون هنگام بازی در کوچه  .برندبر راز نژاد او پی می

پادشاه نامیده بود و با این کار به نظر مغان خواب آستیاگ تعبیر شده و دیگر خطری از سوی 

ص  :همان) فرستدمی پارس کند، به پیش پدر و مادرش بهکوروش پادشاهی او را تهدید نمی

 .(1۲0و  10۷، بندهای 1هرودوت، کتاب  :ک.؛ ن15۸-159

 

 ها قبل از مرگپخش کردن والیت

درباره  وسیفرد شاهنامه تزیاس و گزنفون درباره چگونگی پخش کردن والیات بین جانشینان با گفتهگفته ک

 .هماهنگی نسبی دارد  کیخسرو

دهد گزنفون، کوروش، فرمانروایی را به فرزند بزرگش کمبوجیه )کامبوزیا( می نامهکوروش بر اساس

کتزیاس  .(11، بند ۷، بخش ۸گزنفون، دفتر ) دهدمیاما به دیگر فرزندش شهربانی ماد، ارمنیه و کادوسته را 

گوید، کوروش، پسر بزرگ خود یعنی کمبوجیه را به عنوان جانشین خود برگزید و پسر کوچک را ساتراپ می

کتزیاس، ) هایی را هم به اشخاص دیگر سپردبخش .و کرمانیان کرد پارت )بلخ( و خوارزم و )حاکم( باکتریان

 .(۲و  1، بندهای ۸کتاب 

که کند، بلنیز کیخسرو تنها به گزینش لهراسپ به جانشینی خود بسنده نمی شاهنامه بر اساس

 .(1۶۶-1۶5 صص :13۷۴خالقی مطلق، ) نمایدهایی از کشورش را نیز به پهلوانان واگذار میفرمانروایی بخش
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 های کوروش با کیخسروهماهنگی گفته

های وجود دارد، شباهت زیادی به اندرز فردوسی شاهنامه و دردهد اندرزهایی که کیخسرو پیش از مرگش می

گفتار گزنفون دارد و به طور کلی شرایط پایان زندگی کوروش در گفته گزنفون شبیه به شرایط   کوروش در

 .است شاهنامه درپایان زندگی کیخسرو 

 :درباره پایان زندگی کیخسرو اینچنین است شاهنامه روایت

خواهد که او را کند و از خداوند میال پادشاهی دل از جهان بر میکیخسرو پس از شصت س

گردد و به او مژده بعد از مدتی، سروش در خواب بدو نمایان می .به سوی خود باز خواند

خیزد، پس از اندرز کردن کیخسرو چون از خواب بر می .دهد که آرزوی او پذیرفته گشتمی

گردد و یا به عبارتی عروج می یگر رهسپار میبزرگان و گذشت حوادثی به سوی جهان د

 .(1۶۴-1۶3ص  :13۷۴خالقی مطلق،  :ک.ن) کند

 

 :دهدگزنفون هم از خواب دیدن کوروش قبل از مرگش خبر می

یک شب که در کاخ شاهی آرمیده بود، خوابی دید و در آن خواب چنان نمودش که کسی 

ای کوروش، کارهایت آراسته کن » :او را گفتتر از مردان به دیدارش آمده تر و بلندپایهبزرگ

 .(۲، بند ۷، بخش ۸گزنفون، دفتر ) «که تو را زمان فرا رسیده است به نزد ایزدان شوی

 

گرچه در سخنان دیگر مورخان هم از خواب دیدن کوروش قبل از مرگش سخن آمده است اما 

 .دارد شاهنامه اندرزهای کیخسرو در های عجیبی بااندرزهای کوروش قبل از مرگ در گفته گزنفون شباهت

 :گویدهای خود گشوده و میگزنفون، کوروش نخست زبان به شرح پیروزی نامهکوروش بر اساس

 مرا ربود در مرگ که هنگامی به و ...آید،پسرانم و دوستان من، پایان زندگی من فراز می

 دکیکو زمان به .امبوده دشا دل و بخت نیک من که کنید آشکار کردار و گفتار با باید شما

 گرفتم، باال و بالیدم چون و داشتم، را خویش کودکانه هایپیروزی و هاشادی همه

های مردانه را فراچنگ همه گردن فرازی و کردم؛ خویش آن از را جوانی هایگنجینه

 با نیز من قدرت که نگریستممی گذشتند، دگر یک دنبال به که همچنان هاسال و ...آوردم،

 یافتم؛ن جوانی از تر سست سالی کهن در را خویش که ایگونه به گیرد،می فزونی سالیان گذر

ه بودم، یا آرزویش را داشتم کوشید بهرش از که چیزی به رسیدن در که آورمنمی یاد به و

فزون تر این که دوستان را با گنج و خواسته که بخشیده ام شاد کرده،  .ناکام مانده باشم

کنون آمد، ااین سرزمین نیاکانی که زمانی در آسیا به هیچ نمی .ا فکنده و کوفته امدشمنان ر

های کالن نهم، و اگر در نگر )نظر( آوریم چه پیروزیدر چکاد نیرومندی از بهر شما باز می
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، بخش ۸گزنفون، دفتر ) بر من آغوش گشوده اند، خواهیم دانست که مرا شکستی نبوده است

 .(۸و  ۷و  ۶، بندهای ۷

 

 :گویدکوروش سپس از هراس خود سخن می

داشتم، هراسی که مرا همواره در سراسر زندگانی روزهایم آن گونه گذشت که آرزویش می

آمد این بود که مبادا روزی پای به راه کژی و اهریمنی گذارم، و این هراس بار همراه می

 .چنان که بی خردان کنندداد که خویش را سخت بزرگ بیانگارم، یا شادی کنم آن نمی

 .(همان) … من از کنند یاد نیکی به و مردمان، بپندارندم رستگار که است این آرزو مرا…

 

 :اندیشد، کیخسرو در اواخر عمرش، با خود چنین میفردوسی شاهنامه بر اساس

ــر ــن ب ــه ای ــا گون ــالیان ت  شســت گشــت س

 شـــاه جــان  ور مایــه  شـــد اندیشــه  پــر 

 ومبــــ آبــــاد از هرجــــا: گفــــت همـــی 

ــم ــاوران از هـــ ــا خـــ ــاختر در تـــ  بـــ
 

ــان  ــد جه ــه ش ــاه هم ــر را ش  دســت زی

ــتن آن از ــار رفـــ ــتگاه آن و کـــ  دســـ

 روم بــه  تــا انــدرون  چــین ز و هنــد ز

 تـــر  و خشـــک از و بیابـــان  و کـــوه ز
 تهـــــی کــــردم  بــــدخواه  ز سراســــر  

ــان ــدیش از جهـ ــی بدانـ ــیم بـ ــت بـ  گشـ

ــزدان ز ــه یـــــ ــافتم آرزو همـــــ  یـــــ

 

 

 مـــرا گشـــت فرمـــان و گـــاه مهـــی     

ــراوان ــر فـ ــر روز امـ ــر بـ  گذشـــت سـ

 روم بــه  تــا انــدرون  چــین ز و هنــد ز

 

 
 

 

