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  تورج دريايي  ي هخامنشيان قبل از شاهنشاهيخ پارسياسطوره و تار :پارس و پاسارگاد
 

  11 از 1ه يرو

  :پارس و پاسارگاد
  ي هخامنشيان قبل از شاهنشاهيخ پارسياسطوره و تار

  
  ييايدكتر تورج در

  ا، فولرتنيفرني كاليالتيدانشگاه ا
  

  *ياد شاپور شهبازيبه 
  Αρταĩοι‘ اني از پارسيكي

  
الد در  ي قبـل از مـ     550س، شاهنشاه ماد در سـال       ياگير بر است  ي كورش كب  يروزي قبل از پ   يل پارس يخ قبا يتار

هـا  يالمـ ي آنـان بـر ع     يروزي پ يگران و چگون  ي درباره ورود آنها به فالت ا      ي متفاوت يهاهيپرده ابهام است و نظر    
ش، كوچ، حركت، سـكونت و سـرانجام حكومـت          يداي درباره پ  يرشودجيه م يان آنها نظر  ي در م  1. شده است  ارائه
الد ي قبـل از مـ     1000 در حـدود سـال       انين است كه پارس   يه او ا  ينظر. ران قابل تامل است   يان بر فالت ا   يپارس

 زاگـرس بـه     ينطور از غـرب كوههـا     ي و هم  2)كاشان( زاگرس   يق شرق كوهها  ي و از طر   شدندران  يوارد فالت ا  
ران حملـه   يـ ان به فـالت ا    يپال، شاه آشور  يآشوربان. م. ق 646 در سال    3.دندي گز يجنوب آمده و در پارس سكن     

حمله شكست خورد و به كوهستان فرار كرده بـود امـا توسـط              ن  ي در ا  4 خومبان خلتاش سوم   ،الميشاه ع . كرد
پس  6. فرستاده شدند5 از مردم آن شهر به سماره  ياريان سپرده شد و بس    يه به دست آشور   يان آن ناح  يجنگجو

                                                 
دانان پارسي ايران باستان پيشكسوت همه آنها بودند و الگويي بنده ارادت خاصي به دكتر شهبازي دارم زيرا در ميان تاريخ*

عشق او به سرزمين . داران تاريخ و فرهنگ ايران باستان خالي استميان تمام دوست جايشان در. براي همه ما در اين رشته
-گويد كه پارسيان خود را آرتيوي ميمي) 7,61(دوتوهر. ام ديدهخود اريخ ايران باستان را در كمتر كسي در عمرپارس و ت
   ".پرستنده راستي" يا "پرستنده ارتا" يعني ،خواندند

ه تاريخ فصلنام  "پارسه/تپه مليان و توسعه شهرنشيني در سرزمين انشان": بنگريد به مقاله محمدتقي ايمان پور با عنوان 1
  .1385 ،جلد دوم ن،ايران باستا

 .در سخنراني دكتر كاميار عبدي در كنفرانس دنياي هخامنشي در دانشگاه فولرتن شنيدم اين نظريه را بنده اولين بار 2
3 P. Miroschejdi, “La fin du royaume d’Anšan ed de Suse et la naissance de l’empire Perse,” 
Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie, Vol. 75, 1985, p. 304. 
4 Khumban-Khaltaš III 
5 Samaria 
6 B. Brentjes, “The History of Elam and Achaemenid Persia: An Overview,” Civilization of 
Ancient Near East, ed. J. M. Sasson, Vol. II, New York, 1995, p. 1015. 

Dear-User
Stamp



تار
مه 

لنا
فص

ي
يخ ا

ان
ست
ن با

را
 ،

شهر
م، 

 دو
اره

شم
ي

ماه 
ور

13
85

 

  تورج دريايي  ي هخامنشيان قبل از شاهنشاهيخ پارسياسطوره و تار :پارس و پاسارگاد
 

  11 از 2ه يرو

ان يـ المي را تحت كنترل خود درآورد و دسـت ع 7ان شهر انشان ي رسد كه كورش اول، شاه پارس      ياز آن بنظر م   
   8. كوتاه شدشه از آنجاي هميبرا

