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مقدمه
از اواسط قرن نوزدهم كه مطالعات در خصوص تاريخ و تﻤدن ايران در نزد محققان غربي آغاز شد،
يكي از بزرگترين مشكلات پيش روي آنان جواب به اين سؤال اساسي بود كه اصولاً هﺨامنشيان كه
بودند؟ و چگونه توانستند چنين شاهنشاهي وسيعي را در ظرف مدّت كوتاهي ايجاد نﻤايند؟ وسعﺖ و
نحوه اداره شاهنشاهي هﺨامنشي بهقدري براي مورخين معاصر جذبه داشﺖ كه كﻤتر به مسائﻞ جزئي
نﻈر كردند و بيشتر هم خود را مصروف مباحثي ديگر نﻈير نحوه اداره اين شاهنشاهي و مسائﻞ سياسي
و غيره نﻤودند .چگونگي انتقال قدرت هﺨامنشي به داريوش از مهمترين مسائﻞ در بررسي تاريخ
آغازين سلسله هﺨامنشي اسﺖ .منابع پيش روي مورخ نﻈير كتب نويسندگان يوناني و كتيبههاي
پادشاهان هﺨامنشي تاكنون توسط محققان بسياري موردنقد و بررسي قرارگرفته اسﺖ ،اما اين مطالعات
در تاريخ هﺨامنشيان ،به چگونگي اين انتقال به روايﺖ صرف منابع متكي بوده و تحليﻞ و تفسيري با
رويكرد استدلالي بر آن نرفته اسﺖ.
برخي از اين مطالعات به مانند ريچارد فراي چنين نتيجه گرفتهاند كه تا يافتن منبعي جديد در اين
خصوص نﻤيتوان پاسﺨي قطعي داد  .(١)(Frye.2003.p:114).اما گﻤان ميرود كه چنين مطلبي
قابﻞبررسي نباشد ،چون از سوئي يافتن منبعي جديد در اين عصر در خصوص هﺨامنشيان تقريباً محال
به نﻈر ميرسد و از سوئي ديگر منابع و مﺂخذ يافﺖ شده نيز بهمانند الواح تﺨﺖ جﻤشيد – كه در ابتدا
تصور ميشد بسياري از ابهامات تاريخ هﺨامنشيان را روشن نﻤايد -تاكنون اطلاع تازهاي در اين
خصوص ارائه نكرده اسﺖ .بنابراين حﻞ مسﺌله تنها با رجوع به هﻤان منابع و مﺂخذ منوط ميگردد .در
اين خصوص طريقه رجوع محققان به منابع و زاويه ديد آنان به اين مسﺌله بسيار مهم اسﺖ .تقريباً تﻤام
محققان از زاويه ديدي يكسان به قضيه نگاه كردهاند .اكثر محققان براي حﻞ مسﺌله از داريوش و زمان
حكومﺖ وي شروع كرده و سپس به كﻤبوجيه و برديا و دسﺖآخر به كوروش پرداختهاند .حتّي كساني
كه شﺨص كوروش دوم برايشان مسﺌلهساز بوده اسﺖ ،بدين راه گام نهادهاند و اين امر عﻤدهترين علّﺖ
عدم روشن شدن مسﺌله اسﺖ .بنابراين براي درك اين مسﺌله شرحي قانعكننده و علﻤي براي آن ارائه
نﻤود .اين مقاله بر آن اسﺖ تا ضﻤن شناخﺖ صحيح خاندان هﺨامنشي تصويري نسبتاً پژوهشي )و نه
شعاري( از مسﺌله جابهجائي قدرت در دوره نﺨسﺖ هﺨامنشي ارائه كند.
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بازشناخت تاريخ )اختلاط در نام نقاط جغرافيايي -تفاوت كتيبههاي متقدم و
متﺄخر -تحميل نظر مستشرقان بر تحقيقات(
اقوام پارسي كه احتﻤال ًا در اواخر هزاره دوّم ق .م وارد فلات ايران شدند ،بهمرورزمان در سرزمين
فارس امروزي سكني گزيدند) .كامرون :١٣٧٤،ص  (١٠٦اولين اشارات تاريﺨي بدين اقوام در منابع
آشوري و متعلق به آشور باني پال و به سال  ٦٣٩ق.م اسﺖ) .داندامايف :١٣٨١ ،ص  ٢٠هﻤچنين شاپور
شهبازي :١٣٤٩ ،صص  (٣٢-٣٣آشورباني پال كه در پي تهاجم خود توانسﺖ سرزمين ايلام را تسﺨير
نﻤايد و به مرزهاي فارس امروزي برسد ،با اقوام پارسي برخورد نﻤود .كوروش )اول( كه از وي بهعنوان
شاه پارسوا در كتيبه پيروزي آشور باني پال نامبرده شده اسﺖ ،اولين فرد از خاندان شاهي پارس اسﺖ
كه بهطور آشكار اسم وي در منابع آمده اسﺖ .آشور باني پال ميگويد كه ....» :كوروش پادشاه سرزمين
پارسوا پيروزيهاي شكوهﻤندانهام بر ايلام را شنود و دانسﺖ كه چه سان به كﻤك سرورانم آشور
 Ashurو بﻞ  Belو نبو  ،Nebuخدايان بزرگ ،چون سيﻞ ايلام را زيرورو كردم .او پسر مهتر خود
اروكو  ARUKKUرا با باج به نينوا پايتﺨﺖ من فرستاد و فرمانبرداري نﻤودThompson, ) «.
 (٢)(1933, pp:95 -98 & weidner 1931p:13استوانه كوروش دوّم در بابﻞ و هﻤچنين
برخي اسناد ديگر بابلي وجود شﺨصي بدين نام را در سلسله نسب كوروش دوم تﺄييد ميكند .كوروش
در استوانه مشهور خود نسبش را چنين ذكر ميكند ....» :من كوروش ،شاه جهان ،شاه بزرگ ،شاه
نيرومند ،شاه بابﻞ ،شاه سومر و اكد ،شاه چهارسوي جهان ،پسر كﻤبوجيه ،شاه بزرگ ،شاه شهرانشان،
نوه كوروش شاه بزرگ ،شاه شهرانشان ،نتيجه چيشپيش شاه بزرگ ،شاه شهرانشان ) .«.......رجبي ،ج
 :٢صص  ،١٤١-١٤٠هينتس :١٣٨٠،صص  ،١٢٤-١٢٢داندامايف :١٣٨١ ،صص (٢١-٢٠
بسياري از نويسندگان بر مبناي اين نسبشناسي ارائهشده ،اقدام به ساخﺖ فرضياتي در خصوص
شاهان نﺨستين سلسله هﺨامنشي نﻤودند و ضﻤن خلط اين نسبشناسي با شجره نسب ارائهشده توسط
داريوش يكم در كتيبه بيستون ،بدين نتيجه رسيدند كه اين دو سلسله نسب درواقع معرف يك خاندان
واحد اسﺖ) .هينتس :صص  ،٦٦-٦٧رجبي :ص  ،٢٠٠داندامايف :صص  .(٢١-٢٣البتّه اختلافاتي كه در
اين روايات وجود دارد ،بسيار پيچيده اسﺖ .هﻤانطور كه در كتيبه آشور باني پال آمده ،كوروش )اول(
پادشاهانشان ذكرشده اسﺖ .عدم توجه به اين اختلاف باعث گرديد تا برخي از محققان بدين گﻤان
رهنﻤون شوند كه پارسوماش ،انشان و پارسه هر سه معرف يك سرزمين ،يعني سرزمين پدري اجداد
كوروش اسﺖ) .كامرون :١٣٧٤ ،ص  (٣) (٣٠اما اكتشافات جديدي كه در تپّه مليان واقع در ٣٦
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كيلومتري شﻤال غربي شيراز امروزي صورت گرفته ،بر نﻈريات سابق تشكيك وارد نﻤوده اسﺖ .اين
اكتشافات بهدرستي روشن نﻤود كه تپّه مليان درواقع هﻤانانشان ذكرشده در منابع ايلامي ،بابلي و
آشوري اسﺖ و با پارسه  pârsaبعدي مطابق اسﺖ و درواقع نامانشان صورت قديﻤيتر منطقه پارسه
بوده اسﺖ كه اين نام بعد ًا در زمان تسلط پارسها بهمرورزمان به بوته فراموشي سپردهشده اسﺖ.
