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نماد کورش در ادبیات فارسیهود

ناهید پیرنظر
استاددانشگاه،دانشگاهیوسیالاِی

بررسیاشعارفارسیهودنمودارهمبستگیایرانیانیهودیباادبوفرهنگایراناست.
اینهمبستگیهادردورههایایرانباستانوایراناسالمیبهدوگونةمتفاوتبود.در
ایرانباستان،آنچهقومیهودرابهایرانپیوندمیدادحمایتازقومیهودوبازسازی
اول نیمة بابلیدر تلمود پادشاهاندورانهخامنشیوتکوین بهدست معبدمقدس
دورةساسانیانبود،امادردورةایراناسالمی،یعنیپسازوروداعراببهایران،زبان
فارسیبهاینرابطهاستحکامبخشید.نقشیهودیاندرپیگیریوفارسینورانبایداز
یادبرد،زیرااولیننوشتههایفارسینوهمانانوشتههایفارسیهوداستکهزبانفارسی

رابهحروفعبریمینوشتند.

کتاب بهویژه یهود، مقدس کتب در را ایرانی و ایران از یهودیان احترامآمیز بازتاب
اشعیاینبیودرسهکتابعزراودانیالواسترمیتوانمشاهدهکرد.درکتابهای
اشعیاوعزراواستر،نقشفعالونجاتدهندةپادشاهانایران،بهویژهکورشوداریوش

وخشایارشاه،درزندگیوادامةحیاتیهودیتبازگوشدهاست.
 Nahid Pirnazar, “Cyrus in Judeo-Persian Literature,” Iran Namag, Volume 2, Number 2 (Summer
2017), 112-139.
دانشگاه ایرانشناسی دکتری )دانشآموختة Nahid Pirnazar <oberman01@aol.com> پیرنظر ناهید 
یوسیالاِی،2004(.حوزةتخصصیاشادبیاتفارسیهودوتاریخیهودیانایراناست.ایشانبرنامةتدریسادبیات
فارسیهودرابرعهدهدارندکهبهنامدکترحبیبلِویدردانشگاهیوسیالایپایهگذاریشدهاست.در2006استاد
مدعودانشگاهیشیواینیویورکبودواز2014پژوهشگرمهماندانشگاهعبریاورشلیماست.مقاالتپژوهشی
اودرکنفرانسهایبینالمللیعرضهودردانشنامةایرانیکا،دانشنامةیهودیاندرسرزمینهایاسالمیومجالت
ایرانشناسیوایراننامهمنتشرشدهاند.صورتجلساتانجمنصیونیستایرانباویرایشایشانبهزودیمنتشر

خواهدشد.پیرنظربنیادگذارخانةاسنادونسخفارسیهودورئیسآناست.
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توصیفکورشدرادبیاتفارسیهوداصوالًازگزارشاتوتوصیفاتشعرایفارسیهودیا
ازمنابعییهودیمانندتوراتوحکایاتوروایاتتلمودیاازمراجعغیریهودیاسالمی
برگرفتهشدهکهغالباًریشهدرمنابعیهودیدارند.درمراجعیهودی،عهدقدیماولین
مرجعاستکهدرآننامکورشمستقیما23ًبارومطالبیدربارةاوبهدفعاتبیشتر
آمدهاست.ازآنجملهمیتوانبهتواریخدوم33-36:22؛ِعزرا8-1:1؛ِعزرا3:7؛عزرا
5و4:3؛ِعزرا17-3:5؛ِعزرا14و6:3؛اشعیا44:28؛اشعیا13و45:1؛دانیال1:21؛
دانیال6:28ودانیال10:1رجوعکرد.1درمنابعیهودیخارجازکتابمقدس،وصف

کورشرادرحکایاتوروایاتیهودیانوبهخصوصدرتلمودمیتوانُجست.

درمنابعغیرایرانیغیریهودیآنچهرامربوطبهدورانایرانباستاناستمیتواندر
نوشتههایهردوت،گزنفونوبعدتردرآثارفالویوسژوزیفوسیافت،زیراهریکازآنان

بهگونهایدرستیاافسانهوارازکورشنامبردهاند.

ابوجعفر تألیف الملوک و الرسل تاریخ یا تاریخطبری از باید اسالمی ایرانی منابع در
محمدبنجریرطبریوترجمهوتفسیرفارسیآنیعنیتاریخبلعمینامبردکهابوعلی
محمدبنمحمدبنبلعمیآنراتألیفکرد.آگاهیشعرایفارسیهودازنوشتههایمنابع
غیریهودیغیرایرانیمانندآثارهردوت،گزنفونوژوزیفوسبعیدبهنظرمیرسد،امامنابع
اسالمیبهخوبیدردسترسآنانبود.محققاًهریکازاینمنابعدرشرحوقایعآندوران
تفاوتهاییباآگاهیهایامروزیماازتاریخمستندآندوراندارند،اماآنچههمگیدرآن

مشترکالقولاندمدحکورشوسپاسازاوبهبرایرهایییهودیانازاسارتاست.

بانگاهیکلیبهنامکورشدرادبیاتفارسیهودمیتوانشخصیتکورشرادرچهار
اثرادبیپیگیریکرد:2

1.قصةدانیال:اثریبهنثرکهدرقرندوازدهمهجرینوشتهشدهواحتماالًبرداشتی
ازکتابدانیالدرعهدعتیقیاترجمهایازنسخةگمشدةترجمةکتابدانیالازعبری

بهآرامیبودهاست.

2.دانیالنامه:اثریبهنظمازشاعرفارسیهود،خواجهبخارایی)قرنهفدهممیالدی(،
کهنسخمعدودیازآندردستاست.

1http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_
Great_in_the_Bible/.
2Amnon Netzer, “Some Notes on the 
Characterization of Cyrus The Great in Jewish 

and Judeo-Persian Writings,” Acta Iranica, 2 
(1974), 43, at http://azargoshnasp.net/famous/
Cyrus/cyruscharacterizationjp.pdf/.
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3.اردشیرنامه:اثرشاعرفارسیهودشاهین)اواخرقرنسیزدهمواوایلقرنچهاردهم
میالدی(است.دراینکتابداستانملکهاسترباشاهاردشیروداستانافسانهآمیزایرانی
دیگریدرهمآمیختهشدهاستکهحکایتفرزنددیگرشاهاردشیرازملکهوشتیاست.
درکنارداستاناستروفرزندشکورش،شاعرازفرزنددیگرشاهاردشیرازوشتی،بهنام

شیرو،وعشقاوبایکپریزادسخنمیگوید.

4.عزرانامه:اثردیگرشاهیناستکهدراکثرنسخههادردنبالةاردشیرنامهآمدهاست.

نگاهی کلی به نام و جایگاه کورش در ادبیات فارسیهود و منابع یهودی و اسالمی آن

اصوالًشاعرانحماسهسرایمذهبیفارسیهودکهبعدازحملةمغولوحکومتایلخانان
میزیستند،ازشاهنامهفردوسیالهاممیگرفتند.آنانقدیسینیاوقایعرزمهایمذهبی
رابهتقلیدازشاهنامهتوصیفکردهدراینراهازقهرمانانایرانباستان،ازجملهزالو
رستمواسفندیار،برایمعرفیشخصیتهایمذهبیاستفادهکردهوحتیبرایتوصیف
برخیازاینشخصیتهاازمفهومایرانی“فّرهایزدی”بهمفهومگستردهتریبهمعنی
قرن فارسیهود مثاًلعمرانی،شاعر بردهاند. بهره )DivineProvidence( الهی” “التفات
شانزدهممیالدی،برایتوصیفشائول،اولینپادشاهیهودی،وحضرتداوودازهمین

موهبتیادکردهاست.اودربارةشائولگفتهاست:3

درآنعـهددرمیاننسلِعَبر
نبودچوناویکیباهیبتوفّر
الـهـی نـور آیـیـنة ُرخـش
سزایتـاجوتخـتپادشاهی

...

