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 کبیر کوروش نامهفیلم اول دفتر رنقدی ب

 (پژوهیاز نظر تاریخ)

 1مجید خالقیان

 ١۳۹۶ تیر ۸

 

 

 هر زا پیش و خواهد بود ایران سینمایهای تاریخی فیلم در عطفی نقطه «کبیر کوروش» فیلم تردید بدون

 زاریگسپاس یایران فرهنگ راه در کوشش همه این دلیل به جوزانی جعفری آقای گرانقدر، استاد از باید چیز

فیت فیلم از نظر هنری کینماید که چنین میو  است شده تدوین گیرا بسیار کبیر کوروش نامهفیلم .کنیم

چرا  ؛ودشمیل کام تر شود این کار ارزنده،، جدیپژوهی در این اثرتوجه به تاریخاما اگر  ،به خود بگیردمطلوبی 

 های تاریخی باشد.بر اساس واقعیت ،یک شخصیت تاریخی رود داستان فیلمِکه انتظار می

 رویکرد اب بخواهیم که نیست تاریخی و پژوهشی مطلب یک سینمایی، فیلم یک که دانیممی همهالبته 

 بزرگ کوروش درباره افراطی و معقول غیر بسیار هایحساسیت گاهینامه را تدوین کنیم. فیلم ،تاریخی خشک

 منبع های تاریخی خارجی،فیلم برای اصال ایران مردم از برخی که است عجیب خیلی. دارد وجود ما جامعه در

 علمی و موثق منابع خواستار همه آیدمی پیش کوروش فیلم و کوروش بحث که هنگامی اما!!! خواهندنمی

همانطور  ،اما ما باید انتظار منطقی از یک فیلم سینمایی داشته باشیم !هستند تاریخ خوشنام پادشاه این درباره

د انبال و پرهایی به روایات تاریخی داده ،شود و در جزئیاتهای تاریخی ساخته میفیلم ،که در سراسر جهان

 تر و گیراتر شود.تا فیلم جذاب

                                                                 

 تهران دانشگاه تاریخ، ارشد کارشناسی آموخته دانش - ١
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تاریخی باشد و خطاهای آشکار تاریخی در  هایواقعیترود که فیلم بر اساس با این حال انتظار می

 آن وجود نداشته باشد؛ این خواست منطقی، یک خواست همگانی و مثبت در جامعه ما است.

 حتی و کنم نامهفیلم این به نقدی تاریخی نظر از که دانممی آن از ترکوچک را خودم بنده اگرچه

 به ولی! رخی یا کنم تهیه باره این در چیزی و کنم جسارت آیا که داشتم تردید  بسیار نوشتار این تهیه برای

 اند،ساندهر اینجا به را پروژه این فراوان، کوشش با ،و همکارانشان جوزانی استاد که شرایط این در که رسید نظرم

 تحصیل آن در که ایحوزه در که است این ،بکنم بتوانم تاریخ، آموخته دانش عنوان به که کمکی کمترین شاید

 .کنم عرض را مطالبی کردم فعالیت و کردم

 

 نگاهی به تاریخ پژوهی درباره کوروش بزرگ

 ار بزرگ کوروش که چیزی مثال برای. دارد وجود فردی به منحصر نکات تاریخی نظر از بزرگ کوروش درباره

 با مرتبط آثاری و اندکرده یاد نیکی به او از گوناگون ملل و اقوام از مآخذ و منابع که است این کندمی خاص

 ولط در پادشاهی کمتر گفت توانمی که طوری به. است آمده دست به( کنونی عراق) بابل تا چین از کوروش

 .دارد را شرایطی چنین تاریخ

 چندین دل از که بینیممی ما گاه دارد؛ خاصی شرایط بزرگ کوروش درباره پژوهیتاریخ حال این با

 کمیلت منابع است ممکن و ندارند تناقض یکدیگر با که چرا کرد استخراج را مطالبی توانمی تاریخی منبع

 گاه که مختلف هایگرایش با یونانی مورخ سه آنکه به توجه با بزرگ کوروش درباره اما. باشند یکدیگر کننده

 یادیز مطالب داشتند، خصومت ایرانیان با برخی از آنها طرفی از و کردند،می گویی دروغ به متهم را یکدیگر

 شدن اپید با خوشبختانه. طلبدمی را بیشتری دقت منابع بررسی اند،نوشته هخامنشیان و کوروش درباره را

 تشخیص یمتوانمی را یونانیان هاینوشته از بسیاری نادرستی یا درستی بابلی، منابع ویژه به و باستانی آثار

 .دهیم

 تناقض ابعمن هاینوشته ،آستیاگ بر بزرگ کوروش پیروزی از پیش درباره که گفت باید کلی صورت به

 نامهفیلم اول دفتر پژوهیتاریخ روی این از. بود نشده شاهان شاه بزرگ، کوروش هنوز که چرا دارند بیشتری

 . است دیگر هایبخش از تر دشوار کبیر کوروش

 آثار با را آنها و دهندمی قرار توجه مورد را منابع میان اشتراک کوروش، درباره پژوهشگران معموال

 داستان نندما یونانی منابع همین مطالب از برخی اما. برسند نتیجه به تا دهندمی تطبیق هاکتیبه و باستانی

 از است فحی و دارند توجهی قابل زیبایی نیستند، معتبر تاریخی نظر از چندان آنکه با بزرگ، کوروش کودکی

 .نکنیم استفاده کوروش مانند فیلمی و هنری اثر یک در آنها

 تارنوش این در. باشندمی بررسی قابل تاریخی نظر از که هستند فیلم در نکات از برخی حال هر به

 بدون و ستنی پژوهشی کامل مطلب یک نوشتار این اما بپردازیم نکات این به مستند صورت به کنیممی سعی
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 و سر نماییسی فیلم یک با آنکه به توجه با کنممی تصور که دارد اشکاالتی نویسی مقاله شیوه نظر از تردید

 .باشد طبیعی داریم کار

را مورد بررسی قرار دهیم تا درگیر فرضیات و ذهنیات  منابع دست اولسعی ما این است که بیشتر 

 های روایات پیش نیاید.پژوهشگران نشویم و ابهامات درباره ریشه

 پردازیممی هاآن بررسی به اصلی منابع به توجه با سپس و کنیممی اشاره نامهفیلم از هاییبخش به ابتدا

 .شوندمی ذکر اهمیت اولویت صورت به موارد البته و

 

 ایرانیان علیه دشمنان اتحاد و آشور درباره

 آشور در زمان آستیاگ و کوروش بزرگ وجود نداشته است! دولتاز نظر تاریخی 

 یجعفر: ک.ن مثال برای) و منظور دولت آشور است شودمی آشوریان و آشور به اشاره نامهفیلم جای چندین در

 دیگر بزرگ کوروش و آستیاگ زمان در تاریخی نظر از که است حالی در این. (۳۸-۳۴ صص: ١۳۹۴ جوزانی،

که عجیب آن .بود گرفته قدرت «نو بابل» دولت( النهرین بین) رودانمیان در و است نداشته وجود آشور دولت

 وجود دارند!!در زمان آستیاگ هم دولت بابل و هم دولت آشور  نامهفیلمدر 

 زبان از جایی در که طوری به. است شده نینوا شهر و آشور با ماد جنگ به اشاره نامهفیلم همین در

 : شود می گفته آستیاگ

 ص همان،) «کوبید هم در را آشوریان و رفت نینوا به که است آنی از بیش سپاه این شمار

١١۲). 

