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از مادهاست؟  جدا؟ آیا تبار وی چیست کوروش یکه تبارنامه استاین  پرسشم «پدر ایران»با توجه به کتاب  آغاز،در 

از  سرهیک و گروهی دیگر وی را است در پیوندها پارس اکه بسیاری بر این باورند که وی از مادر به ماد و از پدر ب چرا

تباری  پیوندِاش را در میان پارسیان سپری کرده است و هیچ دارند وی دوران نوجوانی و جوانی باوردانند و پارسیان می

کوروش نوه آستیاک است و  که است آورده رگزدر کتاب کوروش ب ژرار ایسرائلبا مادها نداشته است.  رشیپروو 

هیچ  ،پادشاه انشان ،شده در بابل کوروشالواح کشف یپایهکه بر  بر این باور استهم  سرپرسی سایکسچنین هم

و بر اساس منشور است  اعتقاد دارد که کوروش انشانییر بریان استاد کالج فرانسه وی نیز با مادها ندارد و پی پیوندی

 نظر شما در این باره چیست؟ندارد. اقوام  دیگری هیچ ارتباطی با و یشدههر کشفو لوح و مُ

و در پی پاسخی سخته  و بدان اندیشید ،باید بدان پرداختمی و که در جای خود ارزشمند استای است این پرسش پرسشی

بخش از زندگانی و  آن چه در زندگانی و سرگذشت کوروش از دید من کارکرد و ارزش بنیادین داردآن اما ،ستوار بدان برآمد

داشته است.  ،توانم گفت در تاریخ جهانمی سانبه همان ،اثرگذاری را در تاریخ ایران و اوست که بیشترین کارایی یچهره

ست. تاریخی ا ی؛ یکی نمود و کارکردتوانند داشتدو کارکرد میو  تاریخ همواره دو نمود یبزرگ نامدار در پهنه هایچهره

 ،رسیم باید این چهره کوروش را بر ،آوران تاریخ ایران و جهانگردد به این کارکرد و نمود. چونان یکی از نامپرسش شما برمی

  .روزگار بیرون بیاوریم یهر چه بیش از گرد و سایه و بکاویم

تاریخی کیست تنها به کار ای توانیم داد که کوروش چونان چهرهبه این پرسش سرانجام میاما این تالش پاسخی که 

ی در آن کسان ،آنان ینه در همه ،آوران تاریخآن بسیار تنگ است. چهره و کارکرد دیگر در نام یدامنه و آیدمی دانانتاریخ

که از تنگنای تاریخ  انداثر نهاده و اندکارساز افتاده ،جهانیانحتا  ،مردم خویش چنان بر تاریخ و منش و فرهنگِکه آن است

آید. می که بیش به کار ماای است چهره ،فرهنگی دگرگون بشوندای به چهره و تاریخی نباشندای تنها چهره و بیرون بیایند

دیگر را هم  یتوانیم این چهرهبسیار فراخ می از نگاهی ،گیریمکار میهکه در پاسخ به پرسش بای ن شیوه، شیوهاما به هم

  .ست که در دست استا گاه ما آبشخورهاییبکاویم زیرا همچنان کاوش

 تاریخیای از آن روی که چهره ،به درست ،تاریخی یچهره .گیرندجدایی می و گسلنداما این دو شیوه در جایی از یکدیگر می

که ای است فرا رفته است چهره شناختیروان و منشی ،فرهنگی یحوزهکه به  یاچهره آن اما ،ماندمی در تنگنای زماناست 

 .گیرنداین کارکرد است که این دو چهره از هم جدایی می در چگونگیِ .پاس داشته استرا  کارکرد خود و هنوز روزآمد است

 .او چند و چونی درگرفته است یبیهوده نیست که درباره .که روزآمد استای است چهره ،تاریخی نیستای کوروش تنها چهره

و آموختگان دانش ،این پرسمان پرسمانی نیست که تنها فرهیختگان .است ایرانی یپرسمان کوروش پرسمان کنونی جامعه



راه  و کشده خود درمیمردم را هم بهای توده که ایبه گونهحتا  ،فراگیراست  پرسمانی ؛ندیشنددانان بدان بپردازند و بیتاریخ

  .بردمیها به رسانه

 ؛بسیار باال برخوردارندای ههستند که از توانش و کارمایهایی چهرهها زیرا این چهره ،انداز این گونه بسیار اندکهایی چهره

 احت .است جهانیای چهره ؛نیستدر تاریخ ایران ای چهره ،تنها ،کوروش .ماندزمان و جایگاه نمی کارمایه و توانشی که در بندِ

تا نزد  ،واالتر دارد و تردرخشانای شکوهمند که کوروش نزد نیرانیان گاه چهره شگفتِ شگرفِ ینکته ؛جاستنغز این ینکته

یرانیان هرگز شمارند. ما اخویش می گرِرهانش ؛داننددیگر میای از گونه و فراسوییو مینویی ای آنان او را چهره !ما ایرانیان

