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  منابع تاريخي بر اساسمطالعه انتقادي نسب كوروش بزرگ 
  

 و بلوچستان ستانيدانشگاه ساستاديار گروه تاريخ  ان،يجواد چوپان

  
  چكيده

هخامنشي تحقيقات و فرضيات بسياري  نخست يدورهدر خصوص نسب و وابستگي خانداني در 
گيرد، تشخيص اعقاب و يمي به خود ااسطورهي و انهافسانگاري شرقي كه گاه، بافتي يختاراست. در  شدهمطرح

شدند، كار چندان راحتي يم بالابردهنسبي تا سطح الوهيت  طوربهشاهان كه  - اخلاف و وابستگي خاندانيِ قهرمان
ي ديگر از اشاخهاست كه در ابتداي اين سلسله انتقال قدرت به  بيترتنيابهاين پژوهش  سؤال آيد.ينمبه نظر 

 مسئلهبوده است؟ فرض تحقيق بر اين  مؤثر، شدهمطرح يهاانتسابان هخامنشي تا چه ميزان در صحت خاند
به  جديد،يك خانوادة پادشاهي  گذارپايه انتساب يهانمونه ترينتوجه به اينكه يكي از كهن كه بااستوار است 

ي نخستين فرمانروايان اين سلسله دوره ان است و درهخامنشي مربوط بهدر تاريخ ايران  قبل انيفرمانروا دودمان
تاريخ صورت گرفته در  بسياريمطالعات اي ديگر از اين خاندان مطرح است، صحبت از انتقال قدرت به شاخه

از روايات مورخان يوناني مانند هرودت ترتيب يافته  يتأسي صوري و تقليدي داشته و بيشتر با وجههاست كه 
با  خصوصبهكند كه با اندكي تحليل و تفسير تحولات و پديدهاي تاريخي يم اين تحقيق نمايان حاصل است.

در نظر داشتن بافت شرقي و اساطيري آن، موضوع نسب و انتساب در دوره نخست هخامنشي به صَُور ديگر هم 
  قابل تفسير و تحليل بوده است.

  .دتهرو، داريوش، يهكمبوج ،پارسوا كوروش، اَنشان، هخامنشيان،: كليديگان واژ

  
  ٠٨/٠٩/٩٧پذيرش:  تاريخ                  ١٨/٠٨/٩٥تاريخ دريافت:               

E-mail: choupaniyan@yahoo.com 



 ١٣٩٧زمستان پاييز و  ٢٣شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٦٤

 

  دمهقم
شد،  آغازايران در نزد محققان غربي  تمدناز اواسط قرن نوزدهم كه مطالعات در خصوص تاريخ و 

 هك انياصولاً هخامنشيش روي آنان جواب به اين سؤال اساسي بود كه مشكلات پ ترينبزرگاز  يكي
وسعت و  ؟دنچنين شاهنشاهي وسيعي را در ظرف مّدت كوتاهي ايجاد نماي ندو چگونه توانست بودند؟

براي مورخين معاصر جذبه داشت كه كمتر به مسائل جزئي  يقدربهنحوه اداره شاهنشاهي هخامنشي 
خود را مصروف مباحثي ديگر نظير نحوه اداره اين شاهنشاهي و مسائل سياسي  همنظر كردند و بيشتر 

تاريخ بررسي در  مسائل نيترمهماز چگونگي انتقال قدرت هخامنشي به داريوش و غيره نمودند. 
 هاييبهآغازين سلسله هخامنشي است. منابع پيش روي مورخ نظير كتب نويسندگان يوناني و كت

مطالعات ين ااست، اما  قرارگرفتهو بررسي  موردنقدتوسط محققان بسياري  نونتاكپادشاهان هخامنشي 
چگونگي اين انتقال به روايت صرف منابع متكي بوده و تحليل و تفسيري با  به ،در تاريخ هخامنشيان

  رويكرد استدلالي بر آن نرفته است.
ه تا يافتن منبعي جديد در اين اند كمانند ريچارد فراي چنين نتيجه گرفتهه ببرخي از اين مطالعات 

مطلبي كه چنين  رودي). اما گمان م١)(.(Frye.2003.p:114پاسخي قطعي داد  توانيخصوص نم
محال  يباً، چون از سوئي يافتن منبعي جديد در اين عصر در خصوص هخامنشيان تقرنباشد يبررسقابل

كه در ابتدا  –الواح تخت جمشيد  مانندهبيافت شده نيز  مآخذو از سوئي ديگر منابع و رسد يمبه نظر 
ي در اين اتازهاطلاع  تاكنون - بسياري از ابهامات تاريخ هخامنشيان را روشن نمايد شديم تصور

 . درگردديمنوط م مآخذ. بنابراين حل مسئله تنها با رجوع به همان منابع و خصوص ارائه نكرده است
تمام  يباًاست. تقربسيار مهم اويه ديد آنان به اين مسئله طريقه رجوع محققان به منابع و زاين خصوص 

داريوش و زمان  مسئله ازاكثر محققان براي حل . اندمحققان از زاويه ديدي يكسان به قضيه نگاه كرده
اند. حّتي كساني به كوروش پرداخته آخردستحكومت وي شروع كرده و سپس به كمبوجيه و برديا و 

عّلت  ينتراند و اين امر عمدهراه گام نهاده ينبوده است، بد سازمسئلهشان كه شخص كوروش دوم براي
ارائه  آنبراي  و علمي كنندهقانعشرحي  مسئلهاين است. بنابراين براي درك  مسئلهعدم روشن شدن 

(و نه  ينسبتاً پژوهش يريتصو يهخامنشاين مقاله بر آن است تا ضمن شناخت صحيح خاندان . نمود
  .كند ارائه دوره نخست هخامنشيقدرت در  يجائجابه مسئله از شعاري)
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هاي متقدم و يبهكتتفاوت  -اختلاط در نام نقاط جغرافيايي( يخبازشناخت تار
  تحميل نظر مستشرقان بر تحقيقات) -متأخر

در سرزمين  مرورزمانبهاقوام پارسي كه احتمالًا در اواخر هزاره دوّم ق. م وارد فلات ايران شدند، 
اشارات تاريخي بدين اقوام در منابع  نياول) ١٠٦: ص ١٣٧٤فارس امروزي سكني گزيدند. (كامرون،

همچنين شاپور  ٢٠: ص ١٣٨١ق.م است. (داندامايف،  ٦٣٩آشوري و متعلق به آشور باني پال و به سال 
خير خود توانست سرزمين ايلام را تس تهاجمپال كه در پي  ي) آشوربان٣٢- ٣٣: صص ١٣٤٩شهبازي، 

 عنوانبهنمايد و به مرزهاي فارس امروزي برسد، با اقوام پارسي برخورد نمود. كوروش (اول) كه از وي 
فرد از خاندان شاهي پارس است  اولينشده است،  بردهنامشاه پارسوا در كتيبه پيروزي آشور باني پال 

كوروش پادشاه سرزمين «.... ه: ك گويديآشكار اسم وي در منابع آمده است. آشور باني پال م طوربهكه 
ام بر ايلام را شنود و دانست كه چه سان به كمك سرورانم آشور شكوهمندانه هاييروزيپارسوا پ

Ashur  و بلBel  و نبوNebu كردم. او پسر مهتر خود  رورويز، خدايان بزرگ، چون سيل ايلام را
 ,Thompson» (نمود. برداريانفرمرا با باج به نينوا پايتخت من فرستاد و  ARUKKUاروكو 