 :گویدو سپس از هراس خود سخن می

 منـــــی  آرد کـــــه  نبایـــــد  روانـــــم

 جــم  و ضــحاک  همچــو  بــدکنش  شــوم

 ناســپاس  زمــان یــک  شــوم یــزدان  بــه

 ایـــــزدی  فـــــر ه  بگســـــلد  مـــــن  ز

 

 آهرمنــــــی کــــــیش و بداندیشـــــی  

ــا کـه  ــه آمــد انــدر سـلم  و تــور ب  …زَم ب

 هــــراس آرم انـــدر  روان روشـــن  بـــه 

ــه گـــــرایم ــژی بـــ ــدی راه و کـــ  بـــ

ــر پــــس آن از  ــی آن بــ ــذرم تیرگــ  بگــ

ــه ــن ز بمانـــد گیتـــی بـ  بـــد نـــامِ مـ

ــه ــردد تب ــن گ ــت ای ــگ و گوش ــان رن  رخ
 

 

 افســـرم و ســر  آیـــد انــدر  خـــاک بــه  

ــان ــیش همـ ــزدان پـ ــرانجامِ یـ ــد سـ  بـ

ــاک بـــه بریـــزد ــتخوان انـــدرون خـ  اسـ
 

 
 جـــای بــه  ناسپاســی  شـــود، کــم  هنــر 

 مــــرا تخــــت و تــــاج کســــی گرفتـــه 

ــن ز ــده مــ ــام مانــ ــدی نــ ــار بــ  یادگــ

 ایـــــزدی  فـــــر ه  بگســـــلد  مـــــن  ز
 

ــره روان  ــد تیـ ــه مانـ ــر بـ ــرای دیگـ  سـ

 مــــرا بخـــت  آورده انـــدر  پـــای  بـــه 

 خـــار گشـــته کهـــن هـــای رنـــج گــل 

ــه گـــــرایم ــژی بـــ ــدی راه و کـــ  بـــ
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 خواســتم  پــدر کــین چــو اکنــون مــن

 کشـــت بایســـت کـــه را کســـی بکشـــتم

 نمانــــد درختـــی  ویـــران  و آبـــاد  بـــه 

 

 

 اســـــتمبیار خـــــوبی بـــــه جهــــانی  

 درشــت  یــزدان راه بــا  و کــژ بُــد  کــه

ــه ــور کـ ــرا بخـــت منشـ  برنخوانـــد مـ

 

 
 

بینیم در هر دو گزارش، نخست سخن از گسترش قدرت و پیروزی بر دشمنان و رسیدن چنان که می

هراسی که کیخسرو و کوروش در دم  .هاست، و سپس در پایان، سخن از هراس استبه همه آرزوها و خواسته

گویند، هراس از گرفتاری در چنگال غرور و منیِ ناشی از کسب قدرت زیاد است که مبادا مرگ از آن سخن می

 :13۷۴خالقی مطلق، ) آنها را به ناسپاسی کشاند و اهریمنی بودن این کردار در هر دو گزارش نقل شده است

 .(1۶۸-1۶۶ص 

 

 شاهنامه هایی در خارج ازهماهنگی

ودن به صورت مستقیم از یکی ب آثار الباقیه عن القرون خالیه دش یعنیابوریحان بیرونی در اثر بسیار ارزشمن

 .بردکیخسرو نام می کوروش و

آورد که بخش مربوط به پادشاهان ایران، های ملل و اقوام گوناگون را درباره پادشاهان میبیرونی گفته

خر کند و در آاهان ایران اشاره میاو به اختالفات درباره گفته مربوط به پادش .دارد شاهنامه هماهنگی نسبی با

 :گویدکند و میمی  به قول دیگری هم اشاره

های سیر و اخبار که از روی کتب اهل مغرب نقل شده، ملوک ایران و بابل را نام در کتاب

 :13۸۶بیرونی، ) …نام دارد شروع کرده اند تا دارا« یافول»برده اند و از فریدون که نزد آنان 

 .(151ص 

 

 :گویدنی در ادامه میبیرو

های ایشان و مدت پادشاهی و اخبار دیگر دانیم از حیث عدد ملوک و نامولی با آنچه ما می

 .(همان) احوال ایشان اختالف دارد

 

 :گویدکند و قبل آن میاما در آخر به دلیل احترام به خوانندگان این روایت هم نقل می

ی خوانندگان نقل نکنیم اوال متاع خود را به سنگ اگر ما این اقوال مذکور را در اینجا برا

های خوانندگان تولید نگرانی کرده ایم و ما این اقوال را در تمام نفروخته ایم و ثانیاً در دل

 .(همان) دهیم تا آنکه آراء و اقاویل بهم مخلوط نشودجدولی جداگانه قرار می
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باره آن گفته است و در نهایت آن را آورده جالب آنکه همین جدولی که بیرونی چنین مواردی را در

اقی مانده های بهای هخامنشی، سکهاست تا متاع خود را به سنگ تمام بفروشد، با توجه به آثار باستانی، کتیبه

یکی از  شویم کهو هماهنگی آنها با دیگر منابع تاریخی که امروز در دسترس ما قرار دارد، متوجه می

 .تهای آن کتاب درباره ترتیب پادشاهان استرین جدولدقیق

 :نکته مهم آنجاست که در جدول مورد نظر این چنین نوشته است

 .(15۲ص  :همان) که کیخسرو است کورش

 

 
 

ر به طوری که د هایی که آورده است، اعتماد بیشتری داشته استبه شباهت ابوریحان بیرونی

ی خشایارشا که بدون تردید منظور همان« باشد خسرو اول ویوش بن دارا کهاخش» :نویسدجایی می

رو خس بلکه از نام کندنمی ی دوم از نام اخشویوش استفادهخشایارشا برای است اما جالب آنکه بزرگ

 .بیرونی از پژوهشگرانی است که منابع و متون اقوام و ملل گوناگون را بررسی کرده است .برددوم بهره می

 و است برده پی کیخسرو و کوروش شباهت به زمان آن در که است جالب ... .ن غربی، متون یهودی ومتو

 .اثر او به دست ما رسیده است و از گزند حوادث در امان مانده است خوشبختانه

 :برای دانش بیشتر نگاه کنید به

 )پیوست دوم( وش و کیخسرو تردید نداشته استبیرونی به شباهت کور

 

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2016/12/biruni.jpg
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هم وجود  فردوسی چه بسی چنین رویکردی در دیگر پژوهشگران و دانایان ایرانی پس از اسالم، حتی

ممکن است با کوروش در منابع غربی و یهودی )مثال کوروس در منابع یونانی یا کیروس در   یعنی .داشت

مان کردند که کوروش ههای او با کیخسرو اینچنین برداشت میشباهت التین( برخورد کرده باشند و به دلیل

ند های هخامنشی و آثار باستانی آشنا نبوددانیم که بسیاری از این بزرگان با محتوای کتیبهمی .کیخسرو است

یل لو به بسیاری از آثار باقی مانده از آن دوران که در دسترس پژوهشگر امروز است، دسترسی نداشتند )به د

هایی که از زمان حمله الکساندر به بعد رخ داده بود(؛ بنابراین چنین برداشتی از جانب ها و نابودیتهاجم