) (Hansman,1981 pp:103. 107اما كوروش )اول( در كتيبه آشور باني پال پادشاه پارسوا
ناميده شده اسﺖ .براي تشﺨيص اين مكان جغرافيايي نيز بعد از مدّتها اختلاف ميان باستان شناسان
در آخر دشﺖ ماهيدشﺖ در زاگرس مركزي بهعنوان مكان اصلي پارسوا – پارسوماش ،بارسوا –
مشﺨص گرديد) .ايﻤانپور :١٣٨٢،صص  (٣٧-٣٩برخي از مورخين با توسﻞ به نﻈريه لوين  Levineو
در جهﺖ ارتباط دادن پارسوا با انشان ،سعي در يكي دانستن اين مناطق از طريق وسعﺖ بﺨشيدن بر
منطقه جغرافيائي دشﺖ ماهيدشﺖ و پارسواي مذكور دارند كه البتّه دلايﻞ ايشان بههيچوجه قابﻞپذيرش
نيسﺖ) .هﻤانجا( به نﻈر ميرسد كه منابع آشوري بهدرستي كوروش )اول( را پادشاه پارسوا دانستهاند و
از اين امر ميتوان نتيجه گرفﺖ كه اقوام پارسي تحﺖ تابعيﺖ و رهبري وي بهمرورزمان و در اﺛر فشار
دولﺖهاي بينالنهرين هرچه بيشتر به درون فارس امروزي عقب نشستهاند و دسﺖآخر در منطقه انشان
 /پارسه مستقرشدهاند.
اين اولين مرحله از بازشناخﺖ تاريخ هﺨامنشيان در سالهاي آغازين تشكيﻞ آن اسﺖ .انشان كه
در دورههاي بعد صرف ًا نام پارسه  pârsaرا بر خود گرفﺖ ،منطقه وسيعي در مركز ايران را شامﻞ ميشد
كه از شرق به كرمانيا و از جنوب به سواحﻞ خليجفارس و مرزهاي ايلام ،منتهي ميگرديد.
) (Hansman.pp: 103-104سير استقرار اين اقوام ظاهراً بسيار آرام و بهدوراز جنگ و جدال
صورت گرفته و چنانچه از منابع ايلامي برميآيد ،پادشاهان اين سرزمين مﺨالفتي با ورود اين عناصر
جديد ننﻤودند) .داندامايف :١٣٨١،صص  .(٢٣-٢٤هرودت قبيلههاي پارسي را  ١٠قبيله ذكر ميكند كه
در مناطق مﺨتلف ايالﺖ پارس سكونﺖ داشتند (Herodotus.1946.p:74) .گزنفون ضﻤن شرح
تعليم و تربيﺖ فرزندان پارسي متذكر ميشود كه »پارسيان دوازده طايفه بودند« )گزنفون :١٣٤٣،ص
 (٤)(٥در تاريخ هرودت و ديگر منابع اسامي برخي از اين قبايﻞ عبارتاند از :پاسارگادي ،ماسپيي ،پتيش
خوري ها ،مغها ،كرتيها و مرديها .استرابون در جغرافياي خود قبيلههاي پارسي ساكن در سرزمين
پارس را چنين برميشﻤارد» :قبيلههاي كه در اين سرزمين )پارس( زندگي ميكنند پتيش خوري ها و
هﺨامنشيان و مغهايند .مغها با تعصب و حرارت دنبال زندگي والاترند اما كرتيها و مرديها
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راهزناند«) .استرابو :١٣٨٢،ص  (٣١٧هﻤچنين بر اساس الواح ايلامي باروهاي تﺨﺖ جﻤشيد از قبيلهاي
بنام مارافيها – كه بهصورت ماراپيوش ضبطشده اسﺖ –يادشده اسﺖ) .داندامايف :١٣٨١،ص (٥) .(٣٢
از اين ميان قبيله پاسارگادي سرآمد تﻤام قبايﻞ بوده و رياسﺖ بر ديگر قبايﻞ را داشته اسﺖ كه
خاندان هﺨامنشي معﻈمترين خاندان اين قبيله بوده و نهتنها در كﻞ منطقه بلكه در سرزمين مادري
يعني پارس نيز داراي موقعيﺖ مﻤتازي بوده اسﺖ) .بريان :١٣٧٧،صص  (٥١٨-٥٢٣تقريباً اكثر مورخان
معتقدند كه پادشاهان هﺨامنشي هﻤگي متعلق به اين قبيله پاسارگادي و خاندان هﺨامنشي هستند .اين
سﺨن را حتّي كتيبه بيستون داريوش نيز تﺄييد ميكند (Kent,1953pp:116-117).اما بايد دقّﺖ
نﻤود كه آيا داريوش صفﺖ »هﺨامنشي« را براي معرفي خاندان خود بكار ميبَرَد و يا اينكه خاندان
كوروش را هم مشﻤول اين تعريف مينﻤايد .از منابع يوناني نﻈير هرودت ،گزنفون و كتزياس اطلاعي در
خصوص قبيله كوروش به دسﺖ نﻤيدهد .هرودت كوروش را فرزند كﻤبوجيه »پادشاه پارس« ميداند و
گزنفون نيز كﻤبوجيه را »شاه پارس« ذكر ميكند) .گزنفون :١٣٤٣،ص  (٦)(٤اسناد بابلي و آشوري نيز
كﻤكي به تنوير مطلب نﻤيكنند و اجداد كوروش را صرفاً »شاه درانشان« معرفي ميكنند) .شاپور
شهبازي :١٣٤٩،صص  :٣٢-٣٣رجبي :١٣٨٠،ص  (١١٠تنها منابعي كه به كوروش و خاندانش – آنهم
نه بهصراحﺖ – لقب هﺨامنشي اعطا ميكند ،كتيبههاي پادشاهان هﺨامنشي و بﺨصوص كتيبه
بيستون اسﺖ.
اكنون اين فرض قوت ميگيرد كه كتيبههاي بسيار كوچك كه اين نوع نسب را تﺄكيد ميكنند،
بعداً و در زمان سلطنﺖ داريوش يكم و يا اردشير دوم هﺨامنشي و بهمنﻈور كسب مشروعيﺖ نگاشته
شده اسﺖ) .رجبي :١٣٨٠،صص  ،٢٠١-٢٠٢شاپور شهبازي :صص  (٣٣-٣٤البتّه بايد دقﺖ نﻤود كه
وجود لفظ »هﺨامنشي« در اﺛر هرودت نبايد اين تصور را ايجاد نﻤايد كه اين خاندان از قديم و تحﺖ
يك شاكله مشﺨص و معين وجود داشته اسﺖ و ميبايسﺖ به زمان نگارش »تواريخ« هرودت نيز دقﺖ
نﻤود .وي در زمان سلطنﺖ خشايارشا اقدام به نوشتن كتاب خود نﻤود و تقريباً يك قرن از حوادث اصلي
كه آنها را روايﺖ ميكرده ،فاصله داشﺖ و اين مدّت زمان كافي براي جا افتادن اين مفهوم جديد در
قاموس سياسي هﺨامنشيان بود) .بريان :١٣٧٧،ص  (٥١٨داريوش كه در كتيبه بيستون خود را يك
هﺨامنشي معرفي ميكند و در توجيه اين مطلب ميگويد كه» :داريوش شاه گويد ،به اين دليﻞ ما را
هﺨامنشي مينامند كه از ديرگاهان آزاده بوديم كه از ديرگاهان تﺨﻤه ما از شاهان بود«.
) (Kent,1953.p:117داريوش در اينجا با استناد به يك شجرهنامه خود را هﺨامنش و خود را
نهﻤين شاه ميداند كه يكي بعد از ديگري به سلطنﺖ رسيدهاند (ibid) .كه در قياس آن با ديگر
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دادههاي تاريﺨي نﻈير منابع آشوري و بابلي در صحﺖ اين گفتهها ترديد به وجود ميآيد.