 یدر پیوند با چهرهاست  که پرسشی ،به این پرسشکه  یانگارم هر پاسخمی من ،پس .ایماین دید به کوروش ننگریستهبا 

بازتابی نخواهد داشت.  و ایدیگر او چندان بهره یاستوار در چهره و برهانی ،بدهیم به هر پایه سنجیده ،تاریخی کوروش

تواند رسانید نه گزندی می ،مادیسره یک یمنگارپارسی یا انشانی یا بیسره یک پارسی بوده است یا ـ که آیا کوروش مادیاین

  .بدان ببخشدتر افزون تواند ارج و ارزشیِنه می ،دیگر کوروش یچهره آن به

 این است که من همان بازگفتِتوانم گفت چه میآن داده باشم ،هرچند کوتاه ،روی که پاسخی به پرسش شما آن اما از

ی آن کوروش از سوی مادر همان بازگفت که بر پایه ؛امکار گرفتهه آن را بو ام پذیرفته «پدر ایران»را در کتاب تر شناخته

وده انشان ب نِرانارمانپدر او یکی از ف و است از سوی پدر پارسی و بوده است ،پادشاه ماد ،ست. مام او دختر اژیدهاکمادی ا

 .است به نام کبوجیه یا کمبوجیه

 ،هم پارسی ،است که کوروش هم مادیاین ؛اگر ما این بازگفت را بپذیریم .باید انگشت برنهادمی برآنکه ای است اما نکته

 تواند پایگاهیمی این ویژگی ،دهیم از یکدیگر جداستمی زاویه دو از آنکه ما به پرسش هایی تر گفتم پاسخهر چند پیش

ست که نه ا روزگاری اکنون .بیگانگی از یکدیگر و گسست ویژه در این روزگارِ هب ،بشود که آن پاسخ دوم را بیشتر نیرو بدهد

 یبرجسته ینمونه .هاپیوند و هاکنند تا بر همانندیبنیاد میها گونیبر دیگر و هابیشتر بر جدایی ،در جهان ، بلکهتنها در ایران

بینید هر روز شما می .به آشوب کشیده استرا  بسیار که جهاناست  هاییجنگ و هاتوزیکین ،هاآن هم ستیزه روزِ بهو آشکار 

 اندگوناگونهای زنانی که آماج آسیب ،مانندمی سرپرستبی کودکانی که ،شوندآواره می ،افتندمی تن در خاک و خون فروها ده

اگر ما  ــ هاباورشناختی. راست این است که این بهانههای بهانه و نژادیهای بهانه ؛تواند داشتنمیای که پایههایی به بهانه

در سنجش با تاریخ کشورهای دیگر کمترین ــ دلی به تاریخ ایران بنگریم تیره و اندیشیخشک ،بینیهیچ تنگبی و دادبه

تنها پایه بگیرید و را  ایران اما اگر شما یکی از روزگارانِ .یم و فراگیراگر فراخ بنگر ؛کارکرد را در این سرزمین داشته است

بارگی. من بر آنم که بارگی بسنجیم با تاریخ کشوری دیگر به یکبه یکباید تاریخ ایران را  .به بیراهه خواهید رفت ،سنجه

آن خواهیم بود که در تاریخ ایران  روشن بر برهانِم سرانجام به هر آالیش به این سنجش دست بیازی اگر با ذهنی پیراسته از

 و ویرانی.  آشوب ،برای جنگ اندبنیادین و بهینه نبودههایی هرگز بهانهها این بهانه

ای خواهد بود که از او چهرهتر نیرومندای کوروش انگیزه که اندکی گسترش یافت. این دوگانگی تباریِ گردم به سخن،میباز

به  ؛هم انشانی ،هم پارسی ،است وابسته نیست. هم مادیسره یک که به هیچ تباری دودمانی ،ر آن کارکرد دومیندبسازد 

دودمانی  ،تواند به تباریکه نمیاست  این ایرانیهای ترین ویژگیساختاری و ترینبنیادینست. یکی از ا «ایرانی»، سخن دیگر

گوناگون بوده است. بسیاری از های و دودمانها تیره سرزمینِ ،در درازنای تاریخ ،ما ایرانِسرزمینی ویژه وابسته باشد چون و 



 هر زمان دشمنی به این سرزمین .دانستندایرانی میرا  ن جان خوداما همه از بُ ،اندزبان و گویشی دیگر داشتهها این تیره

 ،اندبلند یافته یآوازه از ایرانیان از این دیدهایی . تیرهاندگذشتهاز جان خود میحتا  ،اندایستادهمی تاخته است همه در برابر اومی

ها و دودمانها پس ایرانی هیچ یک از این تیره .اندمرزبانان ایران بودهتر در همین روزگاران نزدیککه آذریان  و ردانمانند کُ

 زیان و تاوان و گزند و آسیب یزبانی نه تنها مایه و فرهنگی ،شناختیتیره گونیِآنهاست. این گونه یهمه ،به تنهایی نیست

