نماد کورش در ادبیات فارسیهود
ناهید پیرنظر
استاد دانشگاه ،دانشگاه یوسیالا ِی

بررسی اشعار فارسیهود نمودار همبستگی ایرانیان یهودی با ادب و فرهنگ ایران است.
این همبستگیها در دورههای ایران باستان و ایران اسالمی به دو گونۀ متفاوت بود .در
ایران باستان ،آنچه قوم یهود را به ایران پیوند میداد حمایت از قوم یهود و بازسازی
معبد مقدس به دست پادشاهان دوران هخامنشی و تکوین تلمود بابلی در نیمۀ اول
دورۀ ساسانیان بود ،اما در دورۀ ایران اسالمی ،یعنی پس از ورود اعراب به ایران ،زبان
فارسی به این رابطه استحکام بخشید .نقش یهودیان در پیگیری و فارسی نو را نباید از
یاد برد ،زیرا اولین نوشتههای فارسی نو همانا نوشتههای فارسیهود است که زبان فارسی
را به حروف عبری مینوشتند.
بازتاب احترامآمیز یهودیان از ایران و ایرانی را در کتب مقدس یهود ،بهویژه کتاب
اشعیای نبی و در سه کتاب عزرا و دانیال و استر میتوان مشاهده کرد .در کتابهای
اشعیا و عزرا و استر ،نقش فعال و نجاتدهندۀ پادشاهان ایران ،بهویژه کورش و داریوش
و خشایارشاه ،در زندگی و ادامۀ حیات یهودیت بازگو شده است.
Nahid Pirnazar, “Cyrus in Judeo-Persian Literature,” Iran Namag, Volume 2, Number 2 (Summer
2017), 112-139.
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یوسیالا ِی .)2004 ،حوزۀ تخصصیاش ادبیات فارسیهود و تاریخ یهودیان ایران است .ایشان برنامۀ تدریس ادبیات
فارسیهود را بر عهده دارند که به نام دکتر حبیب ل ِوی در دانشگاه یوسیالای پایهگذاری شده است .در  2006استاد
مدعو دانشگاه یشیوای نیویورک بود و از  2014پژوهشگر مهمان دانشگاه عبری اورشلیم است .مقاالت پژوهشی
او در کنفرانسهای بینالمللی عرضه و در دانشنامۀ ایرانیکا ،دانشنامۀ یهودیان در سرزمینهای اسالمی و مجالت
ایرانشناسی و ایراننامه منتشر شدهاند .صورتجلسات انجمن صیونیست ایران با ویرایش ایشان به زودی منتشر
خواهد شد .پیرنظر بنیادگذار خانۀ اسناد و نسخ فارسیهود و رئیس آن است.
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توصیف کورش در ادبیات فارسیهود اصوالً از گزارشات و توصیفات شعرای فارسیهود یا
از منابعی یهودی مانند تورات و حکایات و روایات تلمود یا از مراجع غیریهودی اسالمی
برگرفته شده که غالباً ریشه در منابع یهودی دارند .در مراجع یهودی ،عهد قدیم اولین
مرجع است که در آن نام کورش مستقیماً  23بار و مطالبی دربارۀ او به دفعات بیشتر
آمده است .از آن جمله میتوان به تواریخ دوم 36:22-33؛ عِزرا 1:1 - 8؛ عِزرا 3:7؛ عزرا
 5و 4:3؛ عِزرا 3:5-17؛ عِزرا  14و 6 :3؛ اشعیا 44:28؛ اشعیا 13و 45 :1؛ دانیال 1:21؛
دانیال  6:28و دانیال  10:1رجوع کرد 1.در منابع یهودی خارج از کتاب مقدس ،وصف
کورش را در حکایات و روایات یهودیان و بهخصوص در تلمود میتوان ُجست.
در منابع غیرایرانی غیریهودی آنچه را مربوط به دوران ایران باستان است میتوان در
نوشتههای هردوت ،گزنفون و بعدتر در آثار فالویوس ژوزیفوس یافت ،زیرا هر یک از آنان
بهگونهای درست یا افسانهوار از کورش نام بردهاند.
در منابع ایرانی اسالمی باید از تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک تألیف ابوجعفر
محمدبن جریر طبری و ترجمه و تفسیر فارسی آن یعنی تاریخ بلعمی نام برد که ابوعلی
محمدبن محمدبن بلعمی آن را تألیف کرد .آگاهی شعرای فارسیهود از نوشتههای منابع
غیریهودی غیرایرانی مانند آثار هردوت ،گزنفون و ژوزیفوس بعید به نظر میرسد ،اما منابع
اسالمی به خوبی در دسترس آنان بود .محققاً هر یک از این منابع در شرح وقایع آن دوران
تفاوتهایی با آگاهیهای امروزی ما از تاریخ مستند آن دوران دارند ،اما آنچه همگی در آن
مشترکالقولاند مدح کورش و سپاس از او به برای رهایی یهودیان از اسارت است.
با نگاهی کلی به نام کورش در ادبیات فارسیهود میتوان شخصیت کورش را در چهار
2
اثر ادبی پیگیری کرد:
 .1قصۀ دانیال :اثری به نثر که در قرن دوازدهم هجری نوشته شده و احتماالً برداشتی
از کتاب دانیال در عهد عتیق یا ترجمهای از نسخۀ گمشدۀ ترجمۀ کتاب دانیال از عبری
به آرامی بوده است.
 .2دانیالنامه :اثری به نظم از شاعر فارسیهود ،خواجه بخارایی (قرن هفدهم میالدی)،
که نسخ معدودی از آن در دست است.
_http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the
Great_in_the_Bible/.
2
Amnon Netzer, “Some Notes on the
Characterization of Cyrus The Great in Jewish
1

and Judeo-Persian Writings,” Acta Iranica, 2
(1974), 43, at http://azargoshnasp.net/famous/
Cyrus/cyruscharacterizationjp.pdf/.
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 .3اردشیرنامه :اثر شاعر فارسیهود شاهین (اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم
میالدی) است .در این کتاب داستان ملکه استر با شاه اردشیر و داستان افسانهآمیز ایرانی
دیگری در هم آمیخته شده است که حکایت فرزند دیگر شاه اردشیر از ملکه وشتی است.
در کنار داستان استر و فرزندش کورش ،شاعر از فرزند دیگر شاه اردشیر از وشتی ،به نام
شیرو ،و عشق او با یک پریزاد سخن میگوید.
 .4عزرانامه :اثر دیگر شاهین است که در اکثر نسخهها در دنبالۀ اردشیرنامه آمده است.
نگاهی کلی به نام و جایگاه کورش در ادبیات فارسیهود و منابع یهودی و اسالمی آن
اصوالً شاعران حماسهسرای مذهبی فارسیهود که بعد از حملۀ مغول و حکومت ایلخانان
میزیستند ،از شاهنامه فردوسی الهام میگرفتند .آنان قدیسین یا وقایع رزمهای مذهبی
را به تقلید از شاهنامه توصیف کرده در این راه از قهرمانان ایران باستان ،از جمله زال و
رستم و اسفندیار ،برای معرفی شخصیتهای مذهبی استفاده کرده و حتی برای توصیف
“فره ایزدی” به مفهوم گستردهتری به معنی
برخی از این شخصیتها از مفهوم ایرانی ّ
“التفات الهی” ( )Divine Providenceبهره بردهاند .مث ً
ال عمرانی ،شاعر فارسیهود قرن
شانزدهم میالدی ،برای توصیف شائول ،اولین پادشاه یهودی ،و حضرت داوود از همین
3
موهبت یاد کرده است .او دربارۀ شائول گفته است:
در آن عـهد در میان نسل ع َِبر
فر
نبود چون او یکی با هیبت و ّ
ُر خـش آیـیـنۀ  نـور الـهـی
سزای تـاج و تخـت پادشاهی
...
پدر او را نـهاده نـام شـائـول
جوان قابـل و دانـا و معـقول
و دربارۀ داود نیز چنین میگوید:

4

خوش آمد شاه را دیدار داوود
کمال و دانش و گفتار داوود
۳عمرانی ،فتحنامه (نسخۀ لندن).292 ،
۴عمرانی ،فتحنامه (نسخۀ بن صوری)280 ،الف.
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فر و هدایت
جوانی دید با ّ
دلیر و کاردان و با درایت
منابع هر دو شاعر در خصوص کورش دانش آنان از کتاب عهد قدیم بوده ،ولی سعی کردهاند
روایات خود را بیشتر با منابع ایران اسالمی مطابقت دهند ،مگر در بعضی موارد که تناقض بسیار
موجب عدم رعایت این امر بوده است .شرح این تناقضات را به ترتیب ذیل میتوان بیان کرد:
 .1در بسیاری ازمراجع یهودی ،داریوش و کورش معاصر هم معرفی شدهاند .کورش فاتح
ماد و بابل و داریوش فاتح آسور و پارس خوانده شدهاند .در همین روایات ،گاهی هم به
5
اشتباه کورش داماد و جانشین داریوش معرفی شده است.
باید به خاطر سپرد که در روایت یهودی دیگری داریوششاه فرزند ا َ َحش ِو ُرش (خشایارشاه)
6
و شخصی معرفی شده است که معبد مقدس را باز سازی کرد.
 .2در تاریخ طبری و تفسیر بلعمی نیز ترتیب کورش وداریوش و خشایارشاه (ا َ َحش ِو ُرش)
در هم آمیخته است .بنا به گفتۀ تاریخ بلعمی ،بهمن فرزند اسفندیار و نواده گشتاسب
بود .و او ا َ َحش ِو ُرش [خشایارشاه] را به جای داریوش بر تخت عراق و بابل نشاند:
بهمن نامه فرستاد سوی ا َ َحشویرش که به عراق حادثه چنین افتاد ،باید که تو
[اَحشویرش] به هندوستان خلیفتی شایسته بنشانی و به تن خویش بیایی و ُملک
7
عراق و شام و حدود مغرب به تو ارزانی داشتم .آنجا شوی و به جای داریوش بنشینی.
 .3به کار بردن نامهای اردشیر و بهمن به جای ا َ َحش ِو ُرش [خشایارشاه] در اشعار
فارسیهود ریشه در منابع اسالمی دارد که خود متأثر از روایات تلمودیاند .تاریخ بلعمی
به نقل از اخبار ملوک عجم ،نام مرکب بهمن اردشیر را برای خشایارشاه چنین توصیف
میکند که گروهی بهمن را فرزند اسفندیار و نوۀ گشتاسب خوانده به او “لقب اردشیر
[درازدست] خواندندی و گفتند اردشیر بهمن  8”.
 .4معرفی کورش به نام فرزند اردشیر و ا ِستر در اشعار فارسیهود هم برگرفته از همین
منابع اسالمی است:
Louis Ginxberg, Legends of the Jews
(Philadelphia: The Jewish Publication society,
2003), vol. 2, 111 and 119.
6
Ginzberg Legends of the Jews, vol. 2, 1129.
5

۷ابوعلی محمدبن محمد بلعمی ،تاریخ بلعمی ،تصحیح
محمدتقی بهار (تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
 )1353جلد .674 ،2
۸بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد .684-683 ،2
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احشویرش را یکی زن بود بزرگوار ،به نام “وشنا”
و او آنجا به ملک بنشست  . . .و مر او َ
[وشتی] .برای زن خطایی برفت ،او را بکشت و یکی زن از بنیاسراییل به زنی کرد،
9
نیکوروی .نام او “استیر” و او را از آن زن پسری آمد و او را کیورش نام کرد.
نکتهای که مبین ریشۀ منابع یهودی در متون اسالمی است به کار بردن نام “اخشویرش”
در منابع اسالمی تاریخ طبری و “احشویرش” در تفسیر بلعمی است ،زیرا این نام همان  
ا َ َحش ِو ُرش (خشایارشاه) ذکرشده در کتاب استر است که در سایر منابع اسالمی او را
10
اردشیر یا بهمن هم خواندهاند.
 .5از سایر موارد اختالف منابع یهودی و اسالمی ن ََسب و نسبت خانوادگی استر با
کورش است .در یهودی بودن او همه متفقالقول بودهاند و کموبیش او را هم به نامهای
مشابه ا ِشتر ،استوریا یا استار خواندهاند .طبری ن ََسب یهودی او را به “طالوت که َمل ِک
بنیاسراییل” است میرساند 11.آنچه متناقض است ،نسبت او با کورش است .تاریخ طبری
و تفسیر بلعمی در دو جا استر را مادر اردشیر بهمن و راحب را همسر او خواندهاند :الف:
12
“و این اردشیر را مادری بود نام او استوریا از فرزندان طالوت که َمل ِ
ِک بنیاسراییل بود؛”
حب َعم
و ب“ :و مادر فرزندان بهمن ،راحب دختر ف َ
ِنحس [پینحاس ]Pinhas /از اوالد ِر ُ
13
[ ]Rehovoamپسر سلیمان ،پسر داود است”.
اما تاریخ بلعمی در فصل پیشینش استر را همسر ا َ َحشویرش [بهمن یا ادشیر] معرفی کرده
“احشویرش  . . .یکی زن
است .همسری که فرزند مشترکشان کورش نامیده میشود :جَ :
از بنیاسراییل به زنی کرد ،نیکوروی .نام او استیر و او را آن زن پسری آمد و او را کیورش
14
نام کرد”.
 .6کورش را فرزند مادر یهودی خواندن در تاریخ بلعمی و اشعار شاهین نمودار انگیزۀ 
یهودی ساختن او به علت “محدودیت مذهبی” است .شبیه همین انگیزه را فردوسی
به سبب “غرور ملی” دربارۀ اسکندر داشته است 15.در منابع یهودی نیز به سبب همین
۹بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد . 675 ،2
۱۰محمد جریر طبری ،تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و
الملوک ،ترجمۀ  ابوالقاسم پاینده (تهران :انتشارات
فرهنگ ایران ،)1352 ،جلد 486 ،2؛ بلعمی ،تاریخ
بلعمی ،جلد .677 ،2
“۱۱وهی استار بنت یائیر بنشمعی بنقیس بنمیشا بنطالوت
الملک ”.بنگرید به بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد .685  ،2
۱۲بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد   .685 ،2
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۱۳طبری ،تاریخ طبری.484 ،
۱۴بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد .675 ،2

Jalal Khaleghi Motlagh, Women in the
Shahnameh, trans. Brigitte Neuenschwander,
edited by Nahid Pirnazar ((Los Angeles: Mazda
Publishers, 2012), 67, no. 152.
15

به روایت شاهنامه ،اسکندر حاصل ازدواج داراب با
همسر یونانیاش ،ناهید ،است.

