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چکیده

ایــام از زمــان ظهــور تــا فروپاشــی بهدســت آشــوریان ،در کنــار همســایگانی میزیســته کــه تمدنهــای بســیار

عالــی و پیشــرفته-ای داشــتهاند؛ ماننــد :آکــد و ســومر و بابــل کــه تمــدن درخشــان خــود را بــه ایــام عرضه داشــتند.
اصــوالً ایــام مرکــز تالقــی دو تمــدن مهــم بــوده کــه هریــک در دیگــری ،تأثیــر بســیار داشــته اســت :یکــی تمــدن
میــانرودان ،دیگــری تمــدن فــات ایــران .پارســیان کــه هــرودوت ،ظرفیت خوگیــری آنان را ســتوده اســت،پس از
ورود بــه انشــان کــه یکــی از ایالتهــای مهــم ایــام بــود ،در اثــر همزیســتی و ارتبــاط مــداوم بــا دولت ایــام ،جذب

فرهنــگ پیشــرفتۀآنها شــدند و فرهنــگ ایــام در تمــدن جــوان آنان؛بهویــژه در زمــان کــوروش دوم ،تأثیــر عمیقــی
گذاشــت؛به گون ـهای کــه کــوروش در بســیاری از مؤلفههــای فرهنگــی؛ ماننــد :لبــاس ،ویژگیهــای اخالقــي و

رفتارهــای سیاســی ،نــام و لقــب و حتــی سیســتم حکومـتداری ،تحــت تأثیــر ایالمیــان بــوده اســت؛از ایـنرو ،ایــن
مقالــه بــا اســتناد بــه منابع،متــون کهــن و کتیبههــا بــا روش توصیفــی -تحلیلی به این ســؤال پاســخ داده اســت کــه آیا

فرهنــگ پیشــرفتۀ ایالمیــان باســتان در اندیشــۀ کــوروش دوم هخامنشــی بازتــاب یافته اســت؟
واژگان کلیدی :کوروش ،ایالم باستان ،فرهنگ پیشرفته.

 .1دانشآموختۀ دکترای تاریخ ،پژوهشگر تاریخ و فرهنگ محلی
 .2استادیار تاریخ دانشگاه ایالم (نویسندۀ مسئول)
 .3دانشیار تاریخ دانشگاه ایالم

ngilani58@gmail.com
akbari1347@gmail.com
siavash839@gmail.com
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مقدمه (طرح مسئله ،سؤاالت و اهمیت تحقیق)
ظهــور ناگهانــی کــوروش دومــدر جهــان قدیــم و نبردهــای برقآســای وی ،پرســشهای پیچیدهایــرا
در برابــر مــورخ میگــذارد؛ در واقــع ،نیروهــای پارســی ،در طــول دو دهــه ( ،)550 –530بــه ســرداری
کــوروش ،قلمروهــای پادشــاهی مــاد ،لیــدی و بابــل را پیدرپــی تســخیر کردنــد و مقدمــات امپراتــوری
جهانــی بــر فــات ایــران و آســیای مرکــزی را فراهــم آوردنــد .چگونــه بایــد نحــوۀ پیدایــش قدرتمندانــه
وناگهانــی دولــت آنهــا را کــه عمـ ً
ا ناشــناخته بــوده اســت ،در عرصــۀ تاریــخ ،توضیــح داد؟ چگونــه بایــد
شــرح داد کــه ایــن قوم،نـ ه تنهــا موفــق شــده در مرحلــۀ نخســت ،بــر چنیــن پیروزیهــای چشــمگیر و در
عیــن حال ســریعی دســت یابد؛ بلکه توانســته اســت یــک نظــام سیاســی ،اداری ،نظامی و فرهنگی پیشــرفته
را نیــز بــه وجــود آورد و چندیــن کشــور را بــا ملیتهــا و مذاهــب و فرهنگهــای متفــاوت در خــود جذب
و بــا خــود همســو کنــد؟
تاریخنــگاری کــه بــه کاری درازمــدت دســت میزنــد ،درک میکنــد کــه وجودیــک
پادشاهیشــوکتمند و یــک واقعــۀ مهــم و ماندنــی در تاریــخ ،میبایســت ریشــه درگذشــتهای پربــار داشــته
باشــد؛بنابراین ،بــرای ورود بــه تاریــخ پارسهــا ،بایــد دریافــت کــه پیروزیهــای کــوروش ،نمیتوانــد
بــدون وجــود دولتــی کــه ســازمانی اســتوار داشــته و از ارتشــی مجهــز و تعلیمیافتــه برخــوردار بــوده اســت،
متصــور شــود .پیروزیهــای چنــان گســتردهای را نمیتــوان یکطرفــه بــر انحطــاط دولتهــای مغلــوب
توســط کــوروش ،توضیــح داد؛ همچنیــن جهانگشــاییهای کــوروش جــوان را نمیتــوان تــا حــد ایــن
فــرض راحــت و بــه حقــارت گیرنــده ،تنــزل داد و مدعــی برتــری بدیهیــو ذاتــی اقــوام چادرنشــین بــر
مردمــان یکجانشــین شــد .خالصــه آنکــه« ،هرگونــه اندیشــه و تفکــر تاریخــی ،مــا را بــرآن مـیدارد تــا بــر
ایــن بــاور شــویم کــه برآمــدن کــوروش دوم ،ماحصــل رونــدی طوالنــی اســت کــه پیرامــون آن ،جــز
اطالعــات و آگاهیهــای ناقــص ،محــذوف و مقطــع چیــزی نمیدانیــم» (بریــان)82 :1386 ،؛ امابــا توجــه به
شــواهد موجــود در منابــع ،میتــوان موفقیتهــای کــوروش و رفتــار متمدنانــۀ او را نتیجــۀ مناســبات دیرین
و نزديكــي دانســت كــه كــوروش بــه شــكلهاي گوناگــون بــا ايالميهــا داشــته اســت؛لذا بــا توجــه بــه
مطالــب مذکور،ایــن مقالــه بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای ســؤاالت ذیــل میباشــد:
 .1آیا کوروش دوم تحت تأثیر فرهنگ و تمدن غنی و پربار ایالمیان متمدن بوده است؟
 .2چرا کوروش لقب «شاه انشان» که لقب پادشاهان ایالم باستان بوده را انتخاب میکند؟
 .3آیا روش حکومتداری ایالمیان در اندیشۀ کوروش بازتاب داشته است؟
اهمیــت ایــن تحقیــق در آن اســت کــه پرداختــن بــه ریشــه و اســاس درخشــان تاریخــی و فرهنگــی
مناطــق مختلــف کشــور ،نقــش زیــادی در ارتقــای عــزت نفس و رفــع خودکمبینــی آنــان دارد؛ بهویــژه در
عصــری کــه در آن مرزهــای هویتــی و فرهنگــی ملتهــا در هــم نوردیده میشــود و رســانههای بینالمللی
بــه دنبــال طراحــی و شــکلدهیهویتی در ابعــاد جهانــی ،در راســتای ارزشهــا و اهــداف مــورد نظــر خویش
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هســتند؛ ضــرورت توجــه بــه تاریــخ محلــی ایــران از اولویــت باالیــی برخــوردار میباشــد .تاریــخ محلــی
میتوانــد بــا تشــخص بخشــیدن بــه هویتهــای قومــی و مذهبــی و زبانــی و احتــرام قایــل شــدن بــرای
آنهــا ،همــۀ ایــن موزاییکهــای فرهنگــی را در هویــت بزرگتــری بــه نــام هویت ملــی ایران هضــم و جذب
کنــد؛ بهطوریکــه هــر کــدام از خــرده فرهنگهــای قومــی ،زبانــی ،مذهبــی و دینــی ،بتواننــد ضمــن حفظ
هویــت محلــی خــود ،در ســاختن هویــت ملــی ایــران بــه ایفــای نقــش بپردازنــد؛در واقــع تاریخنــگاری
محلــی؛ بــه دلیــل توجـهاش بــه عرصــۀ هویــت بومــی ،از جمله مقولههــای شــایان توجــه در امر هویــت ملّی
اســت .چنیــن دیدگاهــی ،نــه تنهــا احســاس انــزوا و نادیدهانگاشــتن اقــوام و اقلیتهــای ایرانــی را بــر طــرف
می-کنــد؛ بلکــه هــر کــدام از ایــن فرهنگهــای محلــی بــه جــای واگرایــی به ســوی همگرایــی فرهنگی و
ملــی حرکــت میکننــد و در ســاختن هویــت یکپارچــۀ ایرانــی ،نقــش کلیــدی و ارزنــدهای را ایفــا خواهند
کــرد؛ از ایـنرو ،پژوهــش حاضــر ،میتوانــد بــه غنــای فرهنگــی اســتان ایــام ،تقویــت اعتمــاد بــه نفــس
جوانــان و هویــت بومــی و بــه تبــع از آن ،توســعۀ فرهنگــی و تقویــت هویــت در ســطح ملــی کمــک کنــد.