ب حكومت خود را    يها آنان ترت  بهيران حكومت كرده و در كت     ين منطقه از فالت ا    ي بر ا  يپس از آن شاهان پارس    
.) م.ق (645 و 675 ين سـالها ينخـست چـشپش مـاب   : انـد ن ثبـت كـرده  يقبل از كورش اول و بعد از آن چنـ      

 .)م.ق (600 و  645 ين سـالها  يكم ب يورش  پس از او ك   . حكومت كرده و توانسته شهر انشان را از آن خود كند          
ـ  يو آنگاه كورش كب    .)م.ق (559 و   600 ين سالها يكم ب يو سپس كمبوجه     .) م.ق (530 و   559 ين سـالها  ير ب

 مادهـا را شكـست دهـد و          پادشـاه  س،ياگير توانست است  يكورش كب  .)م.ق (550در سال    9.دي رس يبه پادشاه 
ران ين فالت ا  ي نو فرمانروايانان را   يز شكست داده و پارس    ين ها را يالمياو توانست ع  .) م.ق (540سپس در سال    

   10.كند
گذشـته و   يران بر آنها چـه مـ      يان به فالت ا   يم كه قبل از ورود پارس     يم بدان يتوانيا ما م  ينجاست كه آ  يپرسش ا 

ابـد كـه    ييت م ي اهم سببن نكته بدان    يران داشته است؟ ا   يفالت ا  زه ورود آنها به   ي بر انگ  ين موضوع چه اثر   يا
ا نبودن او مطرح شـده و چنـد         ي بودن   يالميا ع ير و   يا نبودن كورش كب   ي بودن و    ي بحث درباره پارس   يبه تازگ 

ان پس ين نظر كه پارسيرفتن اينظر نگارنده، پذ   به 11.اند دانسته يالميران او را ع   يتن از باستانشناسان معروف ا    
 و  ي بر پارس  ن مسئله ياما ا . ستي دشوار ن  ،در آمده باشند  الم  ي ع ير نفوذ فرهنگ و تمدن غن     ياز ورود به پارس ز    

ـ يا" منظـور از     م كـه  يبگـو  الزم است نجا  يالبته باز ا  . كندير داللت نم  ي نبودن خاندان كورش كب    يرانيا ا ي  "يران
 دهييـ آن فرهنـگ زا   كـه   مهـم اسـت     ن نكتـه    يـ دانـستن ا   اسـت    "يراني ا "ست؟ و اگر منظور فرهنگ    يبودن چ 
اد يـ د از   يـ نبا. فا كرده اسـت   ي در آن ا   يالم نقش مهم  يران بوده و ع   ي مهاجر به فالت ا    يانري و ا  ي بوم يفرهنگها

 رسوم خـود بـوده   و دابآ آن با فرهنگ و   ادغامگران و   ي سنن د  يريان فراگ يات پارس ي از خصوص  يكيم كه   يببر
. شـوند يرا مـ  يگران را پـذ   ي سنن د  ي هستند كه براحت   يد كه آنها كسان   ي گو يان م يهرودوت درباره پارس  . است

ان اسـت كـه     ي پارسـ  يري پذ افانعطن نشانه   يد پنداشت كه ا   ير كرد، بلكه با   يد به اشتباه تعب   ين موضوع را نبا   يا
ن بـود  يـ  اين بردباريحاصل ا . مينيبير در باورها و اعتقادات اقوام مختلف م       ي كورش كب  يحاصل آنرا در بردبار   

                                                 
7 Anšan 
8 P. Briant, From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire, Winona Lake, 
Eisenbrauns, 2002, p. 6; Miroschejdi, op. cit., p. 304; Brentjes, op. cit., p. 1016. 
9 Miroschejdi, op. cit., pp. 283-284. 

 كمبوجيه اول ، به دنيا آمد600كورش كبير در سال : كندخگذاري ميييب تارت اين تر تاريخ تولد اين شاهان را بهيدكتر شهباز
  .) م.ق (690 و چشپش در سال ،.)م.ق (660، كورش اول در سال )م.ق (630در سال 

A. Sh. Shahbazi, “Cyrus I,” Encyclopedia Iranica, ed. E. Yarshater, Vol. VI, Mazda 
Publishers, 1993, p. 516.  
10 Ibid., p. 304-305. 