پدراورانـهادهنـامشـائـول
جوانقابـلودانـاومعـقول
ودربارةداودنیزچنینمیگوید:4

خوشآمدشاهرادیدارداوود
کمالودانشوگفتارداوود

3عمرانی،فتحنامه)نسخةلندن(،292.
4عمرانی،فتحنامه)نسخةبنصوری(،280الف.
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جوانیدیدبافّروهدایت
دلیروکاردانوبادرایت

منابعهردوشاعردرخصوصکورشدانشآنانازکتابعهدقدیمبوده،ولیسعیکردهاند
روایاتخودرابیشتربامنابعایراناسالمیمطابقتدهند،مگردربعضیمواردکهتناقضبسیار

موجبعدمرعایتاینامربودهاست.شرحاینتناقضاترابهترتیبذیلمیتوانبیانکرد:

1.دربسیاریازمراجعیهودی،داریوشوکورشمعاصرهممعرفیشدهاند.کورشفاتح
مادوبابلوداریوشفاتحآسوروپارسخواندهشدهاند.درهمینروایات،گاهیهمبه

اشتباهکورشدامادوجانشینداریوشمعرفیشدهاست.5

بایدبهخاطرسپردکهدرروایتیهودیدیگریداریوششاهفرزنداََحشِوُرش)خشایارشاه(
وشخصیمعرفیشدهاستکهمعبدمقدسرابازسازیکرد.6

2.درتاریخطبریوتفسیربلعمینیزترتیبکورشوداریوشوخشایارشاه)اََحشِوُرش(
درهمآمیختهاست.بنابهگفتةتاریخبلعمی،بهمنفرزنداسفندیارونوادهگشتاسب

بود.واواََحشِوُرش]خشایارشاه[رابهجایداریوش برتختعراقوبابلنشاند:

تو که باید افتاد، حادثهچنین عراق به که اََحشویرش فرستادسوی نامه بهمن
]اَحشویرش[بههندوستانخلیفتیشایستهبنشانیوبهتنخویشبیاییوُملک
عراقوشاموحدودمغرببهتوارزانیداشتم.آنجاشویوبهجایداریوشبنشینی.۷ 

اشعار در ]خشایارشاه[ اََحشِوُرش جای به بهمن و اردشیر نامهای بردن کار به .3
فارسیهود ریشهدرمنابعاسالمیداردکهخودمتأثرازروایاتتلمودیاند.تاریخبلعمی
بهنقلازاخبارملوکعجم،ناممرکب بهمناردشیررابرایخشایارشاهچنینتوصیف
میکندکهگروهیبهمنرافرزنداسفندیارونوةگشتاسبخواندهبهاو“لقباردشیر

]درازدست[خواندندیوگفتنداردشیربهمن.”8

4.معرفیکورشبهنامفرزنداردشیرواِستردراشعارفارسیهودهمبرگرفتهازهمین
منابعاسالمیاست:

5Louis Ginxberg, Legends of the Jews 
(Philadelphia: The Jewish Publication society, 
2003), vol. 2, 111 and 119. 
6Ginzberg Legends of the Jews, vol. 2, 1129. 

7ابوعلیمحمدبنمحمدبلعمی،تاریخبلعمی،تصحیح
تهران، دانشگاه انتشارات )تهران: بهار محمدتقی

1353(جلد674،2.
8بلعمی،تاریخبلعمی،جلد684-683،2.
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واوآنجابهملکبنشست...ومراواَحشویرشرایکیزنبودبزرگوار،بهنام“وشنا”
]وشتی[.برایزنخطاییبرفت،اورابکشتویکیزنازبنیاسراییلبهزنیکرد،

نیکوروی.ناماو“استیر”واوراازآنزنپسریآمدواوراکیورشنامکرد.9

نکتهایکهمبینریشةمنابعیهودیدرمتوناسالمیاستبهکاربردننام“اخشویرش”
درمنابعاسالمیتاریخطبریو“احشویرش”درتفسیربلعمیاست،زیراایننامهمان
را او اََحشِوُرش)خشایارشاه(ذکرشدهدرکتاباستراستکهدرسایرمنابعاسالمی

اردشیریابهمنهمخواندهاند.10

با استر خانوادگی نسبت و نََسب اسالمی و یهودی منابع اختالف موارد سایر از .5
کورشاست.دریهودیبودناوهمهمتفقالقولبودهاندوکموبیشاوراهمبهنامهای
مشابهاِشتر،استوریایااستارخواندهاند.طبرینََسبیهودیاورابه“طالوتکهَملِک
بنیاسراییل”استمیرساند.11آنچهمتناقضاست،نسبتاوباکورشاست.تاریخطبری
وتفسیربلعمیدردوجااستررامادراردشیربهمنوراحبراهمسراوخواندهاند:الف:
“وایناردشیررامادریبودناماواستوریاازفرزندانطالوتکهَملِِکبنیاسراییلبود؛”12
وب: “ومادرفرزندانبهمن،راحبدخترفِنَحس]پینحاس/Pinhas[ازاوالدِرحُبَعم

]Rehovoam[پسرسلیمان،پسرداوداست.”13

اماتاریخبلعمیدرفصلپیشینشاسترراهمسراََحشویرش]بهمنیاادشیر[معرفیکرده
است.همسریکهفرزندمشترکشانکورشنامیدهمیشود:ج:“اَحشویرش...یکیزن
ازبنیاسراییلبهزنیکرد،نیکوروی.ناماواستیرواوراآنزنپسریآمدواوراکیورش

نامکرد.”14

6.کورشرافرزندمادریهودیخواندندرتاریخبلعمیواشعارشاهیننمودارانگیزة
انگیزهرافردوسی اوبهعلت“محدودیتمذهبی”است.شبیههمین یهودیساختن
بهسبب“غرورملی”دربارةاسکندرداشتهاست.15درمنابعیهودینیزبهسببهمین

9بلعمی،تاریخبلعمی،جلد675،2.
و الرسل تاریخ یا تاریخطبری 10محمدجریرطبری،
انتشارات )تهران: پاینده ابوالقاسم ترجمة الملوک،
تاریخ بلعمی، 486؛ ،2 جلد ،)1352 ایران، فرهنگ

بلعمی،جلد677،2.
11“وهیاستاربنتیائیربنشمعیبنقیسبنمیشابنطالوت

الملک.”بنگریدبهبلعمی،تاریخبلعمی،جلد685،2.
12بلعمی،تاریخبلعمی،جلد685،2.

13طبری،تاریخطبری،484.