)لوكوك :١٣٨٢،ص  ،٧٢رجبي :١٣٨٠،ص  ،١٠٢هينتس :١٣٨٠،صص (٦٦-٦٧
داريوش در ابتداي كتيبه بيستون نسب خود را چنين برميشﻤارد» :داريوش شاه گويد پدر من
ويشتاسپ ،پدر ويشتاسپ آرشامه ،پدر آرشامه ،آريارمنه پدر آريارمنه چيش پيش ،پدر چيش پيش
هﺨامنش )بود(« (Kent,1953.p:116) .در نﻈري به اين شجرهنامه كه فقط يك نام مشترك –
در قياس با شجرهنامه كوروش دوم – در آن وجود دارد و آن نام چيش پيش دومين فرد در اين
شجرهنامه اسﺖ ،موجب خيالپردازي مورخان در اين زمينه را فراهم نﻤوده اسﺖ .آنان بدون آوردن حتّي
يك دليﻞ و مدرك چنين عنوان ميكنند كه چيش پيش جد اعلي كوروش دوم و داريوش يكم بوده
اسﺖ و در زمان وي و يا احتﻤال ًا پسران وي يعني آريامنه و كوروش )اول( قدرت اين خاندان به دو شاخه
تقسيمشده و هركدام از اين برادران قسﻤتي از ايالﺖ پارس را مركز حكومﺖ خود قرار داده و دسﺖآخر
شاخه كوروش به سبب قدرت روزافزون خود بر ديگر شاخه مسلط شده و پادشاهان اين سلسله تا
كﻤبوجيه دوم پسر كوروش از شاخه بزرگتر خاندان هﺨامنشي ميباشند) .رجبي ،صص ،٢٠٢-٢٠٣
هينتس :صص  (٦٦-٦٧اين فرضيه دو شاخه بودن خاندان هﺨامنشي نﻈر مورخان و زبان شناسان
غربي بوده و آن هم ناشي از ترجﻤه بسيار بد قسﻤﺖ كوچكي از كتيبه بيستون اسﺖ) .داندامايف:١٣٨١،
صص  (٢٤- ٢٥اين مورخان چون به دوشاخه بودن خاندان هﺨامنشي تﺄكيد و هﻤيشه با اين پيشفرض
به سراغ منابع ميرفتند ،كلﻤات نامفهوم كتيبه بيستون را با توجّه به سليقه و رأي خود تفسير مينﻤودند.
داريوش در سطرهاي  ١٠و  ١١ستون يكم كتيبه بيستون پسازآنكه عنوان ميكند  ٨تن از خاندان وي
قبل ًا شاه بودهاند چنين ميگويد ....» :من نهﻤين )هستم( پشﺖاندرپشﺖ ما شاهان بوديم«.
) (Kent,1953.p:117مشكﻞ اساسي اين جﻤله كلﻤه  duvitaparanamاسﺖ كه براي چندين
دهه آن را »در دوشاخه« ترجﻤه ميكردند .اما اكنون بهدرستي مشﺨصشده كه اين ترجﻤه غلط بوده
اسﺖ (٧)(Kent.p:192) .داريوش در اين كتيبه چندين بار از تركيب ) amâxam taumâخاندان
ما( براي نشان دادن يك مجﻤوعه استفاده ميكند (Kent,pp:117-133) .مجﻤوعهاي كه
نشاندهنده وجه تﻤايز خاندان وي از ديگر خاندانهاسﺖ .بايد توجّه نﻤود كه داريوش در هﻤان آغاز
كتيبه با ذكر شجرهنامه و آوردن نام »هﺨامنش« بهعنوان نياي خود اين مجﻤوعه را كاملاً واضح و
روشن در برابر ديد محققان نﻤيگذارد .وي در ادامه كتيبه پس از شرح سرزمينهاي زير سلطهاش و
تﺄكيد بر اينكه اين پادشاهي را اهورامزدا به وي اعطاء نﻤوده ،وارد مباحث تاريﺨي ميشود و در
سطرهاي  ٢٨و  ٢٩ستون يكم كوروش دوم و كﻤبوجيه پسرش را از خاندان خود ذكر ميكند .وي
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داستان گﺌوماتاي مغ را چنين آغاز ميكند .......» :كﻤبوجيه نام ،پسر كوروش از خاندان ما ،او در اينجا
شاه بود  (ibid) .«.......بنابراين براي نﺨستين بار با اين جﻤله تﺄكيد ميشود كه كوروش و داريوش از
ي ك خاندان هستند .اما بايد توجّه داشﺖ كه اين داريوش اسﺖ كه چنين ادعايي ميكند و به غيرازاين
مدرك هيچ شاهدي ديگر بر صحﺖ اين سﺨن نيسﺖ .در ﺛاني پس از بررسي محتواي متن كتيبه
بيستون و كتيبههاي كوروش دوم در دشﺖ مرغاب و هﻤچنين كتيبههاي آرشامه و آريارمنه در هﻤدان
بايد بااحتياط بيشتري به گفتههاي داريوش نﻈر انداخﺖ(ibid) .
هﻤانطور كه ميدانيم كوروش در هيچ جا اشارهاي به »هﺨامنش« بهعنوان جد اعلي خود نﻤيكند.
)رجبي :١٣٨٠،صص  ،١٤٠- ١٤١هينتس :١٣٨٠،صص  (١٢٢-١٢٤هرودت نيز هيچگاه براي كوروش–
علي رغم اينكه بسياري از مورخان بدان توجّه ننﻤودهاند  -چنين نيايي را قائﻞ نيسﺖ .هرودت از
هنگاميكه شروع به سﺨن گفتن در خصوص كوروش و داستان تولد و بزرگ شدن وي ميكند ،در چند
جا به پدران كوروش اشارات بسيار موجزي ميكند .اولين اشاره به نسب كوروش در داستان خواب
استياگ و شوهر دادن ماندانا به كﻤبوجيه پارسي اسﺖ .وي پدر كوروش را چنين توصيف ميكند......» :
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) .«....در ادامه داستان ،هرودت نام پدربزرگ كوروش – كه با وي
هﻤنام اسﺖ – را نيز ذكر ميكند (Herodotus, p:59) .در داستان مهرداد شبان كه بهحكم استياگ
مﺄمور كشتن كوروش كودك ميشود ،ميتوان فقط سلسله نسب كوروش را تا دو نسﻞ قبﻞ ديد و چنين
ترسيم نﻤود -١ :كوروش دوم -٢.كﻤبوجيه پارسي -٣ .كوروش ) .(ibidاينكه در اينجا بهدرستي نسب
كوروش كه از نقﻞ يك چوپان شاهي در خارج از شهر روايﺖشده ،بسيار جالبتوجه اسﺖ و شايد نشانه
آن باشد كه كوروش به سبب داشتن نسبي والا از هﻤان ابتدا معروف بوده اسﺖ و خاندان وي را هﻤه
ميشناختهاند .نكته جالبتر اينكه مهرداد چوپان از كوروش )اول( بالاتر نﻤيرود و ديگر افراد بالاي
سلسله نسب را ذكر نﻤيكند (ibid) .آيا ميتوان چنين استنباط كرد كه اولين فرد معروف اين خاندان
كه توانسﺖ اسمورسﻤي براي خود فراهم و باعث آوازه قوم پارسي گردد ،هﻤان كوروش )اوّل( اسﺖ؟ و
از زمان وي دوران ترقّي و اوج قوم پارسي آغاز ميگردد ،بهنحويكه حتّي چوپانهاي صحرانورد كه در
خارج از شهرها و در مراتع زندگي ميكنند ،بهدرستي نسب و فرزندان او را ميشناسند؟
نكته جالب ديگر اين اسﺖ كه هيچ تﺄكيدي بر هﺨامنشي بودن كوروش يا پدرانش در اين
داستانها وجود ندارد و هﻤانطور كه ديديم كﻤبوجيه پدر كوروش فقط »يك پارسي شريف و والا
نسب« معرفي ميگردد (Herodotus, p:57) .اولين باري كه نام »هﺨامنش« بهعنوان يك دودمان