محدودیت مذهبی است که اشعیا انتخاب کورش را میل خداوند میداند که به او این
توان را داد .اشعیا با این توجیه سعی کاربرد عنوان “مسیح” یا نجاتدهندۀ قوم یهود به
کورش را مشروعیت بخشد که اصوالً باید به کسی از “خانواده داوود” داده میشد .در
این خصوص تمایل اشعیا به حدی است که میگوید“ :خداوند کورش را برگزید و به او
توانایی بخشید تا پادشاه شود 16”.او در ادامۀ ارادۀ خداوند میگوید:
اکنون نیز کورش را برانگیختهام تا به هدف عادالنۀ من جامۀ عمل بپوشاند .من
تمام راههایش را راست خواهم کرد .بیآنکه انتظار پاداش داشته باشد ،شهر
اورشلیم را بازسازی خواهد کرد و قوم اسیر مرا آزاد خواهد ساخت .این است کالم
17
خداوند متعال.
فالویوس ژُزیفوس (100-37م) ،فیلسوف و تاریخ نویس یهودیاالصل روم باستان،
معتقد بود که اشعیا کتاب خود را قبل از برپایی کورش و در حدود  140سال قبل از
خرابی معبد نوشته است و بر این عقیده بود که کورش از آنچه حدود یک قرن و نیم
پیش از او دربارهاش نوشته بودند آگاهی داشته ،به خدای یهود ایمان آورده و از تمایل
18
او برای بازسازی معبد خبر داشته.
 .7پس از عهد قدیم ،منابع یهودی دیگر دربارۀ کورش سخنی به میان نمیآورند ،زیرا
نه فقط معلومات تاریخی آنها اطالع بیشتری دربارۀ کورش به آنها نمیداد و در منابع
تلمودی هم دیگر جنبۀ تقدسی که در منابع قبلی به او داده میشد مشاهده نمیشود.
در سال 399م که تدوین تلمود بابلی عم ً
ال پایان پذیرفت ،حدود  900سال از گفتههای
کتابهای عزرا و استر گذشته بود و یهودیان بار دیگر در پراکندگی زندگی میکردند و
لذا دیگر در شرایطی نبودند که کورش را همشأن ابراهیم ،موسی و داوود بدانند .به این
سبب برداشت آنها از کورش دیگر جنبۀ تقدس خود را از دست داد و او را بیشتر به چشم
19
یک پادشاه دادپرور میدیدند تا مسیح و ناجی.
 .8در منابع اسالمی ،کیورش یا کورش را در مقام فرزندی و جانشینی ا َ َحش ِو ُرش (بهمن/
20
خشایارشاه) میشناختند و بر تخت نشستن او ا در سن چهارده سالگی چنین توصیف میکنند:
۱۶اشعیا ،فصل  ،45آیۀ .1
۱۷اشعیا ،فصل  ،45آیۀ .13

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

اکنون ثابت شده است که این کتاب طی  200سال،
بهتدریج و در قسمتهای مختلف نوشته شده است.
Amnon Netzer, “Some Notes,” 40-41.

19
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و احشویرش از پس آنک او را این پسر آمد .چهارده سال بزیست اندر ُملک  . . .و
چون پسرش چهارده ساله شد ،احشویرش بمرد و کیورش به ملک بنشست  . . .و
منشور نو فرستاد ،او بنیاسرائیل را نیکو همی داشت و بزرگ داشتی و گفتی این
21
خویشان مادر مناند.
این امر را فقط در اردشیرنامه شاهین میبینیم ،در حالی که در دانیالنامه خواجه بخارایی،
کورش همزمان حاکم پارس است و بعدتر جانشین داریوش در بابل (بغداد) میشود.
 .9از جمله مواردی که کام ً
ال با مراجع یهودی متناقض است و هیچ یک از دو شاعر به
آن تأسی نکردهاند“ ،اسالم آوردن شاه بهمن و کورش است ”.به نظر میرسد که منظور
بلعمی مترادف شناختن اسالم با یکتاپرستی است ،چون او خداپرستی را از یک سو
“اسالم” میخواند و از سوی دیگر آن را به “دین موسی” نسبت میدهد .محمدتقی بهار،
22
مصحح تاریخ بلعمی ،در توضیح این موضوع به این بخش ارجاع داده است:
و دانیال  . . .مر کورش را به خدای خواند و بدین مسلمانی  . . .اما دین مسلمانی
پنهان همی داشت تا بهمن آگاه نشود .چون از ملک او سیزده سال بگذشت ،بهمن
بمرد .چون خبر به کیورش آمد که بهمن به بلخ نماند ،او دین مسلمانی آشکار
کرد و همه خلق را به شریعت توریت خواند و بر دین موسی ،و دانیال را بر همۀ 
پادشاهی خویش حاکم کرد تا همۀ خلق را به حکم توریت آورد.

نماد کورش از دیدگاه موالنا شاهین

اگر زندگینامۀ  کورش را از قول شاهین بررسی کنیم ،متوجه میشویم که بسط و
تفسیرات شعری شاهین بیشتر به برخی از منابع تاریخ طبری و منابع تلمودی ،به
ترتیب ،شباهت دارد تا نقل داستان از تورات عهد قدیم ،هرچند در خود این منابع نیز
عدم هماهنگی وجود دارد .شاهین دانش خود را در خصوص متن تورات و زبان عبری
در موسینامه و آفرینشنامه نشان داده بود و در اردشیرنامه ،منابع افسانهای ایرانی
و اسالمی مبتنی بر دوران تلمودی را تا زمان بر تخت نشستن کورش به جای پدر
(شاهبهمن) در هم آمیخته و داستانی درهمتافته از ریشههای مذهبی تاریخی و افسانهای
۲۱بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد .676-675 ،2
۲۲بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد  ،67-676 ،2پانوشت
 .3عدم مستند بودن این قسمت از تاریخ بلعمی را
محمدتقی بهار ذکر کرده و میگوید که منظور از این
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پادشاهان همان کورش و داریوش و خشایارشاه است
که قوم یهود را از اسارت بابل نجات داده ،با آنان به
نیکی رفتار کردند ،ولی خود به یهودیت نگرویدند.