14بلعمی،تاریخبلعمی،جلد675،2.
15Jalal Khaleghi Motlagh, Women in the 
Shahnameh, trans. Brigitte Neuenschwander, 
edited by Nahid Pirnazar ((Los Angeles: Mazda 
Publishers, 2012), 67, no. 152.
با داراب ازدواج حاصل اسکندر شاهنامه، روایت به

همسریونانیاش،ناهید،است.
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محدودیتمذهبیاستکهاشعیاانتخابکورشرامیلخداوندمیداندکهبهاواین
توانراداد.اشعیابااینتوجیهسعیکاربردعنوان“مسیح”یانجاتدهندةقومیهودبه
کورشرامشروعیتبخشدکهاصوالًبایدبهکسیاز“خانوادهداوود”دادهمیشد.در
اینخصوصتمایلاشعیابهحدیاستکهمیگوید:“خداوندکورشرابرگزیدوبهاو

تواناییبخشیدتاپادشاهشود.”16اودرادامةارادةخداوندمیگوید:

اکنوننیزکورشرابرانگیختهامتابههدفعادالنةمنجامةعملبپوشاند.من
شهر باشد، داشته پاداش انتظار بیآنکه کرد. خواهم راست را راههایش تمام
اورشلیمرابازسازیخواهدکردوقوماسیرمراآزادخواهدساخت.ایناستکالم

خداوندمتعال.17

باستان، روم یهودیاالصل نویس تاریخ و فیلسوف )37-100م(، ُژزیفوس فالویوس
معتقدبودکهاشعیاکتابخودراقبلازبرپاییکورشودرحدود140سالقبلاز
خرابیمعبدنوشتهاستوبراینعقیدهبودکهکورشازآنچهحدودیکقرنونیم
پیشازاودربارهاشنوشتهبودندآگاهیداشته،بهخداییهودایمانآوردهوازتمایل

اوبرایبازسازیمعبدخبرداشته.18

7.پسازعهدقدیم،منابعیهودیدیگردربارةکورشسخنیبهمیاننمیآورند،زیرا
نهفقطمعلوماتتاریخیآنهااطالعبیشتریدربارةکورشبهآنهانمیدادودرمنابع
تلمودیهمدیگرجنبةتقدسیکهدرمنابعقبلیبهاودادهمیشدمشاهدهنمیشود.

درسال399مکهتدوینتلمودبابلیعماًلپایانپذیرفت،حدود900سالازگفتههای
کتابهایعزراواسترگذشتهبودویهودیانباردیگردرپراکندگیزندگیمیکردندو
لذادیگردرشرایطینبودندکهکورشراهمشأنابراهیم،موسیوداوودبدانند.بهاین
سبببرداشتآنهاازکورشدیگرجنبةتقدسخودراازدستدادواورابیشتربهچشم

یکپادشاهدادپرورمیدیدندتامسیحوناجی.19

8.درمنابعاسالمی،کیورشیاکورشرادرمقامفرزندیوجانشینیاََحشِوُرش)بهمن/
خشایارشاه(میشناختندوبرتختنشستناوادرسنچهاردهسالگیچنینتوصیفمیکنند:20

16اشعیا،فصل45،آیة1.
17اشعیا،فصل45،آیة13.

18Netzer, “Some Notes,” 41-41; Antiquities XI, 
1 and 2. 

اینکتابطی200سال، ثابتشدهاستکه اکنون
بهتدریجودرقسمتهایمختلفنوشتهشدهاست.

19Amnon Netzer, “Some Notes,” 40-41. 
20بلعمی،تاریخبلعمی،جلد676-675،2.
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واحشویرشازپسآنکاورااینپسرآمد.چهاردهسالبزیستاندرُملک...و
چونپسرشچهاردهسالهشد،احشویرشبمردوکیورشبهملکبنشست...و
منشورنوفرستاد،اوبنیاسرائیلرانیکوهمیداشتوبزرگداشتیوگفتیاین

خویشانمادرمناند.21

اینامررافقطدراردشیرنامهشاهینمیبینیم،درحالیکهدردانیالنامهخواجهبخارایی،
کورشهمزمانحاکمپارساستوبعدترجانشینداریوشدربابل)بغداد(میشود.

9.ازجملهمواردیکهکاماًلبامراجعیهودیمتناقضاستوهیچیکازدوشاعربه
آنتأسینکردهاند،“اسالمآوردنشاهبهمنوکورشاست.”بهنظرمیرسدکهمنظور
ازیکسو را اوخداپرستی است،چون یکتاپرستی با اسالم مترادفشناختن بلعمی
“اسالم”میخواندوازسویدیگرآنرابه“دینموسی”نسبتمیدهد.محمدتقیبهار،

مصححتاریخبلعمی،درتوضیحاینموضوعبهاینبخشارجاعدادهاست:22

ودانیال...مرکورشرابهخدایخواندوبدینمسلمانی...امادینمسلمانی
پنهانهمیداشتتابهمنآگاهنشود.چونازملکاوسیزدهسالبگذشت،بهمن
بمرد.چونخبربهکیورشآمدکهبهمنبهبلخنماند،اودینمسلمانیآشکار
کردوهمهخلقرابهشریعتتوریتخواندوبردینموسی،ودانیالرابرهمة

پادشاهیخویشحاکمکردتاهمةخلقرابهحکمتوریتآورد.

نماد کورش از دیدگاه موالنا شاهین
و بسط که میشویم متوجه کنیم، بررسی شاهین قول از را کورش زندگینامة اگر
به تلمودی، منابع و طبری تاریخ منابع از برخی به بیشتر شاهین شعری تفسیرات
ترتیب،شباهتداردتانقلداستانازتوراتعهدقدیم،هرچنددرخوداینمنابعنیز
عدمهماهنگیوجوددارد.شاهیندانشخودرادرخصوصمتنتوراتوزبانعبری
ایرانی افسانهای منابع اردشیرنامه، در و بود داده نشان آفرینشنامه و موسینامه در
پدر جای به کورش نشستن تخت بر زمان تا را تلمودی دوران بر مبتنی اسالمی و
)شاهبهمن(درهمآمیختهوداستانیدرهمتافتهازریشههایمذهبیتاریخیوافسانهای

21بلعمی،تاریخبلعمی،جلد676-675،2.
پانوشت ،67-676 ،2 جلد بلعمی، تاریخ 22بلعمی،
را بلعمی تاریخ از قسمت این بودن مستند عدم .3
محمدتقیبهارذکرکردهومیگویدکهمنظورازاین

پادشاهانهمانکورشوداریوشوخشایارشاهاست
به آنان با داده، نجات بابل اسارت از را یهود قوم که

نیکیرفتارکردند،ولیخودبهیهودیتنگرویدند.
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میسراید.اماپسازایندوران،دیگربسیاریازگفتههایاوبامنابعیهودیواسالمی
مطابقتنداردوشایدبرگرفتهازافسانههایدیگرایرانیوغیرایرانیباشد.برخیازجمله
داستانهایدرآمیختهبامتناصلیگزارشعبارتاندازرابطةرستموبهمنوتربیت
اوبهدسترستم،بازگشتبهمنبهسویپدرشگشتاسپ،وفاتگشتاسپوبرتخت
نشستنبهمنپسازپدر،پادشاهیکردنبهمن،آگاهیبهمنازوفاترستموباالخره
ازدواجوجداییبهمنازوشتی،عشقافسانهایشیرو،فرزندنخستشاهبهمنازملکه