  :باره بنگريد به براي جديدترين مقاله دراين 11
D. Potts, “Cyrus the Great and the Kingdom of Anshan,” Birth of the Persian Empire, I. B. 
Tauris, New York, 2005, pp. 123-124. 
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  تورج دريايي  ي هخامنشيان قبل از شاهنشاهيخ پارسياسطوره و تار :پارس و پاسارگاد
 

  11 از 3ه يرو

ان بوجـود   ير وجود داشت توسـط پارسـ      يبل از كورش كب   انه ق يدر خاورم   كه ي كامال متفاوت از آن    يكه حكومت 
  . پس از آن شدي فرهنگ هلني براييآمد و الگو

اش، پدر خود و جدش     به استوانه ياند كه او در كت     دانسته يالميان را ع  ير و پارس  يل كورش كب  يمحققان بدان دل  
ده كـورش خـود و جـدش را بـه     دا شي در شهر اور پي كه به تازگيابهين در كت ي همچن 12.دهيرا شاه انشان نام   

ن يه، شـاه سـرزم    يـ ن انـشان، پـسر كمبوج     ي شاه همه جهان، شـاه سـرزم       ،كورش": كندي م ين سان معرف  يبد
الم، ي از عـ   ييان بـر بخـشها    ي پارس ييل فرمانروا ينشان شود كه به دل     ن نكته خاطر  يسته است ا  ي اما شا  ".انشان

شـاه  "الم را دنبال كننـد خـود را   يان همان سنت ع  ين پارس ياگر قرار بود كه ا    . دي نام يالمي توان ع  يآنان را نم  
پال در سال   يان به دست آشوربان   يالميبا شكست ع   راي را نكردند، ز   ين كار يخواندند، اما چن  ي م " و شوش  ناانش

ان كـه در انـشان بودنـد مجبـور بـه        يالم چنان درهم شكست كه كورش اول و پارسـ         ي ع يپادشاه.) م.ق (646
 از فرزنـدان    يكـ يران شدند و كورش اول      ين و غرب فالت ا    يالنهرني عنوان قدرت مسلم ب    ان به ي آشور ييشناسا

ان ين زمـان اسـت كـه كـورش و پارسـ           يـ  در ا  13.نوا فرسـتاد  يبه ن ) اوكايآر٭ باستان   يپارس(خود را بنام آروكو     
 كه از   يهرن است كه گل م    ي هم يبرا.  خود را به عنوان شاهان انشان اعالم كنند        ي نسب يتوانستند خودمختار 

  : كرده استين سان معرفيافت شده او را بديزمان كورش اول 

  
     [K]u(?)-raš  
     an-ir(?)- 
     ra šak  
     Še-iš-be- 
     iš-na 
  14، پسر چشپشيناانشكورش 

                                                 
12 W. Eilers, “Le texte cunéforme du cylinder de Cyrus,” Acta Iranica 2, E. J. Brill, Leiden, 
1974, line21. 
13 E. F. Weidner, “Die älteste Nachricht über das persische Königshaus. Kyros I. ein 
Zeitgenosse of Aššurbānipal,” Archiv für Orientforschung, Vol. 7, 1931, p. 4; M. Brosius, The 
Persians: An Introduction, Routledge, London and New York, 2006, p. 7. 
14 W. Hinz, Darius und die Perser, Baden-Baden, 1976, p. 16, fig. 53; Mireschodji, op. cit., p. 
285. 
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  تورج دريايي  ي هخامنشيان قبل از شاهنشاهيخ پارسياسطوره و تار :پارس و پاسارگاد
 

  11 از 4ه يرو

انـد  كـرده ي مـ  يران زنـدگ  يـ  كه در غرب فالت ا     يلي بر همه قبا   يالم اثر مهم  يتوان انكار كرد كه فرهنگ ع     ينم
 كه به آن مكـان چـشم        يگريف د ي طوا ي بود برا  ييان الگو يالمين موضوع القاب ع   ي به خاطر هم   داشته است و  
. ان اسـتفاده كردنـد    يالميعج  يار يان آنگاه كه انشان را به تصرف در آوردند، از همان الگو           يپارس. دوخته بودند 

كـه بـه    د  يزبرگ را   ي لقب  را اتخاذ نكرد، بلكه    "شاه انشان و شوش   " يالمين همه كورش اول لقب معمول ع      يبا ا 
نكـه  يوست تا ا  ين انشان و شوش بوقوع پ     ي ب ي شكاف ي مدت كوتاه  يو برا ) شاه انشان (واقع از آن برخوردار بود      