بینید در . شما میاست سترگای سرمایهاگر ما به درستی از آن بهره ببریم  و ،نخواهد بود و نیست ؛نبوده است برای ایران

ن اشخواهند جهانگردان را به سرزمینآورند زیرا میمی پدیدگونی پایه گونهبی و بیرونی ،برساختهای کشورهایی دیگر به گونه

 رنگارنگیم.  ؛گونیمدر ساختار گونه و ما در سرشت ؛بکشند

ایرانشهر  و سرزمینی در ایران و شما به هر بومی .دانم بر این نکته بیشتر درنگ بورزمافتیم اما شایسته میمی از سخن دور

 ،هاچهره ،شناختیتبارهای ویژگی ،هنجارهای زیستی و از خواب و خوراک گرفته تا پوشاک ؛روییدگونی روبهراه ببرید با گونه

ها ده و ، ترکمانانبلوچان ،گیلکان ،مازنیان ،آذریان ،رانلُ ،ردانگون است. کُدیگر ،...هاخوراک ،هاجامه ،رنگ چشم ،رنگ موی

 بدانیمرا  آن اما اگر ارجگنجینه است  ،این دیگرگونی سرمایه است ؛گرگویشی دی ؛تیره و تبار دیگر. بسیاری زبانی دیگر دارند

تباری  ناخودآگاهیِ و فرهنگ ،زمان ،تاریخ یشاید یکی از رازهای ماندگاری کوروش در پهنه ،ستگی از آن بهره ببریمبه شای و

 ویژه نبود. و همین ویژگی باشد که او وابسته به دودمانی یگانه ،ایرانی

 

 بسیاریهای نیم شباهتاتوما می ،از کتسیاس دگرگونیو با کمی نوشته هرودوت  کهکوروش  زندگیِو  زایشداستان  در

 گونهآیا به نظر شما در گذشته این .ببینیم را اساطیری یای اندیشهگونه و کلا  اموس حضرت میان او و برای نمونهرا 

 یهی و اقبالاال ،اساطیری الگویی هنداقبال اجتماعی و اقبال عمومی بد یدکه به یک فربرای این هندمرسوم بوده که بخوا

هرودوت و کتسیاس و منابع  برای نمونهکه  آگاهید اش بیاورند؟اش به کار بگیرند و در داستان زندگیدربارهرا  آسمانی

به  ودشو بعدها تبدیل می ودشولی توسط چوپانی نگهداری می ودنند که قرار بوده کشته بشادفردی می راکهن کوروش 

جهِت  که بهنید ادعصر می آن نگاه اساطیری مربوط به یشما نوعرا  کوروش بزرگ. پرسشم این هست که آیا این نگاه

که  ودشطور قلمداد میچون این اند؟کردهبه او چنین می ایزدی هفر اییا انتسابِ گونهمشروعیت بخشیدن به یک فرد 

انگار گویی مثل دستی در پشت این قضیه بوده فراتر از جریانات زندگی طبیعی بشر و خواسته این انسان زنده بماند تا 

 بخش.بعد تبدیل بشود به یک رهایی

شنود وچه در این گفتآن .کوشم سخت کوتاه بدان بپردازمتواند بود من میدامان هم میکه پاسخی درازدر پاسخ به این پرسش 

کوروش یا هر  یرا دربارههایی که کسی آگاهانه چنین افسانهن گونه نیست یاداستان به توانم گفت این است که نخست می

شناختی از پدیدار و خ را از نگاهی بسیار فراخچه تاریآن .باشد همانند او پدید آورده و گسترش و روایی بخشیده دیگرِای چهره

ست که به راستی روی داده است. ا آورند. گزارش رخدادهاییمی نویسان پدیدتاریخ را تاریخدارد این است که اسطوره جدا می

شناخته  این است که اسطوره پدیدآور و آغازگری دانسته وگسلنده  و یک ویژگی بنیادین سازند.می اما اسطوره را مردمان

دو دیگر این است که  .فالن نویسنده نوشته استرا  خیاما فالن آبشخور تاری ،اگر داشته باشد اسطوره نیست .تواند داشتنمی

  .ریزنداسطوره را میهای پایه ،ناخواسته احت ،نویسد اما مردمان ناآگاهانهنگار آگاهانه میتاریخ



اسطوره روزگاران  یاستگاه و سرچشمه. از دید من خنهممیان می را با شما درتر تر یا به سخنی دیگر فنیباریکای من نکته

آید اسطوره نیست می چه پدیدآن .تاریخی اسطوره بختی بسیار اندک دارد که پدید بیاید پیش از تاریخ است. در روزگارِ 

رنگ دارند یا زبان اسطوره افسانه یکه پیکرهاست  هایینژاده نه داستانو ناب  یاسطوره ،به سخن دیگر .گونه استاسطوره