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و نسب از زبان هرودت خارج ميگردد ،در داستان حﻤله كوروش به ماساگتها اسﺖ .وي ميگويد....» :
هنگاميكه كوروش در سامان ماساگتها در خواب بود ،پسر ويشتاسپ را در خواب ديد كه دو بال در
شانه اوسﺖ كه يك بالش بر آسيا و بال ديگرش بر اروپا سايه انداخته اسﺖ .فرزند ارشد ويشتاسپ نواده
ارسامس )آرشامه( از دودمان هﺨامنشي نامش داريوش و در آن موقع بيسﺖساله بود و هنوز به سن و
سال خدمﺖ نﻈامي نرسيده بود (Herodotus, p:99) .«.......هرودت در اينجا صفﺖ »هﺨامنشي«
را براي داريوش و دودمان وي بكار ميبرد و براي كوروش و خاندانش فقط از لفظ »پارسي« استفاده
ميكند .در اينكه هرودت شﺨص »هﺨامنش« را ميشناخته هيچ شكي نيسﺖ .در نﻈر هرودت
هﺨامنش يك نياي بزرگ براي خاندان سلطنتي ايران آن زمان بوده اسﺖ) .شاپور شهبازي :١٣٤٩ ،ص
 (٣٨هرچه بيشتر در گفتار هرودت دقّﺖ شود ،دريافﺖ اين مطلب كه وي هيچگاه براي خاندان كوروش
لفظ »هﺨامنشي« را نياورده اسﺖ و درنهايﺖ در داستان مرگ پراكساپس ،نديم كﻤبوجيه» ،هﺨامنش«
را سلف كوروش به لحاظ پادشاهي ميداند و نه بيشتر (Herodotus,p:64) .آسانتر ميشود و از
سوئي ديگر او )هرودت( بهوضوح صفﺖ »هﺨامنشي« را براي تﻤايز ميان خاندان داريوش با ديگر
خاندانها بكار ميبرد .رابطهي ميان كوروش و هﺨامنش را ميتوان از لابهلاي سﺨنان هرودت يافﺖ .در
اين خصوص گزنفون و كتزياس اطلاعاتي ارائه نﻤيكنند .گزنفون هﻤهجا از كﻤبوجيه پدر كوروش
بهعنوان »پادشاه پارسيان و تﻤام مردم پارسي« نام ميبرد) .كتزياس :١٣٨٠،ص  ،٤٠گزنفون:١٣٤٣ ،
ص  (٤نويسندگان متﺄخرتر نﻈير الين ،استرابو ،يوستي ،نيكولاي دمشقي و غيره نيز بيشتر به ذكر كليات
بسنده ميكنند .الين گرچه هﺨامنش را ميشناسد و در كتابش از او بهعنوان يك فرد استثنايي كه
توسط يك عقاب پرورشيافته نام ميبرد ،اما هيچ اشارهاي به وجود رابطهي ميان كوروش و هﺨامنش
نﻤيكند (Aelien,1953,pp:39-41) .اما دو اشاره در نﻈر هرودت باقي ميماند كه اندكي مبهم
اسﺖ و آن دو داستان نيز به دوران پادشاهي كﻤبوجيه برميگردد .در كتاب سوم كه اختصاص به حﻤله
كﻤبوجيه به مصر دارد ،در هﻤان ابتداي سﺨن هرودت كاساندانه مادر كﻤبوجيه و هﻤسر كوروش را يك
»هﺨامنشي« ميخواند .وي روايﺖ ميكند كه مصريان ادعا ميكنند ،كﻤبوجيه فردي مصريتبار و پسر
نيتيتس دختر آپيرس فرعون مصر و كوروش پارسي اسﺖ .وي ضﻤن رد اين ادعا بار ديگر نسب
كﻤبوجيه را چنين ميآورد ....» :و دوما اينكه كﻤبوجيه پسر كاساندانه دختر فرناسپه يك هﺨامنشي
اسﺖ« (Herodotus,p:175) .هرودت در جريان مرگ كﻤبوجيه و سﺨنان وي در بستر مرگ كه
خطاب به بزرگان پارسي اسﺖ ،يكبار ديگر نام خاندان هﺨامنشي را به زبان ميآورد .در اين گفتار
كﻤبوجيه پس از ذكر اينكه غاصب حكومﺖ برادرش برديا نيسﺖ ،بلكه مغي مادي اقدام بدين كار نﻤوده
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و توصيه بر اينكه هرچه سريعتر بايد اقدام نﻤود و نيز اينكه عﻤر وي رو به پايان اسﺖ و طبق گفته
هاتف در اينجا خواهد مُرد ،حكومﺖ بعد از خود را به افرادي از نسﻞ و تبار هﺨامنش ميسپارد .وي
خطاب به اين بزرگان چنين ميگويد ...» :با عنايﺖ به خداياني كه حافظ خاندان پادشاهي ما هستند،
رهبري را من به هﻤه شﻤا ميسپارم مﺨصوص ًا به كساني از هﺨامنشيان كه در اينجا حاضرند.«....
) (ibid, p: 64اين سؤال مطرح اسﺖ كه به چه علﺖ كﻤبوجيه حكومﺖ بعد از خود را به دسﺖ
هﺨامنشيان ميسپارد و آيا اين سﺨن ساختهوپرداخته ،آيندگان بعد از كﻤبوجيه نيسﺖ؟
حقيقﺖ اين اسﺖ كه اين معﻤا احتﻤال ًا در شناخﺖ كاساندانه و خاندان وي حﻞ ميشود .كاساندانه
دختر فرناسپه يكي از بزرگان پارسي و مشﺨصاً يك هﺨامنشي بوده و هرودت در چند جا عنوان
»هﺨامنشي« را براي فرناسپه بكار ميبرد و وي را »يكي از تواناترين نجباي ايران« مينامد.
) (Herodotus,p:204و از سوئي ديگر هوتانه  Hutânaپسر اين فرد اولين كسي اسﺖ كه بر ضد
برديا  /گﺌوماتا عﻤﻞ كرده و دسﺖ وي را رو ميكند (ibid) .پس كاساندانه مادر كﻤبوجيه و برديا و
خواهر هوتانه اسﺖ و عﻤل ًا وي بر ضد خواهرزاده خود يعني كﻤبوجيه اقدام ميكند .در محفلي كه بعد از
سقوط برديا  /گﺌوماتا ميان هفﺖ يار پارسي صورت ميگيرد ،هوتانه بدترين توهينها را نثار كﻤبوجيه و
طرز حكومﺖ وي ميكند و تﻤام اعﻤال وي را ناشي از جنون و ديوانگي ميداند .وي دوران حكومﺖ
كﻤبوجيه و برديا  /گﺌوماتا را چنين توصيف ميكند .........» :شﻤا خود بهتر ميدانيد كه فزوني قدرت و
غرور چگونه كار كﻤبوجيه را تباه ساخﺖ و هﻤان وضع و حال را هم در دوره گﺌوماتاي مغ به رأيالعين
ديديد (Herodotus,pp:211-212) .«....در عﻤلياتي كه بر ضد برديا  /گﺌوماتا صورت گرفﺖ،
فيديﻤا دختر هوتانه نيز نقش مهﻤي را ايفا كرد .وي كه نﺨسﺖ هﻤسر كﻤبوجيه و سپس برديا  /گﺌوماتا
بود ،اطلاعات مهﻤي را به رهبران عﻤليات داد و در ازاي خوشخدمتي بعد ًا در سلك زنان داريوش قرار
گرفﺖ و خاندان هوتانه بهعنوان »يگانه خاندان آزاد در سراسر ايران« صاحب قدرت و نفوذ
بيحدوحصري گرديد (ibid) .اينكه چه عاملي باعث گرديد هوتانه از طرفداري و حﻤايﺖ كﻤبوجيه و
برديا دسﺖ بكشد و در جريان انتقال قدرت ،خواهرزادههاي خود را تنها بگذارد و اينكه چرا وي حاضر
گرديد حكومﺖ به داريوش و نه به شﺨص خويش برسد ،مسﺌله مهﻤي اسﺖ كه بايد بدانها پرداخﺖ.