وشتی،پسازمرگشاهبهمندرجنگبااژدهاودرنهایتوفاتاودرکاماژدها.23

ازجملهتناقضاتطبریوبلعمیباشاهین،معاصربودندانیالباکورش،دعوتکورش
بهدیناسالم،تشویقاوبهدستبرداشتناز“آتشپرستی”وقبول“اسالم”وکتمان
آنتازمانفوتپدربهمدت13سالاست.بعضیازاینگفتههاتاحدیغیرمستندند

کهمحمدتقیبهار،مصححمتن،نیزبهآنهااشارهمیکند.24

ایرانیبهتوصیفبرتختنشستنشاهبهمن)اردشیر/ ابتدادرقالبفرهنگ شاهین
اََحشِوُرش(،ازدواجاوباملکهوشتیوتولدفرزندشان،شیرو،میپردازد.پسازحکایت
خشمپادشاهبرملکهَوشتیوطرداو،بهچگونگیانتخاباستربرایازدواجپرداخته،در

پیآنپیوندعروسیپادشاهراباملکهاسترچنینآغازمیکند:25

صفت پیوند شاه بهمن با استر
پیروز وپشوتـنودلیـران
میالدویالنمـلکایـران
ازحضرتشهـریاررفـتند
باهـدیـهوبانـثاررفـتند
چونبردرقصراورسیدند
میرانزدورویهسرکشیدند
استرزپـردههمـچوناهـید
بنمودرخیچوماهوخورشید
پوشـیدهنقـابُحـسندررو
درپایکشان،کمنـدگیـسو

23موالناشاهین،اردشیرنامه)نسخةلندن(،برگب174.
24بلعمی،تاریخبلعمی،جلد676،2-677،پانوشت3.

یهودیان آثار از فارسی اشعار منتخب نتصر، 25آمنون
ایران)تهران:فرهنگایرانزمین،1352(،165.
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آهـسـتهبهنازشـدخـرامان
چونکبکدری،بتیبسامان

...
بامطـربوبانشـاطهـمراه
رفـتـنـدپـیـادهتـادرشـاه
ازحضرتشـاهبانـوییچـند
بـاموبـدوَهـگایخـرمـنـد
رفـتنـدبهپـیـشـوازآنمـاه
آنزیـنتتـاجووزیـورگـاه

پسازآندربارةتولدکورش،کهفرزنداینزوجاست،سخنمیگوید.26

زاییدن استر کورش را
ـِرچوهـمـدمشهـنـشاه است
گردیدوبیافترفعتوجـاه
دلشادشداردشیرازآنحور
درچـهرةاونـدیـدجـزنـور
بـااوبهصـفاوذوقمـیبـود
باعشرتوعیشوشوقمیبود
اسـتـربـهامــرفـرداکـبـر
شـدحامـلـهازشـههـنـرور
هنگـام،چـودررسـیدزایـید
زیباپسریبهرخچوخورشید
حـقبـابصفـابدوببخـشید
اندرخورتاجوتختجمشید
شهشادشدازجمـالآنپور
درچهرهبَُدشزخسروینور
کـورشبـنـهـادنـامفـرزنـد
بنـیادسـتـمزدهـربرکـنـد

26نتصر،منتخب،171-170.
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بـرداشـتزراهکـاروانبـاج
زردادودرمبـسیبهمحتاج
درشـوشنمـانـدبـیـنـوایی
ازجـودوعـطایاوبهجایی

تربیت و تحصیل کورش
آنچهدربسطشاهیندرتربیتکورشقابلتوجهاستجنبةتربیتاوبرایپادشاهیو

پهلوانیاستتاجنبههایآسمانیوتقدساو:27

کورشچوچهارسالهگردید
رویشچوبهارواللـهگردید
شـهبـیرخاونـداشـتآرام
روزوشبوصبحصادقوشام
یــکروزپـشـوتـنهـنـرور
فـرمـودبهاردشـیـرصـفـدر
آمــدگــهآنـکـهشـاهـزاده
چشمشنبههنرشودگشاده
نیکوبدوبیشوکمبداند
ضـایـعشــدهروزاونـمـانـد
چـونپنـدوزیـرشـاهبشنید
ازویهمهآنبهراهگـردیـد
شـهخـواستهنرورانبـسیار
انـدرخـورکارخودبههرکار
زردادبههـریـکیوفـرزنـد
بازربـههـنـرورخـردمــنـد
تـاهـرهنـریکهنـامــداران
ُگـردانویـالنوشـهریـاران
دانشهمهیکبهیکبیاموخـت
روازهـنرویـلیبرافـروخـت

27نتصر،منتخب،172-171.
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عمرشبرسیدچونبهدهسـال
دولـتبـگـشـادبردرشبـال
بـرجـمـلةشـهـرهـایایـران
درگـاهشـجاعـت،آندلیـران
کسپایةاونداشتدرجنـگ
پوالدبُدشچومومدرچنـگ

...
مشــهورشـداوبهنـامـداری
چـونرستـمزالدرسـواری

درتوضیحکشتهشدنشاهبهمن)خشایارشاه(بهدستیکیازسردارانمحافظسلطنتی
خود،28شاهینازافسانةکشتهشدناودرکاماژدهاسخنمیگوید؛اژدهاییکهمحصول

کشاوزانرابهبادمیدادوشاهبراینجاتملتشبهجنگاورفتوکشتهشد:29

رفتن شاه اردشیر به شکار، کشتن اژدها و مردن در شکم اژدها 
اینگفتوبهکارآنپرداخت
چوبـادبهنـزداژدهاتـاخـت
ازدوروراچــواژدهــادیــد
چورعـدبـهاروشـیرُغـریـد
ازَدمبفـشانـدیآتـشودود
دردمبـکـشـیـدشـاهرازود
چـودرَدِماژدهــابشـدشـاه
باخنـجِرُمشـکسربهآنراه
خودرابهمـقامبـوالعجبدید
درصبـحامید،شـامشبدید

پسازمرگشاهبهمن،کورشبرتختپادشاهینشسته،خطابةتاجگذاریخودراایراد
میکند.دراینجاستکهشاعربابسطوتفسیرسرنوشتکورشرابهتاریخباستانی
ایرانپیوندزده،ازبیعدالتیپدرشاهبهمن،پسراسفندیار،بارستمسخنمیگویدواز
افرادیهمچوننوذر،کیقباد،رستم،طوس،ایرج،سلموتور،لهراسب،بهمن،زال،گیو

28http://www.thelatinlibrary.com/imperialism/
notes/xerxes.html/.