 .پژوهشگران ایرانی آن دوران بسیار طبیعی بوده است

 

 !کوروش، فریدون یا کیخسرو؟

ت توان گفالصه میبه طور خ ؟!پیش آید که باالخره کوروش، فریدون است و یا کیخسرو ابهام ممکن است این

هایی بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ دارد و بخشی از روایات مربوط به فریدون هم آمیختگی  کیخسرو

 .با کوروش بزرگ پیدا کرده است

مردمان هستند و طبیعی است « حافظه جمعی»ها یادآور همانطور که پیش از این گفته شد، اسطوره

خورد و این به چشم می شاهنامه آمیختگی روایات در .دهدیدادها رخ میرو« آمیختگی»که در حافظه جمعی 

پس از تهاجمات  شاهنامه بسیار طبیعی است؛ به هر حال شاهنامه آمیختگی با توجه به زمان سروده شدن

این موارد فقط درباره  .سالیان سال از دوران مادها و هخامنشیان سروده شده است بزرگ به ایران و پس از گذر

 .شودرسد درباره بسیاری از پادشاهان دیده میکوروش بوجود نیامده و به نظر می

پادشاهانی مانند کیومرث، هوشنگ، جمشید و  .شودابتدا با پادشاهان پیشدادی شروع می شاهنامه

 یهای پیش از تاریخ فالت ایران هماهنگی دارد، به طورنماید که زمان پیشدادیان با دورهمی چنین .فریدون

گر، رفته به عبارتی دی .باشندکه آنها صرفا یادگاری از یک شخص ویژه نیستند بلکه نماد یک دوره تاریخی می

های های پیش از تاریخ با خاطرات دوران شاهنشاهیها تبدیل به اسطوره شدند و خاطرات دورهرفته آن دوره

رو ممکن است برخی از خاطرات کوروش در از این  .ای بوجود آمدندهای اسطورهبزرگ آمیخته شد و داستان

 .قالب فریدون نمایان شده باشد

که  تغییر و تحوالتی .، بیشترین آمیختگی را با مادها و هخامنشیان دارندشاهنامه اما از طرفی کیانیان

 دبوجود آم شاهنامه توان با تحوالتی که با آمدن کیخسرو در دوره کیانیاندر پی آمدن کوروش رخ داد را می

هایی که درباره کوروش گفتند، منش و رفتار رو به داستانسخهای کیشباهت داستان عالوه بر .مقایسه کرد

گفته  همانطور که .کیخسرو شباهت به کوروش دارد و حتی گفتار کیخسرو یادآور گفتار کوروش در منابع است

 .زرگ داردبیشترین آمیختگی را با کوروش بشاهنامه کیخسرو در رسدشد، به نظر می
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های دیگر هم هایی در دورهرا با روایات تاریخی بسنجیم، ممکن است چنین هماهنگی شاهنامه اگر

 .هایی داردبا داراب آمیختگی داریوش رسد،همانطور که به نظر می .یافت شود

ام ن هایتواند وجود داشته باشد، از جمله شباهتدالیل گوناگونی برای بوجود آمدن این آمیختگی می

و  یانسلوک اما یک نکته مهم وجود دارد و آنکه در زمان .و رفتار این فرمانروایان داستانی و تاریخی با یکدیگر

مثبتی از جانب فرمانروایان به هخامنشیان نبوده است و این رویکرد شاید باعث سخت  عصر هلن گرایی رویکرد

ها شده است، از این رو حافظه جمعی که یاد و هایی درباره سخن گفتن از هخامنشیان و افتخار به آنگیری

خاطره شکوه هخامنشیان را در دل خود جای داده بود و احتماال مردمان نواحی گوناگون ایران خواستار 

های شرقی آمیخت و رفته رفته ماندگاری یاد شکوه گذشته بودند، خاطرات مادها و هخامنشیان را با داستان

 .تاریخی بوجود آمدند-ایها و روایات اسطورهداستان

دهد که حافظه جمعی ایرانیان، با گذشت این همه سال و با وجود آن حمالت این موارد نشان می

با  فردوسی ای نگاه داشتند وبزرگ، یاد و خاطره شکوه پیشین سرزمینشان را در یادها به صورت اسطوره

ها کارکرد مهمی که این اسطوره .اندگار کرده است، این یادگارها را مشاهنامه شاهکار به یادماندنی خود یعنی

 .یان بوده استتمدن ایران ایفا کردند، حفظ بسیاری از دستاوردهای فرهنگی و
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 بوده است؟ کوروش آیا کیخسرو پیش از
 )پیوست اول(

 مجید خالقیان
 1395دی  10 روزرسانیبه با مطابق

 

 

بزرگ را شرح دادیم و تحلیل  کوروش به شاهنامه هایاز شخصیتهای برخی پیش از این در نوشتاری شباهت

بیشترین  شاهنامه رسد کیخسرو درهای گوناگون بیان شد که به نظر میبا بررسی پیشین نوشتار در .کردیم

 .کوروش بزرگ دارد  هایی بابزرگ دارد، هرچند فریدون هم آمیختگی کوروش آمیختگی را با

قرار داشته است، مدعی  هخامنشیان کیخسرو پیش از اوستاوضوع که بر اساس ای با بیان این ماما عده

هیچ ارتباطی بین کیخسرو و کوروش نبوده است!! گرچه در همان متن تا حدودی این موضوع هم  شوند کهمی

 .پردازیممورد نقد قرار گرفت و توضیحاتی ارائه شد اما در این نوشتار به صورت ویژه به این موضوع می

و همچنین  شاهنامه و اوستا  کنند مشخص است که آشنایی بارخی از دوستانی که چنین ادعاهایی میب

آمیزند؛ الزم به ذکر های خود میها و نگرشاند و با ارزشندارند و صرفا موضوعی را جایی شنیده منابع تاریخی

 .رندستیزی دااست که از مواضع دیگرشان هم مشخص است که قصد تخریب و ایران

شود که البته بسیار محترم هستند اما گاهی هم توسط اشخاص با مطالعه چنین ادعاهایی مطرح می

در این نوشتار قصد ما نقد  .شودو در مطالعات تاریخی و فرهنگی اختالف نظرات است که باعث پیشرفت می

است  طبیعی .باشد شاهنامههای ادعای این دوستان شاید بر اثر نگاه صرفا تاریخی و رویدادی به داستان .است

حافظه جمعی در اینگونه آثار، چنین اظهاراتی  ای و توجه نداشتن به وروداسطوره هایکه نادیده گرفتن جنبه

 .را در پی دارد

هایی با ای است که آمیختگیاسطوره نکته آنجاست که به نظر این بنده حقیر کیخسرو یک شخصیت

روش بزرگ داشته است )بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ داشته اشخاص تاریخی و در رأس آنها کو
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ای انجام ای زمان دقیق تعیین کنیم کار بیهودهاسطوره اگر بخواهیم برای یک شخصیت. (است

 .ایمداده

هَئوسروه کَوی» ،«و آمیختگی زمان شاهنامهکیخسرو در » در این نوشتار بحث را در چهار بخش