1933, pp:95 -98 & weidner 1931p:13)(استوانه كوروش دّوم در بابل و همچنين ٢ (
. كوروش كنديم ييدبرخي اسناد ديگر بابلي وجود شخصي بدين نام را در سلسله نسب كوروش دوم تأ

جهان، شاه بزرگ، شاه من كوروش، شاه : «.... كنديدر استوانه مشهور خود نسبش را چنين ذكر م
اكد، شاه چهارسوي جهان، پسر كمبوجيه، شاه بزرگ، شاه شهرانشان،  نيرومند، شاه بابل، شاه سومر و

(رجبي، ج .......». شاه بزرگ، شاه شهرانشان  پيشيشنوه كوروش شاه بزرگ، شاه شهرانشان، نتيجه چ
  )٢١- ٢٠صص : ١٣٨١، يف، دانداما١٢٤- ١٢٢: صص ١٣٨٠، هينتس،١٤١- ١٤٠: صص ٢

، اقدام به ساخت فرضياتي در خصوص شدهارائه شناسينسببسياري از نويسندگان بر مبناي اين 
توسط  شدهارائهبا شجره نسب  شناسينسبشاهان نخستين سلسله هخامنشي نمودند و ضمن خلط اين 

يك خاندان  معرف درواقعنتيجه رسيدند كه اين دو سلسله نسب  ينداريوش يكم در كتيبه بيستون، بد
). البتّه اختلافاتي كه در ٢١- ٢٣: صص يف، دانداما٢٠٠: ص ي، رجب٦٦- ٦٧واحد است. (هينتس: صص 

، كوروش (اول) آمدهكه در كتيبه آشور باني پال  طورهماناست.  يچيدهبسيار پ ،اين روايات وجود دارد
از محققان بدين گمان به اين اختلاف باعث گرديد تا برخي  توجهاست. عدم  ذكرشدهپادشاهانشان 

يك سرزمين، يعني سرزمين پدري اجداد  معرفرهنمون شوند كه پارسوماش، انشان و پارسه هر سه 
 ٣٦) اما اكتشافات جديدي كه در تّپه مليان واقع در ٣) (٣٠: ص ١٣٧٤كوروش است. (كامرون، 
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. اين نموده است تشكيك واردبر نظريات سابق  ه،كيلومتري شمال غربي شيراز امروزي صورت گرفت
در منابع ايلامي، بابلي و  ذكرشدههمانانشان  درواقعروشن نمود كه تپّه مليان  درستيبهاكتشافات 

منطقه پارسه  تريمينامانشان صورت قد درواقعبعدي مطابق است و  pârsaآشوري است و با پارسه 
است.  شدهسپردهوته فراموشي به ب مرورزمانبهها بوده است كه اين نام بعدًا در زمان تسلط پارس

)Hansman,1981 pp:103. 107 اما كوروش (اول) در كتيبه آشور باني پال پادشاه پارسوا (
اختلاف ميان باستان شناسان  هامّدتناميده شده است. براي تشخيص اين مكان جغرافيايي نيز بعد از 

 –پارسوماش، بارسوا  –ا مكان اصلي پارسو عنوانبهدر آخر دشت ماهيدشت در زاگرس مركزي 
و  Levine يناز مورخين با توسل به نظريه لو ي) برخ٣٧- ٣٩: صص ١٣٨٢مشخص گرديد. (ايمانپور،

جهت ارتباط دادن پارسوا با انشان، سعي در يكي دانستن اين مناطق از طريق وسعت بخشيدن بر  در
 پذيرشقابل وجههيچبهايل ايشان منطقه جغرافيائي دشت ماهيدشت و پارسواي مذكور دارند كه البتّه دل

اند و كوروش (اول) را پادشاه پارسوا دانسته درستيبهكه منابع آشوري  رسديم به نظر) جاهماننيست. (
و در اثر فشار  مرورزمانبهنتيجه گرفت كه اقوام پارسي تحت تابعيت و رهبري وي  توانياز اين امر م

در منطقه انشان  آخردستاند و درون فارس امروزي عقب نشستههرچه بيشتر به  النهرينينب يهادولت
  .اندمستقرشده/ پارسه 

آغازين تشكيل آن است. انشان كه  هايسالمرحله از بازشناخت تاريخ هخامنشيان در  اوليناين 
 شديگرفت، منطقه وسيعي در مركز ايران را شامل م بر خود را pârsaپارسه  صرفًا نامبعد  يهادر دوره

. گرديديمنتهي م ،و مرزهاي ايلام فارسخليجكه از شرق به كرمانيا و از جنوب به سواحل 
)Hansman.pp: 103-104جنگ و جدال  دورازبهاستقرار اين اقوام ظاهراً بسيار آرام و  ير) س

صر ، پادشاهان اين سرزمين مخالفتي با ورود اين عناآيدبرميصورت گرفته و چنانچه از منابع ايلامي 
كه  كنديقبيله ذكر م ١٠پارسي را  هاييلهقب هرودت). ٢٣- ٢٤: صص ١٣٨١جديد ننمودند. (داندامايف،

) گزنفون ضمن شرح Herodotus.1946.p:74در مناطق مختلف ايالت پارس سكونت داشتند. (
ص  :١٣٤٣(گزنفون،» پارسيان دوازده طايفه بودند«كه  شوديتعليم و تربيت فرزندان پارسي متذكر م

، ماسپيي، پتيش يپاسارگاد از: اندعبارتو ديگر منابع اسامي برخي از اين قبايل  هرودت) در تاريخ ٤)(٥
پارسي ساكن در سرزمين  هاييله. استرابون در جغرافياي خود قبهايو مرد هايها، كرتخوري ها، مغ

پتيش خوري ها و  كننديمكه در اين سرزمين (پارس) زندگي  هاييلهقب: «شماردبرميپارس را چنين 
 هايمردو  هايها با تعصب و حرارت دنبال زندگي والاترند اما كرت. مغيندهاهخامنشيان و مغ
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 اييلهبر اساس الواح ايلامي باروهاي تخت جمشيد از قب ين) همچن٣١٧: ص ١٣٨٢(استرابو،». اندراهزن
  )٥). (٣٢: ص ١٣٨١(داندامايف، است. دهادشي–است  شدهضبطماراپيوش  صورتبهكه  –ها بنام مارافي

قبايل را داشته است كه  گريبر داز اين ميان قبيله پاسارگادي سرآمد تمام قبايل بوده و رياست 
در كل منطقه بلكه در سرزمين مادري  تنهانهخاندان اين قبيله بوده و  نيترمعظمخاندان هخامنشي 

مورخان يباً اكثر ) تقر٥١٨- ٥٢٣: صص ١٣٧٧. (بريان،يعني پارس نيز داراي موقعيت ممتازي بوده است
معتقدند كه پادشاهان هخامنشي همگي متعلق به اين قبيله پاسارگادي و خاندان هخامنشي هستند. اين 

اما بايد دّقت  (Kent,1953pp:116-117) .كنديم ييدسخن را حتّي كتيبه بيستون داريوش نيز تأ
و يا اينكه خاندان  بَرَديخاندان خود بكار م يمعرفرا براي » هخامنشي«نمود كه آيا داريوش صفت 

، گزنفون و كتزياس اطلاعي در هرودت. از منابع يوناني نظير نمايديكوروش را هم مشمول اين تعريف م
و  دانديم» پادشاه پارس«كوروش را فرزند كمبوجيه  هرودت. دهدينمبه دست خصوص قبيله كوروش 
) اسناد بابلي و آشوري نيز ٦)(٤: ص ١٣٤٣. (گزنفون،كنديذكر م» شاه پارس« گزنفون نيز كمبوجيه را