جغرافیای ایالم باستان
حــوزۀ جغرافیایــی ایــام باســتان؛ شــامل :خوزســتان ،ایــام کنونی ،لرســتان ،پشــتکوه و کوههــای بختیاری
بــوده و از جنــوب بــه خلیجفــارس تــا بوشــهر محــدود میشــده؛ در اوج عظمــت نیــز از ســمت مغــرب
بهبابــل ،از شــمال به اصفهان و از مشــرق؛ حتی تا خراســان میرسیدهاســت (آمیــه2 :1349 ،؛ پاتــس:1385 ،
2؛ اکبــری )67 :1386 ،تــا پیــش از کشــفیات اخیــر باستانشناســی ،ســرزمین ایالم را فقط دشــت خوزســتان
میدانســتند و ایــن در حالــی اســتکه ســومریان و اکدیــان ،ایالمیــان را با عالمــت «(»NIMســرزمین مرتفع)
مینوشــتند و «»NIMکلم ـهای بــود درســت؛ چراکــه ســرزمین ایالمیــان ،نهتنهــا شــامل :جلگــۀ شــوش،
ی را نیــز دربــر میگرفــت (مجیــدزاده:1370 ،
رودهــای دز ،ســیمره و کارون بــود؛ بلکــه مناطــق کوهســتان 
1
)5؛ همچنیــن بابلیــان ،قســمت مرتفــع ســرزمینی را کــه در مشــرق بابل قرار داشــت (ایــام کنونــی) ،االمتو
یــا االم( 2کوهســتان یــا بــاالی کوه)و شــاید «کشــور طلــوع خورشید»(مشــرق) مینامیدنــد (آمیــه2 :1349 ،؛
گیالنــی)74 :1391 ،؛ بنابرایــن ،ایــام کنونــی جزئــی از جغرافیــای ایــام باســتان به حســاب میآمده اســت.
فرهنگ و تمدن ایالم
ایــام -چنانکــه گفتــه شــد  -از زمــان ظهــور تــا فروپاشــی بهدســت آشــوریان ،در کنــار همســایگانی
میزیســته کــه تمدنهــای بســیار عالــی و پیشــرفتهای داشــتهاند؛ ماننــد :آکــد و ســومر کــه پــس از مدتــی
درهمآمیختنــد و دولــت بابــل را تشــکیل دادنــد و پــس از آن ،بابــل وحدتیافتــه ،تمــدن درخشــان خــود را
بــه ایــام عرضــه داشــت .دولت بزرگ آشــور که شــاید در رأس کشــورهای متمــدن آنزمان قرار داشــت،
1. Elamtu
2. Elam
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در ایــن نقــل و انتقــال دارای ســهمی بســزا بــوده اســت .هرچنــد کشــور اورارتو ،واقع در ســرزمین ارمنســتان
کــه حکومتــی قــوی و فرهنــگ و تمدنــی بســیار معتبــر تشــکیل داده بــود ،دور از ایــام می-زیســت؛ با این
حــال ،از طریــق گذرگاههــای زاگــرس و بــه وســیلۀ اقــوام ســاکنِ ســر راه؛ چــون :لولوبیهــا و گوتیهــا از
راه تجــارت و تماسهــای اقتصــادی ،اشــعۀ تمدنــی خــود را بــه ایــن منطقــه میفرســتاد .ایالم و همســایگان
غربـیاش در دشــت میــانرودان ،در تمــاس بســیار نزدیک و همیشــگی بودهانــد (آمیــه )3 :1349 ،و هرچند
ایالمهــر از گاهــی از نظــر سیاســی ،معنــوی و فرهنگــی ،تحــت نفــوذ همســایگان باعظمت و متمــدن خود؛
ماننــد :ســومر ،آکــد ،بابــل و آشــور قــرار گرفتــه و زمانــی چنــد ایــن نفــوذ در آثــار فرهنگــی و تمدنــی این
مملکــت بهخوبــی مشــهود بــوده اســت؛ ولــی خــود نیــز زمانــی موجــد فکــری اصیــل و خــاص بــوده و
توانســته اســت پرتــو آنرا بــر نواحــی دیگــر بگســتراند؛چنانکه مثـ ً
ا در اواخــر هزارۀ چهــارم قبــل از میالد
در ســیلک ،نمونههــای فراوانــی را مییابیــم کــه از ایــام اقتبــاس شــده اســت؛ بدیــن معنــا کــه ظــروف
منقــوش ،از بیــن رفتــه و جــای خــود را بهظــروف قرمــز و خاکســتریرنگ یکدســت دادهنــد کــه عین ـاً
شــبیه ظرفهــای ایــن دورۀ شــوش میباشــند .مهرهــای گلولـهای ،جــای خــود را بــه مهرهــای اســتوانهای
داده اســت و لوحهایــی کــه بهخــط دورۀ آغازیــن ایالمــی نگاشــته شــده ،همــراه ایــن اشــیا در حفریــات
باستانشناســی کشــف شــدهاند (گیرشــمن29 :1336 ،؛ شــهمیرزادی200 :1382 ،؛ گشــایش200 :1381 ،؛
بهــزادی.)36 :1383 ،
اصــوالً ایــام مرکــز تالقــی دو تمــدن مهــم بــوده کــه هریــک در دیگــری ،تأثیــر بســیار داشــته اســت:
یکــی تمــدن میــانرودان ،دیگــری تمــدن فــات ایــران (آمیــه .)13 :1349 ،طبــق نوشــتۀ گیرشــمن« :کار
او (ایــام)؛ عبــارت بــود از :دریافــت داشــتن ،توســعه بخشــیدن؛ ســپس انتقــال دادن» (.)33 :1336در هــر
حــال ،ایالمیــان ،هــوش و ذکاوتــی ذاتــی داشــتهاند؛ بدیــن معنــا که ایشــان ،اختراعــات مغشــوش و مخلوط
دیگــران را گرفتــه و بهپیــروی از همیــن ذکاوت فطــری ،روشــن و ســاده میســاختهاند و بــرای کشــف
راهحلهــای مهــم در مــورد مســائل خوگیــری بهشــرایط جدیــد ،شایســتگی فراوانــی بــه خــرج میدادهاند.
ایجــاد بــرج طبقـهدار دوراونتــاش را میتــوان مظهــر ایــن خاصیــت و خصلــت دانســت .آنهــا نشــان دادهانــد
کــه مخترعــان ارزنــده و قابلــی بــوده و بــا همســایگان بــزرگ خــود (ســومریان کــه از لحــاظ اندیشـههای
جدیــد مدیــون ایشــان بودهانــد) برابــری میکردهانــد (آمیــه.)72 :1349 ،
بــا ایــن حال،باستانشناســان و تاریخنویســان ،آگاهانــه یــا ناآگاهانــه ،لشکرکشـیهای آشــوریان علیــه
ایالمیــان باســتان در ســدۀ هفتــم ق.م را آخریــن فصــل تاریــخ پرفــراز و نشــیب آنــان و روی کار آمــدن
هخامنشــیان را ســپیدهای نــو در دوران باســتان ایــران قلمــداد کردهانــد ,در حالیکــه ،ایالمیــان و زبــان آنــان
در دوران پــس از ایالمــی؛ یعنــی «پارســی» ظاهــر میشــوند (پاتــس .)3 :1385 ،ایالمیــان در متــون تاریخــی
مربــوط بــه اســکندر و جانشــینان ســلوکی وی حضور داشــتند .آنهــا در قالــب «الیمایی» به صورت مســتقل،
حکومــت میکردنــد و بــر آنــان ،پادشــاهانی حکــم میراندنــد تــا اینکــه مهــرداد اول بــه زمامــداری آنــان
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پایــان داد (بروســیوس .)156 :1385 ،در عیــن حال،هویــت ملــی ایرانیــان ،بــه حــدی قــوی اســت کــه بــه
جــرأت میتــوان گفــت ایرانیــان انگشتشــماری،ایالمیان را در زمــرۀ نیاکانشــان قــرار می-دهنــد؛ بــا ایــن
ن اقوام ســاکن جنــوب غــرب ایــران در دورۀ
وجــود ،نمیتــوان انــکار کــرد کــه ایالمیــان ،یکــی از مهمتریـ 
پیــش از ظهــور شاهنشاهیهخامنشــیان بودهانــد؛ افــزون بــر ایــن ،پژوهشهــای باستانشناســی جــاری ،نشــان
میدهــد کــه تأثیــر سیاســی و فرهنگــی ایــام در دوران متفاوتــی تــا نواحــی دوردســت شــمال در لرســتان،
ایــام امــروزی و مناطــق بختیــاری در جنــوب تــا ســواحل خلیــج فــارس ،در شــرق بــه ســوی کرمــان،
سیســتان ،خراســان و در غــرب تــا میــانرودان گســترش یافــت؛ از ایــن رو ،بــدون شــناخت ایالمیان قــادر به
شــناخت ایــران باســتان نخواهیــم بــود (فیشــر17 :1968 ،؛ پاتــس.)2 :1385،
اهمیــت ایــام از دیدگاههــای مختلــف بهقــدری زیــاد بــوده اســت کــه پــس از آنکــه بهدســت
آشــوربانیپال بهکلــی بــا خــاک یکســان شــد ،بــار دیگــر در عهــد امپراتــوری هخامنشــی ،مجــد و عظمــت
ســابق خــود را بــا تمــام جلــو ه و جاللــش بازیافــت و شــوش ،پایتخــت زمســتانی شــاهان هخامنشــی شــد و
یکــی از پایگاههــای تمدنــی ،سیاســی و اقتصــادی امپراتــوری هخامنشــی و بهطــور کلــی دنیــای آنزمــان
گردیــد و تــا قــرون بعــد ،ایــن مأموریــت را ادامــه داد .تمــدن و هنــر ایــام نیــز تــا مدتهــای مدیــد؛ حتــی
تــا دورۀ ساســانیان ،در بعضــی مــوارد ،ملهــم از اندیشــۀ هنرمنــدان ایرانــی بــود (پاتــس)480 :1385 ،؛ بــه
هــر حــال ،تصــور میشــود کــه ایــن قــوم صنعتگــر و متمــدن ،ســوارکاران پارســی را بــا میــل و رغبــت
در بیــن خــود پذیرفتــه باشــند .پــس از آن ،ایــن دســته در ایــام و تحــت تابعیــت فــوری آن ،ســرزمینی را
انتخــاب کردنــد و در آنجــا وطــن حقیقــی خــود را بنیــاد نهادنــد .بهنظــر میرســد کــه کــوروش دوم ،قبــل
از شــروع جهانگیــری در قالــب تشــکیالت ایــام قــرار گرفتــه باشــد تــا جاییکــه میتــوان گفــت فرهنگ
پیشــرفتۀایالم در بســیاری از جنبههــا در اندیشــۀ کــوروش بازتــاب یافتــه اســت کــه در ذیــل بــه آن پرداختــه
خواهــد شــد.