 

 گردی آستیاگ زمان در تاریخی نظر از اما هستند شکست جبران صدد در آشوریان نامهفیلم در گویا

 ابطهر ابتدا در حداقل که نوبابل دولت و باشد داشته مقابله یا جبران قصد که است نداشته وجود آشور دولت

رودان به آشور مشهور بود و ای که در میانمنطقه. بود گرفته قدرت رودانمیان در است، داشته مادها با خوبی

 .نو بوده استدر اختیار دولت بابلتقریبا ، در آن زمان یاد شدههای هخامنشی هم از آن با نام آشور در کتیبه

کند پادشاه آشور از مرز به بهانه شکار که اشاره می نامهفیلمبا این حال مشخص است بخش نخست 

، ۴، بخش ١)گزنفون، دفتر  های گزنفون داردریشه در گفته (۳۳: ص ١۳۹۴)جعفری جوزانی، گذشته است 

در حالی که منظور گزنفون از آشور، همان کشور بابل است چرا که پایتخت آنها بابل است و  به بعد( ١۶بند 

 در آن زمان هم قلمروی وسیعی را در اختیار داشتند. 
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داند و مشخص گزنفون هیچ گاه دو کشور آشور و بابل را در آن دوران جداگانه نمی ،تر آنکهاز این مهم

ه ، گویا دو دولت جداگاننامه کوروش کبیرفیلمنو است. ولی در ادشاهی بابلمی شود که منظور از آشور همان پ

 های تاریخی است.آشور و بابل در زمان آستیاگ و کوروش در نظر گرفته شدند که بر خالف یافته

 زنفونگ رودمی احتمال. شودمی دیده آمیختگی یک گزنفون گفتار در که کنیم فراموش نباید را این

 کوروش و آستیاگ زمان روایات با است بوده ماد پادشاه آستیاگ از پیش که بزرگ هووخشتره زمان روایات

( آستیاگ پسر) سیاگزار یا هووخشتره طرف از کوروش نویسدمی گزنفون اینکه به توجه با. باشد آمیخته بزرگ

 .برود آشوریان و لودیه با مقابله به تا یافت مأموریت

 رد آستیاگ زمان در ایرانیان فرمانروایی علیه دشمنان اتحاد کبیر کوروش نامهفیلم در این، از جدای

 :خواندمی را آستیاگ از پیامی چنین کوروش ،نامهفیلم مهم هایبخش از یکی در! است شده گرفته نظر

 او رب ماد سپاهیان از که خویش ننگین شکست به پاسخ یانگیزه به آشور شاه است چندی

 رب پیروزی از پس بسته، پیمان فنیقیان و تازیان با ما به یورش قصد به بود، شده وارد

 ارمنستان شاه میان این در. است شده همداستان لیدی، در کرزوس با باختریان و هیرکانیها

 از. زند می سرباز ماد به سپاه کردن روانه و گزیت و باج دادن از برداشته، شورش به سر نیز

. بیبشتا ماد سرزمین به پارس پیادگان و سواران یهمه با نداده هدر آنی که توست بر رو این

: ١۳۹۴ جوزانی، جعفری) آمد خواهد شمار به ما فرمان از سرپیچی درنگ، و است تنگ گاه

 .(۶۲ ص

 

 پس هم دشمنان اتحاد. است نداشته وجود آشور دولت دیگر زمان این در شد اشاره که همانطور 

: ک.ن) آمد وجود به کوروش علیه مصر و لودیه بابل، میان مشهوری اتحاد. گرفت شکل آستیاگ از

 .(۵ بند ،١ بخش ،۲ دفتر گزنفون، ؛١۵۳ و ۷۷ بند ،١ کتاب هرودوت،

 که راچ باشد، داشته آستیاگ با جنگ سر لودیه، پادشاه کرزوس که رسدنمی نظر به تاریخی نظر از

 و بود زده سرش به کوروش با جنگ هوای آستیاگ، از پس کرزوس. است نیامده منبعی هیچ در موضوع این

 موضوعی. دهد شکست را آن تواندمی راحت که آمده وجود به متزلزلی و تازه فرمانروایی کردمی تصور شاید

 .کردند استقبال آن از هم مصر و بابل که

 این است، کرده نقل را موضوع این فراوان هایآمیختگی با و آورده را آشور نام که هم گزنفون حتی

 گفته نهمی در ریشه گویا نامهفیلم در شده اشاره اتحاد البته. است نوشته آستیاگ از پس زمان درباره را اتحاد

 :است نوشته اینچنین گزنفون. دارد گزنفون

 ادربر که پسرش، ،[هووخشتره] سیاکسار و درگذشت رسید باال به سالیان چون را آستواگ

 رزی به آشوریه شاه هنگام این در. نهاد بر سر بر شاهی دیهیم او جای بر را، کوروش مادر بود
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 هب را، عربیه سلطان بود نهاده خراج را، سوریه هایقبیله و هاطایفه همه بود کشیده فرمان

 راگ که کردمی اندیشه رواین  از. را بلخیان کرده شهربندان و را، هورکانیان بود آورده اطاعت

 مرزهای دیگر بر را خود شاهنشاهی که بود خواهد آسان بس وی بر بکاهد، را ماد قدرت

 رو نای از. آنان تمامی میان در شک، بی بودند ترین نیرومند مادها، زیرا. بگستراند پیرامون

 وکیهکاپاد به لودیه شاه کرسوس به خویش قلمروی از بخشی هر به کرد گسیل فرستادگان

 .(۴ تا ۲ بندهای ۵ بخش ،١ دفتر گزنفون،)... و

 

 بود، بابل هپادشا نبونئید که زمانی در و کرزوس یعنی لودیه پادشاه سرکردگی به مصر و نوبابل لودیه،

 تدااب و داد نشان واکنش آنها به کوروش و کرزوس عمال جنگ را علیه ایرانیان آغاز کرد. دادند شکل را اتحادی

 .کرد فتح را بابل آن از بعد سال ۸ و کرد فتح را لودیه

 شکورو-نبونئید رویدادنامه یا نبونئید رویدادنامه به که آمده دست به معتبر سند یک حال هر در

 سیاریب سند این در. کندمی نقل را رویدادها نبونئید، فرمانروایی هایسال اساس بر که چرا است یافته شهرت

 بردن کار به جای به ما نوشتار این در. است شده ذکر بزرگ کوروش با مرتبط رویدادهای هایتاریخ از

 مانده جا هب نبونئید شخص از دیگری هایکتیبه که چرا کنیممی استفاده «رویدادنامه» از «نبونئید رویدادنامه»

 این رویدادنامه توسط کاهنان نگارش یافته است. نماید کهچنین می ولی گیرندمی قرار بررسی مورد که است

 به این شکل است:   رویدادنامههای پیروزی کوروش بر دشمنان بر اساس تاریخ

  پیروزی کوروش بر آستیاگ ق.م: ۵۵۰سال 

  پادشاهی نبونئید / می  ۹کوروش لودیه را فتح کرد )ماه ایارو سال  ق.م: ۵۴۷اردیبهشت ماه

 ق.م / اردیبهشت( ۵۴۷

 ۲۰  بدون جنگ بابل را فتح و نبونئید را دستگیر کرد )روز )سردار کوروش( اوگبَرو  ق.م: ۵۳۹مهر

 مهر( ۲۰ق.م /  ۵۳۹اکتبر  ١۲پادشاهی نبونئید /  ١۷سال  ١۶

 ۷  آبان( ۷/  ق.م ۵۳۹اکتبر  ۲۹ماه ارخسمنو /  ۳)روز  کوروش وارد بابل شد ق.م: ۵۳۹آبان. 

 

 نینوا درباره

 ندادند انجام اقداماتی نینوا فتح برای بزرگ از نظر تاریخی نبونئید و کوروش

 به رشیو یانگیزه نبونئید که شودمی گفته جایی در مثال برای شودمی یاد نینوا از نامهفیلم جای چند در

 ص: ١۳۹۴ جوزانی، جعفری) باشدمی کوروش با بستن پیمان اندیشه در و دارد را دریا به دستیابی و نینوا
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 و داشته قرار نوبابل قلمروی در نینوا البته و نداشت چندانی اهمیت نینوا دیگر کوروش زمان در اما. (١۰۰

 .(١)ن.ک: نقشه  است نداشته آن فتح به ینیاز نبونئید طبیعتا

 

 .(Johnson, 2015) قلمروی بابل نوتقریبی حدود : ١نقشه 

 

 فانهمتأس حال این با. نیست بزرگ کوروش توسط نینوا فتح از سخنی منبعی هیچ در واقع در

 بابل نجایگزی نینوا غلط به مشایخی، رضا آقای ترجمه یعنی گزنفون نامهکوروش فارسی هایترجمه از یکی در

 ونانیی اصلی متن بهوقتی  .است انداخته اشتباه به را ایرانی پژوهشگران از بسیاری موضوع این. است شده

( Cyropaedia: انگلیسی ،Κύρου Παιδεία: یونانی) است شده مشهور نامهکوروش به ایران در که گزنفون کتاب

 !!است آمده «بابِل» واژه بلکه نیامده نینوا واژه اصال که بینیممی کنیم،می رجوع

 :است آمده اینچنین (١ بند ،۵ بخش ،۷ دفتر) یونانی اصلی متن در

ἐπεὶ δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ἦν ὁ Κῦρος… 

 

اصال واژه نینوا نیامده بلکه اشاره به بابل شده  .(Xenophon, 1897: p. 161) گزنفون نامهکوروش یونانی متن تصویر: ١تصویر 

 .است

 از دلیل چه به مشایخی رضا نیست مشخص .است شده اشاره بابل به آشکارا که فرماییدمی مشاهده

 هایی امن با) نامهکوروش از پارسی به بهتری هایبرگردان امروز به تا خوشبختانه. است کرده استفاده نینوا واژه