29موالناشاهین،اردشیرنامه)نسخةلندن(،برگب78ا:
.11-15
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وگشتاسبناممیبردواشارهمیکندکههمهازاینجهانرفتندوآنچهمیماندعدالت
است.کورشدادگستریرابهملتخویشچنینوعدهمیدهد:30

بر تخت نشستن کورش به جای کی اردشیر و عدالت پروری او
چونصبـحبـرآمدازسیاهی
برشببهفرازتخــتشاهی
برجایکیاردشیربنـشست
بادادوصفاوعدلپیـوست

...
کورشبـگشـادلفـظُدربـار
گفتایسرسرکشانهوشیار
انـدیـشـةبـدزدلبـرانـیـد
باهمهمهیکبهیـکبدانیـد
حقدادبهمـنچوپادشاهی
نایـدبهجـهانزمـنتبـاهی
کـارمهمهعـدلودادباشـد
باشـد ازدادزمـانــهشــاد
پیوستهبهعـدلودادکوشـم
درداد،چـوکـیقـبادکوشـم
ظـالـمنبـودزتیـغمنشـاد
خاکـشبدهـمبـهتیـغبرباد
دانمکهکـیاردشـیرسـرکش
دردانــشوداددرزدآتـش

...
منجامةظـلـمدرنـپـوشـم
دایمپیعـدلودادکـوشـم
دودازدلظـالــمــانبرآرم
درخـاکچودانةامانبکارم

الف برگ برلین(، )نسخة اردشیرنامه شاهین، 30موالنا
184؛برگب185.
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دانمبهکسینماندایـنجـاه
خـرمدلآنکهباشــدآگـاه
کونوذروکیقبادوکـاووس؟
کوسامسوارورستمطـوس؟
کورنجوظلموزورلـهراسب؟
کوبهمنزاروجورگشتاسب؟

...
ُگردانچوزکورشآنشنیدند
سـربرفـلـکبـرینکشـیدند
ازاوهـمهشـادشـادگشـتنـد
دردلهمـهتـخمدادِکشـتند
کــورشهـمـهروزدادمـیداد

دایـمدلخـلـقازوبُـدیشـاد 
ظالمبهجهـاننـماندیـکتـن
ازشــاهوگـداومـردواززن

دراینجاشاعرمیبایستقبلازوصفآزادییهودیانبهدستکورش،ابتداازخرابی
معبدمقدسوبهاسارترفتنیهودیانبهشهربابلسخنبگوید.اوخرابیمعبداولرا
بهدستبختالنصرنتیجةگناهکارییهودیانوعدمپیرویازقوانینموسیمیداند:31

صفت خراب شدن معبد مقدس
چونقومکـلیمحقخطاکار
گشتـندهـمهچـواهلکفار
باهربدونـیکیـارگشتـند
بربـدهـمهاسـتوارگشـتند
نامدزنبـیوشرطـشانیاد
برخاستغباروگردوفریاد

...

الف برگ برلین(، )نسخة اردشیرنامه شاهین، 31موالنا
187؛برگب188.
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دربابلوبصرهبـودیکشاه
بَدگوهروبُتپرستوگمراه
بالشکربیقیـاسوبـیَمر
لشـکرهمـهچـوشاهکـافر
اوبـودبهنـامبخـُتالنـصـر

عاصرچووینبوددرعـصر32
سرلشکرجملهعاصـیانبود
گمراهلعـینوبـدگمانبود
جّبـارجـهـانورابهقـدرت
انگیختزجـا،بـدادنصـرت
لشـکربکشـیدَگـبرمعـیوب
برجانـبخـانـدانیعـقـوب

...
نگذاشتبهدهرهرکــالماو
تـوراتشـریـفبـانــظـاماو
وآنگاهبشداوبهسـویبابل
بافتحومرادگشـتهحاصـل
بانعمـتوچارپـایبـسیـار
بابَـردهوگنـجهـایبسـیار

وسختیهای میکند کورش از درخواستی چنین عزرا عزرانامه، در شاهین گفتة به
اسارت،پسازفتحبابلبهدستکورش،ِعزرارابهفکرمیاندازدتابراینجاتقومخود
وجلوگیریازنابودیآنانچارهایبیندیشد.اورهبرانجامعةیهودیبابلراترغیب
میکندکهبهنزدکورشرفته،هویتقومیخودرابهاوظاهرکرده،ازاودرخواست
آزادیوبازگشتبهسرزمینکنعانکنند.برایاینمنظور،ِعزراازسهنمایندةدیگر
جامعهبهنامهایَحگای،زخریاوَمَتتیادرخواستمیکندتاهمراهاوبهحضورکورش

بروند.آنانَمَتتیارا،کهپیِرقوموپیشواییهودیانبود،بهسخنگوییبرمیگزینند:33

32عاصربهمعنایمرداندکخیروممسکاست.بنگرید
بهلغتنامةدهخدا.

الف برگ برلین(، )نسخة اردشیرنامه شاهین، 33موالنا
189،برگب190.

Amnon Netzer, “Some Notes,” 4. 

نیست. شناخته مقطع این در تورات در متتیا هویت
زروبابل احتمالمیدهدکهمنظورهمان باخر ویلهلم
باشدکهدرتوراتازاورسماًبهنامپادشاهیهودیهنام

بردهشدهاست)حگای،فصل2،آیة23(.
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اوراهـمهعـجزوانماییم
برویهمهرازبرگشاییم
تاصـورتحالمابـداند
مـارازعـذابوارهـانـد
کنعانبُکندِدگـررهآبـاد
بامعبدخاصوجایمیعاد
گفتارنبیسـرانشنیـدند
فرمانورابهجـانخریدند
آنروزگذشتوروزدیـگر
ِعـزراینبـی،رسـولاکـبر
باَحـگایپیـروبازخـریـا
بـامهتـِرخسـروان،َمَتـتیا
شـدجانبکورِشسرافراز
خودهمچوهمایباسهشهباز

بههنگامحضورآناننزدپادشاه،رفتارکورشنسبتبهَمَتتیا،پیشوایروحانی
قومواسیرخود،همراهبااحتراموحرمتبودوفرمانپیرویازهمینرفتاررابه

اطرافیانشنیزصادرکرد:34

دریابکهاینسرانعـزیزند
قومخوشخوببـاتـمیـزند
پیغـمبروشـاهونـامدارنـد
بـرقـومکـلیـمشـهریـارنـد
نـامهمـهراکهگـفتباشاه
یکیکهـمهسـرفـرازآگـاه
کورشهمهرابهتختبنشاند

نامـحرمرازپیشخـودراند35
گـفـتاپـسازآنبـامتـتـیا
زآنمـهزخـانـدانیـهـودا

34موالناشاهین،اردشیرنامه)نسخةبرلین(،برگب190.
35موالناشاهین،اردشیرنامه)نسخهبرلین(،برگالف190.
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برگوکهزمنچهکامخواهی
ازگوهـروگنـجوپـادشـاهی
تاکـامدلـتبـرآرمازپـیـش
کامـتبهصـفابرآرمازپیش
گـفـتابهشهایبهدانشآباد
گیـتیزتوگشـتهخرموشاد

...
دریـابَشـهاکهمـلککنـعان
ازدوِرکــلیـمابــِنعــمـران
مـأواومــقاموجــایـگهبـود
ازجـودعـطاوفـضلمعــبود

...
زآنـجـاشـدیـمسـرنگـونسـار
گشتیـمبههـربـدیگـرفـتـار

...
اکنونبگـذشـتسـالهـفـتاد
کانمـلکخـرابشـدزبیـداد
خواهـمبهکـرمتوآنزمـینباز
مــعـمـورکـنـیاَیــاسـرافـراز

پسازایندرخواستمتتیا،کورشبهشرطنوشیدنیکجامشراببهاوقولکمک
میدهد،ولیمتتیانمیتواندفوراًایندرخواستراقبولکند.36

خـواهـیکهمـرادتـوبـرآرم
مــنبـاتـویـکـیمـراددارم
خواهمکهزدستمنیکیجام
ِمینـوشکنـیبهکـاموناکام