میسراید .اما پس از این دوران ،دیگر بسیاری از گفتههای او با منابع یهودی و اسالمی
مطابقت ندارد و شاید برگرفته از افسانههای دیگر ایرانی و غیرایرانی باشد .برخی از جمله
داستانهای درآمیخته با متن اصلی گزارش عبارتاند از رابطۀ رستم و بهمن و تربیت
او به دست رستم ،بازگشت بهمن به سوی پدرش گشتاسپ ،وفات گشتاسپ و بر تخت
نشستن بهمن پس از پدر ،پادشاهی کردن بهمن ،آگاهی بهمن از وفات رستم و باالخره
ازدواج و جدایی بهمن از وشتی ،عشق افسانهای شیرو ،فرزند نخست شاه بهمن از ملکه
23
وشتی ،پس از مرگ شاه بهمن در جنگ با اژدها و در نهایت وفات او در کام اژدها.
از جمله تناقضات طبری و بلعمی با شاهین ،معاصر بودن دانیال با کورش ،دعوت کورش
به دین اسالم  ،تشویق او به دست برداشتن از “آتشپرستی” و قبول “اسالم” و کتمان
آن تا زمان فوت پدر به مدت  13سال است .بعضی از این گفتهها تا حدی غیرمستندند
24
که محمدتقی بهار ،مصحح متن ،نیز به آنها اشاره میکند.
شاهین ابتدا در قالب فرهنگ ایرانی به توصیف بر تخت نشستن شاه بهمن (اردشیر/
ا َ َحش ِو ُرش) ،ازدواج او با ملکه وشتی و تولد فرزندشان ،شیرو ،میپردازد .پس از حکایت
خشم پادشاه بر ملکه َوشتی و طرد او ،به چگونگی انتخاب استر برای ازدواج پرداخته ،در
25
پی آن پیوند عروسی پادشاه را با ملکه استر چنین آغاز میکند:

صفت پیوند شاه بهمن با استر
پیروز و پشوتـن و دلیـران
میالد و یالن مـلک ایـران
از حضرت شهـریار رفـتند
با هـدیـه و با نـثار رفـتند
چون بر در قصر او رسیدند
میران ز دو رویه سرکشیدند
استر ز پـرده همـچو ناهـید
بنمود رخی چو ماه و خورشید
پوشـیده نقـاب ُحـسن در رو
در پای کشان ،کمنـد گیـسو

۲۳موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ لندن) ،برگ ب .174
۲۴بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد  ،677-676 ،2پانوشت .3
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آهـسـته به ناز شـد خـرامان
چون کبک دری ،بتی بسامان
...
با مطـرب و با نشـاط هـمراه
رفـتـنـد پـیـاده تـا در شـاه
از حضرت شـاه بانـویی چـند
بـا موبـد و َهـگای خـرمـنـد
رفـتنـد به پـیـشـواز آن مـاه
آن زیـنت تـاج و و زیـور گـاه
پس از آن دربارۀ تولد کورش ،که فرزند این زوج است ،سخن میگوید.

26

زاییدن استر کورش را

استـِر چو هـمـدم شهـنـشاه
گردید و بیافت رفعت و جـاه
دلشاد شد اردشیر از آن حور
در چـهرۀ او نـدیـد جـز نـور
بـا او به صـفا و ذوق مـیبـود
با عشرت و عیش و شوق میبود
اسـتـر بـه امــر فـرد اکـبـر
شـد حامـلـه از شـه هـنـرور
هنگـام ،چـو در رسـید زایـید
زیباپسری به رخ چو خورشید
حـق بـاب صفـا بدو ببخـشید
اندر خور تاج و تخت جمشید
شه شاد شد از جمـال آن پور
در چهره ب ُ َدش ز خسروی نور
کـورش بـنـهـاد نـام فـرزنـد
بنـیاد سـتـم ز دهـر برکـنـد
۲۶نتصر ،منتخب.171-170 ،
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بـرداشـت ز راه کـاروان بـاج
زر داد و درم بـسی به محتاج
در شـوش نمـانـد بـیـنـوایی
از جـود و عـطای او به جایی

تربیت و تحصیل کورش

آنچه در بسط شاهین در تربیت کورش قابل توجه است جنبۀ تربیت او برای پادشاهی و
27
پهلوانی است تا جنبههای آسمانی و تقدس او:
کورش چو چهار ساله گردید
رویش چو بهار و اللـه گردید
شـه بـی رخ او نـداشـت آرام
روز و شب و صبح صادق و شام
یــک روز پـشـوتـن هـنـرور
فـرمـود به اردشـیـر صـفـدر
آمــد گــه آنـکـه شـاهـزاده
چشمشن به هنر شود گشاده
نیک و بد و بیش و کم بداند
ضـایـعشــده روز او نـمـانـد
چـون پنـد وزیـر شـاه بشنید
از وی همه آن به راه گـردیـد
شـه خـواست هنروران بـسیار
انـدر خـور کار خود به هر کار
زر داد به هـر یـکی و فـرزنـد
با زر بـه هـنـرور خـردمــنـد
تـا هـر هنـری که نـامــداران
ُگـردان و یـالن و شـهریـاران
دانش همه یکبهیک بیاموخـت
رو از هـنر و یـلی برافـروخـت
۲۷نتصر ،منتخب.172-171،
ایران نامگ ،سال  ،۲شمارۀ  ،۲تابستان ۲۰۱۷/۱۳۹۶

121

عمرش برسید چون به ده سـال
دولـت بـگـشـاد بر درش بـال
بـر جـمـلۀ شـهـرهـای ایـران
درگـاه شـجاعـت ،آن دلیـران
کس پایۀ او نداشت در جنـگ
پوالد بُدش چو موم در چنـگ
...
مشــهور شـد او به نـامـداری
چـون رستـم زال در سـواری
در توضیح کشته شدن شاه بهمن (خشایارشاه) به دست یکی از سرداران محافظ سلطنتی
خود 28،شاهین از افسانۀ کشته شدن او در کام اژدها سخن میگوید؛ اژدهایی که محصول
29
کشاوزان را به باد میداد و شاه برای نجات ملتش به جنگ او رفت و کشته شد:

رفتن شاه اردشیر به شکار ،کشتن اژدها و مردن در شکم اژدها

این گفت و به کار آن پرداخت
چو بـاد به نـزد اژدها تـاخـت
از دور ورا چــو اژدهــا دیــد
چو رعـد بـهار و شـیر ُغـریـد
از َدم بفـشانـدی آتـش و دود
در دم بـکـشـیـد شـاه را زود
چـو در َد ِم اژدهــا بشـد شـاه
با خنـج ِر ُمشـک سر به آن راه
خود را به مـقام بـوالعجب دید
در صبـح امید ،شـام شب دید