 و قدیمی برگردان و است شده ارائه( «بزرگ کوروش نامه زندگی» ،«کوروش تربیت» ،«کوروش زندگی» مثل

 .گیردمی قرار استفاده مورد کمتر مشایخی رضا خطای از پر
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 چون: »شود مشخص مشایخی رضا کار نقص تا کنیممی اشاره پارسی نبرگردا دیگر به اینجا در

 ، برگردان ابوالحسن تهامی(.١ بند ،۵ فصل ،۷ کتاب )گزنفون، «شد فراز بابِل به کوروش

جام اقداماتی ان برای فتح نینوا بزرگ کوروش اصالتوان گفت که با توجه به منابع تاریخی می

 نامهکوروش در که هم ایواژه سالها پیش از کوروش این شهر توسط بابل و ماد فتح شده بود. و نداده است

 . است بابِل آمده گزنفون

 

 درباره کواکسار

 آیا کواکسار اصال وجود داشته است؟

ای رهت مادی چهوجود دارد که گویا پسر آستیاگ است. این شخصی« کواکسار»شخصیتی با نام  نامهفیلمدر 

سوال آنجاست که اما  اشد.ب، فرزند آستیاگ کواکسار معادل هووخشترهنماید خشن و حسود دارد و چنین می

 ! ؟است وجود داشتهچنین شخصی از نظر تاریخی اصال  آیا

بدون تردید پیش از کوروش و در زمان فرمانروایی مادها یک پادشاه بزرگ به نام هووخشتره که پدر 

قابل  هایدادهآستیاگ بوده وجود داشته است. اما درباره اینکه آستیاگ پسری به نام هووخشتره داشته یا خیر 

 ! قبولی وجود ندارد

-Uk« )تَرسهاوک»های بابلی، گوییم: نام هووخشتره در کتیبهمی« هووخشتره»ابتدا نکاتی درباره نام 

sa-tar)  یشترواکاومَ»ایالمی های برخی از نوشتهو در( »Ú-ma-ku-iš-tar) کتیبه بیستونو بر اساس  آمده 

شناسیم. میخشتره وهو بوده است که امروز به« uvxStr»ایرانی این نام  نگارش ودشمشخص می

کنند و سر به شورش بر ای به دروغ خود را از نسل هووخشتره مادی معرفی میعده کتیبه بیستونبر اساس 

برخی اند که در تلفظ نوشته« ارسکواخ» نام او را یونانیان .(۲۴)برای مثال ن.ک: کتیبه بیستون، بند دارند می

 سیاکسار آمده و در متون فارسی معاصر هم همین تلفظ آن بسیار به کار رفته است. های اروپایی، از زبان

ین ا های اروپایی نوینبرخی از زبانای از خوانش یونانی باستان و آمیخته« کواکسار»رسد به نظر می

 کنیم.استفاده می هووخشترهنام باشد. در این نوشتار برای اشاره به این نام از 

نامه شکوروبرای وجود تاریخی هووخشتره دوم )کواکسار( به  نامه کوروش کبیرفیلمن شاید پژوهشگرا

زنفون گ نامهکوروشبسیار متفاوت از  نامهفیلمرودان توجه داشتند. البته روایت و برخی از اسناد میان گزنفون

 است و در واقع مشخص نیست منبع درباره این روایات کدام است.

 کنیم.پردازیم و سپس به شواهد دیگر اشاره میهای گزنفون در این باره میگفتهابتدا به نقد 

دهند که پس از آستیاگ، پادشاهی به کوروش ، نشان میاستوانه کوروشو  رویدادنامهاکثر منابع مثل 

 نویسد که آستیاگ اصال پسری نداشت:رسید و حتی هرودوت صراحتا می
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 .(١۰۹ بند ،١ کتاب )هرودوت، جانشینی ندارد پسری برایآستیاگ سالخورده است و 

 

شود ه میگفت نبونئید رویدادنامههای کتزیاس هم اثری از هووخشتره پسر آستیاگ نیست. در در گفته

 و شوریدند خود پادشاه بر ماد آستیاگ به کوروش یورش برد و سپاهیان فرمانروایی نبونئید، ۶که در سال 

شاید به دلیل اینکه آستیاگ پسری  .(۲ و ١ های بند ،۲ ستون )رویدادنامه، دادند کوروش تحویل را ماد پادشاه

شده است و از طرفی مادها از ظلم نداشته است و کوروش به عنوان جانشین مشروع پادشاه ماد محسوب می

 آستیاگ به ستوه آمده بودند بدون دردسر پادشاهی را به کوروش دادند.

 هووخشتره هم و آستیاگ هم و است نکرده هووخشتره و کوروش رویارویی هب ایاشاره اصال گزنفون اما

 زنفونگ. دندار کوروش با هم خوبی بسیار رابطه و دارند دادگری و مثبت بسیار چهره گزنفون گفته در دوم

 یا کواخارس) هووخشتره پسرش آستیاگ از پس که است نوشتهبر خالف منابعی که به آنها اشاره شد، 

 گیدجن آشور و لودیه با هووخشتره سردار عنوان به کوروش. است بوده کوروش دایی که شد پادشاه( سیاکسار

 به دبو کوروش دلباخته کودکی از که را خود دختر هووخشتره، که کندمی نقل گزنفون. کرد فتح را بابل و

 دوم هووخشتره زبان از گزنفون نامهکوروش در. داد کوروش به را کشور فرمانروایی و آورد در کوروش ازدواج

 :شودمی گفته اینچنین

 گرفته آغوش در نونهالی، هایسال در بودی ما با چون که است خردسال همان دوشیزه این

 هرگاه گرفت باال و بالید وی که پس آن از و. اشبردیمی سوی آن و سوی این

 ش؛کورو: دادمی پاسخ پیوسته پذیری؟ می خویش همسری به کسی چه که اشپرسیدیممی

 دفتر گزنفون،) نیست پسری مرا که زیرا دهم،می او به را ماد مرز همه اشجهیزیه بهر از و

 .(۲۰ بند ،۵ بخش ،۸

 

منفی  انقدر کواکسارهای گزنفون است پس چرا پرسش آنجاست که اگر فیلم نامه تحت تأثیر گفته

 است؟

 ردچندان قابل اتکا نیستند و  شمارند کهبر می کواکسارهم برای وجود تاریخی  یشواهد دیگرالبته 

 . پردازیممی آنها بررسی به اینجا

 معرفی مادی هووخشتره بستگان از را خود بزرگ، داریوش زمان در شورشیان ،بیستون کتیبه در

 چندهر کردندمی منتسب پادشاه واپسین به را خود شورشیان مواقع اکثر در که است حالی در این کنند،می

 از برخی همانند. است کردهمی مشروعیت ایجاد دوران آن در شاهی خون که چرا باشد بوده منفور پادشاه آن

 یعنی .(١۶ ندب بیستون، کتیبه) کردند معرفی بابل منفور شاه نبونئید، بستگان از را خود که بابل در یانششور

 عرفیم هووخشتره بستگان از اما کنند معرفی آستیاگ بستگان از را خود ماد در شورشیان که رفتمی انتظار
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 تاس ممکن که چرا نیست محکمی دلیل این اما. و شاید واپسین شاه ماد هووخشتره دوم بوده است کنندمی

 و ستا نداشته پسری آستیاگ دانستندمی همه چون طرفی از و باشد بوده متفاوت بابلی سنت با مادها سنت

 باور کسی دهستن آستیاگ بستگان از یا آستیاگ پسر گفتندمی دروغ به اگر بودند، شده شناخته او بستگان

 .کردنمی

 امن به مبهمی بسیار پادشاه از دانیال کتاب در. دارد وجود دانیال کتاب در دیگر تأمل قابل مورد اما

 است بوده( محلی شاه احتماال) شاه بِلشزر از پس و کوروش از پیش که شودمی گفته سخن مادی داریوش

! است بوده دوم هووخشتره ،مادی داریوش این که دهندمی احتمال پژوهشگران از برخی. (۶ باب دانیال، کتاب)

انروایی فرم که اوگبَرو نام به کوروش سرداران از یکی اتفاقا و ندارد وجود موضوع این اثبات برای کافی شواهد اما

 مادی داریوش برای بهتری گزینه کرد، فتح را بابل شهر که بود سردار همین واقع دربابل را در اختیار گرفت و 

 عهده بر را منطقه آن فرمانروایی آنکه از پس اوگبَرو رسدمی نظر به عبارتی به. (Schmitt, 2012) باشدمی

 .برگزید خود برای شاهی نام یک گرفت

 اینکه و شودمی عجیب ایاشاره دارد، شهرت حَرّان استل به که نبونئید هایکتیبه از یکی در اما