فرهنگ ایالمی کوروش
در اکثــر منابــع تاریخــی از کــوروش دوم ،بــه نیکــی یــاد شــده اســت؛ حتــی یونانیــان نیــز کــه در واقــع
دشــمنان اصلــی او بودنــد نتوانســتند حقیقــت را پوشــیده بدارنــد و همیشــه رفتــار او را بــا دیــدۀ تحســین
نگریســتهاند؛چنانکه والتــر هینتــس()100 :1385بــه نقــل از آیخولــوس دربارۀکــوروش میگویــد« :او
مــردی خوشــبخت بــود ،صلــح و خوشــبختی را بــرای همــۀ مــردم آورد .خدایــان ،دشــمن او نبودنــد ،چون
او خویشــتندار و دانــا بــود ...نظــر کلــی مــردم ،ایــن اســت کــه او ماننــد یــک پــدر بــوده اســت»؛ همچنیــن
دربــارۀ او آمــده اســت« :هیــچ پارســی ،هرگــز جــرأت نخواهــد کــرد خــود را بــا کــوروش مقایســه کنــد»
(هــرودوت)97 :1362 ،؛ حتــی نویســندۀ کتــاب «کوروشنامــه» ،جــرأت میکنــد کــوروش را بهعنــوان
شــخصیت قابــل تقلیــد بــه هموطنــان یونانــی خــود معرفــی کنــد .اگــر یونانیــان بــه عظمــت پادشــاه ایــران،
دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394

50

بازتاب فرهنگ پیشرفتۀایالم باستان در اندیشۀ ...