پس از مرگ شاه بهمن ،کورش بر تخت پادشاهی نشسته ،خطابۀ تاجگذاری خود را ایراد
میکند .در اینجاست که شاعر با بسط و تفسیر سرنوشت کورش را به تاریخ باستانی
ایران پیوند زده ،از بیعدالتی پدر شاه بهمن ،پسر اسفندیار ،با رستم سخن میگوید و از
افرادی همچون نوذر ،کیقباد ،رستم ،طوس ،ایرج ،سلم و تور ،لهراسب ،بهمن ،زال ،گیو
http://www.thelatinlibrary.com/imperialism/
notes/xerxes.html/.
28
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۲۹موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ لندن) ،برگ ب 78ا:
.11-15

و گشتاسب نام میبرد و اشاره میکند که همه از این جهان رفتند و آنچه میماند عدالت
30
است .کورش دادگستری را به ملت خویش چنین وعده میدهد:

بر تخت نشستن کورش به جای کی اردشیر و عدالتپروری او

چون صبـح بـرآمد از سیاهی
بر شب به فراز تخــت شاهی
بر جای کیاردشیر بنـشست
با داد و صفا و عدل پیـوست
...
کورش بـگشـاد لفـظ ُدر بـار
گفت ای سر سرکشان هوشیار
انـدیـشـۀ بـد ز دل بـرانـیـد
با هم همه یکبهیـک بدانیـد
حق داد به مـن چو پادشاهی
نایـد به جـهان زمـن تبـاهی
کـارم همه عـدل و داد باشـد
از داد زمـانــه شــاد باشـد
پیوسته به عـدل و داد کوشـم
در داد ،چـو کـیقـباد کوشـم
ظـالـم نبـود ز تیـغ من شـاد
خاکـش بدهـم بـه تیـغ بر باد
دانم که کـیاردشـیر سـرکش
در دانــش و داد در زد آتـش
...
من جامۀ ظـلـم در نـپـوشـم
دایم پی عـدل و داد کـوشـم
دود از دل ظـالــمــان برآرم
در خـاک چو دانۀ امان بکارم

۳۰موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ  برلین) ،برگ الف
184؛ برگ ب .185
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دانم به کسی نماند ایـن جـاه
خـرم دل آن که باشــد آگـاه
کو نوذر و کیقباد و کـاووس؟
کو سام سوار و رستم طـوس؟
کو رنج و ظلم و زور لـهراسب؟
کو بهمن زار و جور گشتاسب؟
...
ُگردان چو ز کورش آن شنیدند
سـر بر فـلـک بـرین کشـیدند
از او هـمه شـاد شـاد گشـتنـد
در دل همـه تـخم داد کِشـتند
کــورش هـمـه روز داد مـیداد
دایـم دل خـلـق ازو بُـدی شـاد
ظالم به جهـان نـماند یـک تـن
از شــاه و گـدا و مـرد و از زن
در اینجا شاعر میبایست قبل از وصف آزادی یهودیان به دست کورش ،ابتدا از خرابی
معبد مقدس و به اسارت رفتن یهودیان به شهر بابل سخن بگوید .او خرابی معبد اول را
31
به دست بختالنصر نتیجۀ گناهکاری یهودیان و عدم پیروی از قوانین موسی میداند:

صفت خراب شدن معبد مقدس

چون قوم کـلیم حق خطاکار
گشتـند هـمه چـو اهل کفار
با هر بد و نـیک یـار گشتـند
بر بـد هـمه اسـتوار گشـتند
نامد ز نبـی و شرطـشان یاد
برخاست غبار و گرد و فریاد
...

۳۱موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ  برلین) ،برگ الف
187؛ برگ ب .188
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در بابل و بصره بـود یک شاه
بَدگوهر و بُتپرست و گمراه
با لشکر بی قیـاس و بـی َمر
لشـکر همـه چـو شاه کـافر
بخـتالنـصـر
او بـود به نـام
ُ
32
عاصر چو وی نبود در عـصر
سرلشکر جمله عاصـیان بود
گمراه لعـین و بـدگمان بود
جبـار جـهـان ورا به قـدرت
ّ
انگیخت ز جـا ،بـداد نصـرت
لشـکر بکشـید َگـبرمعـیوب
بر جانـب خـانـدان یعـقـوب
...
نگذاشت به دهر هر کــالم او
تـورات شـریـف بـانــظـام او
و آنگاه بشد او به سـوی بابل
با فتح و مراد گشـته حاصـل
با نعمـت و چارپـای بـسیـار
با بَـرده و گنـجهـای بسـیار
به گفتۀ  شاهین در عزرانامه ،عزرا چنین درخواستی از کورش میکند و سختیهای
اسارت ،پس از فتح بابل به دست کورش ،عِزرا را به فکر میاندازد تا برای نجات قوم خود
و جلوگیری از نابودی آنان چارهای بیندیشد .او رهبران جامعۀ یهودی بابل را ترغیب
میکند که به نزد کورش رفته ،هویت قومی خود را به او ظاهر کرده ،از او درخواست
آزادی و بازگشت به سرزمین کنعان کنند .برای این منظور ،عِزرا از سه نمایندۀ دیگر
جامعه به نامهای َحگای ،زخریا و َم َتتیا درخواست میکند تا همراه او به حضور کورش
33
بروند .آنان َم َتتیا را ،که پی ِر قوم و پیشوای یهودیان بود ،به سخنگویی برمیگزینند:
۳۲عاصر به معنای مرد اندکخیر و ممسک است .بنگرید
به لغتنامۀ دهخدا.
۳۳موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ  برلین) ،برگ الف
 ،189برگ ب .190
Amnon Netzer, “Some Notes,” 4.