اين هفﺖ يار پارسي مسلﻤ ًا هﻤگي از خاندان هﺨامنشي بودهاند ،زيرا صفﺖ هﺨامنشي در كتيبه بيستون
براي تكتك آنها ذكرشده اسﺖ (Kent,1953,p:130) .در ﺛاني بعد از به قدرت رسيدن داريوش
هركدام صاحب پسﺖ و مقام والايي در ايران شدند و جايگاه و منزلﺖ رفيعي را كسب نﻤودند بهنحويكه
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ميتوان گفﺖ تقسيم قدرت پارسيان در ميان اين هفﺖ خانواده به نحو مطلوبي صورت گرفﺖ) .بريان،
 :١٣٧٧صص (٢٦٤-٢٦٥
طبق گفته هرودت ،نام پدر و پدربزرگ كوروش دوّم را از روي استوانه وي و ديگر منابع بابلي بانام
چيشپيش بهعنوان جد اعلي اين خانواده دانسته ميشود .گرچه از هﻤان ابتدا بر سر نامهاي خاندان
كوروش اختلاف وجود دارد .از مدّتها قبﻞ و بر اساس سﺨن كتزياس گﻤان ميكردند كه نام كوروش با
خورشيد از يك ريشه اسﺖ) .كتزياس :١٣٨٠ ،صص  (spiegel,1871,p:271/٢٢-٢٦وقتي اين
نامها بانامهاي خاندان داريوش مقايسه شوند ،چنين به نﻈر ميآيد كه بعد از به قدرت رسيدن داريوش
اين اسامي در ميان خاندان سلطنتي كﻤتر تكرار گرديده اسﺖ) .پلوتارك :١٣٧٩،ص  (٤٧٨اين انقطاع
خود حكايﺖ از يك تحول در ساختار حكومﺖ هﺨامنشيان دارد و نشاندهنده آن اسﺖ كه خانواده حاكم
در قياس با خانواده قبلي به سنﺖهاي آريايي خود را پايبندتر نشان دادهاند(Kent, 1953.p:117) .
پس ميتوان گفﺖ كه ميان اين دو خانواده متقدم و متﺄخر تفاوتهايي وجود داشته اسﺖ .در خصوص
نسب كوروش ،منابع قديﻤيتر نﻈير هرودت و گزنفون كﻤكي به ما نﻤيكنند و چنين مينﻤايد كه اينان
اطلاعات دقيقي از ساختار داخلي قبايﻞ پارسي نداشتهاند و تﻤام ايرانيان را با صفﺖ »پارسي« و يا
»مادي« ناميدهاند .اما استرابون از مورخين متﺄخرتر گره اين مسﺌله را براي ما ميگشايد .وي در
»جغرافياي« خود اشارات جالبي در خصوص نام و خاندان كوروش دارد كه نسبﺖ به ديگر مورخين
متفاوت اسﺖ و برخي از محققان معاصر – به خاطر دور بودن وي از زمان كوروش – به سﺨنان او
بهاي چنداني ندادهاند .استرابون گرچه مورخ قرن اوّل ق.م اسﺖ ،اما بيشتر مطالب وي در خصوص
هﺨامنشيان از كتزياس اخذشده اسﺖ .وي در اكثر موارد منبع مورداستفاده خود را ذكر ميكند و در اين
خصوص نيز وي – باواسطه يا بيواسطه – اين سﺨنان را از »پرسيكاي« كتزياس اخذ نﻤوده اسﺖ.
) (Strabo,1954,p:165هرودت در مبحث مربوط به كودكي كوروش بيان ميكند كه در خصوص
وي چهار روايﺖ وجود داشته و وي معقولترين و درعينحال صحيحترين آن را نقﻞ ميكند.
) (Herodotus,pp:64.65در خصوص آن سه روايﺖ ديگر نيز اطلاعاتي در دسﺖ اسﺖ كه قابﻞ
توجّه ترين آنها روايتي اسﺖ كه كتزياس نقﻞ ميكند .اين روايﺖ كه از طريق نيكولاس دمشقي و
ژوستن و سپس استرابون به ما رسيده ،از بيخ و بن با روايﺖ هرودت متفاوت اسﺖ) .رجبي ١٣٨٠،ج :٢
صص  (٨٨-٩٩اين روايﺖ كه به نﻈر ميرسد رگههاي از حقيقﺖ را به هﻤراه دارد ،توجّه و بررسي
بيشتري را ميطلبد .بر طبق اين روايﺖ پدر كوروش مردي بنام اترداتس  ،(٩) atradatesاز قبيله
مَردها  Mardeيكي از فقيرترين اقوام پارسي اسﺖ كه براﺛر فقر اقدام به راهزني ميكند و مادر وي
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ارگوسته  argosteبه بزچراني مردم مشغول اسﺖ .كوروش كه در اين خانواده فقير زندگي ميكند،
براي پيشرفﺖ و تعالي به هگﻤتانه پايتﺨﺖ مادها ميرود و در آنجا به پيشكاري مردي به نام ارتامبرس
 artembaresكه در دربار آستياگ سﻤﺖ مهم ساقيگري شاه را بر عهده داشته ،ميرسد .سپس
كوروش به دربار آستياگ راه مييابد و بعد از مدتي به سرداري سپاه ميرسد و با شورشي عليه آستياگ
حكومﺖ وي را منقرض ميكند .خيالي بودن اين داستان باعث گرديده تا مورخين نسبﺖ به تﻤام
اطلاعات آن با ديدهي ترديد نﻈر كنند و روايﺖ هرودت را معتبرتر بدانند.
مَرديها يكي از قبايﻞ چادرنشين پارسي بودند كه شغﻞ اصلي آنان دامداري و شايد هم اندكي
كشاورزي بوده اسﺖ .اين قبيله به سرسﺨتي و عدم انقياد مشهور بوده و سربازان آنان از جنگاورترين
سربازان پارسي به شﻤار ميآمدند .استرابون نيز قبيله مرديها را از قبايﻞ درجه دوّم پارسي و شغﻞ اكثر
آنان را »راهزني« ميداند (Strabo,p:165) .محققان جديد بدين دليﻞ تحﻤيﻞ مستشرقان غربي و با
اين احتﻤال كه سرسلسله هﺨامنشيان نﻤيتواند از يك قبيله درجه دوّم باشد ،اين روايﺖ را رد نﻤوده و
آن را ساختهوپرداخته كتزياس ميدانند) .رجبي ،١٣٨٠،ج  :٢ص  ٨٠به بعد( اما هرودت گفته كه شﺨص
كوروش در ابتداي داراي اين نام نبوده اسﺖ و در مدتي كه در خانواده مهرداد چوپان زندگي ميكرد و
به نامي ديگر خوانده ميشد .اين اطلاعات با روايﺖ استرابون تكﻤيﻞ ميشود .وي ضﻤن شرح و توضيح
سرزمين پارس بيان ميكند كه نام اصلي كوروش اگرَداتيس  (١٢)agra-datesبوده اسﺖ كه بعد ًا به
كوروش تغييريافته .اين سﺨن از سوئي منحصربهفرد و از سوئي ديگر با گفته هرودت كه ميگويد
كوروش در كودكي بدين نام خوانده نﻤيشده ،قابﻞتﺄييد اسﺖ .حال با روايتي ديگر در خصوص قبيله
كوروش كه او را نه يك هﺨامنشي و از خاندان پاسارگادي ،بلكه متعلق به خانوادهاي از قبيله مرديها
ميداند ،موضوع شكﻞ جديدي به خود ميگيرد .هرودت هيچگاه لفظ »هﺨامنشي« را بهطور مستقيم
براي كوروش نﻤيآورد .وي در اين راستا ضﻤن وصلﺖ نﻤودن با كاساندانه دختر فرناسپه از خاندان
هﺨامنشي ،ارتباطي سببي با اين خاندان برقرار نﻤود و بدين طريق حﻤايﺖ اين خاندان را به دسﺖ آورد.