اما چون  ،اگر بخواهم این نکته را بیش بشکافم این سخن در راهی دیگر خواهد افتاد .گیرندبه وام می اسطوره راهای نمادیا را 

گردد به روزگاران پیش از آنم که اسطوره باز می کاوید. چرا بر و بایدم کافتیادی از آن رفت به ناچار این نکته را اندکی می

 ؟چرا .استتر آمادهبرای پیدایی اسطوره بسیار  ،شناختیویژه روانهبو فرهنگی  ینهزمی ،روزگاران زمینه آنچون در  ؟تاریخ

آشناتر در فرهنگ و زبان ای واژه ییا بر پایه ،خود در پیوند است با درون و نهادِ  ترچون در روزگاران پیش از تاریخ آدمی بیش

  .«دل»ایرانی با 

روزگار پیش از  گشتِ اند که دیگرخط. کمابیش همگان برآن و دارد دبیره استجدا میچه روزگار تاریخی را از پیش از تاریخ آن

 و اما نه به یکبارگی. دبیره ،گمان چنین استبی .دلپسند بوده است و سازنده ،رخدادی بسیار فرخنده ،تاریخ به روزگار تاریخی

دل و نهاد  از چیرگی و توانِسر و یاد است. خواه ناخواه  ازِ توروزگار تاریخی روزگار تاخت بخشد.را نیرو می «سر» و «یاد»خط 

اگر به زبان امروزیان  .ن هنگام که پیوندی تنگ و ساختاری با هم دارندادر هم اندروی هموبهر چون این دو ،کاسته خواهد شد

انسان پیش  .است آگاهانهتاریخی به ناچار خود. روزگار ست بیشتر ناخودآگاهانها روزگاریبخواهم گفت روزگار پیش از تاریخ 

نخست جهان برون را از آن  ؛شناسدخود می نهاد و ناخودآگاهیِ جهان بیرون را بر پایه درون وای از تاریخ یا انسان اسطوره

 ،دزیمی اما انسان تاریخی یعنی انسانی که در روزگار تاریخی ،اندیشدمی سپس بدان و گمارددر خود می ،کندخویش می

رسد که جهان زمانی فرا میحتا  .ست جدا از جهان درونا برون در چشم او جهانی جهانِ ؛کوشد که این دو را از هم بگسلدمی

  .پندارینه و پایهبی شناسدجهانی می ،داندبیهوده می ،گیردمی چدرون را به هی

دهد. باره رخ میاین گسست یک ــ اندیشیروشنایی در معنی روشنــ دانند را روشنایی می آن روزگاری که اروپاییان آن در

مانند ما امروز درست است که  و دانندبیهوده می ،نهندبه کناری میسره یک دل را ،اندگذار روزگار روشناییمردانِ سر که بنیاد

در حتا  ،فکنیمناشناخته دیگر هم گاهی نگاهی بی جهان تاریک رازآلود آن ایم که بهآغاز کرده و یشیماندآنان به این گسل نمی

نامند راهی به سوی آن جهان ناشناخته دیدگاهی در فیزیک که آن را فیزیک کوانتوم می، مانند فیزیک. پایهپیشتازهای دانش

 گشاید. دیری فرونهاده در برابر ما میو 

روزگار  یویژه آن ،نوشته نیستمن از تاریخ تاریخ آگاهانه شده است. خواستِ ودخو نانهادینه  ،ست که درونیا اسطوره تاریخی

چه نوشته شده باشند چه نه. انسان پیش از  ،اندست که به راستی روی دادهی امن از تاریخ رخدادهای ست. خواستِا تاریخی

. این خود کند ها را از آنِآن که کوشیدهو می برده استتاریخی بهره می خویش بیش از انسانِ یتاریخ از رخدادهای زمانه

رویی استوار و با اما دبیره بندی گران ،آگاهی او برسندبه نهاد و ناخودآگاهی خود و از یاد اندتوانستهمیتر زودو تر آسانها رخداد

زیرا دبیره یاد  ،توانید از یاد به نهاد برسیدسر و دل پدید آورده است. شما به آسانی نمی ، وبرون و درون ،یاد و نهاد یدر میانه

 را پایداری و ماندگاری بخشید. 

دل و ناخودآگاهی  یقلمرو ،ایم از روزگاران پیش از تاریخدور افتادهسره یک ویژه در این زمان که ماهب ،تاریخی در روزگارِ

هاد و با نتر خواب است که پیوندی تنگجهانی که پیوندی تنگ ناگزیر با یاد دارد جهان ِ ؛هوشیاری و بیداری نیست جهانِ



بزرگ های شناختی که ما در سرگذشت چهرهاسطوره و رنگنمادهایی افسانه ،هاییمایهنپس بُ .تواند داشتآگاهی میناخود

 و شان؟ چون زماناند. چرا تاریخیاندتاریخیها رهتوانم گفت بازمانده از روزگار اسطوره است. چهبینیم میتاریخی می