هویت متتیا در تورات در این مقطع شناخته نیست.
ویلهلم باخر احتمال میدهد که منظور همان زروبابل
باشد که در تورات از او رسماً به نام پادشاه یهودیه نام
برده شده است (حگای ،فصل  ،2آیۀ .)23
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او را هـمه عـجز وانماییم
بر وی همه راز برگشاییم
تا صـورت حال ما بـداند
مـا را ز عـذاب وارهـانـد
کنعان ب ُکند دِگـر ره آبـاد
با معبد خاص و جای میعاد
گفتار نبی سـران شنیـدند
فرمان ورا به جـان خریدند
آن روز گذشت و روز دیـگر
عِـزرای نبـی ،رسـول اکـبر
با َحـگای پیـر و با زخـریـا
بـا مهتـ ِر خسـروانَ ،م َتـتیا
کورش سر افراز
شـد جانب
ِ
خود همچو همای با سه شهباز
به هنگام حضور آنان نزد پادشاه ،رفتار کورش نسبت به َم َتتیا ،پیشوای روحانی
قوم و اسیر خود ،همراه با احترام و حرمت بود و فرمان پیروی از همین رفتار را به
34
اطرافیانش نیز صادر کرد:
دریاب که این سران عـزیزند
قوم خوش خوب بـاتـمیـزند
پیغـمبر و شـاه و نـام دارنـد
بـر قـوم کـلیـم شـهریـارنـد
نـام همـه را که گـفت با شاه
یکیک هـمه سـرفـراز آگـاه
کورش همه را به تخت بنشاند
35
نامـحرم را ز پیش خـود راند
گـفـتا پـس از آن بـا متـتـیا
ز آن مـه ز خـانـدان یـهـودا
۳۴موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ برلین) ،برگ ب .190
۳۵موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخه برلین) ،برگ الف .190
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برگو که ز من چه کام خواهی
از گوهـر و گنـج و پـادشـاهی
تا کـام دلـت بـرآرم از پـیـش
کامـت به صـفا بر آرم از پیش
گـفـتا به شه ای به دانش آباد
گیـتی ز تو گشـته خرم و شاد
...
دریـاب شَ ـها که مـلک کنـعان
ابــن عــمـران
از دو ِر کــلیـم
ِ
مـأوا و مــقام و جــایـگه بـود
از جـود عـطا و فـضل معــبود
...
زآنـجـا شـدیـم سـرنگـونسـار
گشتیـم به هـر بـدی گـرفـتـار
...
اکنون بگـذشـت سـال هـفـتاد
کان مـلک خـراب شـد ز بیـداد
خواهـم به کـرم تو آن زمـین باز
مــعـمـور کـنـی اَیــا سـرافـراز
پس از این درخواست متتیا ،کورش به شرط نوشیدن یک جام شراب به او قول کمک
36
میدهد ،ولی متتیا نمیتواند فورا ً این درخواست را قبول کند.
خـواهـی که مـراد تـو بـر آرم
مــن بـا تـو یـکـی مـراد دارم
خواهم که ز دست من یکی جام
مِی نـوش کنـی به کـام و ناکام
...
مـتـتـیا
آن چـو بـشـنـیـد ازو َ
گـفتـا به ســخا چـو ابـر دریـا
۳۶موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ برلین) ،برگ ب .191
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امــروز نایـد ایـن ز دسـتـم
َمپسند و َمکوش در شکستم
اکنون بـروم به سـوی یـاران
در پیـش سـران و نامـداران
بـینـم که شـریعـت جهاندار
فتـوا چه دهـد ز بهر این کار
شاعر در اینجا سعی میکند موضوع شراب نوشیدن از دست یک “غیریهودی” را که
یکتاپرست نیست مطرح کند .در اینجا این سوال پیش میآید که چرا شاعر ناگهان موضوع
غیریهودی بودن کورش را مطرح میسازد ،در صورتی که خود در ابتدای داستان او را پسر
استر یهودی معرفی کرده است .امری که در منابع اسالمی ،از جمله تاریخ طبری ،نیز تأیید
شده است که همسر بهمن ،رحاب ،دختر پینحاس یهودی بود 37.شاهین این مسئله را میدانست
و به راحتی میتوانست مطابق فقه یهود در این داستان کورش را به علت یهودی بودن مادرش
یهودی به شمار آورد ،ولی چنین نمیکند .شاهین مخصوصاً در این داستان ساختگی تردید متتیا
را مطرح و قبول آن را منوط به مشورت با یاران میکند .متتیا هم پس از مشورت ،تنها به صرف
بازگشت قوم یهود و فرمان بازسازی معبد تن به قبول پیشنهاد کورش میدهد و توجیه عزرا را
38
در این زمینه میپسندد:
هر چـیز که آن ز دسـت کفار
پـربار
نوشـی بــود آن حـرامُ ،
بستان و بنوش یک قدح بیش
خواهی نخوری ز دست بدکیش
تـا خــانـۀ خــاص بـار دیـگـر
مــعـمـور شـود ز امــر داور
لذا متتیا پس از خوابی که در این خصوص میبیند ،روز بعد با زخریا و سایر همراهان به
39
نزد کورش بازمیگردد تا جام شراب را از دست او بنوشد:
برخاست ز خواب خوش متتیا
رفــت بر شـاه ،بــا زخـریـا
۳۷طبری ،تاریخ طبری. .484 ،
۳۸موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ برلین) ،برگ الف .191
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۳۹موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ  برلین) ،برگ ب
 -192الف .191

با هــم ُر ِخ دو سـه یـاران
آزاده ســران و نــامـداران
کورش چو ورا بدید و بنواخت
جایش بر تخت خویشتن ساخت
بنــشاند ورا به رسـم و آییـن
چون خسرو روم و هند و ماچین
پس از آن کورش به قول خود وفا کرده ،فرمان آزادی آنان و بازسازی سرزمین کنعان و
40
معبد مقدس را صادر میکند.
کورش پس از آن بداد فرمان
مـلک کنعـان
کآبـاد کنـند ُ
تـا خـانـۀ خـاص را بسـازند
چنـدی زر و سیم درو ببازند
زان قـوم کلیم شاد گـشـتند
از کـار تـباه درگـذشـتـند
بسط شاهین دربارۀ  تردید متتیا در خصوص نوشیدن شراب با کورش را در منابع
اسالمی ،که الگوی اولیۀ او هستند ،نمیبینیم .چنین بسطی ممکن است به این علت
باشد که شاعر قرن چهاردهم میالدی تحت تأثیر ربانان گذشتۀ تلمودی و شاید هم به
علت افسردگی از ادامۀ پراگندگی قوم یهود و این اصل که کورش بالمآل نتوانست ماشیه  
(مسیح) معهود باشد و آنان را از پراگندگی همیشگی نجات دهد ،میخواهد کورش را از
41
درجۀ تقدس به مقام پادشاهی عادل پایین آورد.

وفات یافتن کورشبن اردشیر

42

مرگ کورش آخرین فصل عزرانامه است و شاعر پس از وصف صفات انسانی و عدالتپروری
او و سخن از مرگ طبیعی بشر ،شرح غسل دادن او با گالب و خاکسپاری او را بیان کرده،
به نظر میرسد از کشته شدن کورش در میدان جنگ خبر ندارد:
هر گـل که بـرآید از سر خار
هـم عاقبـت او ،بـریزد از بـار
۴۰موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخۀ برلین) ،برگ ب .192
Netzer, “Some Notes,” 51.

41

42نتصر ،منتخب.175-174 ،
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روزی دو سه بیش و کم نماند
هــم کــار ورا اجـل بـرانـد
حـال بـشـر زمـانه این است
بر شأن بشر جهان به کین است
کورش چـو فـراز تخت اقبال
شادان بنشست خرم آن سال
مـیبـود فـراز تـخـت عـالـی
از داد نــبـود شـاه خــالـی
مأوای پـدر نـگاه میداشـت
اندر بر حـق به راه میداشت
چون گاه شـدن فـرازش آمد
بر رحمـت حق نـیازش آمـد
...
روح از برخویشـتن روان کــرد
ترک بد و نیک و این و آن کرد
بر تخـته فـتاد کـارش از تخت
پیچـید ز کار خسـروی رخـت
غــسـال ورا بــشـست زیـبـا
ّ
43
پوشـید بـرش ز حـرز و دیـبا
دراینجا شاعر در شرح مرتبت کورش او را عالوه بر شخصیتهای مذهب با آدمهای
44
زمینی در قالب قهرمانان شاهنامه مقایسه میکند:
کو آدم و نـوح و شیـث و ایوب
موسی و خلیل و اسحق و یعقوب
کـو عــوج و کـیقـبـاد و نـوذر
جمشـید و گیـو و قـباد و قیصر
...
43حرز به معنای طلسم و منظور از آن زینتآالت یا
طلسمهای است که رسم بود با جنازه دفن کنند .بنگرید
به لغتنامۀ دهخدا.
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44نیرم همان نریمان ،جد رستم ،است .بنگرید به لغتنامۀ 
دهخدا.