 رویداد این (Gadd, 1958: p 59) از ماد یاد کرده است ،خود پادشاهی ١۰ سال به مربوط وقایع در نبونئید

 هلودی بر کوروش پیروزی از پس سال یک نزدیک و است آستیاگ بر کوروش پیروزی از پس سال ۴ حداقل

 که بیاید ذهن به اینطور شاید گزنفون هایاشاره به توجه با و شودمی شروع تردیدها که اینجاست .باشدمی

 ادشاهیپ کوروش، توسط بابل فتح از پیش و است شدهمی محسوب پادشاه تشریفاتی صورت به دوم هووخشتره

 . است گمانه یک فقط این اما است داده کوروش به را

 کشور همان اینجا در ماد کشور منظوررود دانیم کوروش بزرگ وارث مادها بود و احتمال میمی

 .است کوروش

 همه آستیاگ بر بزرگ کوروش پیروزی از پس که گرفت نتیجه اینچنین توانمی منابع اشتراکات از

 یاراخت در را هگمتانه کوروش که است شده مستقیم اشاره رویدادنامه در و آمدند در کوروش فرمان زیر کشورها

 :است آمده این به شبیه موضوعی هم کوروش استوانه در .است گرفته

 به( کوروش)= او پاهای برابر در را مادی سپاهیان همه( و) گوتی سرزمین( مردوک)=  او

 .(١۳ بند کوروش، استوانه) درآورد کرنش

 

 اساس رب که چراو اصال قابل اتکا نیست،  کرد جدی تردیدهم  نبونئید گفته محتوای به بایداساسا 

 یشترب نوشته این! کنند می صلح او با و شوندمی او طرفدار کشورها همه ناگهان به خدایان، یاری با هایشگفته

 رزمجو،) اندهخواند دیوانه و گو دروغ را نبونئید هابابلیاین در حالی است که . است تبلیغاتی متن یک به شبیه
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در  .(۶ بند کوروش، استوانه) کردمیدر استوانه کوروش هم آمده که نبونئید یاوه سرایی  و (۷۰ ص: ١۳۸۹

 دهیم.ادامه بیشتر در این باره توضیح می

  دیگریک با تاریخی اشخاص نام شباهت به توجه با بعدهاهای گزنفون هم باید گفت که درباره نوشته

 بزرگ کوروش ،گزنفون گفتار در و اندشده آمیخته هم با آنها روایات ،(بزرگ کوروش و یکم کوروش )شاید

 .است شده هووخشتره سردار

 کند یدتأی را گزنفون گفته و بیاید دست به بیشتری مدارک و اسناد آینده در است ممکن حال این با

 دوم هووشختره تاریخی وجود و کرد اعتماد او گفته به چندان تواننمی کنونی اسناد به توجه با ولی

 .نیست اثبات قابل

 کمی رکبی کوروش نامهفیلم در «کواکسار» شخصیت که برسیم اینجا به تا شد گفته موارد این همه

 چهره هک گفت باید بگیریم، نظر در را دوم هووخشتره وجود بخواهیم گزنفون به استناد با ما اگر. است عجیب

 بزرگ کوروش با خوبی و صمیمی بسیار رابطه و است دادگر و مثبت بسیار نامهکوروش در دوم هووخشتره

 چهره مثبتی نامهفیلم در کواکسار اما. دهدمی کوروش به را فرمانروایی سخاوتمندی، اوج در که طوری به دارد

 .خوردمی شکست  و جنگدمی کوروش باندارد و 

 

 ام فرستادن به بابل و لودیه غدرباره صلح کوروش با بابل و پی

 یاگ با نبونئید پیمان بسته است؟!تدر زمان آسبزرگ آیا کوروش 

ه شود کشود. حتی در جایی اشاره میاز صلح کوروش با بابل در زمان آستیاگ یاد می نامهفیلمدر چند جای 

کوروش به کرزوس و نبونئید پیغام فرستاد که آستیاگ دشمن ماست و ما را با دشمنان خویش پیکاری در 

ود شاینچنین گفته می نامهفیلم. نکته مهم آنجاست که در (١١۰: ص ١۳۹۴)جعفری جوزانی، میان نخواهد بود 

که به دلیل اتحاد نبونئید و کوروش، آستیاگ به این نتیجه رسید که کوروش با دشمن در آمیخته است و 

ی یورش به شود که نبونئید انگیزه. در همانجا اشاره می(١۰۰)همان: ص کند آستیاگ به کوروش حمله می

 باشد.یشه پیمان بستن با کوروش مینینوا و دستیابی به دریا را دارد و در اند

اما از نظر تاریخی در آن دوران نینوا اهمیت چندانی نداشته است و پیش از این توسط مادها و بابل 

)همان، ص به آن اشاره شده است  نامهفیلمشده بود. موضوعی که حتی در جای دیگر این  در هم کوبیده

١١۲) . 

اینکه  اما نو در آن زمان رخ داده باشدیان مادها و بابلها و اختالفاتی مگرچه ممکن است جنگ

 کوروش هنگام حمله آستیاگ تصمیم بگیرد به لودیه و بابل پیغام بفرستد، کمی عجیب است!
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چنین ای نشده است و زمان آستیاگ اشاره به پیمانی میان کوروش و نبونئید در هیچ منبعیدر 

 کند.بوده است کمی غیر منطقی جلوه می پیمانی در زمانی که هنوز آستیاگ روی کار

 آستیاگ از پس دوران با مرتبط که رودانمیان اسناد به توجه با پژوهشگران از برخی حال این با

 .کنندمی اشاره بابل شاه با کوروش پیمان بستن به است

 نتیجه کردیم، آن به هاییاشاره هم این از پیش که نبونئید حران استل ۴۲ بند به استناد با برخی

 حداقل یعنی نبونئید، پادشاهی ١۰ سال در لودیه دادن شکست از پس و آستیاگ از پس کوروش که گیرندمی

 که هاییتتفاو و کتیبه این ابهامات از برخی درباره. بست پیمان بابل با ،آستیاگ بر پیروزی از پس سال ۴

 به ترمفصل کمی اینجا در و شد داده توضیح مختصر صورت به این از پیش دارد، عصر آن هایکتیبه دیگر با

 هانپادشا کتیبه این اساس بر. شود می ماد کشور به عجیب ایاشاره کتیبه این در. پردازیممی آن بررسی

 برای ار فرستادگانی داشتند، دشمنی نبونئید با که هاییسرزمین همه و هاعرب سرزمین و ماد و مصر سرزمین

 از پس سال ۴ حداقل صلح این زمان .(Gadd, 1958: p 59) داشتند گسیل نبونئید نزد به صلح و خوب روابط

 یستن مشخص. باشدمی لودیه بر کوروش پیروزی از پس سال یک نزدیک و است آستیاگ بر کوروش پیروزی

 همانند ترفمی انتظار بود کوروش فرمانروایی با مرتبط اگر و است مناطق کدام دقیقا ماد این از نبونئید منظور

 ماد ورکش منظور که گیرندمی نتیجه برخی. کند اشاره «پارس» یا «انشان» به همزمان، رودانمیان متون دیگر

 این. بود شده مادها فرمانروای و داده شکست را آستیاگ کوروش، که چرا است کوروش کشور همان اینجا در

 یشپ جنگی تا کرد صلح موقتا بابل با داد شکست را لودیه آنکه از پس کوروش که آیدمی وجود به دیدگاه

 مه رویدادنامه در و خواندمی انشان شاه را کوروش خود، دیگر هایاستوانه از یکی در نبونئید همین اما. نیاید

 اینجا در ماد کشور بردن کار به پس شودمی خوانده پارس شاه دیگر جای در و انشان شاه جا یک کوروش

 .است مبهم کمی

 صلح از پس سال ۳ یعنی) است نبونئید فرمانروایی ١۳ سال با مرتبط که نبونئید از دیگر ایکتیبه در

 یایشگاهن آن از پس توانست اینکه و گویدمی اشاستوانه در کوروش از مادها شکست درباره را نکاتی (شده اشاره

 ودش می مدعی نبونئید است آمده دست به سیپار از که ایاستوانه در. کند آباد و بازسازی حران در را سین

 انشان شاه کوروش، اما. بودند نیرومند بسیار مادها و است بوده ماد محاصره در حران در سین نیایشگاه که

 آشکاری تناقض متن این. سازد آباد را هانیایشگاه و بگذارد قدم آنجا به توانست نبونئید و داد شکست را مادها

 شکست را آستیاگ کوروش، نبونئید، فرمانروایی ۶ سال در رویدادنامه اساس بر اینکه و دارد رویدادنامه با