 کارمایه و نیروی آن ،کاوایی آن ،کارایی آن اما ،ما روشن است یا کمابیش برسره یک شانذشت تاریخیسرگ و شانجایگاه

یاد را به نهاد رسانیده است.  ؛استبه ژرفا برده ها نهفته بوده است سرگذشت و تاریخ آنان را از رویهها شگرف که در این چهره

 ؛اندگون را پیرامون خود پدید آوردهافسانههای از چهرههایی ویژگی و هاییاما نشانه اندهمچنان تاریخی ماندهها چهره

 شده است از تاریخ و افسانه. ای شان آمیزهسرگذشت

رانده است پادشاهی که در روزگاران پیش از تاریخ فرمان می ،واژه معنای دیگرِ آن در، تاریخی تاریخی مانند کوروشِای چهره

به  ،ابیمیکه ما در شاهنامه میهایی به چهره ؛گون بشودگون دیگرافسانهسره یکو  نمادینای توانست به چهرهیبه آسانی م

، سرگذشت او را نشان بدهید و جایگاه او را ،زمان او راید توانتاریخی نیست. شما نمیای مانند جمشید. جمشید چهرهای چهره

به ناچار جمشید و  ،خسرو بسنجیدبا جمشید یا با کیرا  کوروش .نهادینه و نمادینهسره یک ای استچهرهید. به هر پایه بکاو

ای چهرهسره یک خسرواما اگر جمشید و کی .تاریخیای کوروش را چهره ،دانیدمیای اسطورهو نمادین ای خسرو را چهرهکی

 پیوندد با جهان اسطوره.دارد که او را میهایی ویژگیتاریخی نیست چون سره یک ایکوروش چهره ،اندو نمادینای اسطوره

اما فروپوشیده در  ،تاریخیای است چهرهاست  در شاهنامه با کوروش سنجیدنیو دیگر که از این دید در تاریخ ایران ای چهره

یا بهرام گور را در بهرام پنجم های که داستان بهرام گور. شما هنگامی ؛بهرام است ،از اسطورهای در هالهو نازک ای پرده

ید که تاریخی شومی ورا رفتارهایی روبهیهایی ها با ویژگیآن در ،بهرام چوبینه ،بهرام دیگر آن سانخوانید به همانشاهنامه می

را  روییبرد ماهجاندارانی نمادین. بهرام به هر جای راه می ؛اندناشناختهسره یک کشتن جاندارانی که ،تواند بود. نمونهنمی

این به یادگار  ،توانم گفت تاریخی نیستاین ویژگی می .فرستددرنگ او را به مشکوی خود میبیو بازد بیند دل بدو میمی

کلس ییونانی آمده است که پرهای . در افسانهاندزایانندگی بوده و نرمنشی ،ینگیرکه نماد ناست  باستانی یمانده از پهلوانان

  .دادزمان دویست دوشیزه را بار میهم

شود که . چوپانی گمارده میتسو رازآمیز از مرگ بر انگیزشگفتی، ورجاوندای شگفتی نیست که کوروش به شیوه یمایه ،پس

بانوی او که سپکو نام  ،بخت به بازیِ .کوروش را به بیرون از شهر ببرد و او را بکشد تا هیچ کس از این تبهکاری آگاه نشود

این بود. او ناکام  و اندوهناکو سخت سوگوار  وخود را مرده به جهان آورده  داشته است روزی چند پیش از آن کودک دلبندِ

 یکوروش در خانه .دارد که از کشتن کودک چشم بپوشدوامیرا  شوی و ،ارمغان آسمانی ،داندرا دهش ایزدی می کودک

ردی به شکار خُ از همان سالیانِ ،رفتارهای شاهانه دارد ؛آوردچوپانی فرود نمی یبالد اما به هیچ روی سر به پیشهچوپان می

افتد که می سر آن افراسیاب بر ؛بینیممیرا  شناختیافسانههای مایهبه درست همین بنخسرو هم ما داستان کی در ...رودمی

به  و از تورانیان بستاندو را از او  ،پدر خویش ،سیاوش رنایی کینِاو در بُبوده است که ناک زیرا بیم ،از میان برداردرا  خسروکی

گوید که او را به چوپانی دارد. افراسیاب را اندرز میاو را از این کار بازمی ،دستور دانای ،پیران ویسه .سوی ایرانیان بگراید

خسرو هم مانند کوروش اما کی .از یاد ببردسره یک پادشاهی راگونه، و به این بسپارد که بیرون از شهر در میان گوسپندان ببالد

 پذیرد. چوپانی را نمی بالد اما هرگز رنگ و ریختِچوپان می یخانه در



که در این دو ها مایهکه این بن زیرا ،برآمده از داستان کوروش استو خسرو برگرفته توانم بگویم که داستان کیمن نمی

ما با اندکی دگرگونی در داستان را  آن نیرانی.های در داستانحتا  ،است دیگر هم یافتنیهای شود در داستانداستان دیده می