کو رستـم زال و نـیـرم و سام
کو بیژن و طوس و گیو بهرام
و به تأسی از متقدمان ایرانی خود به توصیف فلسفۀ زندگی و گذرا بودن جهان میپردازد:

45

او ُمـرد و هر آنکه زاد مـیرد
کس را به جهـان بقا نگـیرد
خاکیم و به خـاک بازگردیم
گنج راز گردیم
گر خود همه ِ
...
از مرگ نه شَ ه رهـد نه َدربان
نه دیو و پری ،نه ُمرغ و حیوان
بر سوی عدم رهیست دشوار
باید همـه را شـدن به ناچـار
در این زمینه به نظر میرسد که شاعر قرن چهاردهم میالدی با فلسفه و اشعار حکیم
عمر خیام ،شاعر قرون یازدهم و دوازدهم میالدی آشنایی داشته است ،زیرا که تأثیر
زمان و مکان در افکارو اندیشۀ او نمایان است 46.خیام سروده است:
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
در بنـد خـم زلـف نگـاری بوده است
این دسته که بر گردن او میبینی
دستی است که بر گردن یاری بوده است
در هر دشتی که اللهزاری بوده است
از سرخی خون شهریاری بوده است
هر شاخ بنفشه کـز زمیـن میروید
خالی است که بر رخ نگاری بوده است
و شاهین میگوید:
در هر وطـنی که اللـه زاریست
آن اللـه ز خـون شهـریاریسـت
45موالنا شاهین ،اردشیرنامه (نسخه برلین)194 ،الف؛
نتصر ،منتخب.175 ،
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در کـوزهگران یکـی گذر کن
در حالت و کارشان نـظر کن
تـا کاسـۀ سـر ز کـوزه بیـنی
بر دست و زبان و چشم بینی
گستاخ مبین ،کوزه در دست
کو از من و تو کمی نبودهست
این کـهنه سبوی مـا دگر هم
اشـکسـته شــود دریـغ آدم

کورش از دیدگاه خواجه بخارایی

خواجه بخارایی نیز ،همچون شاهین ،کورش را از برخی منابع اسالمی برگرفته از حکایات و امثال
یهودی متفاوت معرفی میکند .از جمله تفاوتهای اصلی دانیالنامه خواجه بخارایی و اردشیرنامه
شاهین موضوع معاصر بودن داریوش و کورش و جانشینی کورش بعد از داریوش است .این امر را هم
در حکایات یهودی و هم در گوشههایی از تاریخ طبری و تفسیر بلعمی مشاهده میکنیم؛ در حالی
47
که شاهین یا از آن بیخبر بوده یا به علت تناقض با گفتۀ خودش ذکری از آن به میان نمیآورد:
قضـارا داریـاوش شــاه مـادی
به کـورش گفت در کیفیـت می
که آورده است پیک تیـزگامی
ز بـغداد از بـرای مـن پـیـامی
که پو ِر بُخت النصر آن شاه بدنام
به تخـت سلطـنت بـگرفته آرام
...
روان باید شد اکنـون بر سر او
که اکنون است غـافل لشکر او
...
شهنشه را چو کورش بود داماد
به ناچاری به تدبیرش رضا داد

48

46جالل متینی“ ،اهمیت آثار ادبی فارسی یهودیان”،
ایراننامه ،سال  ،1شمارۀ ( 3بهار .432 ،)1366
۴۷بلعمی ،تاریخ بلعمی  674؛
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;Ginzberg, Legends of the Jews, 111 and 119

آمنون نتصر ،منتخب.262 ،
۴۸قافیه معیوب است.

به بلـشاصر خیال رزم کردند
به رفتن بر سر او عزم کردند
به هنگام حملۀ  سپاه فرنگ به بغداد و نیاز داریوش به کمک ،کورش همچون یک
فرمانده قوی و دلیر ،بدون هیج توصیف تقدسآمیزی ،به نجات بغداد و پادشاهی داریوش
میشتابد و دشمن را از خاک بابل (بغداد) بیرون میراند .در این توصیف است که شاعر
از صحنههای رزمی شاهنامه وآالت و ابزار جنگی آن مدد میگیرد:
چو کـورش دیـد این احـوال هایل
تو گـویی گـشـت از او ادراک زایل
به میدان تاخت همچون شیر سرمست
به آن نـامآوران در جنـگ پـیوست
به مـردی ،گـرز در جـوالن درآورد
سـمنـدش گـرد از میـدان بـرآورد
...
ز کورش آن سپه این ضرب چون دید
به غایت تنـد و خـشمآلـود گـردید
...
درافتادند با هـم از سـر قـهـر
همی خوردند از هم تیغ پُرزهـر
ز ضرب گرز و تیغ تیز و خنجر
تن بسـیار کـس گردید بیسر
...
چو سـردار عـدو از پـا درآمـد
سپاه خـصم را دولـت سر آمد
...
به سوی کشور خود رو نهادند
اسـاس بارگـه از دست دادنـد
دربارۀ جانشینی کورش به جای داریوش ،خواجه بخارایی چنین میسراید که پس از
کشته شدن داریوش در جنگ ،کورش به جای داریوش بر تخت پادشاهی بغداد هم
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مینشیند و در هر دو ُملک پارس و عراق (بغداد) در جایگاه پادشاهی عادل حکومت
49
میکند.
چو کورش گشت ازین هنگامه دلشاد
گـرفـت آرام انـدر شـهر بـغـداد
امیـران را نـوازش کـرد بـسیـار
به قانونی که گفتند نیست در کار
بشـد بخـت و سعـادت همدم او
مبـدل گـشـت با شـادی غـم او
به ملک فارس دایـم بود دلـشاد
هم از وی شد عراق و ملک بغداد
چو در کشور فروغ مـهر او تافت
ازین ،آن مملکت زیب دگر یافت
نبودش پیشهای در شهر جز داد
بُـدی از عـدل او بحـر و بر آبـاد
به تخت خسروی منـزل گرفـتی
ز بخت و ملـک کام دل گرفـتی
چنـان در وادی عشـرت فـتادی
که جامش یاد از جمشید دادی
ز بزمش مـردمان بودند دلـشاد
از او این مملکت شد عشرتآباد
برخالف شاهین که در بسط و تفسیر خود سعی دارد کورش را پادشاهی عدالتپرور و
زاده از مادری یهودی معرفی کند ،خواجه بخارایی به هر دو پادشاه ،یعنی داریوش و
کورش ،رنگ تقدس بیشتر و خداشناس بودن میدهد .خواجه بخارایی با الهام از اشعیا،
فصل  ،45آیات  ،5-1داریوش و کورش را مخاطب خدا قرار داده و ندای خداوند به آنان
50
این است که به جنگ بلشاصر پادشاه بابل بروند:
۴۹نتصر ،منتخب.296 ،
۵۰نتصر ،منتخب .272 ،اشاره به اشعیا ،فصل  ،45آیات
“ :5-1ای کورش ،من پیشاپیش تو حرکت میکنم. . . ،
آنگاه خواهی فهمید که من خداوند ،خدای اسرائیل هستم
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و تو را به نام خواندهام .من تو را برگزیدهام تا به اسرائیل که
خدمتگزار من و قوم برگزیده من است یاری نمایی .هنگامی
که تو مرا نمیشناختی من تو را به نام خواندم   . . .زمانی که
مرا نمیشناختی من به تو توانایی بخشیدم”.