...
ـَتـتـیا آنچـوبـشـنـیـدازوم
گـفتـابهســخاچـوابـردریـا

36موالناشاهین،اردشیرنامه)نسخةبرلین(،برگب191.
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امــروزنایـدایـنزدسـتـم
َمپسندوَمکوشدرشکستم
اکنونبـرومبهسـوییـاران
درپیـشسـرانونامـداران
بـینـمکهشـریعـتجهاندار
فتـواچهدهـدزبهراینکار

ازدستیک“غیریهودی”راکه اینجاسعیمیکندموضوعشرابنوشیدن شاعردر
یکتاپرستنیستمطرحکند.دراینجااینسوالپیشمیآیدکهچراشاعرناگهانموضوع
پسر را او ابتدایداستان در رامطرحمیسازد،درصورتیکهخود بودنکورش غیریهودی
استریهودیمعرفیکردهاست.امریکهدرمنابعاسالمی،ازجملهتاریخطبری،نیزتأیید
شدهاستکههمسربهمن،رحاب،دخترپینحاسیهودیبود.37شاهیناینمسئلهرامیدانست
وبهراحتیمیتوانستمطابقفقهیهوددراینداستانکورشرابهعلتیهودیبودنمادرش
یهودیبهشمارآورد،ولیچنیننمیکند.شاهینمخصوصاًدراینداستانساختگیتردیدمتتیا
رامطرحوقبولآنرامنوطبهمشورتبایارانمیکند.متتیاهمپسازمشورت،تنهابهصرف
بازگشتقومیهودوفرمانبازسازیمعبدتنبهقبولپیشنهادکورشمیدهدوتوجیهعزرارا

دراینزمینهمیپسندد:38

هرچـیزکهآنزدسـتکفار
نوشـیبــودآنحـرام،پـُربار
بستانوبنوشیکقدحبیش
خواهینخوریزدستبدکیش
تـاخــانـةخــاصبـاردیـگـر
مــعـمـورشـودزامــرداور

لذامتتیاپسازخوابیکهدراینخصوصمیبیند،روزبعدبازخریاوسایرهمراهانبه
نزدکورشبازمیگرددتاجامشرابراازدستاوبنوشد:39

برخاستزخوابخوشمتتیا
رفــتبرشـاه،بــازخـریـا

37طبری،تاریخطبری،484..

38موالناشاهین،اردشیرنامه)نسخةبرلین(،برگالف191.
ب برگ برلین(، )نسخة اردشیرنامه شاهین، 39موالنا

192-الف191.
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باهــمُرِخدوسـهیـاران
آزادهســرانونــامـداران
کورشچوورابدیدوبنواخت

جایشبرتختخویشتنساخت
بنــشاندورابهرسـموآییـن
چونخسروروموهندوماچین

پسازآنکورشبهقولخودوفاکرده،فرمانآزادیآنانوبازسازیسرزمینکنعانو
معبدمقدسراصادرمیکند.40

کورش پسازآنبدادفرمان
ـُلککنعـان کآبـادکنـندم
تـاخـانـةخـاصرابسـازند
چنـدیزروسیمدروببازند
زانقـومکلیمشادگـشـتند
ازکـارتـباهدرگـذشـتـند

منابع در را کورش با شراب نوشیدن خصوص در متتیا تردید دربارة شاهین بسط
اسالمی،کهالگویاولیةاوهستند،نمیبینیم.چنینبسطیممکناستبهاینعلت
باشدکهشاعرقرنچهاردهممیالدیتحتتأثیرربانانگذشتةتلمودیوشایدهمبه
علتافسردگیازادامةپراگندگیقومیهودوایناصلکهکورشبالمآلنتوانستماشیه
)مسیح(معهودباشدوآنانراازپراگندگیهمیشگینجاتدهد،میخواهدکورشرااز

درجةتقدسبهمقامپادشاهیعادلپایینآورد.41

وفات یافتن کورش بن اردشیر4۲
مرگکورشآخرینفصلعزرانامهاستوشاعرپسازوصفصفاتانسانیوعدالتپروری
اووسخنازمرگطبیعیبشر،شرحغسلدادناوباگالبوخاکسپاریاورابیانکرده،

بهنظرمیرسدازکشتهشدنکورشدرمیدانجنگخبرندارد:
هرگـلکهبـرآیدازسرخار
هـمعاقبـتاو،بـریزدازبـار

40موالناشاهین،اردشیرنامه)نسخةبرلین(،برگب192.
41Netzer, “Some Notes,” 51. 

42نتصر،منتخب،175-174.
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روزیدوسهبیشوکمنماند
هــمکــارورااجـلبـرانـد
حـالبـشـرزمـانهایناست
برشأنبشرجهانبهکیناست
کورشچـوفـرازتختاقبال
شادانبنشستخرمآنسال
مـیبـودفـرازتـخـتعـالـی
ازدادنــبـودشـاهخــالـی
مأوایپـدرنـگاهمیداشـت
اندربرحـقبهراهمیداشت
چونگاهشـدنفـرازشآمد
بررحمـتحقنـیازشآمـد

...
روحازبرخویشـتنروانکــرد
ترکبدونیکواینوآنکرد
برتخـتهفـتادکـارشازتخت
پیچـیدزکارخسـرویرخـت
ـّالورابــشـستزیـبـا غــس

پوشـیدبـرشزحـرزودیـبا43

آدمهای با برشخصیتهایمذهب راعالوه او مرتبتکورش درشرح دراینجاشاعر
زمینیدرقالبقهرمانانشاهنامهمقایسهمیکند:44

کوآدمونـوحوشیـثوایوب
موسیوخلیلواسحقویعقوب
کـوعــوجوکـیقـبـادونـوذر
جمشـیدوگیـووقـبادوقیصر

...

یا زینتآالت آن از منظور و طلسم معنای به 43حرز

طلسمهایاستکهرسمبودباجنازهدفنکنند.بنگرید
بهلغتنامةدهخدا.

44نیرمهماننریمان،جدرستم،است.بنگریدبهلغتنامة
دهخدا.
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کورستـمزالونـیـرموسام
کوبیژنوطوسوگیوبهرام

وبهتأسیازمتقدمانایرانیخودبهتوصیففلسفةزندگیوگذرابودنجهانمیپردازد:45

اوُمـردوهرآنکهزادمـیرد
کسرابهجهـانبقانگـیرد
خاکیموبهخـاکبازگردیم
گرخودهمهگنِجرازگردیم

...
ازمرگنهَشهرهـدنهَدربان
نهدیووپری،نهُمرغوحیوان
برسویعدمرهیستدشوار
بایدهمـهراشـدنبهناچـار

دراینزمینهبهنظرمیرسدکهشاعرقرنچهاردهممیالدیبافلسفهواشعارحکیم
عمرخیام،شاعرقرونیازدهمودوازدهممیالدیآشناییداشتهاست،زیراکهتأثیر

زمانومکاندرافکارواندیشةاونمایاناست.46خیامسرودهاست:

اینکوزهچومنعاشقزاریبودهاست
دربنـدخـمزلـفنگـاریبودهاست
ایندستهکهبرگردناومیبینی

دستیاستکهبرگردنیاریبودهاست

درهردشتیکهاللهزاریبودهاست
ازسرخیخونشهریاریبودهاست
هرشاخبنفشهکـززمیـنمیروید
خالیاستکهبررخنگاریبودهاست