ن چون كورش اول توانست شـاه انـشان         يبنابرا. ديان در آ  ير كنترل پارس  ير هر دو منطقه ز    يدر زمان كورش كب   
  . نباشنديكه اجداد او پارسست يل آن ني خطاب كند دليشود و خود را انشان

:  كـرد ين القاب معرفير كرد و خود را با اين را تسخيالنهرنيبابل و ب  .م. ق 539ر در سال    ين كورش كب  يهمچن
 چـون كـورش     15". جهـان  هشاه جهان، شاه بزرگ، شاه قدرتمند، شاه بابل، شاه سومر و آكاد، شاه چهار گوش              "
 از  ي بلكـه حـاك    ، بودن او داللت نـدارد     يا آشور ي بودن و    ي بر بابل  ،دهرا به كار بر    نيالنهرني ب ير القاب سنت  يكب
از د،  يـ به نبون يزنند كه در كت   ي حدس م  ي برخ 16. آن دوره است   ياسيت س ي او از سنت آن منطقه و واقع       يرويپ

 بودن كـورش    يتوان در پارس  يگر نم ي متن درست باشد د    ئتاگر قرا . كورش به عنوان شاه پارس نام رفته است       
ش ي تفاهم را پ   ءن سو ي كه ا  يگريل د ي دل 17.انا است ون قسمت متن ناخ   ي متاسفانه ا  يول ،د روا داشت  يتردر  يكب

 ادغـام  يخاندان خود به صورت نادرسـت       جد خود خاندان كورش را با      يوش در بازساز  ين است كه دار   يآورده ا 
ـ        ي از پارس  يگرياد او از خانواده د    يكرده است، به احتمال ز      در ،رسـاندند يه هخـامنش مـ    ان بوده كـه خـود را ب

وش را  ي دار يروزي پ ،ميريپذبه را   ين فرض ي اگر ا  18.دهيرسير به چشپش م   ي كورش كب  ي كه خاندان پارس   يصورت
  .گر به شمار آوردي دي بر خاندان پارسيك خاندان پارسيد غلبه يبا
  بـه يكلنز جواب منفان ژ ي اوستاشناس نامي است كه به تازگين پرسشي است؟ ايرانيك نام ايا نام كورش   يآ

 "هكـرّ " ي كه در فارسـ    20ت كورو ينام او را همسان كلمه سانسكر     نم كه   يبي نم يچ شاهد ي اما من ه   19.آن داده 

                                                 
15 J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, Princeton, 1950, 
Cyrus Cylinder 11.20-21. 

كمبوجيه فرزند كورش كبير نيز در زمان شاهي او بر بابل در مراسمي از نبو خداي محلي تقاضاي آمرزش و قبولي بعنوان  16
  :بنگريد به. شاه حاكم كرد

E. Kuhrt, “Babylonia from Cyrus to Xerxes,” Cambridge Ancient History, ed. J. Boardman et 
al., Vol. IV, Cambridge, 1988, p. 122. 
17 Pa[r-su(?) …] à, Grayson, ABC TCS 5 (1975) III 3, Mirschodji, op. cit., p. 298, 133ff. 
18 R. Rollinger, “Der Stammbau der achaimenidischen Königshauses oder die Frage der 
Legitimität der herrschaft des Dareios,” Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 
Vol. 30, 1998, pp. 184-186. 
19 J. Kellens, “L’Idéologie religieuse des inscriptions Achaéménides,” Journal Asiatique, Vol. 
290, No. 2, 2002, p. 422. 
20 Kúru- 
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  تورج دريايي  ي هخامنشيان قبل از شاهنشاهيخ پارسياسطوره و تار :پارس و پاسارگاد
 

  11 از 5ه يرو

 كوراوا ها از خاندان كورو هستند كـه         ي در حماسه بزرگ هند    21.دانمدهد، ن يم ي معن "بچه"ا  ي "جوان" يعني
 پانداوا ها كه از خانـدان پانـدو در       يعني يگرياندان د شود و با خ   ي از خاندان حكام در هند محسوب م       يكينام  
تـوان در متـون     يل جالـب اسـت كـه مـ        ين دل ين موضوع به ا   يا. پردازنديان در دشت كوروكشترا به نبرد م      يپا