 مطرح آستیاگ بر کوروش پیروزی سال عنوان به نبونئید فرمانروایی ۳ سال نبونئید استوانه در و دهدمی

! گفتندمی نبونئید کاری فریب و گویی دروغ درباره هابابلی که است مواردی همان یادآور تناقض این!!! شودمی

 که داردن وجود دلیلی هیچ البته و است نشده کوروش با صلح به مستقیمی اشاره هیچ استوانه این در البته

 چرا باشد ردهک بازسازی را نیایشگاه و باشد رفته حران به نبونئید کوروش از آستیاگ شکست از پس بالفاصله
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 بازسازی این از اثری شود،می اشاره نبونئید مهم کارهای هم و کوروش مهم کارهای به هم که رویدادنامه در که

 ودخ پادشاهی سوم سال از نبونئید رسدمی نظر به ،رویدادنامه اساس بر. نیست ششم سال در و سوم سال در

. ستا بوده شمالی مناطق در حران که صورتی در برده، می سر به  تیما یعنی جنوبی مناطق در یازدهم سال تا

 که شود می ذکر هم ۷ سال در و رودمی عربستان به نزدیک نواحی به ۳ سال در نبونئید ،رویدادنامه اساس بر

 هاستوان اینکه به توجه با ولی دارد شکستگی رویدادنامه ١۷ تا ١١ هایسال بین متأسفانه. است تیما در نبونئید

 یعنی. است رفته حران به ١١ سال از پس نبونئید رسدمی نظر به اوست فرمانروایی ١۳ سال با مرتبط نبونئید

 .آستیاگ بر کوروش پیروزی از پس سال ۵ به نزدیک

 1۰ سال با مرتبط باشد بسته کوروش با پیمانی نبونئید هم اگر شودمی مشخص پس

 پیروزی از پس سال یک و آستیاگ بر کوروش پیروزی از پس سال ۴ یعنی نبونئید فرمانروایی

 .است لودیه بر کوروش

 دادهن توضیح را موضوع خوب و روشن و شودمی هویدا اینجا در نبونئید هایگفته ابهامات هم باز البته

. است هشد معرفی کار فریب و گو دروغ میزان چه تا تاریخی منابع در نبونئید که کنیممی اشاره ادامه در. است

 فرمان تحت منطقه آن راستی به آیا! است؟ بوده دلیل چه به مادها از نبونئید ترس که دارد بحث جای

 آن تصرف از مادها کوروش از شکست از پس و بوده مناطق آن تصرف حال در ماد یا و بوده ماد

 در است وانستهت نبونئید اینکه. آیدنمی نظر به هم پیمانی دیگر باشد اینچنین اگر .برداشتند دست منطقه

 کمی سال در. است بوده نو بابل دولت اختیار در نواحی آن که دهدمی نشان بگذارد جای به خود از کتیبه آنجا

 رویدادنامه خشب این متأسفانه ولی شودمی حران نزدیکی در کیلیکیه به اشاره ،رویدادنامه در نبونئید فرمانروایی

 نظر به عموضو این به توجه با. است کسانی چه درباره دقیقا نیست مشخص و دارد شکستگی و خردگی بسیار

 تهنتوانس هنوز و بودند حران نزدیکی در مادها احتماال. است بوده نواحی آن در بابل و ماد میان جنگی رسد می

 آنکه تا است داشته ترس منطاق آن در حضور از هم نبونئید. کنند تصرف را حران کامل صورت به بودند

 دهش نبونئید خوشحالی باعث موضوع همین. ماند باقی بابل برای حران و خورد شکست کوروش از آستیاگ

 .باشد داشته وجود اتحادی یا پیمان کوروش و نبونئید میان آنکه نه است

 بلکه .است نشده نبونئید و کوروش اتحاد به ایاشاره دیگر منابع از هیچکدام در که است حالی در این

 هرودوت،) کرد شرکت ایرانیان علیه اتحاد در آستیاگ از پس بابل شاه که دارد اشتراک یونانی منابع در حداقل

 .(۵ بند ،١ بخش ،۲ دفتر گزنفون، ؛١۵۳ و ۷۷ بند ،١ کتاب

 اساس بر که چرا کرد جدی تردید هم حران کتیبه در حتی نبونئید گفته محتوای به باید که اینجاست

 به خدایان، یاری با( لودیه بر کوروش پیروزی از پس سال یک یعنی) ١۰ سال در کتیبه، آن در هایشگفته
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 بلیغاتیت متن یک به شبیه بیشتر نوشته این! کنندمی صلح او با و شوندمی او طرفدار کشورها همه ناگهان

 .است

 کم و ظالم گو، دروغ وی بابلی منابع در ویژه به و ندارد مثبتی چهره منابع از کدام هیچ در نبونئید

 با ونئیدنب اند،شده نوشته بابل به کورش ورود از پیش برخی که بابلی، اسناد بر بنا». شود می ترسیم خِرَد

 تماعیاج آشفتگی و مردم در نارضایتی بروز باعث پایتخت، در حضور عدم و مردم به خود دینی باورهای تحمیل

 تالش و بود اعتنابی بابلیان باورهای به کرد،می پرستش را ماه خدای سین، که او. بود شده بابل در سیاسی و

 با عمالً نیز را بابلیان نوی سال جشن او. سازد مردم احترام مورد خدای جایگزین را خود خدای تا کردمی

 در و شده فیمعر دیوانه نبونئید منظوم، روایت نام به بابلی متن یک در. کشاند تعطیلی به خود طوالنی غیبت

 اما ،(است سوادبی) بنویسد قلم با تواندنمی بود گفته بابل بزرگان به خود زبان به نبونئید که شده گفته آن

 از هم کوروش استوانه در. (۷۰ ص: ١۳۸۹ رزمجو،) «است ارتباط در غیب عالم و خدایان با که کردهمی ادعا

 نبونئید هایگفته. (۶ بند کوروش، استوانه) کردمی سرایی یاوه روز هر نبونئید که شودمی گفته بابلی یک طرف

 بونئیدن گویی دروغ درباره بابلیان گفته رسدمی نظر به و است متناقض رویدادنامه مثل معتبر سند یک با

 .است نبوده راه بی چندان

 و رد،خو شکست کوروش از کرزوس آنکه از پس گفت بتوان شاید منابع این همه گذاشتن هم کنار با

 که ودب نبونئید این ایرانیان، از لودیه طرفه یک شکست آن از پس و بود متحد کرزوس با نبونئید طرفی از

 نشان خودش نفع به را چیز همه گویی دروغ با خواستمی وی. دید می سخت خود برای را اوضاع همه از بیش

 دارد وجود قوی احتمال حتی و نکند حمله او به کوروش تا بود کرده صلح درخواست خودش بسی چه. دهد

 دارد وجود کوروش و ماد میان اختالف دهد نشان اینکه برای نبونئید و باشد نگرفته صورت صلحی اصال که

 ورشی بابل به و ندارد قدرتی کوروش که کند راحت را همراهانش خیال تا است کرده اشاره ماد به اشکتیبه در

 . بردنمی

 را انایرانی علیه متحدین میان در نبونئید گناه که نبود موضوعی کوروش به صلح درخواست هرچند

 این از. شدمی شروع بزرگی جنگ دوباره گرفتمی شکل ایرانیان علیه بابل و مصر اتحاد دیگر بار اگر و بشوید

 بابل ،کم نسبتا تلفات با شود، می هاییکمک او به بابل داخل از که دید وقتی سال، چند از پس کوروش روی

 از افرادی شک بدون و بود شده او از بابل اهالی تنفر باعث بابل، به او توجهیبی و نبونئید رفتار». کرد فتح را

 را ناسبم زمان درستیبه نیز، هخامنشی حکومت و کورش. بودند کرده منتقل کورش به را نارضایتی این بابل

 .(۷۰ ص: ١۳۸۹ رزمجو،) «دادند تشخیص اقدام این برای

 آمیتیس،( Nabû-kudurri-usur) نصر بخت یعنی بابل مشهور پادشاهان از یکی همسر که دانیم می

 بزرگ کوروش مادر طرفی از (Dandamayev, 2011: ک.ن) است بوده ماد شاهزادگان از و ایرانی بانوی یک
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 عموضو همین شاید و بوده خویشاوند بابل پادشاهان با کوروش نتیجه در و است بوده ماد شاهزاده ماندانا، هم

 .است شده بابل در او برای مشروعیت ایجاد باعث

 گرا و است دشوار کمی بود شده متحد بابل با آستیاگ زمان در کوروش اینکه پذیرفتن حال هر به

 .گردد می بر آستیاگ از پس دوران به است بوده پیمانی هم

 

  آستیاگ با بزرگ کوروش جنگ

 آیا از نظر تاریخی جنگ بزرگی میان کوروش بزرگ و آستیاگ روی داده است؟!