وشاهینمیگوید:
درهروطـنیکهاللـهزاریست
آناللـهزخـونشهـریاریسـت

194الف؛ برلین(، )نسخه اردشیرنامه شاهین، 45موالنا
نتصر،منتخب،175.
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درکـوزهگرانیکـیگذرکن
درحالتوکارشاننـظرکن
تـاکاسـةسـرزکـوزهبیـنی
بردستوزبانوچشمبینی
گستاخمبین،کوزهدردست
کوازمنوتوکمینبودهست
اینکـهنهسبویمـادگرهم
اشـکسـتهشــوددریـغآدم

کورش از دیدگاه خواجه بخارایی
خواجهبخارایینیز،همچونشاهین،کورشراازبرخیمنابعاسالمیبرگرفتهازحکایاتوامثال
یهودیمتفاوتمعرفیمیکند.ازجملهتفاوتهایاصلیدانیالنامهخواجهبخاراییواردشیرنامه
شاهینموضوعمعاصربودنداریوشوکورشوجانشینیکورشبعدازداریوشاست.اینامرراهم
درحکایاتیهودیوهمدرگوشههاییازتاریخطبریوتفسیربلعمیمشاهدهمیکنیم؛درحالی
کهشاهینیاازآنبیخبربودهیابهعلتتناقضباگفتةخودشذکریازآنبهمیاننمیآورد:47

قضـاراداریـاوششــاهمـادی
بهکـورشگفتدرکیفیـتمی48
کهآوردهاستپیکتیـزگامی
زبـغدادازبـرایمـنپـیـامی
کهپوِربُختالنصرآنشاهبدنام
بهتخـتسلطـنتبـگرفتهآرام

...
روانبایدشداکنـونبرسراو
کهاکنوناستغـافللشکراو

...
شهنشهراچوکورشبودداماد
بهناچاریبهتدبیرشرضاداد

یهودیان،” فارسی ادبی آثار “اهمیت متینی، 46جالل

ایراننامه،سال1،شمارة3)بهار1366(،432.
47بلعمی،تاریخبلعمی674؛

Ginzberg, Legends of the Jews, 111 and 119;  
آمنوننتصر،منتخب،262.

48قافیهمعیوباست.
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بهبلـشاصرخیالرزمکردند
بهرفتنبرسراوعزمکردند

یک همچون کورش کمک، به داریوش نیاز و بغداد به فرنگ سپاه حملة هنگام به
فرماندهقویودلیر،بدونهیجتوصیفتقدسآمیزی،بهنجاتبغدادوپادشاهیداریوش
میشتابدودشمنراازخاکبابل)بغداد(بیرونمیراند.دراینتوصیفاستکهشاعر

ازصحنههایرزمیشاهنامهوآالتوابزارجنگیآنمددمیگیرد:

چوکـورشدیـدایناحـوالهایل
توگـوییگـشـتازاوادراکزایل
بهمیدانتاختهمچونشیرسرمست
بهآننـامآوراندرجنـگپـیوست
بهمـردی،گـرزدرجـوالندرآورد
سـمنـدشگـردازمیـدانبـرآورد

...
زکورشآنسپهاینضربچوندید
بهغایتتنـدوخـشمآلـودگـردید

...
درافتادندباهـمازسـرقـهـر
همیخوردندازهمتیغپُرزهـر
زضربگرزوتیغتیزوخنجر
تنبسـیارکـسگردیدبیسر

...
چوسـردارعـدوازپـادرآمـد
سپاهخـصمرادولـتسرآمد

...
بهسویکشورخودرونهادند
اسـاسبارگـهازدستدادنـد

دربارةجانشینیکورشبهجایداریوش،خواجهبخاراییچنینمیسرایدکهپساز
بغدادهم پادشاهی برتخت داریوش بهجای داریوشدرجنگ،کورش کشتهشدن



نمادکورشدرادبیاتفارسیهود 134

مینشیندودرهردوُملکپارسوعراق)بغداد(درجایگاهپادشاهیعادلحکومت
میکند.49

چوکورشگشتازینهنگامهدلشاد
گـرفـتآرامانـدرشـهربـغـداد
امیـرانرانـوازشکـردبـسیـار
بهقانونیکهگفتندنیستدرکار
بشـدبخـتوسعـادتهمدماو
مبـدلگـشـتباشـادیغـماو
بهملکفارسدایـمبوددلـشاد
همازویشدعراقوملکبغداد
چودرکشورفروغمـهراوتافت
ازین،آنمملکتزیبدگریافت
نبودشپیشهایدرشهرجزداد
بُـدیازعـدلاوبحـروبرآبـاد
بهتختخسرویمنـزلگرفـتی
زبختوملـککامدلگرفـتی
چنـاندروادیعشـرتفـتادی
کهجامشیادازجمشیددادی
زبزمشمـردمانبودنددلـشاد
ازاواینمملکتشدعشرتآباد

برخالفشاهینکهدربسطوتفسیرخودسعیداردکورشراپادشاهیعدالتپرورو
زادهازمادرییهودیمعرفیکند،خواجهبخاراییبههردوپادشاه،یعنیداریوشو
کورش،رنگتقدسبیشتروخداشناسبودنمیدهد.خواجهبخاراییباالهامازاشعیا،
فصل45،آیات1-5،داریوشوکورشرامخاطبخداقراردادهوندایخداوندبهآنان

ایناستکهبهجنگبلشاصرپادشاهبابلبروند:50

49نتصر،منتخب،296.
آیات فصل45، اشعیا، به اشاره منتخب،272. 50نتصر،
1-5:“ایکورش،منپیشاپیشتوحرکتمیکنم،...
آنگاهخواهیفهمیدکهمنخداوند،خدایاسرائیلهستم

وتورابهنامخواندهام.منتورابرگزیدهامتابهاسرائیلکه
خدمتگزارمنوقومبرگزیدهمناستیارینمایی.هنگامی
کهتومرانمیشناختیمنتورابهنامخواندم...زمانیکه

مرانمیشناختیمنبهتوتواناییبخشیدم.”
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بهوقـتصبـحـدمآمدندایـی
کهشامتـیـرهراآمـدضـیایی
شمارابختودولـتیارگردید
سعادتمونسوغمخوارگردید

...
هماندمبـازگردیـدوبیـاییـد
بهشهرسـتانبغدادانـدرآییـد
کهبلشـاصربسیپژمـردهآمـد
بـهچنـگالشـمابسـپردهآمد
چوبشنـیدندشـاهانآننـدارا
ثـناگـفتـندبیحـدکـبـریـارا
کهایاهلجهانراروزیازتو
صالحوزهدودیناندوزیازتو

خواجهبخاراییدربارةبازسازیاورشلیموبازگشتیهودیانبهآنجا،برخالفشاهینکه
پیشنهادراازقولعزرامطرحمیسازد،اینامرراازسویدانیالمطرحمیکند.مرجع
اودراینتفاوتممکناستتاریخطبریباشدکهدرتوصیفدورانپادشاهیکورش

چنینمیگوید:51

وآنگاهدانیالعلیهالسالمازو]کورش[دستوریخواستکه]به[بیتالمقدس
شودبابنیاسرائیلوآنمزگتراوشهررابهحالآبادانیبازآرد،و]کورش[او

رادستوریندادوگفتهمهاعتمادمنبهتُست.