رود های به خیزآبه ،نهداو را در سبدی میخواسته است که این فرزند زنده بماند. مای. مادر نمیپسر هُ ،بینیمداراب می

گسترده است تا خشک بشود این کوفته و میشسته را بر سنگ میهای که در کنار رود رخت ،شوییرخت ،ریگازُ  ؛سپاردمی

فاخر و با گوهری های گشاید کودکی را با جامهسبد را می که درِ هنگامی . اوبیندمی رده بودبه گازرگاه آورا  آن سبد را که آب

شما همین  .رهدسان داراب از مرگ میبدین و دهدبانوی خویش را مژده میو رود شادمانه به خانه می و بیندمی آنگران در 

تاریخ  گشتِرا دیگر آن هستیم که من روبهور ایجا با پدیدهآن پس ماابید. یدر داستان موسای پیمبر می یرا به درستها مایهبن

. شودوارونه میروند  آن ،یعنی ؛کار ببرم بازگشت تاریخ به اسطورهه بتر برازندهای نامم یا اگر بخواهم واژهبه اسطوره می

تاریخی که هایی ما در چهره .شوداسطوره بدل میدیسی یافت به که دیگر تاریخ هنگامی ؛تاریخ است دیسیِاسطوره دیگر

یکی  ؛م که بازگشت اسطوره است به تاریخخوریبسیار باال دارند به روندی وارونه باز می منشیِو فرهنگی  ،روانی یکارمایه

 داراب. و بهرام ،خسرو، دیگری کیکوروش است

 

که باورهای شده و دیگر ایندستخوش به آشوب نمیها در جنگ بوده ولی حکومتش کوروش چه منشی داشته که سال

از داشته است و باور  گراییاندیشم که کوروش به آیین همچنین میاش چه بوده و این از کجا آمده است؟ من اینفکری

برخلف  او. ظر داشتهمد ن ،با توجه به فرهنگ هر جامعه ،گرایی عمومی رابلکه معنوی است، کردهآیین خاصی پیروی نمی

ه باید این نکته هر چند ک ،برندبرجای مانده از آنان به صراحت از اهورامزدا نام میهای که در کتیبه ،داریوش و خشایارشا

آنچه از  نیست. با این حال، از آن منشور و نیز در دستدیگری  ینشور کتیبهجز مهکوروش ب از درنظر گرفت کهمهم را 

توان دریافت که شخص کوروش به نوعی کیش درونی می آیدبه چشم می« دارلانسان با» یسِتندعنوان  زیردر پاسارگاد 

ثر از پیوند أهر چند بسیاری هستند که کوروش را مت ،توان نام معینی بر این آیین و کیش گذاشتنمی کهباور داشته 

  .دانندمیترایی و زرتشتی میای اندیشه

آبادانی و سازندگی و خشنودی  ،داریلغو برده ،چون آزادی ادیاناست  حاوی قوانینیر اینکه منشور کوروش دیگ ینکته

داری داری و سیاستپاسدار آیین حکومتکوروش یا آ ؟ها از کجا بوده است. سوال اینجاست که آبشخور اینمردم

بسیار وسیعی بودند و های حکومتکه قبل از کوروش منتسب کرد به اینرا  آن توانبه نوعی میحتا  ایلمیان است یا

ی و نکته تمیز بدهد، هاگذاریکوروش در این مسیر آموزش دیده است که حداقل بتواند نیکی و بدی را در این سیاست

 یا در جامعه عینیت بیرونی داشته یا نه صرفاا آ دکنکه ضمانت اجرایی که کوروش در منشور مطرح می دیگه هم این هست

 انت اجرایی در جامعه وجود ندارد؟ولی ضم ودشامروزه داریم فقط مطرح میحتا  و مثل خیلی از قوانینی که مابوده ای کتیبه

چوند چندوبیراست این است که پاسخی  (.پرسش تاریخی)نخستین پرسش  یگونه آن گردد بهمیچنان بازشما همهای پرسش

 .چنین پرسشی بسنده نیستبرای پاسخ به زیرا آبشخورهایی که در دست است  ،توان دادنمیها زدای به این پرسشگمانو 

چنان که آن اما ،گوناگون استها برخاسته است آن ازها که این پرسشهایی در زمینه هااز همین روست که دیدگاه یبه درست

نامه دانیم که این فرمانمی .است «کوروش ینامهفرمان» خود شما گفتید برترین آبشخوری که در دست است آبشخور تاریخیِ

شده گونه فرستاده میاز همانای نامهانبه کشورهای دیگر هم فرم ؛نبوده استنامه که در بابل نویسانیده شده، تنها آن فرمان



نامه فرمانند که این اآناه فراگیر و ناساز هست. کسانی بر کوروش دو دیدگ ینامهفرمان ی. دربارهکشورها آن به زبان ،است

آن را به شهربانان  و ارانزکارگ ،رانانهخامنشی فرمان پهناورِ شاهیِبدین معنی که در جهان ،نامه بوده استبه راستی فرمان