نابودی منابع و انزوای » و «ایاسطوره هایاشخاص تاریخی و شخصیتآمیختگی » ،«اوستادر 

 .بریمپیش می «نخبگان ایرانی، پس از تهاجم الکساندر

 

 و آمیختگی زمان شاهنامهکیخسرو در 

با بررسی اشخاص تاریخی تفاوت فراوان دارد و نباید فراموش کنیم که در  شاهنامههای بررسی شخصیت

حقیقتی وجود دارد و اینکه ایرانیان خاطرات گذشته خود را  .ها سر و کار داریم، ما با اسطورهشاهنامه

برای مثال اگر بگوییم  .آیدکه دالیل آن در ادامه می ای نگاه داشتندهای اسطورهبه صورت داستان

ها ها باشد؛ چرا که در اسطورهاست شاید حاصل بدفهمی از اسطوره  پیش از کوروش بوده شاهنامهکیخسروی 

اند، یافتن زمان دقیق و پس و پیش دانستن که به مرور ساخته و پرداخته شده شاهنامههای به ویژه داستان

 .هایی آمیخته شده استای و اشخاص تاریخی نادرست است و زمان در چنین اسطورههای اسطورهشخصیت

یگر های داز شخصیت وجود ندارد بلکه برای بسیاری شاهنامهچنین شرایطی فقط برای کیخسرو در 

از او یاد می شود دقیقا چه کسی است؟! چرا پدرش داراب  شاهنامهاسکندری که در  برای مثال .وجود دارد

هایی با الکساندر آمیختگی شاهنامه اسکندر آیند؟! بدون شکپادشاه ایران است و پس از او اشکانیان می

 ؟!هم آمیختگی شدیدی پیدا کرده استهای ایرانی داستان ها ومقدونی دارد اما با شخصیت

بوده است یا پس  هخامنشیان بوده است؟! آیا پیش از تاریخ ایران همای چهرزاد دقیقا در چه زمانی از

 !آنها؟  از آنها یا هم دوره

با مشکل روبرو هستیم  شاهنامههای دهد که ما در تعیین زمان و تاریخ شخصیتهمه اینها نشان می

ها فرازمانی شود، برخی از شخصیتزمان آمیخته می .ها همین مورد استی بسیاری از اسطورهو اتفاقا از ویژگ

 .شودشوند و گاهی کامال زمان گم میمی

 

 اوستا هَئوسروه درکَوی

فاصله داشته است و آن کیخسرویی که  اوستابسیار با زمان گردآوری  شاهنامهدانیم که زمان سروده شدن می

 از یکی عیناً تواننمی را آمد بوجود - ایرانی هایداستان و هانامهخدای در آن از پیش حتماالا و - شاهنامهدر 

های چند شخص تاریخی باشد که با روایتحافظه جمعی مردمان می حاصل بلکه دانست اوستا هایشخصیت

 .و داستانی آمیخته شده است



خِرَدگان پایگاه / فردوسی شاهنامه در بزرگ کوروش  

26 

 

 (Haosravah) پیوندهایی دارد، هَئوسروه شاهنامهشود و با کیخسروی یاد می اوستاشخصیتی که در 

هَئوسروه( مطرح است که البته نسبتا محدود درباره او سخن گفته شده ها )کَویاست که به عنوان یکی از کَوی

 .است

گویند وجود سخن می اوستاهَئوسروه در هایی که از کَوینظرات و فرضیات گوناگونی درباره بخش

توان هَئوسروه نام برده شده است که اظهار نظر قطعی درباره زمان آن نمیز کَویها ابرای مثال در یشت .دارد

متونی گاهانی  -1 :توان به دو دسته تقسیم کردها و قدمت زبانی میمتون اوستایی را بر اساس ویژگی .کرد

تاریخ تألیف و  ها در اوستای متأخر قرار دارد و دربارهیشت .(3۶ص  :13۸9تفضلی، ) متون اوستانی متأخر -۲

ن شود که در قرهایی مطرح میتوان به قطعیت اظهار نظر کرد و در این بین احتمالتدوین اوستای متأخر نمی

 .(۴0ص  :همان :ک.ن) نهم و هشتم پیش از میالد حدود یک قرن پس از گاهان، تألیف و تدوین شده باشد

ایرانی مانند مهر، ناهید و تیشتر و غیره اختصاص  ها سرودهایی هستند که عموماً به ستایش ایزدان قدیمیشت

 .(۴۴ص  :همان :ک.ن) نیستند یکسان قدمت نظر از هایشت همه ...دارند

هم دیده  اوستاها که در ای که ذکر شد و آمیختگی زمان در اسطورههای اسطورهعالوه بر ویژگی

به مرور گردآوری شده است یافتن قدمت  ااوستشود، با توجه به نکات ذکر شده و همچنین از آنجایی که می

های مورخان و دیگر شواهد، منابع گوناگون ایرانی پس بر اساس گفته .های مختلف آن دشوار استدقیق بخش

و در  هخامنشیان پس از .از تهاجم الکساندر مقدونی رو به نابودی گذاشتند و بسیاری از آنها پراکنده شدند

توانسته به صورت صد در صدی گرفت و طبیعتاً نمی صورت اوستارای گردآوری هایی بدوران اشکانیان تالش

 .از آسیب و گزند و دگرگونی در امان بماند

ها و مراکز علمی در دست داریم و از چند سده پیش از این در دانشگاهاوستا آنچه امروزه به نام »

 هایها و دستکاریها و جابجاییو افزایشها های اوستاشناختی بوده، به سبب کاهشبزرگ جهان محور پژوهش

از همین رو پژوهش در این نامه کهن و  .فراوانی که در طول تاریخ در آن راه یافته، نابسامان و ناهمگون است

 دست اخیر، هزاره یک از بیش طول در ... های آن، کاری است دشوارشناخت دقیق مفاهیم و رازها و اشاره

ورجاوند دینی زرتشتیان، در ایران و هندوستان در اختیار  هایمتن صورت به تنها اوستا بازمانده هاینویس

شد و دیگران یا از وجود آنها هیچ خبری نداشتند و یا از های مذهبی ایشان خوانده میخود آنها بود و در آیین

ه خاطر سپرده های پراکنده، مطالب افسانه گونه و بی بنیادی درباره آنها بها و یادآوریراه اشاره

 .(ص سه و چهار :13۸5دوستخواه، ) «بودند

یم قدمت شناسان به دست آمده باشد و بتوان، کتیبه باستانی یا سکه نیست که با فعالیت باستاناوستا

همه پژوهشگران و دانشمندانی هم که  .های گوناگون آن را بدون چون و چرا تعیین کنیمها و بخشداستان

کنند؛ خود آنها بیش از هایی مطرح میدهند و به صورت فرضدهند صرفا احتمال مییهایی پیشنهاد مقدمت

 .ها آشنا هستندهمه کس از این کمبودها و نقصان
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خواهند به کیخسرو ربط دهند که هیچ ربطی به هم حتی برخی سوسروس در متون هندی را می

ا هَئوسروه و نه ریشه یکسان بمیختگی با کویسوسروس نه آ .دهدصرفا شباهت نام چیزی را نشان نمی .ندارند