اعتقــاد نمیداشــتند ،او هرگــز نمیتوانســت چنیــن کاری بکنــد (گزنفــون.)17 :1342 ،
کــوروش در اجــرای نقش ـههایش،هیچگاه از اصــول جوانمــردی و انصــاف و مــروت عــدول نکــرد.
در میدانهــای جنــگ ،همیشــه پیــروز بــود و چــون وارد شــهرها و پایتختهــا میشــد؛ برخــاف فاتحــان
کــه همهجــا را بــه خــاک و خــون میکشــاندند و دههــا هــزار مــردم بیگنــاه را از لــب تیــغ میگذراندنــد
و شــهرها را ویــران و ســاکنانش را بــه اســارت میبردنــد؛ وی در ظــرف بیســت و نــه یــا ســی ســال
ســلطنتش ،هرگــز دســت بــه چنیــن اقدامی نــزد؛ بلکــه برعکس ،ســعی و کوشــش فراوانــی در آبــاد کردن
زمیــن ،نجــات بیچــارگان و احیــای مدنیتهــای ســابق بـهکار بــرد (همــان)17 :؛چنانکــه در متــن فرمــان
کــوروش ،بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت« :مــن نگذاشــتم کســی در تمامــی ســرزمین ســومر و اکــد
ترســاننده باشــد .مــن شــهر بابــل و همــۀ (دیگــر) شــهرها را در فراوانــی نعمــت پــاس داشــتم .باشــندگان
درمانــده در بابــل را کــه نبونیــد ،ایشــان را بــه رغــم خواســت خدایــان ،یوغــی داده بــود نــه درخــور ایشــان،
درماندگیهایشــان را چــاره کــردم و ایشــان را از بیــگاری برهانیــدم و معابــد ویــران را آباد ســاختم»(ارفعی،
 .)48 :1389اگــر نظــرات مذکــوررا دربــارۀ کــوروش بپذیریــم ،بایــد گفــت کــه او بــه راســتی ســزاوار لقب
«بــزرگ» بــوده و میباشــد؛زیرا در عهــدی کــه ظلــم و ســتم ،بیــداد میکــرده و ویرانــی معابــد و قتــل عــام
شــهروندان،؟ از کــودک گرفتــه تــا پیــر و جــوان ،افتخــار بــوده اســت ، 1رفتــار انساندوســتانه داشــتن ،هنــر
اســت و کــوروش اینگونــه بــود؛ گرچــه برخــی بر ایــن باورند کــه این رفتــار اونــه از روی آزادمنشــی؛ بلکه
از رویتدبیــر سیاســی و بــرای آرام نگــه داشــتن مناطــق تحــت فرمانش با ملیتهــا و مذاهــب و فرهنگهای
متفــاوت بــوده اســت؛ ولــی باتوجــه بــه اینکــه کوروشــدوم در کتــاب عهــد عتیــق با لقــب «مســیح خداوند»
مــورد خطــاب قــرار گرفتــه اســت و نیــز عــزرا و اشــعیای نبــی بــه ســتایش او پرداختهانــد و اشــعیای نبــی
دربــارۀ او گفتــه اســت« :او شــبان مــن اســت و تمامــی مســرت مــرا بــه اثبــات خواهــد رســانید» (ولفگانــگ،
 )50 :1386و نیــز آنگونــه کــه ازمحتــوای ســورۀ کهــف (آیــۀ  83بــه بعــد)در رابطه بــا دادگــری «ذوالقرنین»
و ویژگیهــای او برمیآیــد و بــه نظــر میرســد کــه اشــاره بــه کــوروش داشــته اســت (آزاد-46 :1330 ،
 ،)50میتــوان گفــت کــه رفتــار انساندوســتان ه و تســاهل مذهبــی ،جنبـهای برجســته از آزادمنشــی او بــوده
اســت .یکــی از ارکان سیاســت و حکومــت وی ،آن بــود کــه بــرای ملــل و اقــوام مختلفــی کــه اجــزای
امپراتــوری او را تشــکیل میدادنــد ،بــه آزادی عقیــدۀ دینــی و عبــادت معتقــد بــود .نمونههــای فراوانــی از
کمــک مالــی کــوروش بــه بازســازی و مرمــت مرقدهــا و زیارتگاههــای بابلــی و خارجــی در منابــع ،ذکــر
شــده اســت کــه سیاســت اندیشــمندانه و نیکخواهانــۀ او را میرســاند و نشــان از آن دارد کــه هیچگونــه
تعصــب دینــی ملــی در او وجــود نداشــته اســت .یکــی از خصــال برجســتهای کــه بســیاری از مورخــان بــه
 .1چنانکــه آشــوربانیپال ،بــه قتــل و غارتهــای خــود بارهــا افتخــار کــرده و در کتیبههایــش نیــز جاودانــه ســاخته اســت« :مــن ماداکتــو را بــا خــاک یکســان کــردم ...در
زمینهــای آن نمــک ریختــم؛ مبــادا آنهــا کــه بــه کوههــا پنــاه بردهانــد دوبــاره برگردنــد و زندگــی کننــد ...مــن مقابــر پادشــاهان ایــام را ویــران کــردم ،اســتخوانهای
آنهــا را در معــرض آفتــاب قــرار دادم...مــن ایــن ســرزمین را بــه برهــوت تبدیــل کــردم .همســران و دختــران شــاهان ایــام ،از خانوادههــای قدیــم و جدیــد ،فرمانــداران شــهر،
فرماندهــان ،تمامــی افســران؛ از جملــه مهندســان ،همــۀ ســاکنان ،چــه ذکــور و چــه انــاث ،جــوان یــا پیــر ،اسـبها و قاطرهــا ،االغهــا ،رمههــای بــزرگ و کوچــک بیشــمارتر
از یــک گلــۀ ملــخ ،همــۀ اینهــا را مــن بــه آشــور انتقــال دادم» (هینتــس.»)186 :1371 ،
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کــوروش نســبت دادهانــد ،روحیــۀ بخشــش و دادگــری او نســبت بــه فرمانروایــان مغلــوب اســت .رفتــار او
بــا ســه تــن از حریفــان اصلــی وی؛ کــروزوس ،آســتیاگ و نبونیــد شــاهد ایــن واقعیــت اســت (ولفگانــگ،
 46 :1386و .)47بــه راســتی رفتــار انساندوســتانه و بزرگوارانــۀ چنیــن شــخصیتی را چگونــه میتــوان
ش پاســخ داده اســت .وی جــدا از اینکــه شــكلگيري
تصــور کــرد؟ دنیــل پاتــس ( )22 :2005بــه ایــن پرسـ 
پايههــاي حکومــت كــوروش را وابســته بــه هويــت فرهنگــي و قومــي ايالميــان ميدانــد ،ویژگیهــای
اخالقــي و رفتــاری او را نیــز تحــت تأثيــر فرهنــگ و تمــدن ايالميهــا بــر میشــمارد .پییربریــان(:1386
 )82نیــز پیروزیهــای کــوروش و فرهنــگ و منــش او را مدیــون همزیســتیاش بــا ایالمیهــا میدانــد.
«در واقــع حکومتهــا و مــردم پدیدآورنــده و نگهبــان یکدیگرنــد؛ از ایـنرو ،در هــر دورهای،حکومتــی
فراخــور اندیشــه و فرهنــگ مردمــان همــان دوره شــکل میگیــرد .بــا ایــن نگــرش ،میتــوان دریافــت کــه
کــوروش از میــان مردمانــی بــا فرهنــگ و تمــدن بــاال رشــد کــرد» (نــوری« ،)26 :1389 ،ایــن مردمــان کــه
شــخصیت کــوروش در بیــن آنهــا شــکل گرفــت و در رشــد فرهنگــی وی نقشــی اصلــی داشــتند ،مــردم
ایــام باســتان بودند»(بریــان .)82 :1386 ،رجبــی ( )116 :1382نیــز موفقيتهــا و فرهنــگ كوروش را بيشــتر
نتيجــۀ مناســبات ديريــن و نزديكــي میدانــد كــه كــوروش بــه شــكلهاي گوناگــون بــا ايالميهــا داشــته
است.