. (شاپور كننديمعرفي م» شاه درانشان«و اجداد كوروش را صرفاً  كنندينم تنوير مطلبكمكي به 
 همآن –) تنها منابعي كه به كوروش و خاندانش ١١٠: ص ١٣٨٠،ي: رجب٣٢- ٣٣: صص ١٣٤٩شهبازي،

پادشاهان هخامنشي و بخصوص كتيبه  هاييبه، كتكنديب هخامنشي اعطا ملق – صراحتبهنه 
  بيستون است.
كنند، يم تأكيدكه اين نوع نسب را بسيار كوچك  هاييبهكتگيرد كه يماين فرض قوت اكنون 

كسب مشروعيت نگاشته  منظوربهبعداً و در زمان سلطنت داريوش يكم و يا اردشير دوم هخامنشي و 
) البّته بايد دقت نمود كه ٣٣- ٣٤، شاپور شهبازي: صص ٢٠١- ٢٠٢: صص ١٣٨٠رجبي،شده است. (

نبايد اين تصور را ايجاد نمايد كه اين خاندان از قديم و تحت  هرودتدر اثر » هخامنشي«وجود لفظ 
نيز دقت  هرودت» تواريخ«به زمان نگارش  بايستييك شاكله مشخص و معين وجود داشته است و م

يك قرن از حوادث اصلي  يباًاقدام به نوشتن كتاب خود نمود و تقر ارشايخشازمان سلطنت  نمود. وي در
فاصله داشت و اين مدّت زمان كافي براي جا افتادن اين مفهوم جديد در  كرده،يرا روايت م هاآنكه 

را يك  بيستون خوددر كتيبه كه  يوش) دار٥١٨: ص ١٣٧٧قاموس سياسي هخامنشيان بود. (بريان،
داريوش شاه گويد، به اين دليل ما را «كه:  گويديتوجيه اين مطلب م و در كنديمعرفي هخامنشي م
». از ديرگاهان آزاده بوديم كه از ديرگاهان تخمه ما از شاهان بود نامند كهميهخامنشي 

)Kent,1953.p:117خود راخود را هخامنش و  نامهشجرهدر اينجا با استناد به يك  يوش) دار 
قياس آن با ديگر كه در ) ibid. (انديدهكه يكي بعد از ديگري به سلطنت رس دانديمين شاه منه
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. آيديها ترديد به وجود ماين گفته صحتتاريخي نظير منابع آشوري و بابلي در  يهاداده
  )٦٦- ٦٧: صص ١٣٨٠،ينتس، ه١٠٢: ص ١٣٨٠،ي، رجب٧٢: ص ١٣٨٢(لوكوك،

داريوش شاه گويد پدر من : «شماردبرمينسب خود را چنين داريوش در ابتداي كتيبه بيستون 
ويشتاسپ، پدر ويشتاسپ آرشامه، پدر آرشامه، آريارمنه پدر آريارمنه چيش پيش، پدر چيش پيش 

 –كه فقط يك نام مشترك  نامهشجرهنظري به اين  در) Kent,1953.p:116». (هخامنش (بود)
فرد در اين  دومينجود دارد و آن نام چيش پيش در آن و –كوروش دوم  نامهشجرهدر قياس با 

آنان بدون آوردن حتّي  را فراهم نموده است.مورخان در اين زمينه  يپردازاليموجب خ ،است نامهشجره
كوروش دوم و داريوش يكم بوده  اعلي كه چيش پيش جد كنندييك دليل و مدرك چنين عنوان م

يعني آريامنه و كوروش (اول) قدرت اين خاندان به دو شاخه  است و در زمان وي و يا احتمالًا پسران وي
 آخردستو هركدام از اين برادران قسمتي از ايالت پارس را مركز حكومت خود قرار داده و  شدهتقسيم

تا خود بر ديگر شاخه مسلط شده و پادشاهان اين سلسله  روزافزونشاخه كوروش به سبب قدرت 
، ٢٠٢- ٢٠٣. (رجبي، صص باشنديخاندان هخامنشي م تربزرگخه دوم پسر كوروش از شا هيكمبوج

مورخان و زبان شناسان  نظرفرضيه دو شاخه بودن خاندان هخامنشي اين ) ٦٦- ٦٧: صص ينتسه
: ١٣٨١هم ناشي از ترجمه بسيار بد قسمت كوچكي از كتيبه بيستون است. (داندامايف،آن بوده وغربي 
 فرضشيپاين و هميشه با  تأكيدشاخه بودن خاندان هخامنشي مورخان چون به دو ين) ا٢٤-  ٢٥صص 

. نمودنديخود تفسير م ي، كلمات نامفهوم كتيبه بيستون را با توّجه به سليقه و رأرفتنديبه سراغ منابع م
تن از خاندان وي  ٨ كنديعنوان م ازآنكهپسستون يكم كتيبه بيستون  ١١و  ١٠داريوش در سطرهاي 

». ما شاهان بوديم اندرپشتپشتمن نهمين (هستم) : «.... گويدياند چنين مقبلًا شاه بوده
)Kent,1953.p:117 مشكل اساسي اين جمله كلمه (duvitaparanam  است كه براي چندين

كه اين ترجمه غلط بوده  شدهمشخص درستيبه. اما اكنون كردنديترجمه م» در دوشاخه«دهه آن را 
خاندان  amâxam taumâيوش در اين كتيبه چندين بار از تركيب () دار٧)(Kent.p:192است. (
كه  يا) مجموعهKent,pp:117-133. (كندينشان دادن يك مجموعه استفاده م يما) برا

هاست. بايد توجّه نمود كه داريوش در همان آغاز وجه تمايز خاندان وي از ديگر خاندان دهندهنشان
نياي خود اين مجموعه را كاملاً واضح و  عنوانبه» هخامنش«ام نامه و آوردن نكتيبه با ذكر شجره
اش و زير سلطه هايين. وي در ادامه كتيبه پس از شرح سرزمگذارديمن محققانروشن در برابر ديد 

و در  شوديبر اينكه اين پادشاهي را اهورامزدا به وي اعطاء نموده، وارد مباحث تاريخي م تأكيد
. وي كندييكم كوروش دوم و كمبوجيه پسرش را از خاندان خود ذكر مستون  ٢٩و  ٢٨سطرهاي 
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 نجاياكمبوجيه نام، پسر كوروش از خاندان ما، او در : «....... كنديداستان گئوماتاي مغ را چنين آغاز م
كوروش و داريوش از  شود كهيم تأكيد جملهاين براي نخستين بار با  ين) بنابراibid.......». (شاه بود 

 نيرازايغه و ب كنديك خاندان هستند. اما بايد توّجه داشت كه اين داريوش است كه چنين ادعايي مي
. در ثاني پس از بررسي محتواي متن كتيبه يستاين سخن ن صحتمدرك هيچ شاهدي ديگر بر 

آرشامه و آريارمنه در همدان  هاييبهكوروش دوم در دشت مرغاب و همچنين كت هاييبهبيستون و كت
  )ibidداريوش نظر انداخت. ( يهابيشتري به گفته اطيبااحتبايد 

. كندياعلي خود نم جد عنوانبه» هخامنش«به  ياكه ميدانيم كوروش در هيچ جا اشاره طورهمان
–براي كوروش گاهچيهنيز  هرودت) ١٢٢- ١٢٤: صص ١٣٨٠،ينتس، ه١٤٠-  ١٤١: صص ١٣٨٠(رجبي،

از  هرودتچنين نيايي را قائل نيست.  - اند دان توّجه ننمودهعلي رغم اينكه بسياري از مورخان ب
، در چند كنديشروع به سخن گفتن در خصوص كوروش و داستان تولد و بزرگ شدن وي م كههنگامي