 .او دارد

چرا که هیچ  هَئوسروه به اثبات دقیق نرسیده استوجود تاریخی کَوی از اینها که بگذریم،

ه هخامنشیان، از چین و روسی آثار باستانی فراوان از به توجه با .شناختی یافت نشده استشواهد باستان

ها اما آیا چنین شرایطی برای کَوی .ریخی هخامنشیان تردید نداردگرفته تا مصر، کسی به وجود تا

رسد به نظر نمی .کندآثار کنونی وجود چنین پادشاهی قبل از هخامنشیان را تأیید نمی ؟!وجود دارد

داندامایف،  :ک.ن) که یک کشور سازمان یافته بزرگ در مناطق شرقی و آسیای مرکزی بوجود آمده باشد

ی هاهرچند ممکن است با یافته .هَئوسروه در منابع اقوام و ملل دیگر هم نیامده استنام کَوی .(۲۷-۲9 :13۷5

حکومت  یا رؤسای قبایل رود آنهابیشتر اطالعاتی از چنین فرمانروایانی به دست آید و احتمال می

این  .بوده است کهن  شود این است که بسیار بسیارآن چیزی که درباره قدمت زرتشت بیان می .بودند محلی

گفتار  بینیم و در این بینموضوع فقط در منابع ایرانی نیامده است بلکه در منابع یونانی هم چنین چیزی را می

یونانیان قدمت زرتشت را چند هزار سال پیش از  .گزان توس و افالطون درباره زرتشت بسیار مشهور است

تون ایرانی هم قدمت بسیار بسیار کهنی برای زرتشت گفته از طرفی در م .اندبه یونان خوانده خشایارشا حمله

ود ها وجآید اما نکته آنجاست که اگر هم کَویگرچه به نظر این قدمت کمی اغراق شده به نظر می .است  شده

این  .تاریخی داشته باشند بسیار بسیار کهن هستند و یافتن اطالعات دقیق درباره آنها بسیار دشوار است

ها هم با سنت همانطور که بعد مایه داستانی داشته باشندها بنجود دارد که این کَویاحتمال هم و

 .شویممواجه می داستان سرایی در ایران به صورت آشکار

ای از اسطوره آنها مایه تاریخی دارند و به مرور هالهای، بنهای اسطورههای داستانبرخی از شخصیت

کنند؛ برای مثال چنین اتفاقی برای ابومسلم به ساحت اسطوره راه پیدا می گیرد و به عبارتی دیگررا فرا می

ای از اساس یک های اسطورهاما برخی از شخصیت (1393پور و خالقیان، کرمی :ک.ن) خراسانی رخ داد

 !از کدام دسته است هَئوسروهکَوی توانیم بگوییم کههنوز به طور قاطع نمی .شخصیت داستانی بودند

مایه تاریخی در نتیجه گیری ما درباره کوروش مایه داستانی داشته باشند و چه بنها چه بنویاما کَ

های پس از هزاران سال و آمیختگی شاهنامههای کیخسروی شود؛ چرا که داستانو کیخسرو تفاوتی ایجاد نمی

 چه رار گرفته است این است کهق ما توجه مورد که اینکته .اندآمده وجود به ...فراوان با تاریخ و اساطیر و

ند ای مانکه یک شخصیت اسطوره افتاده است شاهنامهی نخستین تا اوستااتفاقی در فاصله بین 

 .آمیختگی را با کوروش بزرگ داشته است  شکل گرفته که بیشترین شاهنامهکیخسرو در 
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 ایهای اسطورهآمیختگی اشخاص تاریخی و شخصیت

های تاریخی، رفته رفته در ها بن مایه داستانی داشته باشند و چه جنبهاین کَوی همانطور که اشاره شد، چه

ای هآشکار است که در اسطوره .اندمادها و هخامنشیان پیدا کرده فراوانی با هایآمیختگی های بعدیداستان

حاصل  هشاهنامبعید نیست که کیانیان  .با آمیختگی روایات روبرو هستیم شاهنامهایرانی به ویژه 

نام و یاد  .مادها و هخامنشیان باشند های شرقی ایران، باهای داستانآمیختگی شخصیت

مادها و هخامنشیان آمیخته شده است به  های شرقی رفته رفته با خاطراتهای داستانشخصیت

های شرقی را تحت شعاع قرار داد و کیانیان مادها و هخامنشیان، داستان طوری که خاطرات

یک قلمروی بزرگ را در  شاهنامهکیانیان  .بیشتر شبیه به مادها و هخامنشیان شدند شاهنامه

ای به هخامنشیان دارد و تشکیالت فرامانروایی کیانیان های ویژهاختیار دارند و رفتار آنها شباهت

های آنها در شخصیت  های شرقی وهسته اولیه داستان .یادآور تشکیالت هخامنشی است شاهنامهدر 

 .ر زمانی که ساخته و پرداخته شده باشند، این آمیختگی به مرور بوجود آمده استه

 خالقی مطلق، :ک.ن) شودهای فراوانی بین کوروش بزرگ و کیخسرو دیده میآشکار است که شباهت

13۷۴). 

نیم کرا با دید صرفا تاریخی نگاه  شاهنامهکنم که اساسا این اشتباه است که بخواهیم باز هم اشاره می

خ را اند نه آنکه تاریهایی با تاریخ داشتهای است که به مرور آمیختگیهای اسطورهدارای داستان شاهنامهبلکه 

ها را مورد توجه قرار هایی دارند که باید این ویژگیای ویژگیهای اسطورههر کدام از داستان .عینا نقل کنند

 .های تاریخی را استخراج کنیمدهیم و بعد جنبه

ی های حماسهم جنبه اوستاداشته است )که در  اوستاهای و شخصیت اوستا  هایی باآمیختگی شاهنامه

هم  شاهنامههای شود و شخصیتنقل نمی اوستاعیناً همان  شاهنامهشود( اما در ای زیادی دیده میو اسطوره

تاریخ  های گوناگونریخی دورههای شدیدی با اشخاص تانیستند بلکه آمیختگی اوستاهای عیناً همان شخصیت

 .اندداشته ایران

ای همواره میان پژوهشگران با اشخاص تاریخی و اسطوره شاهنامههای کیخسروی درباره همانندی

 (Haosravah) هَئوسروه :شوددر این بین معموال از سه گزینه مهم نام برده می .بحث و گفتگو بوده است

 .(شاه ماد(، کوروش )پادشاه هخامنشییادشده در اوستا(، هووخشتره )پاد)

ها به دنبال این هستند که کیخسرو را شناسی و ریشه یابی نامبرخی از پژوهشگران با کمک علم زبان

شناسی آشنا نبوده این در حالی است که ذهن مردمان کهن چندان با زبان .بدانند پادشاهان معادل یکی از این

بنابراین تعجبی ندارد که  .استشدهیختگی روایات آنها با یکدیگر میباعث آم  هااست و صرفا شباهت نام

 .ها آمیخته شده باشدای با همه این گزینهبه عنوان یک شخصیت اسطوره شاهنامهکیخسروی 
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 ااوستهَئوسروه در ، درباره کَویشاهنامههای کیخسروی باید قبول کنیم که بخش زیادی از داستان