حقوق زن در فرهنگ ایالم باستان و بازتاب آن در اندیشۀ کوروش
اگــر بخواهیــم ســطح فرهنگــی قومــی را مشــخص کنیــم بایــد بــه میــزان احترامــی کــه آن قــوم بــرای زنــان
قائــل اســت نــگاه کنیــم .تمامــی منابــع ،متفقانــد کــه ایالمیــان باســتان« ،مادرســاالر» بودهانــد .زنــان در ایالم
باســتان تــا حــد زیــادی بــه مســاوات بــا مــردان ،دســت یافتــه بودنــد و حــوزۀ فعالیــت آنــان ،محدود بــه خانه
نبــود و حــق وراثــت دخترهــا بــا پســرها مســاوی بــود (هینتــس .)128 :1371 ،مــدارک موجــو ِد متعلــق بــه
دوران کالســیک ایــام باســتان نشــان میدهنــد کــه بــه ارث بــردن تاج و تخــت پادشــاهیبر پایــۀ مادرتباری
بــوده اســت؛ یعنــی حــق جلــوس بــر تخــت شــاهیاز طریــق نســب مــادری قابــل تعقیــب بــود (کامــرون،
 .)18 :1372رفتــار و احتــرام کــوروش دومنســبت بــه زنــان ،شــباهت زیــادی بــه رفتارایالمیــان باســتان با آنها
دارد؛ چنانکــه روایــت شدهاســت کوروشــبهفرزندان خــود وصیــت میکندکــه پــس از مرگــش در هــر
کاری فرمانبــردار مــادر خــود باشــند .بهعقيــدۀ برخــي از پژوهشــگران «منشــأ احتــرام بــه حقــوق زن توســط
کــوروش ،حقــوق ملکههــا در ایــام باســتان اســت» (بروســيوس)10 :1387 ،؛ بهعنــوان نمونــه در اســنادی
کــه از ایــام باســتان بــه جــا مانــده اســت ،شــوهری در بســتر مــرگ ،تمــام اموالــش را بــه زنــش میبخشــد
تــا بــرای بقیــۀ عمــرش از آن لــذت ببــرد (هینتــس.)128 :1371 ،
اســناد تاریخــی نشــان میدهــد کــه کــوروش نــه تنهــا در امــور ســپاهیگری ،دارای نبــوغ نظامــی و
در جهانگشــایی و کشــورداری ،بســیار انساندوســت و نوعپــرور بــوده و بــا دوســت و دشــمن بهیکســان
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مــدارا میکــرده؛ در امــور خانوادگــی نیــز یکــی از وفادارتریــن مــردان روزگار بــود ه اســت؛ بهگونـهای کــه
در منابــع ذکــر شــده ،کــوروش برخــاف پادشــاهان هخامنشــی ،بــه یــک همســر اکتفــا کــرد؛ حتــی بعــد
از مــرگ همســرش (کاســندان) دیگــر ،همســری اختیــار نکــرد .ایــن در حالــی اســت که بیشــتر پادشــاهان
هخامنشــی ،زنــان زیــادی را در حــرم خــود داشــتهاند (شــهبازی.)332 :1349 ،

نام کوروش
بهنظــر میرســد کــه نام کــوروش ،برخــاف نــام دیگر پادشــاهان هخامنشــی ،ریشــۀ ایالمــی دارد؛چنانکه
پروفســور پاتــس ( )2 :2005در کتــاب تولــد امپراتــوری پارســی ،بــه وضــوح بــه ایــن مســئله اشــاره میکند
كــه كــورش ،يــك انشــاني بــا يك نــام ايالمــي بــوده اســت .مریبویــس ( ،)112 :1382اســتاد دانشــگاه لندن
نیــز در مقالـهای بــا عنــوان «مذهــب کــوروش کبیــر» آورده اســت که نــام کــوروش ،برخالف نــام داریوش
و اردشــیر و دیگر پادشــاهان هخامنشــی و ساســانی ،رنگ و بویی از ســنت زرتشــتیان ندارد.
لباس کوروش
متأســفانه نقــش برجســتۀ زیــادی از کــوروش باقــی نمانــده اســت .یگانــه ســتون بازمانــده در پاســارگاد،
نقشــکوروش را بــا جامــهای ایالمــی و کفشهایــی بهطــرز ایالمــی نشــان میدهــد کــه بــر فــراز
ویرانههــای شــهریکه ســدهها متــروک شــده ،در پــرواز اســت (اومســتد85 :1380 ،؛ ولفگانــگ27 :1386 ،؛
هینتــس .)101 :1385 ،لبــاس کــوروش در ایــن نقــش ،بــا لبــاس پادشــاهان «نوایالمــی»؛ ماننــد :لبــاس ات-
همیتــی -اینشوشــینکدر شــوش و نقــوش برجســتۀ هانی در ایــذه ،شــباهت بســیار نزدیکــی دارد (ایمانپور و
علیــزاده)56 :1390 ،؛بــا توجــه بــه شــواهد موجــود ،طــرح لباسهــای چیـندار و بلنــد و گشــادی کــه بــر تن
همــۀ پادشــاهان هخامنشــی در نقــوش برجســته دیــده میشــود ،ایالمــی و از نــوع لباسهایــی اســت کــه
ایالمیهــا در نگارههــای آپادانــا بــر تــن دارنــد (همــان؛ روت)428 - 421 :2011 ،؛چنانکــه در نقــوش
تخــت جمشــید و نقــش رســتم لبــاس شاهنشــاه و بســیاری از اشــراف پارســی ،همان لبــاس چیندار آســتین
گشــادی اســت کــه ایالمیــان برتــن دارنــد (همان).ایــن شــباهت و تأثیرپذیــری را منابــع بابلــی نیــز تأییــد
میکننــد.در ایــن منابــع آمــده اســت کــه کمبوجیــه در مراســم ســال نــو بابلیــان بــا لبــاس ایالمــی شــرکت
میکند(ایمانپــور و علیــزاده.)56 :1390 ،
عــاوه بــر لبــاس ،نقــش ســاده و بیپیرایــۀ کــوروش و قبــر بســیار ســاده و بــدون نقــش و نــگار او نیــز
کهبــا ســنگ ســفید ســاخته شــده اســت؛ بــدون شــک ،بازتــاب آییــن ســلطنتی ایالمــی اســت و نقــوش و
نوشــتههای ســاده و بیپیرایــۀ شــاهان ایــام در چغازنبیــل را بــه یــاد م ـیآورد .ایــن در حالــی اســت کــه
از زمــان ســلطنت داریــوش بــه بعــد ،ایــن ســنت ،ســاقط شــده و از القــاب شــکوهمند اســتفاده میشــد
(ولفگانــگ)32 :1386 ،؛ حتــی نظــری مبنــی بــر اینکــه قبــر کــوروش بــر اســاس زیگوراتهــای ایالمــی
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ســاخته شــده اســت نیــز وجــود دارد (اســتروناخ)41 :1997 ،؛ عــاوه بــر ایــن ،در نگارههــای کاخ داریــوش
در تخت-جمشــید ،کفشهــای شــاه ،کامـ ً
ا مشــابه بــا کفشهایــی اســت کــه در پــای ایالمیــان میباشــد
(ماریکــخ)168 :1383 ،؛ بنابرایــن ،هخامنشــیان،بخصوص کــوروش دوم ،طــرح کفــش و لبــاس را از
ایالمیــان اقتبــاس کــرده بودنــد.