اشاره به نسب كوروش در داستان خواب  اولين. كنديجا به پدران كوروش اشارات بسيار موجزي م
: «...... كنديكمبوجيه پارسي است. وي پدر كوروش را چنين توصيف ماستياگ و شوهر دادن ماندانا به 

يكي از پارسيان به نام كمبوجيه كه از خانداني والا نسب و شريف اما مردي صاحب طبع ملايم و آرام بود 
) .«....Herodotus, 1946, p:57 ،كه با وي  –كوروش  پدربزرگنام  هرودت) در ادامه داستان

 استياگ حكمبه) در داستان مهرداد شبان كه Herodotus, p:59. (كندييز ذكر مرا ن –همنام است 

و چنين  قبل ديدفقط سلسله نسب كوروش را تا دو نسل  تواني، مشوديمأمور كشتن كوروش كودك م
نسب  درستيبهدر اينجا  ينكه). اibidكوروش ( - ٣كمبوجيه پارسي.  - ٢كوروش دوم. - ١: نمودترسيم 

است و شايد نشانه  توجهجالب، بسيار شدهتيروايك چوپان شاهي در خارج از شهر  نقلز اكه كوروش 
آن باشد كه كوروش به سبب داشتن نسبي والا از همان ابتدا معروف بوده است و خاندان وي را همه 

بالاي  و ديگر افراد رودياينكه مهرداد چوپان از كوروش (اول) بالاتر نم ترجالب. نكته اندشناختهيم
فرد معروف اين خاندان  اولينچنين استنباط كرد كه  توانآيا مي) ibid. (كنديسلسله نسب را ذكر نم

و براي خود فراهم و باعث آوازه قوم پارسي گردد، همان كوروش (اّول) است؟  ورسمياسمكه توانست 
صحرانورد كه در  يهاچوپان حّتي كهينحوبه، گردديزمان وي دوران ترقّي و اوج قوم پارسي آغاز م از

  ؟شناسندينسب و فرزندان او را م درستيبه كنند،يخارج از شهرها و در مراتع زندگي م
بر هخامنشي بودن كوروش يا پدرانش در اين  يديتأكنكته جالب ديگر اين است كه هيچ 

ريف و والا يك پارسي ش«كه ديديم كمبوجيه پدر كوروش فقط  طورهمانوجود ندارد و  هاداستان
يك دودمان  عنوانبه» هخامنش«باري كه نام  اولين) Herodotus, p:57. (گردديمعرفي م» نسب
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: «.... گويدي، در داستان حمله كوروش به ماساگتها است. وي مگردديخارج م هرودتو نسب از زبان 
در  دو باليد كه را در خواب د كوروش در سامان ماساگتها در خواب بود، پسر ويشتاسپ كههنگامي

شانه اوست كه يك بالش بر آسيا و بال ديگرش بر اروپا سايه انداخته است. فرزند ارشد ويشتاسپ نواده 
بود و هنوز به سن و  سالهستيبارسامس (آرشامه) از دودمان هخامنشي نامش داريوش و در آن موقع 

» هخامنشي«در اينجا صفت  هرودت) Herodotus, p:99». (سال خدمت نظامي نرسيده بود.......
استفاده » پارسي«و براي كوروش و خاندانش فقط از لفظ  برديرا براي داريوش و دودمان وي بكار م

 هرودتهيچ شكي نيست. در نظر  شناختهيرا م» هخامنش«شخص  هرودت. در اينكه كنديم
: ص ١٣٤٩ر شهبازي، هخامنش يك نياي بزرگ براي خاندان سلطنتي ايران آن زمان بوده است. (شاپو

براي خاندان كوروش  گاهچيهكه وي  يافت اين مطلب، درشوددقّت  هرودت) هرچه بيشتر در گفتار ٣٨
» هخامنش«در داستان مرگ پراكساپس، نديم كمبوجيه،  درنهايترا نياورده است و » هخامنشي«لفظ 

از  شود ويم تر) آسانHerodotus,p:64و نه بيشتر. ( دانديرا سلف كوروش به لحاظ پادشاهي م
را براي تمايز ميان خاندان داريوش با ديگر » هخامنشي«صفت  وضوحبههرودت) سوئي ديگر او (

در يافت.  هرودتسخنان  لايلابهاز  توانيميان كوروش و هخامنش را م ي. رابطهبرديبكار م هاخاندان
از كمبوجيه پدر كوروش  جاهمهون . گزنفكنندينماطلاعاتي ارائه گزنفون و كتزياس اين خصوص 

: ١٣٤٣، گزنفون، ٤٠: ص ١٣٨٠(كتزياس، برد.ينام م» پادشاه پارسيان و تمام مردم پارسي« عنوانبه
نظير الين، استرابو، يوستي، نيكولاي دمشقي و غيره نيز بيشتر به ذكر كليات  متأخرتر يسندگان) نو٤ص 

يك فرد استثنايي كه  عنوانبه و در كتابش از او سدشناي. الين گرچه هخامنش را مكننديبسنده م
ميان كوروش و هخامنش  يبه وجود رابطه يا، اما هيچ اشارهبردينام م افتهيپرورشتوسط يك عقاب 

كه اندكي مبهم  مانديباقي م هرودتنظر ) اما دو اشاره در Aelien,1953,pp:39-41( كند.ينم
. در كتاب سوم كه اختصاص به حمله گردديبرمادشاهي كمبوجيه است و آن دو داستان نيز به دوران پ

 كيرا كاساندانه مادر كمبوجيه و همسر كوروش  هرودتكمبوجيه به مصر دارد، در همان ابتداي سخن 
و پسر  تباريمصر، كمبوجيه فردي كننديكه مصريان ادعا م كندي. وي روايت مخوانديم» هخامنشي«

اين ادعا بار ديگر نسب  ردمصر و كوروش پارسي است. وي ضمن  نيتيتس دختر آپيرس فرعون
و دوما اينكه كمبوجيه پسر كاساندانه دختر فرناسپه يك هخامنشي : «.... آورديكمبوجيه را چنين م

در جريان مرگ كمبوجيه و سخنان وي در بستر مرگ كه  هرودت) Herodotus,p:175». (است
. در اين گفتار آورديديگر نام خاندان هخامنشي را به زبان م باركيخطاب به بزرگان پارسي است، 

كمبوجيه پس از ذكر اينكه غاصب حكومت برادرش برديا نيست، بلكه مغي مادي اقدام بدين كار نموده 
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بايد اقدام نمود و نيز اينكه عمر وي رو به پايان است و طبق گفته  ترعيسرو توصيه بر اينكه هرچه 
. وي سپارديد مُرد، حكومت بعد از خود را به افرادي از نسل و تبار هخامنش مهاتف در اينجا خواه

با عنايت به خداياني كه حافظ خاندان پادشاهي ما هستند، : «... گويديخطاب به اين بزرگان چنين م
». به كساني از هخامنشيان كه در اينجا حاضرند.... مخصوصاً  سپارميمرهبري را من به همه شما 

)ibid, p: 64 (به دست خود رامطرح است كه به چه علت كمبوجيه حكومت بعد از  سؤال نيا 
  نيست؟ ، آيندگان بعد از كمبوجيهوپرداختهساختهو آيا اين سخن  سپارديهخامنشيان م

. كاساندانه شوديمحل در شناخت كاساندانه و خاندان وي  احتمالاً اين معما حقيقت اين است كه 
 جا عنواندر چند  هرودت بوده واز بزرگان پارسي و مشخصاً يك هخامنشي دختر فرناسپه يكي 