 .بسیار محدود است اوستائوسروه در هَیاد کَوی نیامده است؛

های داستانی هم با خاطرات تاریخی و اجتماعی کند، شخصیتهمانطور که رفته رفته زبان تغییر می

گیرد آنچه در اینجا مورد توجه قرار می .آیدبوجود می شاهنامهشوند و در نهایت کیخسرو در آمیخته می

توان گفت کیخسرو بیشترین آمیختگی را با به عبارتی میشباهت بسیار زیاد کیخسرو با کوروش است و 

 .کوروش بزرگ دارد

 

 و انزوای نخبگان ایرانی، پس از تهاجم الکساندر نابودی منابع

 !؟ها گذشته خود را در یادها نگه داشتندای و با این آمیختگیاما چه اتفاقی افتاد که ایرانیان به صورت اسطوره

گرایی بسیاری از آثار و منابع که بعد از تهاجم الکساندر و در دوره هلن این یک واقعیت تاریخی است

تر نخبگان کشور و کسانی که وظیفه تاریخ نگاری یا رویداد نگاری را داشتند ایرانی نابود شدند و از آن مهم

ا داده ه آنهها نابود شوند و بسیاری از نخبگان کشور منزوی شوند یا دستوری بهنگامی که داده .منزوی شدند

حافظه جمعی است  شود اماشود که مجبور به اطاعت از آن باشند، دانایی بی کم و کاست از تاریخ دشوار می

های حال که با پیشرفت مطالعات تاریخی و یافته .که یادگاری از آن دوران را در دل خود نگاه داشته است

بینیم می شاهنامههایی در تاریخ و است، هماهنگی  مدهبدست آ تاریخ ایران هایی دربارهشناختی، واقعیتباستان

 .باشدکه بسیار شگفت آور می

پارسه را به آتش  هایاو کاخ .نابودی آثار مربوط به هخامنشیان از زمان الکساندر مقدونی آغاز شد

  .کشید و نابودی و کشتار فراوانی را انجام داد

ی بزرگ انجام شد به مراتب تأثیر گذارتر هاتوسط حکومتکه پس از الکساندر اما بدون تردید اقداماتی 

 .بود چرا که در طول یک مدت نسبتا طوالنی سعی کردند چهره هخامنشیان را تخریب کنند

و  برای مثال چه اتفاقی افتاد که یاد .اما چه اتفاقی افتاد که روایات گوناگون با یکدیگر آمیخته شدند

 رقی آمیخته شدند؟های شخاطره هخامنشیان با داستان

نام  هایتواند وجود داشته باشد، از جمله شباهتدالیل گوناگونی برای بوجود آمدن این آمیختگی می

اما یک نکته مهم وجود دارد و آنکه در  .و رفتار این فرمانروایان داستانی و تاریخی با یکدیگر

ان به هخامنشیان نبوده است و رویکرد مثبتی از جانب فرمانروای  گراییو عصر هلن سلوکیان زمان

هایی درباره سخن گفتن از هخامنشیان و افتخار به آنها شده این رویکرد شاید باعث سخت گیری

حافظه جمعی که یاد و خاطره شکوه هخامنشیان را در دل خود جای داده بود و  است، از این رو

ه گذشته بودند، خاطرات مادها و احتماال مردمان نواحی گوناگون ایران خواستار ماندگاری یاد شکو
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تاریخی -ایها و روایات اسطورههای شرقی آمیخت و رفته رفته داستانهخامنشیان را با داستان

 .های بعدی انتقال پیدا کردنداین روایات بودند که به نسل .بوجود آمدند

توان بودند و این هم به های باستانی نا های زیادی از خواندن کتیبهدانیم که ایرانیان تا مدتما می

 .کردند گرایی بود که ایرانیان را از این مهم محرومدلیل تهاجمات بیگانگان و عصر هلن

حافظه جمعی بود که کمک کرد تا یاد و خاطره شکوه گذشته حفظ  ها باز هم اینپس از حمله عرب

دانیم یی در روایات به وجود آمد؛ میهاباز هم منابع زیادی نابود شدند و نخبگان منزوی شدند و آمیختگی .شود

 .هم پس از اسالم سروده شد شاهنامهکه 

و در  رو پی برده بودسخشباهت کوروش در اقوال غربی به کیگویا به  آثارالباقیهابوریحان بیرونی در 

 .(15۲ص  :13۸۶بیرونی، ) که کیخسرو است کورش :آورده، نوشته است پادشاهان هایی که دربارهیکی جدول

 :برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به

 )پیوست دوم( بیرونی به شباهت کوروش و کیخسرو تردید نداشته است

 

ربی، متون غ .بیرونی از پژوهشگرانی است که منابع و متون اقوام و ملل گوناگون را بررسی کرده است

 راث خوشبختانه و است برده پی کیخسرو و کوروش شباهت به زمان آن در که است جالب ... .متون یهودی و

 .است مانده امان در حوادث گزند از و است رسیده ما دست به او

هم وجود  فردوسی چه بسی چنین رویکردی در دیگر پژوهشگران و دانایان ایرانی پس از اسالم، حتی

ثال کوروس در منابع یونانی یا کیروس یعنی ممکن است با کوروش در منابع غربی و یهودی )م .داشت

دند که کرهای او با کیخسرو، اینچنین برداشت میدر التین( برخورد کرده باشند و به دلیل شباهت

های هخامنشی و آثار دانیم که بسیاری از این بزرگان با محتوای کتیبهمی .کوروش همان کیخسرو است

باقی مانده از آن دوران که در دسترس پژوهشگر امروز است، دسترسی آثار   باستانی آشنا نبودند و به بسیاری از

هایی که از زمان حمله الکساندر به بعد رخ داده بود(؛ بنابراین چنین ها و نابودینداشتند )به دلیل تهاجم

 .برداشتی از جانب پژوهشگران ایرانی آن دوران بسیار طبیعی بوده است

 .ای گذشته ایران دارندیرند قصد سوء استفاده از روایات اسطورهگبرخی چنین شرایطی را نادیده می

برای ما که در عصر ارتباطات قرار داریم و پس از سالیان سال تالش و پژوهش دانشمندان، پس از رمزگشایی 

های ها و متون باستان، پس از یافت شدن سکهخطوط باستانی، به وجود آمدن چندین و چند ترجمه از کتیبه

وناگون های گما با داشتن ترجمه .تر شده استتر و دقیقنی از زیر خاک، تاریخ نگاری دوران باستان سادهباستا

 از و ایماختهشن اشباستانی صورت با را کوروش نام ...از استوانه کوروش، رویدادنامه نبونئید، کتیبه بیستون و

 آیا .ایمشده آشنا ...شناسی وشناسی، جامعهانزب شناسی،باستان تاریخ، کمک با کوروش زندگی رویدادهای

 ؟!داشتند شرایطی چنین نیز کهن مردمان
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توانیم گوناگون و روایات اقوام و ملل گوناگون به راحتی می پادشاهان هایامروز ما با داشتن سکه

 ؟!آیا مردمان کهن چنین شرایطی داشتند .ترتیب آنها را استخراج کنیم  را و پادشاهان نام

های بزرگ همانند تهاجم تهاجم .این رو در ارزیابی خود باید بسیاری از جوانب را در نظر بگیریماز 