کوروش  وافکنی داشته نامه تنها ارزش آوازهکه این فرمان اندرفته آن هیچ برهان بربی کسانی هم .اندرسانیدهانجام می

 بسازد. و درخشان از خود به نمود بیاورد ای خواسته است چهرهمی

چه دیگران آن .توانیم بر آن بنیاد کنیم سرگذشت تاریخی کوروش استمیو م در دست داریها چه ما در پاسخ به این پرسشآن

 در فرمانِ های ستبخُآیکی از  ،در هالیکارناس کهیونانی بوده  ؛ کسیهرودوت نوشته است ،نگاران نیرانیتاریخ ،اندنوشته

اران یونانی که نگستاید یا دیگر تاریخنمیو دارد چندان ایرانیان را هم خوش نمیو زاده شده است  ،ییونانشهرهایی دولت

 یبه بیهودگی درباره که اندنداشتهای انگیزه و انددانستهروزگار می آن بزرگترین دشمن خویش در و ترینایران را نیرومند

پهناور هخامنشی  شاهیِ کنش و منش کوروش جهان یبر پایهکه توان بر این سرگذشت بنیاد کرد می ،پس .کوروش بنویسند

کوروش با سپاه گشود اما کشورهای هیچ گمان نه است. درست است که کشور لیدیان را بی با جنگ؟ پاسخ ؟چگونه پدید آمد

از درون سپاه ایران را یاری  و خواستند که شهرشان گشوده بشودبابلیان خود می .شوده نیامدگروی ارتشی بابل با نیحتا  دیگر

اگر شهری را بگشاید مانند دیگر پادشاهان  ؛ساندیگراست  شنیده بودند که کوروش فرمانرواییو دانستند چرا؟ چون می ،دادند

ـ   ،اندرا آشکارا در آزمون دیدهها شنیده .نهدخاک و خاکستر برجای نمیای شتهاز شهر پُ ــ بابل و آشور پادشاهانِ ،برای نمونهـ

که کوروش بابل را گشود  هنگامی .ماند اشکوفو بابل گشوده شد اما شهر همچنان آبادان  .اندبدان باور آوردهو  انددریافته

 را به ستم از کسی بستاند. اگر چنین کند کیفری سخت خواهد دید.نان ای تواند گردهفرمان داد که هیچ سپاهی نمی

بود که کشورهای گوناگون با آغوش باز به  . از همین روآیین آنان را گرامی داشت و به پرستشگاه بابلیان رفت کوروش

 و پهناور باشند کشورشان آبادتر خواهد شد یدانستند اگر بخشی از این قلمروچون می ،هخامنشی پیوستند شاهیِجهان

نگار ارزش آن هم در همین است. تاریخ .دیگران است یدانیم نوشتهچه ما در این باره میآن .ند زیستهخودشان در آزادی خوا

 و ورترینپایه ،. استوارترینانددشمنان ایران نوشته ؛ننوشته استرا  آن ،خواسته است کشیدکه کوروش را برمی ،ایرانی

 زیرا از هر آالیشی پیراسته است. ستایشی ،روددشمن می یامهخآن است که بر زبان یا  آمیزچوندترین سخن ستایشچندوبی

 ناچاری. پاسخ من به پرسش شما این است. از سرِاست  سخنی و

 

 آیین کوروش؟ یدرباره و

 .چوند بر ما روشن نیستچندوبی آیین دیگر شهریاران هخامنشی همحتا  .دانیم به راستی کوروش چه آیینی داشته استنمی

کند اما نام به تنهایی بسنده نیست که او را مزدا آغاز میی از اهوراخود را با سخن ینوشتهداریوش سنگدرست است که 

آیینی  م که بر چهدانیش را هم نمیریودا .و رفتارهای دیگر با آیین زرتشتی سازگار نیستها چون در ویژگی ،زرتشتی بدانیم

دانیم کوروش پیرو چه آیینی بوده گفته آمد. همین نکته که ما نمیتر گردم به سخنی که پیشمیباز ،بوده است. دوست گرامی

سان که انبه هم .دیگر خود به ابرمرد تاریخ ایران فرا برود یچهره آن نیرومند شده است که کوروش درای شاید انگیزه ،است

توانیم آیین کوروش می یچه دربارهآن .توانیم او را پیرو آیینی یگانه نیز بشناسیمیگانه بدانیم نمی یتوانیم او را از دودماننمی

این  و دوستیمردم ،منشی، آزادتنها این است که آیینی بوده است استوار بر دادگری ،رفتار و کردار و منش او یپایه بر ،گفت



باید از این می واال به ناچار و ربرت انسانِ ،جهان یشناختههای در هر کدام از دین .شناسدکه مرز نمیاست  جهانیآیین آیینی 

شده باشد که کوروش به انسانی ای بدان سان که گفتم پایهتواند کوروش خود می آیینیِ بی برخوردار باشد. همینها یژگیو