. نامديم» يكي از تواناترين نجباي ايران«و وي را  برديرا براي فرناسپه بكار م» هخامنشي«
)Herodotus,p:204 و از سوئي ديگر هوتانه (Hutâna  بر ضدكسي است كه  اولينپسر اين فرد 

و  ايو برد) پس كاساندانه مادر كمبوجيه ibid. (كنديدست وي را رو م ه وكردبرديا / گئوماتا عمل 
. در محفلي كه بعد از كنديخواهرزاده خود يعني كمبوجيه اقدام م بر ضدخواهر هوتانه است و عملًا وي 

 را نثار كمبوجيه و هاين، هوتانه بدترين توهگيرديسقوط برديا / گئوماتا ميان هفت يار پارسي صورت م
. وي دوران حكومت دانديو تمام اعمال وي را ناشي از جنون و ديوانگي م كنديطرز حكومت وي م

كه فزوني قدرت و  ديدانيمشما خود بهتر : «......... كنديكمبوجيه و برديا / گئوماتا را چنين توصيف م
 نيالعيرأتاي مغ به غرور چگونه كار كمبوجيه را تباه ساخت و همان وضع و حال را هم در دوره گئوما

برديا / گئوماتا صورت گرفت،  بر ضد) در عملياتي كه Herodotus,pp:211-212». (ديديد....
دختر هوتانه نيز نقش مهمي را ايفا كرد. وي كه نخست همسر كمبوجيه و سپس برديا / گئوماتا  يديماف

عدًا در سلك زنان داريوش قرار ب يخدمتخوشبود، اطلاعات مهمي را به رهبران عمليات داد و در ازاي 
صاحب قدرت و نفوذ » يگانه خاندان آزاد در سراسر ايران« عنوانبهگرفت و خاندان هوتانه 

چه عاملي باعث گرديد هوتانه از طرفداري و حمايت كمبوجيه و  ينكه) اibidگرديد. ( يحدوحصريب
ا تنها بگذارد و اينكه چرا وي حاضر خود ر يهاخواهرزاده ،برديا دست بكشد و در جريان انتقال قدرت

پرداخت.  هابدانمهمي است كه بايد  مسئلهگرديد حكومت به داريوش و نه به شخص خويش برسد، 
صفت هخامنشي در كتيبه بيستون  يرااند، زاز خاندان هخامنشي بوده يمسلمًا همگاين هفت يار پارسي 

) در ثاني بعد از به قدرت رسيدن داريوش Kent,1953,p:130است. ( ذكرشده هاآن تكتكبراي 
 كهينحوبهدر ايران شدند و جايگاه و منزلت رفيعي را كسب نمودند  ييوالاهركدام صاحب پست و مقام 
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گفت تقسيم قدرت پارسيان در ميان اين هفت خانواده به نحو مطلوبي صورت گرفت. (بريان،  توانيم
  )٢٦٤- ٢٦٥: صص ١٣٧٧

 بانامپدر و پدربزرگ كوروش دّوم را از روي استوانه وي و ديگر منابع بابلي نام  ،هرودتطبق گفته 
خاندان  يهانام بر سر. گرچه از همان ابتدا شوديمدانسته اعلي اين خانواده  جد عنوانبه پيشيشچ

كه نام كوروش با  كردنديبر اساس سخن كتزياس گمان م قبل و هامّدتاز  اختلاف وجود دارد.كوروش 
اين  ي) وقتspiegel,1871,p:271/٢٢- ٢٦: صص ١٣٨٠شيد از يك ريشه است. (كتزياس، خور
كه بعد از به قدرت رسيدن داريوش  آيديمچنين به نظر ، شوندخاندان داريوش مقايسه  يهابانام هانام

انقطاع  ين) ا٤٧٨: ص ١٣٧٩تكرار گرديده است. (پلوتارك،كمتر اين اسامي در ميان خاندان سلطنتي 
آن است كه خانواده حاكم  دهندهنشانود حكايت از يك تحول در ساختار حكومت هخامنشيان دارد و خ

) Kent, 1953.p:117اند. (دادهنشان پايبندتر  را آريايي خود يهادر قياس با خانواده قبلي به سنت
در خصوص  .داشته است وجود ييهاتفاوتمتأخر متقدم و  كه ميان اين دو خانواده گفت توانيمپس 

كه اينان  نمايديو چنين م كننديو گزنفون كمكي به ما نم هرودتنظير  تريميمنابع قدنسب كوروش، 
و يا » پارسي«اند و تمام ايرانيان را با صفت اطلاعات دقيقي از ساختار داخلي قبايل پارسي نداشته

. وي در گشايديرا براي ما م مسئلهگره اين  متأخرتراز مورخين  ن. اما استرابوانديدهنام» مادي«
خود اشارات جالبي در خصوص نام و خاندان كوروش دارد كه نسبت به ديگر مورخين » جغرافياي«

به سخنان او  –دور بودن وي از زمان كوروش  به خاطر –متفاوت است و برخي از محققان معاصر 
در خصوص  مطالب وي ما بيشتراگرچه مورخ قرن اوّل ق.م است،  ناند. استرابوبهاي چنداني نداده

اين  و در كنديخود را ذكر م مورداستفادهاست. وي در اكثر موارد منبع  اخذشدههخامنشيان از كتزياس 
كتزياس اخذ نموده است. » پرسيكاي«اين سخنان را از  – واسطهييا ب باواسطه –خصوص نيز وي 

)Strabo,1954,p:165 (كه در خصوص  كنديش بيان مدر مبحث مربوط به كودكي كورو هرودت
. كنديآن را نقل م ترينيحصح حالنيدرعو  ينتروجود داشته و وي معقول تيچهار رواوي 

)Herodotus,pp:64.65كه قابل  ر دست است) در خصوص آن سه روايت ديگر نيز اطلاعاتي د
يكولاس دمشقي و . اين روايت كه از طريق نكنديروايتي است كه كتزياس نقل م هاآنتوجّه ترين 

: ٢ج  ١٣٨٠متفاوت است. (رجبي، هرودتبه ما رسيده، از بيخ و بن با روايت  نژوستن و سپس استرابو
همراه دارد، توّجه و بررسي ه از حقيقت را ب يهارگه رسديم به نظرروايت كه  ين) ا٨٨- ٩٩صص 

)، از قبيله ٩( atradates. بر طبق اين روايت پدر كوروش مردي بنام اترداتس طلبديبيشتري را م
و مادر وي  كنديفقر اقدام به راهزني م براثريكي از فقيرترين اقوام پارسي است كه  Mardeمَردها 
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، كنديمردم مشغول است. كوروش كه در اين خانواده فقير زندگي م يبزچرانبه  argosteارگوسته 
نجا به پيشكاري مردي به نام ارتامبرس و در آ روديبراي پيشرفت و تعالي به هگمتانه پايتخت مادها م

artembares  سپس رسديم شته،شاه را بر عهده دا يگريساقكه در دربار آستياگ سمت مهم .
و با شورشي عليه آستياگ  رسديبه سرداري سپاه م يمدتو بعد از  يابديكوروش به دربار آستياگ راه م

باعث گرديده تا مورخين نسبت به تمام  بودن اين داستان يالي. خكنديحكومت وي را منقرض م
  را معتبرتر بدانند. هرودتترديد نظر كنند و روايت  ييدهاطلاعات آن با د

دامداري و شايد هم اندكي  آنان ياصلكه شغل بودند  قبايل چادرنشين پارسي از يكي هايردمَ
ازان آنان از جنگاورترين كشاورزي بوده است. اين قبيله به سرسختي و عدم انقياد مشهور بوده و سرب