 .افت كرديان ي با كلمه پارس و پارسيز ارتباطي ني هنديمذهب
افتن ياند و   كردهي م يان زندگ يران همراه هند  يالت ا  به ف  يرانيل ا يان قبل از ورود قبا    ياد برد كه پارس   يد از   ينبا

 يديـ  جد يان پرتوهـا  يخ پارسـ  يك تـار  ينه تار يشيتواند بر پ  ي م ين مورد در متون هند    ي در ا  يشواهد و اسناد  
دهـد كـه در     يست اطالع مـ   يزيالد م يد در قرن ششم قبل از م      ي كه شا  يني، پان يدستوردان بزرگ هند  . كندفا

ن است  يرسد ا يتر به نظر من م    آنچه جالب . كردي م ي زندگ 22ه جنگجو به نام پارشو    ليك قب ي هند   يشمال غرب 
ن موضوع مرا   ي ا 23.گذرانندي م " خود را با ساختن اسلحه     يزندگ"داند كه   ي م ين پارشوها را كسان   ي ا ينيكه پان 

 25. هـستند  يرانيا/يرس پا لهيقب از ده    يكي دوتوهرخ  يبه كتاب تار   اندازد كه بنا  ي م 24له پاسارگاد ياد نام قب  يبه  
تر اسـت   يرفتني از آنها به نظر من از همه پذ        يكي شده، اما    ي گوناگون يشنهادهاي كلمه پاسارگاد پ   يدرباره معن 

                                                 
21 O. Szemerenyi, “Indo-European Kinship,” Acta Iranica, Vol. 17, 1977, 13ff. 

  .يگر اينست كه هانتس پيتر اشميت تمام نظريات داده شده را مطالعه كرده استنكته مهم د
H. P. Schmidt, “An Indo-Iranian Etymological Kaleidoscope,” Festschrift for Henry 
Hoenigswald, Tübingen, eds. G. Cardona and N. H. Zide, 1987, pp. 357-359 

 يا "سگ جوان"آن مخالف است نظريه والتر ووست است كه بر اين باور بود كه كلمه كورو را يكي از اين نظريات كه اشميت با 
كنيم كه كورش به گفته اشميت دليل نامعلوم بودن اين معني آنست كه ما در هيچ جا برخورد نمي.  بايد معني كرد"كره سگ"

اريم كه بر اساس آن كورش كبير در جنگل توسط اين باره منبعي د اما ما در). 358. ص(كبير توسط سگي بزرگ شده باشد 
شود كه به اي جهاني مربوط مياين موضوع به بن مايه. دليل لقب اسپكس را داشته استهمين بزرگ شده و به ) گرگ؟( سگ

  . اندبنيانگذاران پادشاهي يا تمدنها در دنياي هند و اروپايي نسبت داده
W. Wüst, Altpersiche Studien, Kitzinger, Müchen, 1966, p. 77. 
22 As t ādhyāyī 5.3.117, L. Renou, La Grammaire de Panini. Texte Sanskrit, traduction 
française avec extraits des commentaries, Bibliothèque de l’École Française d’Extrême-
Orient, Paris, 1966, Vol. II, II 82. 
23 yaudheyah 
24 Πασαργάδαι 
25 Herodotus 1,125,3 Πασαργάδαι, Μαράфίοι, Μάσπιοι, Πανθιαλαîοι, Δηρουσιαîοι, 
Γερμάνιοι, Δάοι, Μάρδοι, Δροπικοì, Σαγάρτιοι. 

رسد بعدها اينكار انجام شده و گزنفن كند كه با اينكه بنظر مينيز هخامنش و مغ را به اسامي قبايل اضافه مي) 727(استرابو 
  :براي اطالعات بيشتر بنگريد به. استاشتباه ولي احتماال ي كرده نيز از آن پيرو

W. W. Howe and J. Wells, Commentary on Herodotus, Oxford University Press, p. 109. 
دهد كه قبايل پارسي از آيا اين موضوع احتمال نمي. كندهرودت نام سه قبيله آخر را بعنوان قبايل بدوي پارسي ذكر مي