گﻤان ميرود كه ارتباط كوروش با اين خاندان فقط بدين شكﻞ رويداده باشد .بنابراين كﻤبوجيه و ديگر
فرزندان كوروش ،از طرف مادرشان هﺨامنشي محسوب ميشوند (Herodotus,p:102) .وابستگي
كوروش به قبيله مرديها و ارتباط سببي با خاندان هﺨامنشي را ميتوان بهعنوان يك فرضيه جديد در
تاريخ هﺨامنشيان مطرح نﻤود .در تﺄييد اين فرضيه نيز ميتوان شواهدي از سﺨنان داريوش در كتيبه
بيستون و ديگر كتيبههاي شاهان هﺨامنشي و حتي آﺛار مورخان يوناني يافﺖ .تﺄكيد بيشازحد داريوش
و جانشينانش بر آوردن نسب خود و رساندن آن به هﺨامنش نوعي ابراز جدائي از شاخه كوروش را تﺄييد
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ميكند (Kent,pp:116-117) .در سلسله نسب داريوش ،كوروش و خاندان وي هيچ جايگاهي
ندارند .در كتيبه بيستون داريوش حتّي براي كوروش لقب شاهنشاه را – كه مطﻤﺌن ًا لايق آن بود –
نياورده اسﺖ و بسيار ساده از سلطنﺖ كوروش و كﻤبوجيه بهمثابه حاكﻤاني جزء ميگذرد .وي در بند
 ٢٨-٢٩كتيبه بيستون در خصوص سلطنﺖ كﻤبوجيه چنين ميگويد » ......كﻤبوجيه نام پسر كوروش از
خاندان ما ،او در اينجا شاه بود  (ibid) .«....اينطور سﺨن گفتن از سلطنﺖ كﻤبوجيه و بردن نام
كوروش ،خود نشان از تغييرات شگرفي دارد كه در شاكله خاندان حاكﻤه رخ داده اسﺖ .داريوش پس از
رسيدن به قدرت ،تعريف جديدي از خاندان حاكﻤه يعني هﺨامنشي ارائه داد كه تا آن زمان سابقه
نداشﺖ) .بريان :١٣٧٧،صص  (٢٦٩- ٢٧١وي در اين راستا ارتباط خود با خانواده كوروش را بهطور
كامﻞ قطع نكرد و با دو تن از دختران كوروش و هﻤچنين دختر كﻤبوجيه جهﺖ كسب مشروعيﺖ بيشتر
وصلﺖ نﻤود (Herodotus,p:215) .وي هﻤچنين ضﻤن حفظ احترام نسبﺖ به كوروش ،وي را در
تقابﻞ با كﻤبوجيه قرار داد و شﺨصيﺖ كﻤبوجيه را در حد يك فرد »مجنون« ،خشن و سفاك پايين
آورد) .داندامايف :١٣٨١ ،ص  (١٣٨رفتار كﻤبوجيه با خاندان هﺨامنشي خود نشان از قدرت يافتن بيش
از حد اين خاندان در دوران حكومﺖ وي دارد .خشونﺖهاي بيش از حدي كه هرودت آن را ناشي از
»جنون« كﻤبوجيه ميداند ،هﻤگي در راستاي تضعيف خاندان هﺨامنشي صورت گرفﺖ .كشتن فرزندان
و بزرگان پارسي و اعدام نﻤودن بسياري از پارسيان كه بازتاب چشﻤگيري در تواريخ هرودت دارد ،ناشي
از احساس خطر نﻤودن كﻤبوجيه اسﺖ .اما اين احساس خطر به زماني بسيار دورتر برميگردد و حتّي
ميتوان ريشههاي آن را در دوره كوروش بازيافﺖ .هرودت نقﻞ ميكند زماني كه كوروش خود را براي
جنگ با توميرس ملكه ماساگتها آماده ميكرد و شب پيش از نبرد ،خوابي ديد مبني بر اينكه داريوش
پسر ويشتاسپ هﺨامنشي بر وي قيام نﻤوده اسﺖ و اين موضوع را با ويشتاسپ در ميان گذارد .كوروش
مطﻤﺌن بود كه اين خواب صحﺖ دارد و خدايان او را هﻤيشه ياري كردهاند و به او از طريق خواب
الهاماتي ميكنند (Herodotus,p:99) .اين سؤال مطرح اسﺖ كه آيا اين داستان در حقيقﺖ اصﻞ
ماجرا نيسﺖ و آيا خاندان داريوش و ويشتاسپ بر كوروش قصد خروج نداشتهاند؟ شايد بتوان ريشههاي
قيام داريوش و دسﺖيابي وي به تﺨﺖ سلطنﺖ را در اينجا جستجو كرد .از ظواهر امر چنين برميآيد كه
پرونده سقوط خاندان كوروش از مدّتها قبﻞ بازشده بود و خاندان هﺨامنشي از مدّتها قبﻞ قصد
تصاحب تاجوتﺨﺖ را داشﺖ.
داريوش هﻤهجا اشاره ميكند كه پادشاهي هﻤيشه در خاندان وي بوده و تﺄكيد ميكند »پادشاهي
كه از خاندان ما بيرون رفته بود وي آن را سر جاي خود بازگردانده اسﺖ«(Kent,pp:117-118) .
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آيا اين سﺨن خود حكايﺖ از ادعاي اين خاندان در داشتن پادشاهي مستﻤر قبﻞ از كوروش را منعكس
نﻤيكند؟ بههرحال تشابهي ميان سلسله نسب كوروش و داريوش وجود ندارد و وجود نام چيشپيش
بهعنوان جد اعلي كوروش و داريوش را نيز ميتوان بهراحتي بر دو فرد مﺨتلف – و نه يك فرد خاص
– اطلاق نﻤود .خاندان هﺨامنش كه مسلﻤاً در پيروزيهاي كوروش و فتوحات وي خدمات شاياني
نﻤودند ،هﻤيشه خود را محق ميدانستند كه سهم بيشتري از قدرت و نفوذ را در شاهنشاهي هﺨامنشي
كسب كنند) .بريان :١٣٧٧ ،ص  (٥٢٣ارتباط سببي با خاندان كوروش اين امكان را به آنان ميداد كه
خود را وارث حقيقي تاجوتﺨﺖ معرفي كنند و داعيه مشروعيﺖ سلطنﺖ را بنﻤايند .اين سﺨن هم تا
حدود زيادي با واقعيﺖ منطبق اسﺖ و آنچنانكه برخي از مورخين نﻈير اومستد ادعا نﻤودهاند از بيخ و
بن دروغ نيسﺖ) .اومستد :١٣٨٠،ص  (١٤٦از سوئي ديگر خاطره شاهان پيش از كوروش كه شايد
هﻤگي از خاندان هﺨامنشي بودهاند و ارتباط يافتن با آنها بر مشروعيﺖ اين خاندان ميافزود .در ﺛاني
داريوش پس از رسيدن به قدرت از هيچ كوششي جهﺖ كسب مشروعيﺖ بيشتر دريغ نكرد و به تﻤام
ابزارهاي آن متوسﻞ شد.
اما بازهم دو مسﺌله در اين فرضيه باقي ميماند كه اندكي پيچيدهتر از ساير مقولات اسﺖ و پاسخ
دادن به آنها مستلزم دقﺖ نﻈر و غور بيشتري در منابع اسﺖ .برخي از مورخان گﻤان كردهاند كه به
سبب وجود روابط نسبي ميان خاندان كوروش و خاندان هوتانه ) ،(١٣وي نسبﺖ به داريوش براي
تصاحب تاجوتﺨﺖ استحقاق بيشتري داشته و در تﺄييد اين مطالب سﺨناني از هرودت را ميآورند .مثلاً
هرودت روايﺖ ميكند كه هوتانه نﺨستين كسي اسﺖ كه بر برديا/گﺌوماتا اقدام ميكند و دختر وي يكي
از عوامﻞ مهم دخيﻞ در ماجرا اسﺖ .در ﺛاني در انتها بيشترين سهم از غنائم تقسيم قدرت به وي
ميرسد (Herodotus,III, p:203) .اما بايد متذكر گرديد كه گرچه هرودت ،هوتانه و داريوش را
در تصاحب تاجوتﺨﺖ در يك رديف ميآورد ،اما به لحاظ سابقه تاريﺨي و پشتوانه خانداني ،هوتانه
داراي پتانسيﻞ بالائي نيسﺖ .داريوش در كتيبه بيستون بارها اشاره ميكند كه پادشاهي از گذشتههاي
دور در خاندان وي بوده اسﺖ ،پس بنابراين رسيدن به سلطنﺖ را حق مسلم خود ميداندKent, ) .
 (p:117هيچكدام از نياكان هوتانه داراي چنين مقامي نبودهاند و فرزندان وي فقط امتيازات زيادي به
سبب اشرافيﺖ خود دريافﺖ كردهاند (Herodotus, III,pp:211-212) .بنابراين شركﺖ در
عﻤليات بر ضد برديا  /گﺌوماتا دليلي بر صاحب حق بودن فرد نيسﺖ .هﻤانطور كه
ويدفرنه) ،(Vidafarnaگﺌوبره) ،(Gaubaruvaويدرنه) ،(Vidarnaبگابوخش) (Bagabuxšaو
اردومنيش) (Ardumanišنيز نﻤيتوانند چنين ادعايي كنند.