تابد را بازمیهایی اما ویژگی ،ستا تاریخیای چند چهره هر .نماد در تاریخ ایرانای به گونه ؛فراجایگاه دیگرگون بشود و فرازمان

 شناختی دارند.آورد که کارکرد نمادمی به نمودو 

 

از کوروش به مفهومی که ما بعد  ،بیاییم جلو طورهمین ،سعدی و از شاهنامه تا حافظ ما،چرا در ادبیات  سش پسین،و پر

ام من چون رشته ــگفت  ودشکه آیا میسخنی نیست و این به دست آوردیم دیگران آگاهیناخ و واز اکتشافات استر

ادبیات ما حضور  دربه بعد که جریان چپ  1310که آیا بعد از ــ کنم گونه نگاه میشناسی هست به این قضیه اینجامعه

هیچ گاه اجازه  جریاناین دو  ،در این مدت ،بودهدر ایران  محور هماسلمطرف خب به هر حال تفکر  آن و از دکنپیدا می

و از سویی  اندنپرداخته به تاریخِ باستان ن ادبی ما خیلیامتفکرچرا  به ادبیاتِ نوین ما راه یابد؟ واقعااندادند که کوروش 

زاد آبه عنوان یک جریان را  کوروش یاندیشه و نستهادمقابل خودش می ینقطهرا  جریان چپ این که آیا واقعااهم این

 دیده؟میدست راستی و مبتنی بر دموکراسی  اصطلحبه یمقدارلیبرال و و 

اما سخت کوتاه اگر بخواهم  ،درازا خواهد کشیدبه  ناچارمن اگر بخواهم به این پرسش شما پاسخی برازنده بدهم سخن به 

از تاریخ ایران هایی توانم گفت شما پاسخ را در پرسش خویش گنجاندید. راست این است که بخشپرسش را پاسخ بگویم می

از همین روست که شما در شاهنامه هیچ نشانی از کوروش یا  .شنود به این زمینه پرداختمومن در چندین گفت .گم شده است

تواند که میبوده در نبرد با اسکندر که یی در شاهنامه سخن رفته است «دارا»تنها از  .بینیددیگر پادشاهان هخامنش نمی

فرهنگ و  یترین چهره در تاریخ ایران در شاهنامه که نامهباشد. چرا از درخشان ،واپسین پادشاه هخامنش ،داریوش سوم

 .رده است؟ پیداست که چنین نیستهیچ سخنی نیست؟ آیا فردوسی آگاهانه این بخش از تاریخ ایران را ستاست  منش ایرانی

ام به خود به فراخی پرداختههای اگر بخواهم برهان این سخن را یاد کنم همچنان این گفتار به درازا خواهد کشید. در نوشته

 هیچ فزود و کاستبی سان که در آبشخورهای خود داشته استنآداستان ایران را به که از دید من فردوسی کوشیده است این

از  .فردوسی باشد یهیچ پادشاهی در شاهنامه نیست که بربافته و برساخته و پنداشته و هیچ رخدادی، بازگوید. هیچ پهلوانی

 توان پذیرفت که استاد چنین کرده باشد. نمی ،همین رو

خواستند گذشته میساختارِ چون در  .سیاسیهای پرواها و دیدگاهگردد به مهری با کوروش برمیبی روزگار هم اینهم در ایرانِ

گرایانه داشتند پیداست که چپهای مندیشان سوینویسندگان که بیشینه و سیاسی از کوروش ببرند سرایندگان یبهره

بر این نکته انگشت نهادم  داشتمدر همین زمینه ای گویی که با روزنامهودر گفت ،پیش چندیگرفتند. کوروش را نادیده می

ور فرو کران و مندزمانای زیرا فرهنگ را به پدیده ،فرهنگ است گمان به زیانِبیو  که سیاسی کردن فرهنگ به ناچار

 هاییانسان ،مانند کوروش ،در منش و در فرهنگ ،فراگیر در تاریخ و با کارکرد فراخهایی افکند. از چهرهمی در تنگنا و کاهدمی

کوروش رخ داده  یبرد. همین پدیده دربارهاز میان می ،تواند بسیار کارآمد باشدکارمایه را که می آن سازد.و فروغ می فرّبی

 ،منشی ،فرهنگی ،روانی یدر تاریخ ایران که بیشترین کارمایهای توانم گفت این است که چهرهچه من میآن ،است. به هر رو

ای از او چهره و بیاالییمای کوروش را با هر انگیزه یبزرگ که ما چهره دریایی استش است. داشت کوروتواند اجتماعی را می

خشیم بمان را به یاری او روایی بروزانههای نیازها و پرسمان ،خویش را یمندی اندیشهسویهای بسازیم که بخواهیم دیدگاه



 ،نه تنها در تاریخ ایران ؛همتاستبی انسانی آرمانی به آیینِ رانیِدر فرمان یا بگشاییم این ستمی بزرگ خواهد بود بر مردی که
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