رهاي مختلفي به فالت ايران كوچ كرده باشند؟ يعني گروهي با برخورد با عيالميان شهرنشين شده و گروهي ديگر به مسي
  .زندگي گذشته خود ادامه دادند
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 يكـسان "ا ي " كه گرز گران   يكسان" 26گادا- پاسرا يعني باستان آن    ين است كه كلمه را به صورت پارس       يو آن ا  
 28تـوان بـه صـورت باتراكـشتش       يز كلمه پاسارگاد را م    ي ن يمالي در متون ع   27.مي كن ي دارند معن  "يكه گرز قو  

ست كـه   يـ  ن يان گـرز همـان اسـلحه      يـ ا ا ي آ 29. كرده بود  ي باستان آنرا بازساز   يچ صورت پارس  يافت كه گرشو  ي
 د؟يگوي درباره آن سخن مينيپان

شـده  ي تـصور مـ    ار نو تـر از آنچـه قـبال        يبس راگ ودا   ي از ر  ييرار كه بخشها  يه پ يسته است بر نظر   ينجا شا يدر ا 
 هـشتم   يدر ودا در مانـداال    . افتـه اسـت   يگ ودا كلمه پارشو را      ي كرد چون او در ر     يشتري تامل ب  ،دانسته است 
ست فرزنـد  يـ ن بيـ ا ايـ  آ31.ا آورد يـ ست فرزند بـه دن    ي ب 30ييدهد كه پارشو ماناو   ي است كه ندا م    ياسطوره مهم 

دن يان باستان كه قبـل از رسـ  يند؟ همان پارساستهيزي دور ميست كه در زمانها ي ن يله پارس يست قب يهمان ب 
 نام خاندان قهرمان حماسـه هنـد رابطـه          ،رباز با كورو  ياند و از د   ستهيزيان م يران قطعا در كنار هند    يبه فالت ا  

 يايـ گـردد، در دن   يدار م يوش پد يبه دار ي كه در كت   33هيگر نام كمبوج  ينطور نكته قابل توجه د    ي هم 32.اندداشته
ك يـ  هنـد بـه      يايـ در دن . اسكا معروف بودند  ي هند كه به     ي در شمال غرب   يالهيود و آن قب   شيده م يز د يهند ن 

 پس هـم نـام پـارس و         35.كندي م يه همخوان يم كه با كمبوج   يخوري بر م  34 بهوجا ي به نام كونت   يقهرمان هند 
-ياللت مـ  ان د يان و هند  يان پارس ي وجود دارد و بر ارتباط م      يه درمتون هند  يهم نام كورش و هم نام كمبوج      

  .دكنن
 يالميتوان از اصل ع   يده، م ي خود را شاه انشان نام     يابهينكه كورش را نه بدان سبب كه در كت        يحاصل سخن ا  

تـوان  ي به كـار رفتـه، مـ       يه در متون هند   ير و كمبوج  ي كورش كب  ينكه چون نامها  يو نه ا  ) نظر پاتس (دانست  

                                                 
26 Old Persian *Pasra-gada- 
27 I. Gershevitch, “Iranian Names in Elamite Garb,” Transaction of the Philological Society, 
1969, p. 168. 

  :بنگريد به.  اما بتازگي اين باور به زير سوال كشيده شده،كردمايت ميحمرحوم دكتر شهبازي نيز از اين نظريه 
H. Humbach, “Pasargadai,” Iranica Selecta, Studies in honour of Professor Wojecieh 
Skalmowski on the occasion of his seventieth birthday, ed. A van Tongerloo, Silk Road 
Studies VIII, Brepols, 2003, pp. 109-114. 
28 Bat-ra-qa-taš 
29 J. Wiesehöfer, “Pasargadai,” Der neue Pauly, Vol. 9, München, 2000, p. 382. 
30 Párśu mānavī 
31 E. Pirart, “Les noms des Perses,” Journal Asiatique, Vol. 283, No. 1, 1995, pp. 62-68. 
32 E. Pirart, “Historicité des forces du mal dans la Rgvedasamhitā,” Journal Asiatique, Vol. 
282, No. 2, 1988, p. 528. 
33 kambaujiyah 
34 Kuntibhoja 
35 E. Pirart, “Le Sacrifice Humain: Réflexions sur la philosophie religieuse Indo-Iranienne 
ancienne,” Journal Asiatique, Vol. 284, No. 1, 1996, p. 16, n. 61. 