نباید توقع داشته باشیم که  .و تحوالت تاریخی را باید در نظر داشته باشیم سلوکیان الکساندر و دوره سلطه

کما اینکه بسیاری از  .ه باشدآمد شاهنامهکم و کاستی در متنی همانند   کوروش با نام کوروش و بدون هیچ

 .پادشاهان دیگر به صورت دقیق نیامده اند

پیش از این ذکر شد که اختالف نظر در حوزه پژوهش تاریخی و فرهنگی همواره وجود دارد و محترم 

 .ستیزانه که به دنبال منافع دیگری هستند، در این موضوع قابل تأمل می باشداست اما اقدامات ایران

 .گیرندده میاند را نادیهایی که بیگانگان به ایرانیان تحمیل کردهزانی که قصد سوء استفاده دارند، رنجستیایران

کنند همین روایات داستانی که حاصل حافظه جمعی مردمان است چه دستاوردهای فرهنگی آنها فراموش می

 .تمدنی بزرگی را نگاه داشتند و
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 تردید نداشته استو کیخسرو  کوروش بیرونی به شباهت
 )پیوست دوم(

 مجید خالقیان
 1395دی  5روزرسانی همطابق با ب

 

 

توسط پایگاه خِرَدگان، هم  بزرگ کوروش به شاهنامه در کیخسرو پس از انتشار مطالبی درباره شباهت

 .دندواستقبال نسبتا خوبی از چنین نوشتارهایی کردند و در گسترش این مطالب ما را یاری نم میهنان گرامی

های ابوریحان بیرونی استناد شد و همچنین به پژوهش آثارالباقیه در آن مطالب به منابع ارزشمندی همانند

 .جهان یعنی دکتر جالل خالقی مطلق اشاره شد پژوهانشاهنامه یکی از برترین

 .ولی از سوی دیگر باز هم شاهد واکنش برخی دوستان و همچنین برخی از تخریب گرایان بودیم

به این انتقادات تهیه کنیم تا  پاسخ انتقاد برخی از دوستان بسیار قابل تأمل بود و باعث شد تا ما مطالبی در

 .شود  فضا برای نقد و گفتگوی بیشتری باز

 :نگاه کنید به

 )پیوست اول( آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟

 

های دیگری هم وجود داشت که متأسفانه با تحریف منابع همراه بود، از این رو، گویا کنشاما وا

 .گویندگان چنین مواردی بیشتر قصد تخریب داشتند

دانیم که در یکی از می .مهم ترین واکنش به موضوع ابوریحان بیرونی صورت گرفت

و این موضوع مورد توجه ما قرار « خسرو استکه کی کورش» :بیرونی صراحتا نوشته است آثارالباقیه هایجدول

 .گرفت

و  آثارالباقیه  هایی را نشان دادند که گویا ناشی از عدم آشنایی آنها بااما برخی از دوستان واکنش

گفتند ابوریجان بیرونی اصال به این این دوستان می .است آثارالباقیه همچنین عدم مطالعه دقیق آن بخش

 !!پیش از آن اشاره کردند  هایو به بخشندارد!!!  جدول اعتماد
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کردند و را مطالعه می خردگان پایگاه «کوروش در شاهنامه فردوسی» کاش حداقل یک بار مطلب

 !مطلب به تردیدهای ابوریجان بیرونی هم اشاره شده است  دیدند اتفاقا در آنمی

بلکه به  دید نداشته،تر و کیخسرو کوروش ابوریحان بیرونی به شباهت نکته مهم آنجاست که

 :همانطور که بیرونی نوشته است .ها و از این دست موارد تردید داشته استپادشاهان، ترتیب، نام تعداد

های ایشان و مدت پادشاهی و اخبار در دانیم از حیث عدد ملوک و نامولی با آنچه ما می

 .(151ص  :13۸9بیرونی، ) دیگر احوال ایشان اختالف دارد

 

و کیخسرو تردید دارد و هر کس  کوروش م که بیرونی هیچ کجا ننوشته است که به شباهتبینیمی

هایی که داند که اتفاقا بیرونی به شباهتآن بخش را بخواند و با تاریخ پژوهی دوره پس از اسالم آشنا باشد می

 .بیشتری داشته است در این جدول آورده، اعتماد

درباره این جدول منطقی است  پادشاهان نی از نظر ترتیب و تعدادباید توجه داشت که تردید کلی بیرو

به ویژه با توجه به شرایط زمانی که در آن زندگی می کرده است؛ شرایطی که اسناد فراوانی نابود شده بودند 

 .این تردید در آن زمان کامال منطقی بوده است .های ایرانی آمیخته شده بودنددر داستان اسطوره و تاریخ و

وجود دارد و تردید بیرونی هم طبیعی است  ابهام هخامنشی در این جدول کمی پادشاهان البته تا پیش از

ملوک ایران را باعمال ایشان در بابل روی هم رفته نام » :ای قابل تأمل می نویسدهمانطور که بیرونی در نکته

 .م قابل تأمل استهمچنین تردید بیرونی درباره مدت فروانروایی ه .(همان) «اندبرده

ها و با توجه به آثار باستانی، سکه هخامنشی پادشاهان ترتیب اما همین جدول حداقل درباره

ی اند و رمزگشایسراسر جهان )از آسیای مرکزی گرفته تا مصر( در قرون اخیر به دست آمده  هایی که ازکتیبه

لیل به همین د .بیرونی است آثارالباقیه هان درها از نظر ترتیب پادشاترین جدولشدند، اتفاقا یکی از دقیق

 .بکنیم که از این جدول غافل نشده است  ای از بیرونیگزاری ویژهاست که باید سپاس

بیرونی در این جدول  باشد این است که برخالف واکنش دوستان،نکته مهم که مورد بحث ما می

اخشویوش بن » :نویسدوری که در جایی میبه ط بیشتری دارد هایی که آورده است، اعتمادبه شباهت

است اما جالب  خشایارشای بزرگ که بدون تردید منظور همان« باشد خسرو اول دارا که

 .بردخسرو دوم بهره می بلکه از نام کندنمی خشایارشای دوم از نام اخشویوش استفاده برای آنکه

 :منشی است را نگاه کنیمبیایید با هم بخشی از این جدول که مرتبط با پادشاهان هخا
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بینید همین جدولی که بیرونی به ترتیب پادشاهان آن تردید داشته است با توجه به همانطور که می

حتی این  !ها درباره پادشاهان هخامنشی استها و منابع گوناگون یکی از دقیق ترین ترتیبآثار باستانی، سکه

ر صفحات پیشین درباره پادشاهان بابل آمده و نام پادشاهان جدول بسیار دقیق تر از جدول دیگری است که د

مدت  در این جدول حتی به پادشاهانی که .(130ص  :13۸9بیرونی، ) هخامنشی در آن به چشم می خورد

خشایارشای دوم )در جدول با نام خسرو دوم آمده است( و  اشاره شده است؛ همانند کمی فرمانروایی کردند

اشاره بیرونی به قورس در کنار قمبوزس  .رشک )در جدول با نام ارسیس( آمده استهمچنین سغدیانوس و ا