را از قبايل درجه دوّم پارسي و شغل اكثر  هاينيز قبيله مردن . استرابوآمدنديسربازان پارسي به شمار م
تحميل مستشرقان غربي و با جديد بدين دليل  حققان) مStrabo,p:165. (دانديم» راهزني«آنان را 

نموده و  ردك قبيله درجه دّوم باشد، اين روايت را از ي توانديهخامنشيان نم سرسلسلهكه اين احتمال 
شخص گفته كه  هرودت به بعد) اما ٨٠: ص ٢، ج ١٣٨٠. (رجبي،داننديكتزياس م وپرداختهساخته آن را

 و كرديمكه در خانواده مهرداد چوپان زندگي  يمدتكوروش در ابتداي داراي اين نام نبوده است و در 
. وي ضمن شرح و توضيح شوديتكميل م ناين اطلاعات با روايت استرابو .شديبه نامي ديگر خوانده م
) بوده است كه بعدًا به ١٢(agra-datesداتيس كه نام اصلي كوروش اگرَ كنديسرزمين پارس بيان م

 گويديكه م هرودت با گفتهو از سوئي ديگر  فردمنحصربه. اين سخن از سوئي افتهيرييتغكوروش 
است. حال با روايتي ديگر در خصوص قبيله  دييتأقابل، شدهيخوانده نم نام نيبدكوروش در كودكي 

 هايمرد از قبيله يابلكه متعلق به خانواده ،كوروش كه او را نه يك هخامنشي و از خاندان پاسارگادي

مستقيم  طوربه را» هخامنشي«لفظ  گاهچيه هرودت. گيرديمداند، موضوع شكل جديدي به خود يم
. وي در اين راستا ضمن وصلت نمودن با كاساندانه دختر فرناسپه از خاندان آورديكوروش نمبراي 

آورد.  به دستهخامنشي، ارتباطي سببي با اين خاندان برقرار نمود و بدين طريق حمايت اين خاندان را 
مبوجيه و ديگر باشد. بنابراين ك دادهيروكه ارتباط كوروش با اين خاندان فقط بدين شكل  روديگمان م

) وابستگي Herodotus,p:102. (شونديهخامنشي محسوب م طرف مادرشان از ،فرزندان كوروش
يك فرضيه جديد در  عنوانبه توانيم و ارتباط سببي با خاندان هخامنشي را هايبه قبيله مرد كوروش

ان داريوش در كتيبه شواهدي از سخن توانياين فرضيه نيز م ييدتاريخ هخامنشيان مطرح نمود. در تأ
داريوش  ازحدشيب تأكيدو حتي آثار مورخان يوناني يافت.  يشاهان هخامنش هاييبهبيستون و ديگر كت

 ييدآن به هخامنش نوعي ابراز جدائي از شاخه كوروش را تأ و رساندنو جانشينانش بر آوردن نسب خود 
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خاندان وي هيچ جايگاهي ) در سلسله نسب داريوش، كوروش و Kent,pp:116-117. (كنديم
 –كه مطمئنًا لايق آن بود  –ندارند. در كتيبه بيستون داريوش حتّي براي كوروش لقب شاهنشاه را 

. وي در بند گذرديحاكماني جزء م مثابهبهنياورده است و بسيار ساده از سلطنت كوروش و كمبوجيه 
...... كمبوجيه نام پسر كوروش از « يدگويكتيبه بيستون در خصوص سلطنت كمبوجيه چنين م ٢٨- ٢٩

نام  و بردنسخن گفتن از سلطنت كمبوجيه  طورنيا) ibid....». (خاندان ما، او در اينجا شاه بود 
خود نشان از تغييرات شگرفي دارد كه در شاكله خاندان حاكمه رخ داده است. داريوش پس از  ،كوروش

ني هخامنشي ارائه داد كه تا آن زمان سابقه جديدي از خاندان حاكمه يع يفرسيدن به قدرت، تعر
 طوربهدر اين راستا ارتباط خود با خانواده كوروش را  ي) و٢٦٩-  ٢٧١: صص ١٣٧٧نداشت. (بريان،

كامل قطع نكرد و با دو تن از دختران كوروش و همچنين دختر كمبوجيه جهت كسب مشروعيت بيشتر 
وي را در  ،حفظ احترام نسبت به كوروشهمچنين ضمن  ي) وHerodotus,p:215وصلت نمود. (

، خشن و سفاك پايين »مجنون«يك فرد  حدتقابل با كمبوجيه قرار داد و شخصيت كمبوجيه را در 
) رفتار كمبوجيه با خاندان هخامنشي خود نشان از قدرت يافتن بيش ١٣٨: ص ١٣٨١آورد. (داندامايف، 

آن را ناشي از  هرودتكه  حديبيش از  يهااين خاندان در دوران حكومت وي دارد. خشونت حداز 
، همگي در راستاي تضعيف خاندان هخامنشي صورت گرفت. كشتن فرزندان دانديكمبوجيه م» جنون«

دارد، ناشي  هرودتو بزرگان پارسي و اعدام نمودن بسياري از پارسيان كه بازتاب چشمگيري در تواريخ 
و حّتي  گرددبرميساس خطر به زماني بسيار دورتر از احساس خطر نمودن كمبوجيه است. اما اين اح

كوروش خود را براي  زماني كه كندينقل م هرودتآن را در دوره كوروش بازيافت.  هايتوان ريشهمي
و شب پيش از نبرد، خوابي ديد مبني بر اينكه داريوش  كرديجنگ با توميرس ملكه ماساگتها آماده م

نموده است و اين موضوع را با ويشتاسپ در ميان گذارد. كوروش  پسر ويشتاسپ هخامنشي بر وي قيام
اند و به او از طريق خواب دارد و خدايان او را هميشه ياري كرده صحتمطمئن بود كه اين خواب 

) اين سؤال مطرح است كه آيا اين داستان در حقيقت اصل Herodotus,p:99. (كننديالهاماتي م
 هاييشهاند؟ شايد بتوان ريوش و ويشتاسپ بر كوروش قصد خروج نداشتهماجرا نيست و آيا خاندان دار

كه  آيدبرميوي به تخت سلطنت را در اينجا جستجو كرد. از ظواهر امر چنين  يابيدستقيام داريوش و 
قبل قصد  هامدّتبود و خاندان هخامنشي از  بازشدهقبل  هامدّتپرونده سقوط خاندان كوروش از 

  را داشت. توتختاجتصاحب 
پادشاهي «كند يم تأكيدوي بوده و  در خاندانكه پادشاهي هميشه  كندياشاره م جاهمهداريوش 

) Kent,pp:117-118». (خود بازگردانده است يسر جا آن راكه از خاندان ما بيرون رفته بود وي 
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وروش را منعكس اين سخن خود حكايت از ادعاي اين خاندان در داشتن پادشاهي مستمر قبل از ك ياآ
 پيشيشتشابهي ميان سلسله نسب كوروش و داريوش وجود ندارد و وجود نام چ هرحالبه؟ كندينم
و نه يك فرد خاص  –فرد مختلف  بر دو يراحتبه توانياعلي كوروش و داريوش را نيز م جد عنوانبه
وي خدمات شاياني كوروش و فتوحات  يهايروزيپاطلاق نمود. خاندان هخامنش كه مسلماً در  –

كه سهم بيشتري از قدرت و نفوذ را در شاهنشاهي هخامنشي  دانستنديم محقنمودند، هميشه خود را 
كه  دادي) ارتباط سببي با خاندان كوروش اين امكان را به آنان م٥٢٣: ص ١٣٧٧كسب كنند. (بريان، 

تا سخن هم  ينبنمايند. ا معرفي كنند و داعيه مشروعيت سلطنت را وتختتاجخود را وارث حقيقي 
اند از بيخ و برخي از مورخين نظير اومستد ادعا نموده كهچنانآنزيادي با واقعيت منطبق است و  حدود

) از سوئي ديگر خاطره شاهان پيش از كوروش كه شايد ١٤٦: ص ١٣٨٠بن دروغ نيست. (اومستد،
. در ثاني افزوديبر مشروعيت اين خاندان م هاآناند و ارتباط يافتن با همگي از خاندان هخامنشي بوده

داريوش پس از رسيدن به قدرت از هيچ كوششي جهت كسب مشروعيت بيشتر دريغ نكرد و به تمام 
  ابزارهاي آن متوسل شد.