 «ونینخ پیکاری» جنگ این که طوری به شودمی ترسیم هاپارس و مادها میان بزرگی نسبتا جنگ نامهفیلم در

 و کوروش جنگ رسدبه نظر می که است حالی در این .(١۲۷ ص: ١۳۹۴ جوزانی، جعفری) است شده خوانده

 .است بوده تلفات کم های جنگ از پیوستند کوروش به ماد سپاهیان که آنجایی از آستیاگ

 در گانکشت از بسیار هایپشته: »شودمی گفته اینچنین جنگ این تلفات درباره جا یک در نامهفیلم

 ام کشتگان: »شد می گفته آستیاگ به هارپاگ زبان از جلوتر (١۲۹ ص: همان) «اند افتاده کارزار میدان میان

 خون هایپشته کندمی کار چشم تا: »است آمده اینچنین هم باز و (١۳۰ ص: همان) «است دشمن برابر چند

 .(همان) «شودمی دیده رزمگاه در کشتگان از آلودی

. آیدجنگ چندان بزرگی با تلفات زیاد به نظر نمی پردازیمبه بررسی این جنگ در منابع می وقتیاما 

نقل  برای جنگ کوروش و آستیاگ هاییداستانکه  های کتزیاس استبیشتر تحت تأثیر نوشته نامهفیلم گویا

در . (۲۰۴-۲۰۰: صص ١۳۹۰)ن.ک: کتزیاس،  شودجنگ به نسبت بزرگی ترسیم می در آن روایات کند ومی

صورت  های کتزیاس بهای را نیکوالس دمشقی از کتزیاس نقل کرده است و نوشتهواقع این چنین روایات افسانه

ها چقدر متن اصلی حفظ شده است و البته ر این نقلمشخص نیست دمستقیم به دست ما نرسیده است. 

 هایهایی که توسط مورخان از کتزیاس نقل شده گاهی با هم تناقض دارند. با این حال همین نوشتهبخش

 نطقیمکتزیاس داستان بسیار کسل کننده و غیر  در تضاد است. آشکارا با منابع معتبرمنسوب به کتزیاس هم 

 نویسد:دهد به طوری که میمیاز زندگی کوروش ارائه 

)همان: ص مردی جوان به نام کوروش از تبار مارد، نزد یکی از خادمان سلطنتی رفت ... 

١۹١). 

 

 در ادامه می نویسد: 

 .(١۹۲)همان:  ص  ...سپس نزد آرتمبار که سرپرست جام داران بود به کار پرداخت... 
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ای نسب های افسانهکتزیاس با این داستان یعنیکند! در ادامه کوروش علیه آستیاگ شورش می

 :)ن.ک شاهانه کوروش بزرگ که در استوانه کوروش و همچنین کتیبه بیستون آمده را نادیده گرفته است

هرودوت و گزنفون هم از نسب شاهانه  حتی. (١۰ بند بیستون، کتیبه ؛۲١ و ۲۰ بندهای کوروش، استوانه

بنابر این  (١۰۷ بند ،١ کتاب ؛ هرودوت،١ بند ،۲ بخش ،١ دفتر گزنفون،)ن.ک:  اندکوروش بزرگ یاد کرده

 های واهی را درباره کوروش بزرگ آورده است.مشخص است که کتزیاس افسانه

این  در شد.بامی رویدادنامه نبونئیدمعتبرترین منبع  کوروش بزرگ و آستیاگ، باید گفت درباره جنگ

 و دشوریدن خود پادشاه بر ماد سپاهیان اما برد یورش کوروش به سپاهیانش با ماد پادشاهآمده است که سند 

 .(۲ و ١ های بند ،۲ ستون نبونئید، رویدادنامه: ن.ک) دادند کوروش تحویل را ماد پادشاه

 روشکو با مقابله از اکباتان در آستیاگ کهاز پرسیکای کتزیاس آمده است  فوتیوس خالصه دراما 

که مشخص است با اسناد معتبر در تضاد است چرا که آستیاگ نتوانست  .(١۹ص  :١۳۸۰ کتزیاس،) گریخت

 فرار کند بلکه توسط سپاهیان ماد، تحویل کوروش داده شد.

 که بود آستیاگ غیاب در بار یک که کندمی ذکر مرحله دو در را هاپارس با آستیاگ جنگ هرودوت

 هرما چندان که جنگجویانی همراه به آستیاگ خود دیگر بار و پیوست کوروش به هارپاگ یعنی مادها سردار

 در همانطور که اشاره شد ولی ،(١۲۹ تا ١۲۷ بندهای ،١ کتاب هرودوت،) خورد شکست کوروش از نبودند

 انسپاهی و است داشته حضور جنگ در ابتدا همان در آستیاگ که شودمی ذکر ،کوروش-نبونئید رویدادنامه

 تاریخ با رویدادنامه کلیت. (۲ و ١ های بند ،۲ ستون رویدادنامه،) اندداده کوروش تحویل را آستیاگ ماد،

 کرده فراوانی سراییافسانه جزئیات در همیشه همانند هرودوت اما دارد هماهنگی موضوع این در هرودوت

 . است نبوده بزرگی آنچنان جنگ که گرفت نتیجه توانمی آنها یدو هر از ولی. است

 اینچنین پیام این از بخشی در است، آورده را مطالبی کوروش به هارپاگ پیام درباره که هرودوت

 :است آورده

 خواهند تو به و کرد خواهند ترک را او که بود خواهند کسانی نخستین ماد بزرگان همه

 .(١۲۴ بند ،١ کتاب هرودوت،) کنی سرنگون را آستیاگ تا پیوست

 

 : است نوشته اینچنین ادامه در او

 دبودن کرده کور را چشمانش خدایان گویی و کرد بسیج مادها همه از بزرگ سپاهی آستیاگ

 ستمی چه وی حق در بود برده یاد از گویی گماشت سپاه این فرماندهی به را هارپاگ که

 همان در و پرداختند دنبر به و گرفتند قرار یکدیگر برابر در ها پارس و ها ماد. است کرده

 کوروش به ای عده بقیه نبودند، آگاه دسیسه از که جنگیدند خوب کسانی تنها پیکار نخستین
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 فرار به اپ یا و شدند کشته فرماندهی عمدی سستی اثر در یا دیگر بسیاری شمار و پیوستند

 .(١۲۷ بند همان،) نهادند

 

 رآنقد تلفات و کردند فرار هم زیادی عده و پیوستند کوروش به ایعده جنگ این در که بینیم می

 .آیدنمی چشم به بزرگی

 دنویسمی هرودوت که چرا نیست اشکال بی هرودوت گفته که گفت توانمی رویدادنامه به توجه با

 فریاد و آمد خروش به سخن شد آگاه ماد سپاه ننگین شکست از وقتی سپس و نداشت حضور آستیاگ ابتدا

 به روایات اینگونه. (١۲۸ بند همان،) «یافت نخواهد را[ پیروزی این از] برداری بهره فرصت کوروش! نه: »زد

 حمسل را شهر در مانده مادها کل آن از پس آستیاگ که است نوشته هرودوت. هستند افسانه و داستانی نظر

 تنگف به و نگفته خاصی جزئیات دوم مرحله درباره وی. (همان) خورد شکست و رفت پارسیان جنگ به و کرد

 یاتیجزئ که است نداشته وجود دومی مرحله اصال که بوده دلیل آن به شاید و است کرده اکتفا کلیات همین

 دهاما بعد به اکنون از و اندبوده مادها برده هاپارس این از پیش تا که کندمی القا اینچنین هرودوت .بگوید

 و بودند مادها برده آن از پیش پارسیان نه فر، ثاقب مرتضی قول به اما (١۲۹ بند همان،) اندشده هاپارس برده

 تنداش آشنایی سروری و بردگی مفهوم دوبا  به جز یونانی فرهنگ اما .شدند پارسیان برده سپس مادها نه

 . (مترجم پانویس ،١۶۲ ص/  ١ ج: ١۳۸۹ هرودوت،)

 رد را اشتراکات و کلیات و کنیم نظر صرف های اوسراییافسانه و هرودوت هایگفته جزئیات از اگر

 طورهمان. است نداده رخ بزرگی آنچنان جنگ و اندپیوسته کوروش به مادها که شویممی متوجه بگیریم نظر

 مشروع شینجان عنوان به کوروش و است نداشته پسری آستیاگ اینکه دلیل به شاید شد گفته این از پیش که

 پادشاهی دردسر بدون بودند آمده ستوه به آستیاگ ظلم از مادها طرفی از و است شدهمی محسوب ماد پادشاه