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سابقه تاريﺨي خاندان داريوش كه خود را بهعنوان پادشاهان نﺨستين پارسيان معرفي ميكردند ،به
داريوش اين حق را ميداد كه نسبﺖ به رقيبان پيشي بگيرد .اگر بيشتر به تركيب اين گروه مﺨالف
برديا/گﺌوماتا بهدقﺖ نگاه شود ،به يك توطﺌه يا بهاصطلاح يك كودتاي درون خانداني منتج ميشود .بنا
به گفته هرودت داريوش در زمان كودتا  ٢٧يا  ٢٨ساله بوده اسﺖ (ibid, I. p: 99) .مسنترين فرد
اين گروه ،هوتانه نيز  ٣٧يا  ٣٨سال سن دارد) .يونگه :١٣٣٥،ص  (٥٥پس با تركيبي از جوانان خاندان
هﺨامنشي كه قصد دگرگون كردن ساختار حكومﺖ و انتقال آن از خانوادهاي به خانواده ديگر را دارند،
حوادث رقم ميخورد .البته مسلﻤ ًا اين جوانان از طرف خانواده و قبيله خود حﻤايﺖ ميشدند .مثل ًا از روي
كتيبه بيستون ،ويشتاسپ يكي از سرداران وي در ناحيه پارت و مﺄمور سركوبي شورشيان بود و نكته
جالبتر اينكه سرداران مورد اعتﻤاد داريوش براي سركوبي شورشهاي سالهاي  ٥٢١-٥٢٢ق .م از
ميان هﻤين شش يار وي انتﺨابشدهاند (Kent, p: 122) .بنابراين اين امر حكايﺖ از نوعي توافق
اين خانوادهها براي سروسامان دادن به وضع موجود اسﺖ .اما اينكه چرا ويشتاسپ بر اريكه سلطنﺖ
تكيه نزد و بجاي وي داريوش جوان رهبري قيام را بر عهده گرفﺖ و در انتها به پادشاهي رسيد ،هنوز
پاسﺨي قطعي بدين مسﺌله از طرف محققان ارائه نشده اسﺖ .از كتيبه داريوش در شوش و نيز
»تواريخ« هرودت پيداسﺖ كه ويشتاسپ در اين زمان زنده و حدود ًا پنجاهساله بوده اسﺖKent, p: ) .
 .(142آرشامه پدربزرگ داريوش نيز كه در اين زمان حدوداً  ٨٠ساله اسﺖ ،ميتواند داعيه سلطنﺖ
داشته باشد) .رجبي ،١٣٨٠ ،ج  :٢صص  (٢٠٢-٢٠٣گرچه مورخان جديد نﻈريات مﺨتلفي در اين
خصوص ابراز نﻤودهاند ،اما بهواقع هيچكدام از اين پيشنهادها مطﻤﺌن و قانعكننده نيسﺖ .اگر خاندان
هﺨامنشي بر حق خود براي تصاحب سلطنﺖ به سبب داشتن نياكاني از تبار شاهان تﺄكيد ميكند،
بنابراين طبق قانون نانوشته پارسي اين ويشتاسپ اسﺖ كه بايد به سلطنﺖ برسد نه داريوش) .بريان،
 :١٣٧٧صص  (٢٦٩-٢٧١و بر اساس كتيبههاي داريوش و خشايارشا كه ويشتاسپه در صحﺖ و سلامﺖ
كامﻞ به سر ميبرده و سالياني دراز پس از به تﺨﺖ نشستن داريوش نيز در قيد حيات بوده اسﺖ.
)(Kent, p: 150
پس ميتوان چنين استدلال نﻤود كه براي سالهاي بحراني انتقال سلطنﺖ ،تﻤام اعضاي دخيﻞ در
اين امربه اين نتيجه رسيده بودند كه شﺨصي جوان و كارآمد به مانند داريوش ميتواند اوضاع را
سروسامان دهد و نيز اينكه انتﺨاب داريوش در ابتدا صرف ًا براي مواجهه و سركوبي با شورشيان بوده
اسﺖ و نه رسيدن به تﺨﺖ سلطنﺖ .چون دقيقاً پس از اتﻤام شورشهاسﺖ كه اردومنيش – از اعضاي
هفﺖ يار پارسي – بر ضد داريوش قيام ميكند و گوئي براي ديگران اين تفكر ايجادشده بود كه آنان
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نيز مستحق رسيدن به سلطنﺖ هستند (Herodotus, pp: 222-224) .داريوش نيز پس از
سركوبي شورشيان ديگر نﺨواسﺖ قدرت كسبشده را از دسﺖ بدهد و با استناد به پشتوانه نسبي خود،
خويش را محقترين فرد براي اين مقام دانسﺖ ،و بدين ترتيب كتيبه بيستون هم صرف ًا بيانيهاي از
سوي داريوش براي نشان دادن حقانيﺖ سلطنﺖ خود محسوب ميگردد(Kent, pp: 116-134) .
نتيجه
بر اساس آنچه ارائه گرديد ،اختلاط در نام نقاط جغرافيايي پارسوا و انشان زادبوم قبيلهي كوروش و
اينكه بعدها اين منطقه بهصورت كلي به جزئي از زادبوم هﺨامنشيان به تصوير درآمده اسﺖ و هﻤچنين
تفاوت كتيبههاي متقدم و متﺄخر دورهي هﺨامنشي و در پارهاي موارد ازجﻤله تحﻤيﻞ نﻈر مستشرقان بر
تحقيقات جديد ،مسﺌلهي نسب در دوره نﺨسﺖ هﺨامنشيان بهصورت ديگري هم قابﻞ تفسير اسﺖ.
توجه محققان به ساختار حكومﺖ هﺨامنشي و تفسيرهاي نسبت ًا اشتباهي كه از كتيبهها به دسﺖ ميآمد،
بهنوعي باعث عدم ارائه و بررسي صحيح مسﺌله نسب در دوره نﺨسﺖ هﺨامنشي شده اسﺖ .چنانكه
معلوم شد ،كوروش از هﺨامنش ،بهعنوان نياي خود ،چه به لحاظ نسب و چه به لحاظ تسلسﻞ
پادشاهي ،نام نبرده اسﺖ .گرچه در اين مورد نﻤيتوان با اطﻤينان سﺨن گفﺖ ،اما بايد اذعان نﻤود كه
نام »هﺨامنش« بعد از روي كار آمدن داريوش در قاموس سياسي هﺨامنشيان وارد شد .داريوش،
كوروش و كﻤبوجيه را هيچگاه در سلسله نسب خود جاي نداد .اگر به ابتداي كتيبه بيستون با دقﺖ
بيشتري نﻈر شود ،داريوش صرفاً اجداد خود – كه شايد اصل ًا پادشاه نبودهاند– را نام ميبرد و زماني كه
در سطرهاي  ٩-١٠ميگويد »هشﺖ تن از خاندان ما قبلاً شاه بودهاند« به مطلب ديگري اشاره ميكند و
اشﺨاص ديگري را مدنﻈر دارد .داريوش در جهﺖ مشروعيﺖ سلطنﺖ خود به سابقه تاريﺨياي اشاره
ميكند .اين نكته كه داريوش در درون خاندان هﺨامنشي و قبيله پاسارگادي با مشكﻞ مهﻤي مواجهه
نشد ،خود نشان از تﺄييد اين مشروعيﺖ توسط قبيله پاسارگادي و ديگر قبايﻞ پارسي اسﺖ.
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يادداشت ها
 -١اولين بار فراي در جشننامه نيولي به سال  ٢٠٠٣اين مسﺌله را بهصورت كامل ًا محدود مطرح كرد.
 -٢براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص ميتوان به كتابهاي ذيﻞ مراجعه نﻤود.
م .آ .داندامايف »ايران در دوران نﺨستين پادشاهان هﺨامنشي« ترجﻤه روحي ارباب ،انتشارات علﻤي و
فرهنگي تهران  ١٣٨١ص  – ١٦٠هﻤچنين پيتر جوليوس يونگه »داريوش يكم پادشاه پارسي« ترجﻤه د.