از ساير مقولات است و پاسخ  تريچيدهكه اندكي پ مانديدر اين فرضيه باقي م مسئلهاما بازهم دو 
اند كه به از مورخان گمان كرده يدر منابع است. برخ يشتريغور بقت نظر و مستلزم د هاآندادن به 

)، وي نسبت به داريوش براي ١٣سبب وجود روابط نسبي ميان خاندان كوروش و خاندان هوتانه (
. مثلاً آورنديرا م هرودتاين مطالب سخناني از  ييداستحقاق بيشتري داشته و در تأ وتختتاجتصاحب 
و دختر وي يكي  كنديكه هوتانه نخستين كسي است كه بر برديا/گئوماتا اقدام م كنديمروايت  هرودت

تقسيم قدرت به وي  غنائماز عوامل مهم دخيل در ماجرا است. در ثاني در انتها بيشترين سهم از 
، هوتانه و داريوش را هرودت) اما بايد متذكر گرديد كه گرچه Herodotus,III, p:203. (رسديم

، اما به لحاظ سابقه تاريخي و پشتوانه خانداني، هوتانه آورديدر يك رديف م وتختتاجصاحب در ت
 يهاكه پادشاهي از گذشته كنديداراي پتانسيل بالائي نيست. داريوش در كتيبه بيستون بارها اشاره م

 ,Kent(. دانديدور در خاندان وي بوده است، پس بنابراين رسيدن به سلطنت را حق مسلم خود م

p:117 (اند و فرزندان وي فقط امتيازات زيادي به از نياكان هوتانه داراي چنين مقامي نبوده كدامچيه
شركت در  ين) بنابراHerodotus, III,pp:211-212اند. (سبب اشرافيت خود دريافت كرده

كه  طورهمانعمليات بر ضد برديا / گئوماتا دليلي بر صاحب حق بودن فرد نيست. 
و  )Bagabuxša(، بگابوخش)Vidarna(، ويدرنه)Gaubaruva(بره، گئو)Vidafarna(فرنهويد

  چنين ادعايي كنند. توانندينيز نم )Ardumaniš(اردومنيش



 ١٣٩٧زمستان پاييز و  ٢٣شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٧٦

 

، به كردنديپادشاهان نخستين پارسيان معرفي م عنوانبهسابقه تاريخي خاندان داريوش كه خود را 
ن پيشي بگيرد. اگر بيشتر به تركيب اين گروه مخالف كه نسبت به رقيبا داديداريوش اين حق را م

. بنا شوديممنتج يك كودتاي درون خانداني  اصطلاحبهيك توطئه يا  هب نگاه شود، دقتبهبرديا/گئوماتا 
فرد  ينتر) مسنibid, I. p: 99ساله بوده است. ( ٢٨يا  ٢٧داريوش در زمان كودتا  هرودتبه گفته 

) پس با تركيبي از جوانان خاندان ٥٥: ص ١٣٣٥سال سن دارد. (يونگه، ٣٨يا  ٣٧اين گروه، هوتانه نيز 
، به خانواده ديگر را دارند ياهخامنشي كه قصد دگرگون كردن ساختار حكومت و انتقال آن از خانواده

وي . مثلًا از رشدندي. البته مسلمًا اين جوانان از طرف خانواده و قبيله خود حمايت مخورديمحوادث رقم 
ويشتاسپ يكي از سرداران وي در ناحيه پارت و مأمور سركوبي شورشيان بود و نكته ، كتيبه بيستون

ق. م از  ٥٢١- ٥٢٢ هايسال يهااينكه سرداران مورد اعتماد داريوش براي سركوبي شورش ترجالب
عي توافق اين امر حكايت از نو ين) بنابراKent, p: 122. (اندشدهانتخابميان همين شش يار وي 

دادن به وضع موجود است. اما اينكه چرا ويشتاسپ بر اريكه سلطنت  سروسامانها براي اين خانواده
گرفت و در انتها به پادشاهي رسيد، هنوز  بر عهدهتكيه نزد و بجاي وي داريوش جوان رهبري قيام را 

در شوش و نيز  از طرف محققان ارائه نشده است. از كتيبه داريوش مسئلهپاسخي قطعي بدين 
 :Kent, pبوده است. ( سالهپنجاهكه ويشتاسپ در اين زمان زنده و حدودًا  پيداست هرودت» تواريخ«

داعيه سلطنت  توانديساله است، م ٨٠داريوش نيز كه در اين زمان حدوداً  پدربزرگ). آرشامه 142
ت مختلفي در اين ) گرچه مورخان جديد نظريا٢٠٢- ٢٠٣: صص ٢، ج ١٣٨٠داشته باشد. (رجبي، 
نيست. اگر خاندان  كنندهقانعمطمئن و  هاشنهاديپاز اين  كدامچيه واقعبهاند، اما خصوص ابراز نموده

، كنديم تأكيدهخامنشي بر حق خود براي تصاحب سلطنت به سبب داشتن نياكاني از تبار شاهان 
سلطنت برسد نه داريوش. (بريان،  بنابراين طبق قانون نانوشته پارسي اين ويشتاسپ است كه بايد به

داريوش و خشايارشا كه ويشتاسپه در صحت و سلامت  هاييبهبر اساس كتو  )٢٦٩- ٢٧١: صص ١٣٧٧
سالياني دراز پس از به تخت نشستن داريوش نيز در قيد حيات بوده است.  و بردهيمكامل به سر 

)Kent, p: 150(  
تمام اعضاي دخيل در  ،بحراني انتقال سلطنت هايسالچنين استدلال نمود كه براي  توانيپس م

اوضاع را  تواندياين امربه اين نتيجه رسيده بودند كه شخصي جوان و كارآمد به مانند داريوش م
سروسامان دهد و نيز اينكه انتخاب داريوش در ابتدا صرفًا براي مواجهه و سركوبي با شورشيان بوده 

از اعضاي  –كه اردومنيش  هاستشورشپس از اتمام  يقاًدقاست و نه رسيدن به تخت سلطنت. چون 
بود كه آنان  جادشدهياو گوئي براي ديگران اين تفكر  كنديبر ضد داريوش قيام م – يپارس اريهفت 
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نيز پس از  يوش) دارHerodotus, pp: 222-224نيز مستحق رسيدن به سلطنت هستند. (
را از دست بدهد و با استناد به پشتوانه نسبي خود،  شدهكسبسركوبي شورشيان ديگر نخواست قدرت 

از  ياهيانيصرفًا بفرد براي اين مقام دانست، و بدين ترتيب كتيبه بيستون هم  نيترمحقخويش را 
  )Kent, pp: 116-134. (گردديم سوي داريوش براي نشان دادن حقانيت سلطنت خود محسوب