 . دادند کوروش به را

 و بودن کوچک همان دلیل به شاید است نکرده یاد کوروش و آستیاگ جنگ از اصال گزنفون اینکه

 یعنی مظال پادشاه علیه ایرانی اقوام همبستگی و اتحاد توانمی دیگر دید یک از .است جنگ بودن تلفات کم

 .کرد برداشت تاریخی رویداد این در را آستیاگ

 بزرگی جنگ که است لودیه با ایرانیان جنگ یادآور بیشتر شودمی ترسیم نامهفیلم در که جنگی اما

 .است داده فراوانی هایکشته و بوده
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  مادها درباره

 اب شاید مثال برای. شود میهن هم از برخی طرف از نادرست برداشت شاید که دارد وجود نکاتی نامه فیلم در

 تایشس خیلی هاپارس نامهفیلمدر  کنند تصور نادرست به برخی ما، کشور روزهای این گرایانهقوم جو به توجه

 .اندگرفته قرار توجه مورد کمتر مادها و اندشده

 از که ایجمله مثال برای. شود آن از برداشت سوء است ممکن که دارد وجود نامهفیلم در مورد چند

 :شودمی گفته ماندانا جانب

 ص: ١۳۹۴ جوزانی، جعفری)!!« است پارس کردارم، نیک شوی سرزمین ،من مادر و پدر

١۲۷). 

 

 زرگانب از یکی یا! است شرمسار خود تبار و قومیت از ماندنا که کنند برداشت اینچنین برخی شاید

 :گویدمی که پارسی

 یسوگ کاله و کنند می بزک زنان چون نیز آنها مردان ام شنیده...  ام ندیده را اکباتان تاکنون

 .(۶۷ ص: همان) گذارند می سر بر

 

 .اندگرفته قرار تمسخر مورد مادها که آید پیش تفاهم سوء است ممکن که 

 رداشتب اینطور شاید که گویندمی جمالتی کواکسار و آستیاگ مثل داستان بد اشخاص جا چندین در

 دون این اب چنان: »گوید می کواکسار مثال برای. گویندمی اینچنین خود گرایانه قوم رویکرد دلیل به که شود

 جای در یا (۶۸ ص: همان) «است تر نزدیک او به ماد شاهزادگان از گویی که گوید می سخن پارسی مایه

 شد، گفته که همانطور که است حالی در این. (۹۲ ص: همان) «مایه فرو پارسی خاموش: »گوید می دیگر

 تاس شده یاد او از که هم گزنفون نامهکوروش در و نیست اثبات قابل چندان تاریخی نظر از کواکسار وجود

 میهنان هم از برخی جانب از نادرست هایبرداشت باعث موارد همین شاید و دارد سیرت نیک و دادگر ایچهره

 . بود ترمنطقی کمی شدمی گفته موارد این آستیاگ جانب از صرفا اگر. شود

 ادند نشان برای شاید و است عجیب کمی خورد می را قربانی خون آستیاگ جایی در اینکه همچنین

 صحیح نا هایبرداشت است ممکن هم باز اما( ١١۶ ص: همان) است آمده موردی چنین آستیاگ، خونخواری

 . دهد نسبت مادها به را رسمی چنین داشته قصد فیلم کنند تصور برخی که شود آن از

 هرچند. (١١۲: همان) «بود نخواهیم مادها بنده دیگر» که شودمی گفته کوروش زبان از دیگر جای در

 ایدش اما باشد نداشته را غرب جهان در برده مفهوم آن نامهفیلم این نگارندگان نظر از «بنده» واژه است ممکن

 شاید دبو نخواهیم آستیاگ بنده دیگر شدمی گفته اینجا در اگر. کنند نادرست برداشت میهنان هم از برخی

 .تاس برانگیز حساس کمی شودمی ایرانی تیره یک به اشاره وقتی اما آمدنمی پیش هاییبرداشت چنین
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 گفته کوروش زبان از پارس و ماد همبستگی از ،شوندمی پیروز مادها بر هاپارس آنکه از پس تنها

 کوروش زبان از نکاتی هم باز هنگام این در. است داده فراوان تلفات که خونین جنگی از پس هم آن شودمی

 :شود می گفته مثال برای. شود آن از هاییبرداشت سوء است ممکن که شودمی گفته

 یبرده هیچکس. داشت نخواهد برتری دیگر خاندان و تیره هیچ بر خاندانی و تیره هیچ

 .(١۳۷: همان)...  بود نخواند دیگری

 

 برتر را خود و کردندمی داری برده مادها االن تا که کنند برداشت اینچنین برخی است ممکن

 .کرد لغو را اینها و آمده پارسی کوروش آنکه تا دانستندمی

 ندشومی اتحاد ایجاد باعث که را مواردی که هستند این دنبال به روزها این ایران، دشمنان متأسفانه

 .کنندمی گسترده های جوسازی و کنندمی استفادهسوء موارد برخی از و ببرند بین از را

 در. شودمی گفته سخن مادها و هاپارس خوب رابطه و همبستگی از کرات به هم تاریخی منابع در

 هاپارس و مادها فرمانروایی را این حکومت که جایی تا بود ماد دولت ادامه هخامنشی شاهنشاهی واقع

 .اندخوانده

 هم آنها دوران پایان تا اتحاد این و گرفت شکل هاپارس و هاماد اتحاد از ابتدا در هخامنشی حکومت

خان مور هاینوشته جمله از. است شده ایجاد خویشاوندی پیوند هاپارس و مادها میان منابع اساس بر. ماند باقی

 (١۹ بند ،۵ بخش ،۸ دفتر گزنفون،: ک.ن) شد آن به هاییاشاره پیش از این هم که گزنفون یونانی نظیر

 ،١ کتاب در موضوع این شود؛می معلوم روشن صورت به پارس و ماد اتحاد گزنفون هاینوشته در همچنین

 یدگومی رویایی از دانیال کتاب در. شد غافل نباید هم یهودی منابع از. است هویدا کامال نامهکوروش ۵ بخش

 دهدمی شکست را آن که بزی و شودمی عنوان هاپارس و مادها سلطنت شاخ، دو صاحب قوچ یک آن در که

که آشکار است فرمانروایی کوروش بزرگ و  (۲١ و ۲۰ آیات ،۸ باب دانیال، کتاب) بوده است یونان پادشاه

 جمله از. بینیممی هم کنار در را هاپارس و مادها حضور کرات به کاخ پارسه در هخامنشیان مدنظر بوده است.

به راستی  .(۲ )تصویر باشندمی یکدیگر به مهرورزی و گفتگو حال در پارسی و مادی بزرگان کهیی زیبا تصویر

 یستونب کتیبه اساس برها است. در پارسه، مادها بسیار پررنگ هستند که یادآور همان فرمانروایی مادها و پارس

 رپس را خود دروغ به ماد در فرورتیش وقتی که طوری به رساندند، یاری را بزرگ داریوش که بودند مادها این

 همچنین. کندمی سرکوب را او هاپارس و مادها از کوچک سپاهی با فقط داریوش کند،می معرفی هووخشتره

 هب بار این مادی و پارسی سپاه توسط کرد معرفی هووخشتره پسر را خود دروغ به دیگری فرد که هنگامی

 .(١۴ بند ،۲ ستون بیستون، کتیبه) شد سرکوب مادی یک سرداری
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 پارسه )تخت جمشید(های در نقش برجسته یکدیگر به مهرورزی حال در مادی و پارسی بزرگان: ۲تصویر 

 

  انشان و پارس درباره

 روشکو پدر اختیار در آن همه که است شده گرفته نظر در پارس ایالت یک گویا کبیر کوروش نامهفیلم در

 پادشاه کوروش نیاکان ها،کتیبه اساس بر. رسدمی کوروش به سپس و است داشته قرار کمبوجیه یعنی بزرگ،

 به ایاشاره هیچ نامهفیلم در اما. است شده انشان به هاییاشاره هم نامهفیلم در البته و اندشده خوانده انشان

 .است نشده بزرگ داریوش نیاکان

 رانپژوهشگ از برخی . گرچهاست خوانده شاه را نیاکانش بیستون کتیبه دانیم داریوش بزرگ درمی

 قصد هب داریوش گویندمی به طوری که دارد تناقض دیگر منابع با معتقدند و کردند شک داریوش گفته به

 پژوهشگران طرف از متفاوتی هایواکنش با داریوش گوییدروغ فرضیهاما . است گفته دروغ مشروعیت ایجاد

 . دانستمی هاغربی از برخی ستیزیایران از ناشی را موضوع این شهبازی پرفسور. است شده مواجه

 :گویدیم بزرگ داریوش. نیست تناقضی توان گفتمی کنیم نگاه بیستون کتیبه به تردقیق اگر

 هستم؛ نهمین[ داریوش]= من بودند؛ شاهان این از پیش که هستند تن هشت من خاندان از

 .(۴ بند بیستون، کتیبه) شاخه دو در تن ۹ هستیم، شاهان از ما
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 بر اینچنین را نیاکانش او. بودند شاه شاخه دو در هخامنشی خاندان که کندمی تأکید داریوش

 :شماردمی

 نه،ارایارم پدر است، اریارمنه ارشامه پدر است، ارشامه ویشتاسپه پدر است، ویشتاسپه پدرم

 .(۲و١ بندهای ،همان) است هخامنش پیش چیش پدر است، «پیش چیش»

 

 :گویدخواهد داستان گئومات را از ابتدا شرح دهد اینچنین میمی هنگامی که داریوش دیگر جای در

 ندب بیستون، کتیبه) بود شاه اینجا در آغاز در ما، خاندان از کمبوجیه نام به کوروش پسر

١۰). 