دوم  داریوش البته نام .هم ارتباط با گئومات و کمبوجیه دارد و شاید صرفا در اینجا جابه جایی رخ داده باشد

که پیش از آن بزرگ با نام دارای ثانی خوانده شده است چرا  داریوش هخامنشی در این جدول نیامده است و

مادی همان اوگبَرو  داریوش به نظر می رسد، این .مادی پیش از کوروش بزرگ اشاره شده است داریوش به

 :است چرا که در رویدادنامه نبونئید اینچنین آمده است

اوگبَرو، فرماندارش را به  .کوروش شادباش ها به همه شهرها در )سرزمین( بابل فرستاد

ترجمه  ۲0، بند 3رویدادنامه نبونئید، ستون ) )سرزمین( بابل گماشت)نیابت( فرمانداری در 

 .(15ص  :13۸9ارفعی، 

 

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2016/12/biruni.jpg
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با نام داریوش مادی از او یاد  (۶باب ) به نظر می رسد این اوگبرو همان است که در کتاب دانیال

در شاهنشاهان نام داریوش برای اوگبرو یک نام شاهی بود، موضوعی که شاید . (Schmitt, 2012: ک.)ن شودمی

شدند، یک نام شود به طوری که نام اصلی آنها چیز دیگری بوده و وقتی شاهنشاه میهخامنشی هم دیده می

 .گزیدندشاهی مانند داریوش برای خود بر می

به راستی باعث شگفتی است که بیرونی در آن دوران این جدول را تنظیم کرده است؛ هرچند 

از  .باشدشود اما تنظیم چنین جدولی در آن شرایط زمانی کار قابل توجه میهایی هم در آن دیده میکاستی

های ایرانی به پادشاهانی که در این های داستانهای شخصیتآن جالب تر این است که بیرونی به شباهت

 .جدول آمده، پی برده بود

به ویژه ایرانیان پس از در نزد ایرانیان  اسطوره پیش از این در مطالب گوناگون به آمیختگی تاریخ و

اسالم اشاره شد و توضیح داده شد که چه اتفاقی افتاد که کیانیان بیشترین آمیختگی را با مادها 

 .پیدا کردند هخامنشیان و

دانند، توضیح می شاهنامه که او را مرتبط با کیخسروی اوستاهَئوسروه یعنی شخصیتی در درباره کَوی

ها را از نظر تاریخی هَئوسروه و به طور کلی کَویتوان وجود کَویرفت که آیا میبررسی قرار گ  داده شد و مورد

 .به اثبات رساند یا خیر

برای ما که در عصر ارتباطات قرار داریم و پس از سالیان سال تالش و پژوهش دانشمندان، پس از 

ون باستان، پس از یافت ها و مترمزگشایی خطوط باستانی، به وجود آمدن چندین و چند ترجمه از کتیبه

 ما با داشتن .تر شده استتر و دقیقهای باستانی از زیر خاک، تاریخ نگاری دوران باستان سادهشدن سکه

 تصور با را کوروش نام ...های گوناگون از استوانه کوروش، رویدادنامه نبونئید، کتیبه بیستون وترجمه

 شناسی،زبان شناسی،باستان تاریخ، کمک با کوروش زندگی رویدادهای از و ایمشناخته اشباستانی

 ؟!ایطی داشتندشر چنین نیز کهن مردمان آیا .ایمشده آشنا ...و شناسیجامعه

ام توانیم نهای پادشاهان گوناگون و روایات اقوام و ملل گوناگون به راحتی میامروز ما با داشتن سکه

یا مردمان کهن چنین شرایطی داشتند؟! از این رو در ارزیابی آ .پادشاهان را و ترتیب آنها را استخراج کنیم

 .خود باید بسیاری از جوانب را در نظر بگیریم

هخامنشیان، از چین و روسیه گرفته تا مصر، کسی به  در هر حال با توجه به آثار باستانی فراوان از

 ؟!ا وجود داردهاما آیا چنین شرایطی برای کَوی .تردید ندارد هخامنشیان وجود تاریخی

نباید  پژوهیشاهنامه پژوهی وبا توجه به همین موارد است که بارها تأکید شده است که در تاریخ

را درک کنیم و سپس  اسطوره را درک کنیم، آمیختگی زمان در اسطوره .نگاه پوزیتیویستی داشته باشم

 .نتیجه گیری کنیم

پدر کوروش، سیاوش است، و سپس نتیجه  برای مثال اینکه بگوییم هیچ کجا ذکر نشده است که

 سخنانی ینچن گوینده  بگیریم که کیخسرو ربطی به کوروش نداشته است!!! نشان دهنده سطح پایین معلومات

! بنابراین چنین شخصی نیست آشنا ها اسطوره در زمان آمیختگی و اسطوره با شخصی چنین که چرا است
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سوالی از گویندگان چنین  .با اشخاص تاریخی را تشخیص دهدای های اسطورهتواند آمیختگی شخصیتنمی

مواردی مطرح است که آیا در منابع دست اول درباره الکساندر مقدونی جایی ذکر شده است که پدر او داراب 

نتیجه  توانیمپادشاه ایرانی بوده است؟! آیا به این دلیل که در منابع دست اول این موضوع ذکر نشده است، می

هیچ ربطی به الکساندر ندارد؟! در صورتی که کامال مشخص است  شاهنامه اسکندر که بگیریم

 .های فراوانی با الکساندر مقدونی داردآمیختگی شاهنامه اسکندر که

در پایان باید اشاره کرد که بیرونی از پژوهشگرانی بود که سالیان سال پیش با بررسی منابع و اقوام و 

 .روش و کیخسرو پی برده بودملل گوناگون به شباهت کو

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهورا پردیس تارنمای در ،1391 فروردین 1۷ تاریخ به بار نخستین «فردوسی شاهنامه در بزرگ کوروش»اصلی با عنوان  نوشتار

توجه با  .شد یرسانروزبه پایگاه این در و یافت انتقال خِرَدگان پایگاه به داشت که هاییتیکاس رفع از پس نوشتار آن. یافت انتشار

)پیوست رار دهیم قدر پایگاه خِرَدگان به نقدهایی که به نوشتار اصلی صورت گرفت بر آن شدیم تا نوشتارهایی با توضیحات بیشتر 

صورت جداگانه در پایگاه خِرَدگان  هجهت که این نوشتارها ب آنرسانی شدند. از و به مرور این نوشتارها هم به روزاول و دوم( 

 مشترک فراوانی میان آنها وجود دارد. قرار داده شدند، مطالب

 

 :هانوشتار شناسنامه

: رایاتاری نشانی .دگانرَخِ پایگاه .«کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی» .(1395دی  10)خالقیان، مجید 

http://kheradgan.ir/?p=1975 

: رایاتاری نشانی .دگانرَخِ پایگاه .«است؟ بوده کوروش از پیش کیخسرو آیا» .(1395دی  10)خالقیان، مجید 
http://kheradgan.ir/?p=12792 

: رایاتاری نشانی .دگانرَخِ پایگاه .«است نداشته تردید کیخسرو و کورش شباهت به بیرونی» .(1395دی  10)خالقیان، مجید 
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