نتیجه
و َرسام هرمزد دست به بغداد نزدیک در در1879م کورش منشور دنبالکشف به
پژوهشهایارنستهرتسفلد،باستانشناسمعروفآلمانی،ناموتوصیفکورشرادر
ادبیاتایرانیقرنگذشتهمشاهدهمیکنیم.ایندرحالیاستکهطیتاریخدوهزار
سالگذشته،بهخصوصدرادبیاتایراناسالمیوحتیشاهنامهفردوسی،کمتربهنام
کورشبرخوردمیکنیم.شایدعلتآنعدمآگاهیازتاریخآندورهباشد.اماشعرای
فارسیهودکهازدوفرهنگایرانیویهودیبهرهمیبردند،هموارهدرتوصیفکورش،

51بلعمی،تاریخبلعمی،جلد677-676،2.
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چهدرنقشناجیوچهدرنقشپادشاهیدادپروروقهرمانیشجاع،شعرسرودهاند.پر
کردنچنینکمبودیدرتاریخادبیاتایرانبهدستشعرایفارسیهودجایگاهآنانرا
درادبیاتایرانمعینمیسازد.آنچهراجعبهکورشازشاهینوخواجهبخاراییآمد،
نشانهایازکورشدرذهندوشاعریهودیایرانیاست.شاهینکورشرادرحاشیة
تحت اول معبد بازسازی سبب به و عزرا و استر ملکه و خشایارشاه زندگی داستان
راهنماییعزرامیشناساند،درحالیکهخواجهبخاراییاورادرداستاندانیالهمراهو

سپسدرمقامجانشینداریوشمعرفیمیکند.

میدانیم کورش دربارة امروز آنچه با اشعار این در مطرح اتفاقات و حوادث تناقض
غیرمنتظرهنیست،زیراهمینحکایاتواحادیثدربرخیازمنابعیهودیواسالمی

دیدهمیشود؛منابعیکهشاعرانفارسیهودنیزازآنهااستفادهکردهاند.

آنچهدرسرودههایهردوشاعرقابلتوجهاستتوصیفمتفاوتیاستکهازکورش
عرضهمیکنند.درقسمتهایآغازین،آنانهمراهبامتنتوراتاورابهمرتبةتقدس
رسانیدهوناجیتوصیفمیکنند.گاهیهماورایکتاپرست،خداشناسوازسویمادر
یهودیزادهتوصیفکردهاند.امادرمسیرگفتارخودهمراهبااحادیثومنابعتلمودی،
توصیفآناننیزتغییرمیکند.مقامکورشکمکمازناجیوکسیکهازخداوندبهاو
ندامیرسد،صرفاًبهمقامپادشاهیدالورودادپرورتبدیلمیشود،کسیکهبایهودیان
بهنیکیرفتاروآنانراازاسارتآزادکرد.درخصوصعللاینتغییرکهازسوییریشه
دردورانتلمودیدارد،میتواندورانزندگیشاعرانوآگاهیآنانازمنابعاسالمی
رادخیلدانست.اینتفاوتمقامراشاهینبهخصوصدرشرطشرابنوشیدنرهبران
یهودیباکورشبههنگامدرخواستآنانبرایبازسازیبیتالمقدسمطرحمیسازد.در
شرابنوشیدنباکورشیکهخارجازمتنتوراتبهنامفرزنداسترویهودیزادهمعرفی
شدهاست،درپایانبهعلتعدمیکتاپرستیتردیدمیشود.اینتغییردیدرادرخواجه
بخارایینیزمشاهدهمیکنیم.درروایتاو،درابتداکورشوداریوشازعالمباالندا
میشنوندوبرایآزادیبابلبهستیزبابلشاصرمیروند،ولیهمیندوقهرماندرپایان
بهصورتدوپادشاهبامحدودیتهایانسانیازجملهکشتهشدنبهدستسپاهفرنگ
یابارشادتهایقهرمانیدرمیداننبردوشکاروبزمونوشیدنشرابتوصیفمیشوند.

باذکراینتفاوتهاسوالیپیشمیآیدکهاصوالًشاهینوخواجهبخاراییحماسههای
دینیخود،اردشیرنامهودانیالنامه،رابرایچهکسانیسرودهاندومخاطبآنانکیست؟
بازبانعبریآشناییدارند،توراتو آیاخوانندگانمطلوبآنانیهودانیهستندکه
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کتابهایاهلعتیقراکهشاملداستانهایعزراواِسترودانیالاستمیشناسندیا
اینکهایندوروایترابرایکسانیسرودهاندکهاگرهمخطفارسیهودرامیدانستند،
بیشتربافرهنگایراناسالمیآشناییداشتندتابامراجعیهودی.آیاشاهینپساز
حدود19قرنوخواجهبخاراییپساز22قرنزندگییهودیاندرایران،رابطةقومیو
دینیخودراباسرزمینیهوداازدستدادهبودندیامیخواستندحماسهایازیهودیترا
بهسبکایرانیبهزبانفارسیبرایهمعصرانخودباقیگذارند،ولیچونزمانزیادی
ازوقوعحوادثگذشتهبود،حیناستفادهازمنابعدردسترسشان،گاهیبنابهسلیقه

یابهعللیدیگربهآناضافاتیغیرحقیقیواغراقآمیزافزودهاند.52

مسلمایناستکهجامعةیهودیایرانینیزمانندسایراقوامازنظردانشفرهنگیو
دینیبهطبقاتگوناگونیتقسیممیشدندودانشمندانوفقهاییهودیکمنبودند
بهخط فارسیهودمینوشتند،علتعدمآشناییوسوادمخاطبان به اگرهمصرفاً و
رجوع با میتوان را یهودیت زمینة در شاعر دو این دانش بود.سطح ـعربی فارسیـ
بهسایرکارهایآنانسنجید.دربارةخواجهبخاراییمتأسفانهمعیاردیگریدردست
نداریم،امادرخصوصشاهین،آفرینشنامهوموسینامهاومبیناطالعاوازروالتاریخ
یهوداستوبهنظرنمیرسدتغییراتوتفسیراتاوبهسبببیاطالعیبودهباشد.از
سویدیگر،استعمالآرایههایشعریوادبیوقهرمانانملیایرانیمؤیدایننکتهاست
.مقایسة باشاهنامهوآثارسایرمتقدمینادبیخودآشناییداشتهاند کهآناندقیقاً
شاهینوخیامنمونهایازاینامراست.آنچهدرخوراهمیتاستتصویرمثبتیاست
کهدرسرودههایهردوشاعرازکورشارائهمیشود،چهدرنقشناجیفرستادةخدا

وچهدرنقشقهرمانیحماسیبامحدودیتهایانسانی.

توصیف و حماسه پیدایش چگونگی از آکاهی 52برای
حماسةمذهبیبنگریدبهذبیحاهللصفا،حماسهسراییدر
ایران)چاپ6؛تهران:انتشاراتدیبا،1374(،341-385؛
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واالچوسـروسهیکشیـدبـاال گـوهرشـهریار آن 
شهبیرخاونداشتآرامروزوشب]و[صبحصادقوشام
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      بر تخت نشستن کورش به جای کی اردشیر
دانـایسـخنزتارتاپودازحالشهجهانبفرمود
سرشچوزسوگبابپرداختازنـوعلمصـفابرافراخت