لقب کوروش
در منابــع همعصــر بــا کــوروش؛ ماننــد :گفتههــای خــود او در کتیبههایــش ،روایتهــای موجــود در
تــورات ،منابــع بابلــی و آشــوری ،همگــی از وی بــا عنــوان «شــاه انشــان» یــاد کردهانــد .انشــان،یکی از
ایالتهــای مهــم ایــام باســتان در بخــش شــرقي و كوهســتاني بــود .تمامــي پادشــاهان ایالمــی ،تقریبـاً از
آغــاز هــزارۀ دوم ،عنــوان «پادشــاه انشــان» داشــتهاند (بریــان)74 :1386 ،؛ بهعنــوان نمونــه ،نخســتین پادشــاه
ایــام جدیــد کــه از او کتیبههایــی در دســت اســت (شــوتروک نهونتــه دوم) ،از لقــب ســنتی «پادشــاه
انشــان» اســتفاده میکرد (گرشــویچ .)68 :1387 ،انشــان ،واحدي سياســي در شــمال شــرقي و شــرق قلمرو
ايــام بــوده اســت .پدرانکــوروش دوم کــه بنیانگــذار امپراتــوری جدیــدی شــد تاچنــد پشــت در «انشــان» -
ایــام – پادشــاه بودنــد و لقــب «شــاه انشــان» داشــتند (آنتیگونــی زورناتــزی)1 :2011 ،؛چنانکــه در نقــش
مهــر کــوروش اول آمــده اســت« :کــوروش شــاه انشــانی فرزنــد چیــش پیــش» (بروســیوس141 :2010 ،؛
گاریســون.)402 – 383 :2011 ،خــود كــوروش دوم نیــز در بیانیــۀ معروفــش کــه بــر روی لوحی اســتوانهای
حــک شــده اســت ،بدیــن نکتــه تصریــح میکنــد کــه خــود و پدرانــش ،شــاه انشــان بودهانــدو نامــی از
پــارس بــه میــان نمـیآورد (لِکــوک107 :1997 ،؛ گرشــویچ« :)87 :1387 ،او (مــردوک) دســتان کوروش،
شــاه انشــان را بــرای یــاریاش بــه دســت گرفــت( .آنــگاه) او (مــردوک) کــوروش ،پادشــاه شــهر انشــان را
بــه نــام بخوانــد ...مــن کــوروش ،شــاه جهــان ،شــاه بــزرگ ،شــاه نیرومند ،شــاه بابل ،شــاه ســومر و اکد ،شــاه
چهــار گوشــۀ جهــان ،پســر کمبوجیــه ،شــاه بــزرگ ،شــاه (شــهر) انشــان ،نــوۀ کــوروش ،شــاه بزرگ ،شــاه
(شــهر) انشــان ،نبیــرۀ چیشپیــش ،شــاه بــزرگ ،شــاه شــهر انشــان» (ارفعــی .)47 :1389 ،مشــاهده میشــود
کــه کــوروش و اجــدادش هماننــد پادشــاهان ایالمــی ،همگــی لقــب «شــاه انشــان» داشــتهاند؛ بــه همیــن
ترتیــب تمامــی منابــع بابلیــاز کــوروش بــا عنــوان «شــاه انشــان» یــاد کردهانــد؛ چنانکــه در ذیــل به مــواردی
از آنهــا اشــاره میشــود:
 کوروش پادشاه انشان (استوانۀ نبونید در سیپار) (پاتس13 :2005 :؛بروسیوس.)8 :2000 ، آســتیاگ ،ســپاهش را بــرای رویارویــی بــا کــوروش ،شــاه انشــان فراخوانــد (سالشــمار نبونیــد)(همــان)
 مــن ،کــوروش ،شــاه جهان ،شــاه انشــان ،فرزند کمبوجیــه ،شــاه انشــان( ...آجرهــای اور) (پاتس:13 :2005؛ همچنیــن مقایســه شــود بــا ایمانپــور و علیــزاده.)32 :1390 ،
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دلیــل اینکــه منابــع همعصــر بــا کــوروش ،او را بــا عنــوان «شــاه انشــان» میشناســند نــه شــاه پــارس
چیســت؟ چــرا باپیــروزی داریــوش بــه کمــک هفــت تــن پارســی ،دیگــر نامــی از «انشــان» در کتیبههــا و
منابــع معاصــر او دیــده نمیشــود؟ پرفســور پاتــس دلیــل آن را ایالمــی بــودن کــوروش میدانــد(:2005
)2؛ «كــوروش در هيــچ يــك از كتيبههايــش از هخامنشــي یــا پارســی بــودن خــود نامــي نميبــرد؛ بجــز
كتيبــۀ پاســارگاد كــه بســياري از مورخيــن ،معتقدنــد كــه ايــن كتيبــه را داريــوش بــراي مشــروعيت خــود
جعــل كــرده اســت» (بروســيوس)25 :1387 ،؛ چــون ایــن داریــوش بــود کــه خط میخی پارســی باســتانی را
بــه کمــک منشــیان ایالمــی اختــراع کرد؛چنانکــه ماریکــخ در کتــاب «از زبــان داریــوش» ،بــه صــورت
تصویــری مراحــل مختلــف نگارههــای بیســتون را آورده و شــرح داده اســت کــه بــه لحاظ باستانشناســانه،
مرحلــۀ نخســت نــگارۀ بیســتون «بــه خــط میخــی ایالمــی اســت؛ ولــی جــای شــگفتی نیســت .پاســخ ایــن
ســؤال کــه چــرا داریــوش شــاه ،کتیبـهاش را بــه فارســی باســتان ننوشــته؟ بســیار ســاده اســت؛ زیــرا در آن
زمــان ،هنــوز خــط میخــی فارســی باســتان وجــود نداشــته اســت!» و در مرحلــۀ آخــر و نهایــی کتیبــه بــه آن
اضافــه میگــردد (ماریکــخ)15 -12 :1383 ،؛ از ای ـنرو ،جــای هیــچ شــکی باقــی نمیمانــد کــه همــۀ
نوشــتههای منتســب بــه کــوروش در پاســارگاد کــه بــه خــط میخــی فارســی باســتان نوشــته شــدهاند،
مربــوط بــه داریــوش هســتند؛ زیــرا در نوشــتۀ بزرگــی کــه بــه دســتور داریــوش در بــاالی پیکــرۀ کــوروش