 

 شکورو از پیش شاخه دو در هخامنشیانکه  توان برداشت کردمی بزرگ داریوش گفته اساس بر پس

 .اندشده شاهنشاه ،کمبوجیه پسرش و بزرگ کوروش نهایت در و بودند شاه بزرگ

 هبا این گفت تقریبا یکم، کوروش یعنی او بزرگ پدر مُهر همچنین و بزرگ کوروش زمان هایکتیبه

 کندمی معرفی هاسرزمین شاه و بزرگ شاه را خودبزرگ،  کوروش استوانه در که چرا همخوانی دارند، داریوش

 :کندمی معرفی انشان شهر شاه فقط را پدرانش ولی

 چهارگوشه شاه اکد، و سومر شاه بابل، شاه نیرومند، شاه بزرگ، شاه جهان، شاه کورش، منم

 انشان،[ شهر ه]شا بزرگ، شاه کورش، نوه انشان، شهر شاه بزرگ، شاه کمبوجیه، پسر. جهان

 .(۲١ و۲۰ بندهای کوروش، استوانه) انشان شهر شاه بزرگ، شاه پیش، چیش نواده

 

 استوانه در بزرگ کوروش گفته که است آمده دست به هم کوروش بزرگ پدر از مُهر یک آنکه جالب

 :است نوشته اینچنین مهر این روی بر. کند می تأیید را

 .(١۰۷ ص: ١۳۹١ هنکلمن،)[ پیش چیش] ششبش پسر ،[انشانی] انزانی کورش

 

 

 (١۰۷ ص: ١۳۹١ )منبع عکس: هنکلمن،بزرگ  کوروش پدربزرگ یکم، کوروش با مرتبط انشان مُهر: ۳تصویر 
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 گبزر کوروش استوانه در هم و بیستون کتیبه در هم پیش،چیش نام کنیدمی مشاهده که همانطور

 .بودند هخامنشی همه که شودمی آشکار و خوردمی چشم به انشان مهر در هم و

 در یکی شاخه دو در هخامنشی خاندان که گرفت نتیجه اینچنین توانمی اشتراکات این به توجه با

 را زرگیب نسبتا قلمروی پیشچیش که رودمی احتمال عبارتی به. بودند شاه پارسه در احتماال دیگری و انشان

 دیگر یبخش و داد بزرگ داریوش نیاکان به را بخشی. کرد تقسیم فرزندانش میان را آن و بود گرفته اختیار در

 .داد بزرگ کوروش نیاکان به بود ترمهم بخش شاید که را

 و فتگ سخن یقین به تواننمی خیر، یا داشتند برتری دیگران بر شاهان این از برخی آیا اینکه در

 .نیست روشن ما برآنها  تعامالت جزئیات متأسفانه

 حتماالا که بودند شاه هخامنشی خاندان از تن هشت بزرگ، داریوش از پیش ،بیستون کتیبه اساس بر

 تن ۹ که است حالی در این اما. شدندمی محسوب جداگانه هایبخش شاه همزمان طور به هاآن از برخی

 تا کرد حذف توانمی را کدام گزینه ۹ این میان از. باشند مطرح شاه عنوان به داریوش از پیش توانستندمی

 شوند؟ پادشاه هشت

 ،«ویشتاسپه» ،«ارشامه» ،«اریارمنه» ،«یکم کمبوجیه» ،«یکم کوروش» ،«پیش چیش» ،«هخامنش»

 «دوم کمبوجیه» ،«بزرگ کوروش»

 هشتو  خوردمی خط باال اشخاص از بنابراین و است نبوده شاه هخامنش که دهندمی احتمال برخی

 شتاسپهوی که شود مطرح فرضیه این شاید که دارد وجود ویشتاسپه درباره توجهی قابل نکته اما. شوندمی شاه

 درباره البته و( ۳۵ بند بیستون، کتیبه) شودمی دیده پارت در بیستون کتیبه در ویشتاسپه. است نبوده شاه

 رانسردا از ویشتاسپه گزنفون، و هرودوت جمله از یونانی منابع به توجه با. است نشده گفته سخن او مقام

 .(۵تا  ١، بندهای ۲، بخش ۲گزنفون، دفتر ؛ ۲۰۹، بند ١ن.ک: هرودوت، کتاب ) است بوده بزرگ کوروش

 داریوش و تاس نبوده شاه ویشتاسپه آید کهگذاریم، به نظر میوقتی این روایات را در کنار کتیبه بیستون می

آیا دو شاخه پادشاهی هخامنشیان در این زمان به یک  .کندنمی بوده شاه پدرش اینکه به مستقیم اشاره هم

 توان اینچنین برداشت کرد.شاخه به رهبری کوروش بزرگ تبدیل شده بود؟! حداقل از منابع یونانی می

 حمله علت بسی چهآورد، و ها به نفع کوروش بزرگ را به ذهن میاین موضوع یک اتحاد داخلی پارس

 هک کردمی تصور آستیاگ و است بودهبزرگ  کوروش زمان در هاپارس داخلی اتحاد همین کوروش به آستیاگ

 .باشد ساز رخط او برای اتحادی چنین است ممکن

 برتری داریوش نیاکان بر کوروش نیاکان هخامنشی، خاندان در که دارد وجود هم دیگر احتمال یک

 پس. است هبود کوروش فرمان تحت پارسه، شاه عنوان به ویشتاسپه طبیعتا. بودند باالتری جایگاه در و داشتند

 آنکه یلدلبا توجه به این نظر، . است شده انتخاب پارت والی عنوان به ویشتاسپه کوروش، قلمروی گسترش از
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 هویژ به روز آن جهان در که است این ،شده استفاده انشان شاه از رودانمیان متون و بزرگ کوروش استوانه در

 است ودهب ایالم پای دیر تمدن با مرتبط اشاره که چرا بوده، ترمهم البته و آشناتر انشان واژه ها،میانرودانی برای

 یافته نگارش بابلی زبان به که کوروش استوانه در روی این از. داشتند زیادی بسیار ارتباط رودانمیان با که

 .داشتند اشاره جا یک به انشان هم و پارس هم زمان آن در که کردند استفاده انشان از است

 

 سخن پایانی

های فراوانی را به ذهن با همه امتیازاتی که از نظر هنری دارد، از نظر تاریخی پرسش نامه کوروش کبیرفیلم

ت دس کترین آنها اشاره کنیم و آنها را با اسناد و مدارآورد. در این نوشتار سعی کردیم به چند مورد از مهممی

ترین هگاهی برجست ای است وپژوهی، کار بسیار پیچیدهباید گفت تاریخاول مورد بررسی قرار دهیم. با این حال 

ممکن است  شوند و یا تحلیل آنها از منابع نادرست است.پژوهشگران دنیا هم از برخی از منابع غافل می

بهره برده  ایاشند و یا از نظرات استادان برجستهنکاتی را در منابع دیده ب کبیرنامه کوروش فیلمپژوهشگران 

هایی که درباره کوروش بزرگ از نظر از این روی با توجه به حساسیت بی اطالع باشیم. هاباشند که ما از آن

منابع و مآخذ را به صورت دقیق در اختیار عموم قرار  نامهفیلمتاریخی وجود دارد، شاید بهتر باشد پژوهشگران 

وجود دارد، چه بهتر که پیش از آنکه به مرحله فیلم برداری برسد،  نامهفیلمای برای اصالح برنامه دهند. اگر

زاری گنامه صورت بگیرد. در پایان باز هم از همه دست اندرکاران فیلم کوروش بزرگ سپاساصالحات در فیلم

 شود.کنیم و امیدواریم این نقد کوچک برای بهتر شدن این فیلم مفید واقع می
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