تار
مه 

لنا
فص

ي
يخ ا

ان
ست
ن با

را
 ،

شهر
م، 

 دو
اره

شم
ي

ماه 
ور

13
85

 

  تورج دريايي  ي هخامنشيان قبل از شاهنشاهيخ پارسياسطوره و تار :پارس و پاسارگاد
 

  11 از 7ه يرو

ـ يل ا يـ  از قبا  يكـ يه متعلـق بـه      يـ ش و كمبوج   به نظر من كـور     36).رار؟يپ(د  ي االصل نام  يان را هند  يپارس  يران
انـد و مـا در قـرن نهـم          ران مهاجرت كرده  يستند و سپس به فالت ا     يزيان م ياند كه در كنار هند    بوده) يپارس(
هـا  ا پارسواش ي شلمناصر از پارسوماش     يدر آن زمان پادشاه آشور    . ميشويران روبرو م  يبا آنها در فالت ا    ) م.ق(
ن يكورش شاه سـرزم "كه نام شاه آنها    ) پارسوماش(اد شده   ي پال از آنها     يبه آشوربان يه در كت  دوبار. كندياد م ي

  .نوا همراه با باج و خراج فرستاده استي بوده كه پسر خود را بنام آروكو را به ن"پارسوماش
 نظـر مـن      ذكر كرده با كلمه پارس مشاهده كـرد؟ بـه          يني هند كه پان   يايان پارشو دن  ي م ي توان تشابه  يا نم يآ

م كه در مطالعات يابيان را در  ي پارس ياخ اسطوره يم تار يتواني ما م  ي هند يدر ودا .  است يپرسش آر  نيجواب ا 
ده يـ  د يه در متون هنـد    ي پارس، كورش و كمبوج    ياز آنجا كه نامها   .  كمتر به آن توجه شده است      يرانشناسيا
 دور  يدهند در زمانها  ي م ي گواه يو زبانشناس  يان چنانكه منابع باستانشناس   يتوان گفت كه پارس   ي م ،شونديم

  .اندستهيزيان ميدر كنار هند
-يخ به دست مـ يان به صورت اسطوره و تار     ينه پارس يشي درباره پ  ي ارزشمند يهاي آگاه ين، متون هند  يبنابرا

ن متـون   ين، همـ  يـ رسانند و گذشته از ا    يالد م يش از هزاره اول قبل از م      ين قوم به پ   ي ما را از ا    يدهند و آگاه  
ن حاكم در يوش ديم كه از زمان داريداني م يبه خوب . دهندي به دست م   يان اطالعات خوب  يدرباره مذهب پارس  

 را  اهـورامزدا وش فقـط    يـ دار. رواج داشته است  ) اهورامزدا(ن بغ   يسنا بوده و پرستش ا    ين مزد يان د يان پارس يم
، سـرور   اهورامزداون  ي خود را مد   يهايروزيكند، پ ياد م يز  ي ن 38گرياز بغان د   نكهينامد و با ا   ي م 37بنام بغ بزرگ  

. دهـد يسنگتراش آرامگاه او در نقش رستم، شاهنشاه را در برابـر آتـش و اهـورامزدا قـرار مـ                   . دانديان م يخدا
 يآن اسـت كـه آنهـا را بـرا           از يافت شـده، حـاك    يد  ي كه در تخت جمش    ييها هاون يها بر رو  ن نوشته يهمچن

 آتـش و  ،اهورامزدا(سنا نشان دارد يمزد/ين زرتشتين شواهد از وجود اصول د    يا. ردندكيمراسم هوم استفاده م   
   ).هوم

 يده مـردوك خـدا    يدر استوانه كورش او برگز    . ه كامال نامعلوم است   ير و فرزند او كمبوج    ياما مذهب كورش كب   
ن يـ ك از ا  يچ  يقت ه يحقدر  . استان  يهودي يكتاي ي خدا هوه،يده  ين است و در تورات او برگز      يالنهرنيبزرگ ب 

بـه  . اننـد ينمايگر مـ يان دي و تسامح كورش را در برابر اد    يدهند، بلكه بردبار  يمتون مذهب كورش را نشان نم     
تا و بهرام نقش يترا و اناهي بوده باشد كه در آن م      يراني هند و ا   ير مذهب سنت  يد مذهب كورش كب   ينظر من شا  