  
  نتيجه

ي كوروش و يلهقبدر نام نقاط جغرافيايي پارسوا و انشان زادبوم بر اساس آنچه ارائه گرديد، اختلاط 
از زادبوم هخامنشيان به تصوير درآمده است و همچنين  جزئيكلي به  صورتبهاينكه بعدها اين منطقه 

تحميل نظر مستشرقان بر  ازجملهي موارد اپارهي هخامنشي و در دوره متأخرهاي متقدم و يبهكتتفاوت 
ديگري هم قابل تفسير است.  صورتبهنسب در دوره نخست هخامنشيان  يمسئله ،تحقيقات جديد

آمد، يمها به دست يبهكتاشتباهي كه از  نسبتاً توجه محققان به ساختار حكومت هخامنشي و تفسيرهاي 
 چنانكه نسب در دوره نخست هخامنشي شده است. مسئلهباعث عدم ارائه و بررسي صحيح  نوعيبه

نياي خود، چه به لحاظ نسب و چه به لحاظ تسلسل  عنوانبه ،هخامنشوروش از معلوم شد، ك
با اطمينان سخن گفت، اما بايد اذعان نمود كه  توانيگرچه در اين مورد نمنبرده است. نام  ،پادشاهي

بعد از روي كار آمدن داريوش در قاموس سياسي هخامنشيان وارد شد. داريوش، » هخامنش«نام 
در سلسله نسب خود جاي نداد. اگر به ابتداي كتيبه بيستون با دقت  گاههيچجيه را كوروش و كمبو

 زماني كهو  برديرا نام م –اندكه شايد اصلًا پادشاه نبوده –، داريوش صرفاً اجداد خود شودبيشتري نظر 
و  كنديه مبه مطلب ديگري اشار» اندهشت تن از خاندان ما قبلاً شاه بوده« يدگويم ٩- ١٠در سطرهاي 

اشاره  اييخيجهت مشروعيت سلطنت خود به سابقه تاردر  يوشدارد. دار مدنظراشخاص ديگري را 
. اين نكته كه داريوش در درون خاندان هخامنشي و قبيله پاسارگادي با مشكل مهمي مواجهه كنديم

  ي است.اين مشروعيت توسط قبيله پاسارگادي و ديگر قبايل پارس ييدنشد، خود نشان از تأ
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  يادداشت ها
  كاملًا محدود مطرح كرد. صورتبهاين مسئله را  ٢٠٠٣نيولي به سال  نامهجشنبار فراي در  اولين - ١
  ذيل مراجعه نمود. يهاكتاببه  توانيبراي اطلاعات بيشتر در اين خصوص م - ٢

باب، انتشارات علمي و ترجمه روحي ار» ايران در دوران نخستين پادشاهان هخامنشي«م. آ. داندامايف 
ترجمه د. » داريوش يكم پادشاه پارسي«همچنين پيتر جوليوس يونگه  – ١٦٠ص  ١٣٨١فرهنگي تهران 

ترجمه مهدي » امپراتوري هخامنشي«همچنين پير بريان  – ٥٥ص  ١٣٣٥، انتشارات دانشگاه تهران، زادهيمنش
ترجمه » تاريخ سياسي هخامنشيان«مايف همچنين داندا –فصل سوم  ١٣٧٧سمسار انتشارات زرياب تهران 

(جلد دوم)، انتشارات توس » گمشده يهاهزاره«همچنين پرويز رجبي  - ١٣٨١خشايار بهاري نشر كارنگ تهران 
ترجمه عبدالرحمان صدريه انتشارات » هاپارسداريوش و «همچنين والتر هينتس  –فصل دوم  ١٣٨٠تهران 

  ١٣٨٠تهران  ريركبيام
يك بازسازي ديگر از تاريخ هخامنشيان نخستين ارائه كرده است كه هينتس و شمار جورج كامرون  - ٣

اند. بر مبناي اين فرضيه كوروش اول درانشان و پارسوماش و شده صداهمنيز با او  نظرانصاحبديگري از 
ي ، پارسوماش و پارس نيز يكي نبوده است (داندامايف، تاريخ سياسكردهيآريامنه در پارس حكومت م

  توسط پيانكوف رد شد. بعداً  ). البته اين نظريه٢٦هخامنشيان، ص 
و  گويديتنها نويسنده باستان است كه در خصوص تعداد و جمعيت پارسيان سخن م گمانيبگزنفون  - ٤

  هخامنشيان بسيار حائز اهميت است. يشناسجامعهاين نكته در مبحث 
» داراسب«ديگر ماسپي به معني  ييلهو نام قب» دونه دارگر«اين نام به معناي  زنديمداندامايف حدس  - ٥

  باشد.
پدر كوروش را كمبوجيه پادشاه پارس : «.... آورديم نيرا چنگزنفون در آغاز فصل دوم نسب كوروش  - ٦

(پسر زئوس و دانائه يكي از قهرمانان اساطير  perse. كمبوجيه از نژاد پارسيان بود كه نامشان از پرسه داننديم
  ».شوديونان) مشتق مي

ترجمه و  آغازگربيش از يك سده پيش با ترجمه اين بخش كتيبه بيستون  oppertبار  اولينگويا  - ٧
تفسير نادرست آن گرديد. وايسباخ و بسياري از ديگر محققان براي تقويت نظريه دو شاخه شدن سلطنت در 

را  موردبحث ي، واژهگرفتهشيپت راهي ديگر را در . بارتولومه و كنكننديخاندان هخامنشي بدين واژه استناد م
كردند كه ترجمه  خاطرنشانترجمه كردند. آنتوان ميه و بنونيست ترجمه عبارت را پذيرفته، اما » اندرپشتپشت«

كه اين كلمه يك قيد و به  گويديخود واژه كماكان مبهم است. كنت در ترجمه و توضيح اين لغت چنين م
 يفارس ditفارسي باستان به معني دومين زمان و  duvitiyamاست و با واژه » ز ديگرييكي بعد ا« يمعنائ

به معني قبل از، پيش از، معني  يزن paranamسانسكريت برابر است. واژه  dvisميانه يكي است و احتمالًا با 
  .دهديم
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ده است. مشخصاً نام رسمي وي نبو همآنيگانه مورد در اين خصوص كوروش كوچك است كه  - ٨
قصد و نيت وي مبني بر  دهندهبازتابكه كوروش خود اين نام را بر خويش نهاد و شايد  كنديپلوتارك اشاره م

نامي «شورش عليه اردشير دوم باشد. گويا در ميان شاهان ايران اين رسم بوده است كه بعد از به تخت نشستن 
  باشد. مستثنااز اين قاعده  تواندي. كوروش كوچك نيز نمكردنديبراي خود انتخاب م» شاهانه
٩ - atradata باشد.» داده آتش«، »زاده آتش«يا » محافظ آتش«به معني  يدشا  

١٠ -argoste معني اين نام مشخص نيست. يدرستبه 

  باشد.» دارنده ارته«به معني  arte+baraاحتمالًا اين نام از دو جزء  - ١١
١٢ -agra-dates واژه از دو جزء  يناagra معني لبه، نوك، جلو، پيش (راندن، پيش راندن) و از  به

 كسي» نخست زاده«يا معادل  شدهدادهدر معناي آفريدن و خلق كردن آمده است و معني آن پيش  da ريشه
  ، باشد.آيديكه اوّل از همه به دنيا م

١٣ -Hutana اين اسم از دو جزء .Hu  به معني خوب وtana  يافتن است به معني دراز كردن و امتداد
به  Soxraو شايد به معني فرزند يا نسل نيك باشد. البّته بايد متذكر شد كه در كتيبه بيستون نام پدر هوتانه 

  كه احتمالاً صفتي براي فرناسپه باشد. سرخ آمدهمعني 
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