در پاســارگاد ،حجــاری شــده ،آمــده اســت کــه ایــن کتیبههــا بــه دســتور مــن نوشــته شــدهاند« :داریــوش،
پادشــاه بــزرگ ،پســر ویشتاســپ ،هخامنشــی میگویــد :ایــن قصر مســکونی را کــوروش ،شــاه ...بنــا کرده
و در آن ،ایــن پیکــر را؛ ولــی او نوشــتهای را فرمــان نــداد؛ بدیــن جهــت ایــن نوشــته بــه دســتور مــن نوشــته
شــد» (هینتــس .)103– 101 :1385 ،اینکــه داریــوش ،خــط میخــی بــه زبــان فارســی باســتان را اختــراع
کــرده باشد،بیشــتر از آنجهــت اهمیــت دارد کــه نشــان میدهــد کــوروش از خــط و زبــان ایالمــی اســتفاده
میکــرده اســت.
پرفســور پییربریــان ()227 :1386در ارتبــاط بــا انتخــاب لقــب «شــاه انشــان» بــه وســیلۀ کــوروش
میگویــد کــه «او قصــد داشــته اســت بــه ایــن وســیله ،موفقیــت خــود را بهمثابــه وارث پادشــاهان ایالمی در
ســرزمین انشــان کــه تعــداد انبوهیــاز مردمــان ایالمــی در آنجــا میزیســتهاند ،مشــخص و درخشــان ســازد».
ُوتــر هنکلمــن ( )634 - 577 :2011نیــز معتقــد اســت کــه «انتخــاب این لقب توســط کــوروش و اجدادش؛
بــه دلیــل اهمیــت جایگاه انشــان نســبت بــه پارس/پارســوماش در آنزمــان بــوده اســت .در آنزمان ،اســتفاده
از نــام انشــان کــه منطقـهای بــا پیشــینۀ تاریخــی کهنتــر و شناختهشــدهتر بــود ،میتوانســت تأثیرگذارتــر
باشــد ،تــا اســتفاده از نــام پــارس کــه هنــوز در میانــرودان کمتــر شــناخته شــده بود»؛البتــه میتــوان گفت که
کــوروش دوم و اجــدادش بــا بهکارگیــری لقــب شــاهان ایالمــی میخواســتند خــود را ادامهدهنــدۀ ســنت
آنــان در انشــان معرفی کننــد (ایمانپــور و علیــزاده.)55 :1390 ،
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روش کشورداری کوروش
سیســتم کشــورداری کــوروش نیــز بیانگــر بازتــاب سیســتم حکومـتداری ایالمیان اســت .کــوروش برای
هــر ســرزمین ،اســتاندار و فرمانــدۀ نظامــی جداگانـهای برگزیــد .وي حــكام محلــي و رؤســاي قبايلــی كــه
از پيــش مســتقر بودنــد را بــه اســتانداري مناطــق ميگمــارد و معتقــد بــود مأمورانــي كــه بهمحــل اعــزام
ميشــوند ،بايــد در محــل مأموريــت خــود ،صاحــب آب و زمیــن باشــند تــا بدانجــا وارد شــوند و بــه انجــام
وظایــف مهــم خــود بپردازنــد (گزنفــون .)320 ،1342 ،جملــۀ اخیــر کــوروش کــه میگوید«:مأمــوران در
محــل مأموریــت خــود ،صاحــب آب و زمیــن و ثــروت باشــند» ،میرســاند کــه وی توجــه داشــته اســت
کــه اســتانداران،در حــد امــکان ،محلــی باشــند و دلبســتگی و عالقـهای بــه اســتان زیــر فرمــان خــود داشــته
باشــند تــا نخســت ،در عمــران و آبــادی و امنیــت آن ،بیشــتر بکوشــند و دیگــر آنکــه حکومــت بهدســت
محلیهــا باشــد تــا بــا ســنت و آداب و عقایــد خــود حکومــت نماینــد و بــه افــکار عمومــی احتــرام بگذارند
(ولفگانــگ 70 :1386 ،و  .)71ایــن شــیوۀ حکومـتداری کــوروش نیــز ادامــۀ شــیوه و ســنت حکومــت-
داری در ایــام باســتان اســت؛ زیــرا حکومــت ایــام ،نوعــی حکومــت خودمختــار بــوده اســت؛ یعنــی
هریــک از بخشهــای آن ،بــا اقتــدار محلــی حکومــت میشــدهاند و هنگامیکــه دولــت مرکــزی ،اقتــدار
مییافتــه ،ایــاالت دیگــر را بــه زیــر چتــر قــدرت خــود مـیآورده اســت؛ بــا ایــن همــه ،شــاهزادگان محلی،
همــواره بــا اســتقالل میزیســتهاند .سلســلههای حکومتــی کــه در ایــام بــه قــدرت رســیدهاند ،مجموعـهای
از پادشــاها ِن هــر یــک از ایالتهــا بودهانــد (کاســب)103 :1387 ،؛ولــی سیســتم حکومـتداری داریــوش
بــا شــیوۀ حکومـتداری ایالمیهــا و کــوروش متفــاوت بــود.او برخــاف کــوروش وایالمیان ،اســتقالل را
از مناطــق و ایــاالت تحــت فرمــان خــود گرفــت و کشــور را بهصــورت متمرکز و متحــد ادارهکــرد کهاين
كار او بهانــۀ شــورش ايالميهــا و دیگــر ایــاالت شــد؛ بهطوریکــه اولیــن و پرتکرارتریــن شــورش بــر
علیهداریــوش ،توســطایالمیها بودکــه در زمــان كــوروش منشــأ وحــدت فرهنگــي و سياســي ايــران بودند.
آنهــا سـهبار شــورش کردنــد و در نهایــت ،داریــوش بــا خشــونت هرچــه تمــام آنهــا را ســرکوب کــرد و
خاطــره ایــن پیروزی را در بیســتون جاودانه ســاخت (کنــت320 ،1953 ،؛ پاتــس2 :2005 :؛ زادوک:1976 ،
213؛ اســمیت303 :1990 ،؛ شــارپ.)27 :1378 ،