منشيزاده ،انتشارات دانشگاه تهران ١٣٣٥ ،ص  – ٥٥هﻤچنين پير بريان »امپراتوري هﺨامنشي« ترجﻤه مهدي
سﻤسار انتشارات زرياب تهران  ١٣٧٧فصﻞ سوم – هﻤچنين داندامايف »تاريخ سياسي هﺨامنشيان« ترجﻤه
خشايار بهاري نشر كارنگ تهران  -١٣٨١هﻤچنين پرويز رجبي »هزارههاي گﻤشده« )جلد دوم( ،انتشارات توس
تهران  ١٣٨٠فصﻞ دوم – هﻤچنين والتر هينتس »داريوش و پارسها« ترجﻤه عبدالرحﻤان صدريه انتشارات
اميركبير تهران ١٣٨٠
 -٣جورج كامرون يك بازسازي ديگر از تاريخ هﺨامنشيان نﺨستين ارائه كرده اسﺖ كه هينتس و شﻤار
ديگري از صاحبنﻈران نيز با او همصدا شدهاند .بر مبناي اين فرضيه كوروش اول درانشان و پارسوماش و
آريامنه در پارس حكومﺖ ميكرده ،پارسوماش و پارس نيز يكي نبوده اسﺖ )داندامايف ،تاريخ سياسي
هﺨامنشيان ،ص  .(٢٦البته اين نﻈريه بعد ًا توسط پيانكوف رد شد.
 -٤گزنفون بيگﻤان تنها نويسنده باستان اسﺖ كه در خصوص تعداد و جﻤعيﺖ پارسيان سﺨن ميگويد و
اين نكته در مبحث جامعهشناسي هﺨامنشيان بسيار حائز اهﻤيﺖ اسﺖ.
 -٥داندامايف حدس ميزند اين نام به معناي »گردونه دار« و نام قبيلهي ديگر ماسپي به معني »اسبدار«
باشد.
 -٦گزنفون در آغاز فصﻞ دوم نسب كوروش را چنين ميآورد ....» :پدر كوروش را كﻤبوجيه پادشاه پارس
ميدانند .كﻤبوجيه از نژاد پارسيان بود كه نامشان از پرسه ) perseپسر زئوس و دانائه يكي از قهرمانان اساطير
يونان( مشتق ميشود«.
 -٧گويا اولين بار  oppertبيش از يك سده پيش با ترجﻤه اين بﺨش كتيبه بيستون آغازگر ترجﻤه و
تفسير نادرسﺖ آن گرديد .وايسباخ و بسياري از ديگر محققان براي تقويﺖ نﻈريه دو شاخه شدن سلطنﺖ در
خاندان هﺨامنشي بدين واژه استناد ميكنند .بارتولومه و كنﺖ راهي ديگر را در پيشگرفته ،واژهي موردبحث را
»پشﺖاندرپشﺖ« ترجﻤه كردند .آنتوان ميه و بنونيسﺖ ترجﻤه عبارت را پذيرفته ،اما خاطرنشان كردند كه ترجﻤه
خود واژه كﻤاكان مبهم اسﺖ .كنﺖ در ترجﻤه و توضيح اين لغﺖ چنين ميگويد كه اين كلﻤه يك قيد و به
معنائي »يكي بعد از ديگري« اسﺖ و با واژه  duvitiyamفارسي باستان به معني دومين زمان و  ditفارسي
ميانه يكي اسﺖ و احتﻤال ًا با  dvisسانسكريﺖ برابر اسﺖ .واژه  paranamنيز به معني قبﻞ از ،پيش از ،معني
ميدهد.
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 -٨يگانه مورد در اين خصوص كوروش كوچك اسﺖ كه آنهم مشﺨصاً نام رسﻤي وي نبوده اسﺖ.
پلوتارك اشاره ميكند كه كوروش خود اين نام را بر خويش نهاد و شايد بازتابدهنده قصد و نيﺖ وي مبني بر
شورش عليه اردشير دوم باشد .گويا در ميان شاهان ايران اين رسم بوده اسﺖ كه بعد از به تﺨﺖ نشستن »نامي
شاهانه« براي خود انتﺨاب ميكردند .كوروش كوچك نيز نﻤيتواند از اين قاعده مستثنا باشد.
 atradata -٩شايد به معني »محافظ آتش« يا »زاده آتش«» ،داده آتش« باشد.
 argoste-١٠بهدرستي معني اين نام مشﺨص نيسﺖ.
 -١١احتﻤال ًا اين نام از دو جزء  arte+baraبه معني »دارنده ارته« باشد.
 agra-dates-١٢اين واژه از دو جزء  agraبه معني لبه ،نوك ،جلو ،پيش )راندن ،پيش راندن( و از
ريشه daدر معناي آفريدن و خلق كردن آمده اسﺖ و معني آن پيش دادهشده يا معادل »نﺨسﺖ زاده« كسي
كه اوّل از هﻤه به دنيا ميآيد ،باشد.
 .Hutana-١٣اين اسم از دو جزء  Huبه معني خوب و  tanaبه معني دراز كردن و امتداد يافتن اسﺖ
و شايد به معني فرزند يا نسﻞ نيك باشد .البتّه بايد متذكر شد كه در كتيبه بيستون نام پدر هوتانه  Soxraبه
معني سرخ آمده كه احتﻤال ًا صفتي براي فرناسپه باشد.
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منابع
استرابو )»(١٣٨٢جغرافياي استرابو« ترجﻤه هﻤايون صنعتي زاده ،بنياد موقوفات محﻤود افشار ،تهران.
ايﻤانپور ،محﻤدتقي )»(١٣٨٢مكان جغرافيايي پارسوا ،پارسواش و پارسوماش« مجله مطالعات تاريﺨي ،سال
اول ،شﻤاره اول و دوم ،زمستان.
اومستد ،ا.ت )»(١٣٨٠تاريخ شاهنشاهي هﺨامنشي« ترجﻤه محﻤد مقدم ،انتشارات اميركبير ،تهران
بريان ،پير )»(١٣٧٧امپراتوري هﺨامنشي« ترجﻤه مهدي سﻤسار ،انتشارات زرياب ،تهران
پلوتارك )»(١٣٧٩حيات مردان نامي« ترجﻤه رضا مشايﺨي ،انتشارات ققنوس ،تهران
داندامايف ،م .آ )»(١٣٨١ايران در دوران نﺨستين پادشاهان هﺨامنشي« ترجﻤه روحي ارباب ،انتشارات
علﻤي و فرهنگي ،تهران
داندامايف ،م.آ )»(١٣٨١تاريخ سياسي هﺨامنشيان« ترجﻤه خشايار بهاري ،نشر كارنگ ،تهران
رجبي ،پرويز )»(١٣٨٠هزارههاي گﻤشده ،هﺨامنشيان« انتشارات توس ،تهران
شاپور شهبازي ،عليرضا )»(١٣٤٩كوروش بزرگ« انتشارات دانشگاه پهلوي شيراز،
كامرون ،جورج )»(١٣٧٤ايران در سپيدهدم تاريخ« ترجﻤه حسن انوشه ،انتشارات علﻤي و فرهنگي ،تهران
كتزياس )» (١٣٨٠خلاصه تاريخ كتزياس از كوروش تا اردشير« ترجﻤه و حواشي كامياب خليلي ،انتشارات
كارنگ ،تهران
گزنفون )»(١٣٤٣كوروشنامه يا سيروپدي« ترجﻤه رضا مشايﺨي ،بنگاه ترجﻤه و نشر كتاب ،تهران
لوكوك ،پي ير )»(١٣٨٢كتيبههاي هﺨامنشي« ترجﻤه نازيلا خلﺨالي ،نشر و پژوهش فرزان روز ،تهران
هينتس ،والتر )»(١٣٨٠داريوش و پارسها« ترجﻤه عبدالرحﻤان صدريه ،انتشارات اميركبير ،تهران
يونگه ،پيتر جوليوس )»(١٣٣٥داريوش يك پادشاه پارسها« ترجﻤه منشيزاده ،انتشارات دانشگاه تهران،
تهران.
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