م و پرسـتش  يابيـ ان بيان و پارسـ ين مذهب هندي بياديباهت زم شيتواني ما ميعني 39.كردنديفا مي را ا يمهم

                                                 
36 E. Pirart, “Historicité des forces du mal dans la Rgvedasamhitā,” Journal Asiatique, Vol. 
286, No. 2, 1998, p. 528. 
37 baga vazrka 
38 DB IV.61 aniyāha bagāha 

 .برد نامي نمي، او از ايزدان كه در گاتها نيز نامي از آنها نرفته است،شتبه دليل پايبندي داريوش به اصالحات زرت 39
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هـر  . شوديده ميان خاندان كورش دياهوراها در م/وها و اسوره ها   يد/هائو د يعني،  يرانيان هند و ا   يدو گروه خدا  
   40. توجه نبودهي بيرانين هند و اير به اصطالحات اشو زرتشت در ديچند كورش كب

فـا  ي ايتا نقـش مهمـ  يترا و اناهيوماته كه در آن م ئگ/ايه و برادرش برد   يوجن كورش و كمب   يوش، د يبا آمدن دار  
خ ي از تـار   يديـ وش فـصل جد   يـ دار) ن اشو زرتشت  يرو د يو پ (كردند كنار گذاشته شد و خاندان مزداپرست        يم

تـرا و   ي بغـان كنـار گذاشـته شـده ماننـد م           يمه دوم حكومت هخامنش   ي اما در ن   41.ران را آغاز كردند   ي ا يمذهب
ـ    ،دانـد يله مادها م  ي آنها را از قب    توهرودمغان كه   . تا دوباره مطرح شدند   ياناه  ين دو طـرف آشـت    ي توانـستند ب

وش از مذهب اشو زرتشت اكنون بغ       ي دار يبرقرار كنند كه به موجب آن در كنار اهوره مزدا كه بخاطر طرفدار            
  .رفت گي جا اوستاشد و نام آنها دريز پرستش ميگر نيزدان ديبزرگ شده بود، ا

گـر بـود   ي ديوش از سـو يك سو و دار يه از   يكمبوج/ كورش يد مذهب يان دو د  ي م ين مغان آشت  يقت د ي در حق 
.  اصالحات اشو زرتـشت در كنـار هـم قـرار گرفتنـد             ي با مبان  يراني و اصالحات ا   يراني هند و ا   يمي قد يكه مبان 
ن متعلق بـه    ي است كه همچن   يامنش و به خصوص هخ    يراني هند و ا   ين و باورها  ي بازمانده نمونه بارز د    ياوستا
زدان ي ا ،زد بزرگ است  يا/ نكه اهورامزدا بغ  يبا ا . ز هست ي ن ي هخامنش ير و شاهنشاهان بعد   ي كورش كب  يباورها

شت يـ ن  يترا بلندتر ي مانند م  ،گذاشتهي كه كورش به آنها احترام م      ي و بغان  هستند يزدان باق يا/ه بغان ژيگر بو يد
 ي كه كاركرد جنگ   ييزدبانويمگاه ا ادهد كه در پاسارگاد آر    يپلوتارك گزارش م  . انداوستا را بخود اختصاص داده    

رفـت و   يد بدانجا مـ   ي با ي قبل از تاج گذار    يهر شاه هخامنش   .كردنديداشت بر پا بود و مغان از آن مواظبت م         
ـ ي ما امروزه م42.دينوشيده و هوم مير را در آنجا پوش    يباالپوش كورش كب   تـا  يدبـانو اناه زين ايـ م كـه نـام ا  يدان

  43.بود

                                                 
شد  ناميده مي نام بدانزيكي از دليل زرتشتي بودن كورش اين است كه نام دختر خود را آتوسا كه ملكه كي گشتاسپ ني 40

  .گذاشته بود
  . را كشت تاريخي بسياري از مغان دنبايد از ياد ببريم كه داريوش بنابر شواه 41

42 Plutarch, Artaxerxes, 3.1-2. 
  :بنگريد به. باشددر اين ميان بايد از ماريا بروسيوس ياد كرد كه مخالف اين موضوع مي 43

M. Brosius, “Investiture I. Achaemenid Period,” Encyclopedia Iranica, ed. E. Yarshater, Vol. 
XIII, Fasc. 2, 2005, p. 181. 
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