نتیجهگیری
کــوروش دوم ،در طــول دو دهــه ( ،)550 - 530قلمروهــای پادشــاهی مــاد ،لیــدی و بابــل را پیدرپــی
تســخیر کــرد و مقدمــات امپراتــوری جهانــی بــر فالت ایــران و آســیای مرکــزی را فراهــم آورد .پیــروزی-
هــای ســریع و پیدرپــی کــوروش بــر کشــورهای بــزرگ دنیــای آن روزگار را نمیتــوان بــدون وجــود
دولتــی مقتــدر کــه از ســازمان سیاســی ،نظامــی ،اداری و فرهنگــی پیشــرفتهای برخــوردار بــوده اســت،
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متصــور شــد .ایــن کشــور ســازمانیافته ،ایــام باســتان اســت کــه تحــت تأثیــر روابــط بســیار و گوناگــون با
اقــوام و پادشــاهیهای مجــاور؛ ماننــد :تمدنهــای بینالنهریــن ،بــه ســطح باالیــی از تمــدن و شهرنشــینی
رســیده بــود .بــا توجــه بــه شــواهد موجــود در منابــع ،میتــوان موفقیتهــای کــوروش و رفتــار متمدنانــۀ او
را نتیجــۀ مناســبات دیریــن و نزديكــي دانســت كــه كــوروش بــه شــكلهاي گوناگــون بــا ايالميهــا داشــته
اســت؛ بهطــوری کــه میتــوان بازتــاب فرهنــگ پیشــرفتۀایالم باســتان را بــه وضــوح در اندیشــۀ کــوروش
هخامنشــی دیــد؛ مــوارد ذیــل از جملــه ایــن شــواهد هســتند:
 .1شــكلگيري پايههــاي حکومــت كــوروش ،وابســته بــه هويــت فرهنگــي و قومــي ايالميــان بــوده
اســت؛  .2نــام کــوروش ،برخــاف نــام دیگــر پادشــاهان هخامنشــی ،نامــی ایالمــی اســت نــه آریایــی
یــا زرتشــتی؛ .3تصویــر کــوروش؛ در تنهــا نقشــی کــه از وی بهجــای مانــده؛ یعنــی نقــش چهــار بــال او
در پاســارگاد ،بــا لبــاس و کفشــی ایالمــی بــر روی ســنگ حــک شــده اســت؛  .4بنــای مــزار کــوروش،
بســیار ســاده و بــه ســبک مــزار پادشــاهان ایــام ســاخته شــده اســت نــه بــه ســبک مــزار دیگــر پادشــاهان
هخامنشــی؛  .5فرهنــگ کــوروش ،ویژگیهــای اخالقی و رفتــار انساندوســتانهاش ،حکایــت از این واقعیت
دارد کــه او در میــان مردمانــی بــا فرهنــگ و تمــدن بــاال پــرورش یافتــه اســت .ایــن مردمــان کــه شــخصیت
کــوروش در بیــن آنهــا شــکل گرفــت و در رشــد فرهنگــی وی نقشــی اصلــی داشــتند ،مــردم ایالم باســتان
بودند؛چنانکــه احتــرام بــه حقــوق زن از طــرف کــوروش را نیــز میتــوان تحــت تأثیــر ایالمیــان مادرتبار و
زنســاالر دانســت؛  .6انتخــاب لقــب «شــاه انشــان»که لقــب ســلطنتی پادشــاهان ایــام باســتان بــود ،خــواه به
دلیــل کســب مشــروعیت ،خــواه بــه دالیــل دیگــر؛  .7سیســتم حکومـتداری کــوروش نیــز ماننــد سیســتم
حکومـتداری ایالمیــان بهصــورت فــدرال و نیمهمســتقل بــود .چیــزی کــه بعدهــا داریــوش بــه شــدت بــا
آن مخالــف بــود و همیــن مخالفــت ،منجــر بــه شــورش ایــاالت؛ بهویــژه ایــام بــر ضــد او شــد.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
 ارفعــی ،عبدالمجیــد؛ ( ،)1389فرمــان کــوروش ،تهــران :مرکــز دائرهالمعــارف بــزرگ اســامی (مرکــز پژوهشهــای ایرانــی واســامی).
 اکبری ،مرتضی؛ ( ،)1386تاریخ استان ایالم از آغاز تا سقوط قاجاریه ،قم :فقه. اومستد ،ا .ت؛ ( ،)1380تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ،ترجمۀ محمد مقدم ،تهران :امیرکبیر. ایمانپــور محمدتقــی و کیومــرث علیــزاده؛ (« ،)1390پارسـیها و ایالمیهــا :بررســی جایــگاه فرهنــگ و تمــدن ایــام در حکومــتهخامنشــی» ،فصلنامــۀ علمــی  -پژوهشــی تاریــخ اســام و ایــران دانشــگاه الزهــرا (س) ،ســال بیســت و یکــم ،دورۀ جدیــد ،شــمارۀ
 ،12پیاپــی .97
 آزاد ،ابوالکالم؛ ( ،)1330کوروش کبیر (ذوالقرنین) ،ترجمۀ باستانی پاریزی ،تهران :علمی و فرهنگی. آمیه ،پیر؛ ( ،)1349تاریخ ایالم ،ترجمۀ شیرین بیانی ،تهران :دانشگاه تهران. بروسیوس ،ماریا؛ ( ،)1385ایران باستان ،ترجمۀ عیسی عبدی ،تهران :ماهی.دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394
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 _________؛ ( ،)1387زنان هخامنشي ،ترجمۀ هايده مشايخي ،تهران :هرمس. بریان ،پییر؛ ( ،)1386امپراتوری هخامنشیان (از کوروش تا اسکندر) ،ترجمۀ مهدی سمسار ،تهران :زریاب. بویــس ،مــری؛ (« ،)1382مذهــب کــوروش کبیــر» ،ترجمــۀ غالمحســین نوعــی ،مجلــۀ تاریخ-پژوهــی دانشــگاه فردوســی مشــهد،ســال پنجــم ،،شــمارۀ  ،17زمســتان ،صــص .114 -93
 بهزادی ،رقیه؛ ( ،)1383آریاها و ناآریاها در چشمانداز کهن تاریخ ایران ،تهران :طهوری. پاتس ،دنیل .تی؛ ( ،)1385باستانشناسی ایالم ،ترجمۀ زهرا باستی ،تهران :سمت. رجبي ،پرويز؛ ( ،)1382هزارههاي گمشده ،ج  ،2تهران :توس. شارپ ،رلف نارمن؛ ( ،)1378فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشي ،تهران :مؤسسۀ فرهنگي و انتشاراتي پارينه. شهبازی ،شاپور؛ ( ،)1349کوروش بزرگ ،شیراز :دانشگاه شیراز. شــهمیرزادی ،صــادق ملــک؛ ( ،)1382ایــران در پیــش از تاریــخ (باستانشناســی ایــران از آغــاز تــا ســپیدهدم شهرنشــینی) ،تهــران:ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
 قرآن کریم ،ترجمۀ مهدی الهی قمشهای ،قم :الهادی. کاسب ،عزیزاهلل؛ ( ،)1387سیمای کوروش در صبحدم تاریخ ،تهران :محمد. کامرون ،جورج؛ ( ،)1372ایران در سپیده دم تاریخ ،ترجمۀ حسن انوشه ،تهران :علمی و فرهنگی. گرشویچ ،ایلیا؛ ( ،)1387تاریخ ایران (دورۀ ماد) ،از مجموعۀ ایران کمبریج ،ترجمۀ بهرام شاگونی ،تهران :جامی. گزنفون؛ ( ،)1342کوروشنامه ،ترجمۀ رضا مشايخي ،تهران :دنیای کتاب. گشایش ،فرهاد؛ ( ،)1381تاریخ هنر ،تهران :عفاف. گیرشمن ،رومان؛ ( ،)1336ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمۀ محمد معین ،تهران :علمی و فرهنگی. گیالنــی ،نجمالدیــن و فریــدون الهیــاری؛ (« ،)1391نقــش ایــام باســتان در توســعۀ فرهنــگ و تمــدن ایــران در دورۀ هخامنشــیان»،فصلنامــۀ فرهنــگ ایــام ،شــمارۀ  36و  ،37پاییــز و زمســتان.
 ماریکخ ،هاید؛ ( ،)1383از زبان داریوش ،ترجمۀ پرویز رجبی ،تهران :کارنگ. مجیدزاده ،یوسف؛ ( ،)1370مجیدزاده ،تاریخ و تمدن ایالم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی. نوری ،احمد؛ ( ،)1389فرمان کوروش هخامنشی ،تهران :آرتامیس. ولفگانگ ،ویلهلم؛ ( ،)1386کوروش شهریار دادگر ،ترجمۀ شهریار دادگر ،تهران :دیبا. هرودوت؛( ،)1362تاريخ هرودوت ،ترجمۀ هادي هدايتي ،تهران :دانشگاه تهران. هینتس ،والتر؛ ( ،)1371دنیای گمشدۀ عیالم ،ترجمۀ فیروز فیروزنیا ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی. _______؛ ( ،)1385داریــوش و پارسهــا (تاریــخ فرهنــگ ایــران در دورۀ هخامنشــیان) ،ترجمــۀ عبدالرحمــن صدریــه ،تهــران:امیرکبیر.
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