به وقـت صبـحـدم آمد ندایـی
که شام تـیـره را آمـد ضـیایی
شما را بخت و دولـت یار گردید
سعادت مونس و غمخوار گردید
...
همان دم بـازگردیـد و بیـاییـد
به شهرسـتان بغداد انـدر آییـد
که بلشـاصر بسی پژمـرده آمـد
بـه چنـگال شـما بسـپرده آمد
چو بشنـیدند شـاهان آن نـدا را
ثـنا گـفتـند بیحـد کـبـریـا را
که ای اهل جهان را روزی از تو
صالح و زهد و دیناندوزی از تو
خواجه بخارایی دربارۀ بازسازی اورشلیم و بازگشت یهودیان به آنجا ،برخالف شاهین که
پیشنهاد را از قول عزرا مطرح میسازد ،این امر را از سوی دانیال مطرح میکند .مرجع
او در این تفاوت ممکن است تاریخ طبری باشد که در توصیف دوران پادشاهی کورش
51
چنین میگوید:
و آنگاه دانیال علیهالسالم ازو [کورش] دستوری خواست که [به] بیتالمقدس
شود با بنیاسرائیل و آن مزگت را و شهر را به حال آبادانی باز آرد ،و [کورش] او
را دستوری نداد و گفت همه اعتماد من به تُست.

نتیجه

به دنبال کشف منشور کورش در 1879م در نزدیک بغداد به دست هرمزد َرسام و
پژوهشهای ارنست هرتسفلد ،باستانشناس معروف آلمانی ،نام و توصیف کورش را در
ادبیات ایرانی قرن گذشته مشاهده میکنیم .این در حالی است که طی تاریخ دو هزار
سال گذشته ،بهخصوص در ادبیات ایران اسالمی و حتی شاهنامه فردوسی ،کمتر به نام
کورش برخورد میکنیم .شاید علت آن عدم آگاهی از تاریخ آن دوره باشد .اما شعرای
فارسیهود که از دو فرهنگ ایرانی و یهودی بهره میبردند ،همواره در توصیف کورش،
۵۱بلعمی ،تاریخ بلعمی ،جلد .677-676 ،2
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چه در نقش ناجی و چه در نقش پادشاهی دادپرور و قهرمانی شجاع ،شعر سرودهاند .پر
کردن چنین کمبودی در تاریخ ادبیات ایران به دست شعرای فارسیهود جایگاه آنان را
در ادبیات ایران معین میسازد .آنچه راجع به کورش از شاهین و خواجه بخارایی آمد،
نشانهای از کورش در ذهن دو شاعر یهودی ایرانی است .شاهین کورش را در حاشیۀ 
داستان زندگی خشایارشاه و ملکه استر و عزرا و به سبب بازسازی معبد اول تحت
راهنمایی عزرا میشناساند ،در حالی که خواجه بخارایی او را در داستان دانیال همراه و
سپس در مقام جانشین داریوش معرفی میکند.
تناقض حوادث و اتفاقات مطرح در این اشعار با آنچه امروز دربارۀ  کورش میدانیم
غیرمنتظره نیست ،زیرا همین حکایات و احادیث در برخی از منابع یهودی و اسالمی
دیده میشود؛ منابعی که شاعران فارسیهود نیز از آنها استفاده کردهاند.
آنچه در سرودههای هر دو شاعر قابل توجه است توصیف متفاوتی است که از کورش
عرضه میکنند .در قسمتهای آغازین ،آنان همراه با متن تورات او را به مرتبۀ تقدس
رسانیده و ناجی توصیف میکنند .گاهی هم او را یکتاپرست ،خداشناس و از سوی مادر
یهودیزاده توصیف کردهاند .اما در مسیر گفتار خود همراه با احادیث و منابع تلمودی،
توصیف آنان نیز تغییر میکند .مقام کورش کمکم از ناجی و کسی که از خداوند به او
ندا میرسد ،صرفاً به مقام پادشاهی دالور و دادپرور تبدیل میشود ،کسی که با یهودیان
به نیکی رفتار و آنان را از اسارت آزاد کرد .در خصوص علل این تغییر که از سویی ریشه
در دوران تلمودی دارد ،میتوان دوران زندگی شاعران و آگاهی آنان از منابع اسالمی
را دخیل دانست .این تفاوت مقام را شاهین بهخصوص در شرط شراب نوشیدن رهبران
یهودی با کورش به هنگام درخواست آنان برای بازسازی بیتالمقدس مطرح میسازد .در
شراب نوشیدن با کورشی که خارج از متن تورات به نام فرزند استر و یهودیزاده معرفی
شده است ،در پایان به علت عدم یکتاپرستی تردید میشود .این تغییر دید را در خواجه
بخارایی نیز مشاهده میکنیم .در روایت او ،در ابتدا کورش و داریوش از عالم باال ندا
میشنوند و برای آزادی بابل به ستیز با بلشاصر میروند ،ولی همین دو قهرمان در پایان
به صورت دو پادشاه با محدودیتهای انسانی از جمله کشته شدن به دست سپاه فرنگ
یا با رشادتهای قهرمانی در میدان نبرد و شکار و بزم و نوشیدن شراب توصیف میشوند.
با ذکر این تفاوتها سوالی پیش میآید که اصوالً شاهین و خواجه بخارایی حماسههای
دینی خود ،اردشیرنامه و دانیالنامه ،را برای چه کسانی سرودهاند و مخاطب آنان کیست؟
آیا خوانندگان مطلوب آنان یهودانی هستند که با زبان عبری آشنایی دارند ،تورات و
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کتابهای اهل عتیق را که شامل داستانهای عزرا و ا ِستر و دانیال است میشناسند یا
اینکه این دو روایت را برای کسانی سرودهاند که اگر هم خط فارسیهود را میدانستند،
بیشتر با فرهنگ ایران اسالمی آشنایی داشتند تا با مراجع یهودی .آیا شاهین پس از
حدود  19قرن و خواجه بخارایی پس از  22قرن زندگی یهودیان در ایران ،رابطۀ قومی و
دینی خود را با سرزمین یهودا از دست داده بودند یا میخواستند حماسهای از یهودیت را
به سبک ایرانی به زبان فارسی برای همعصران خود باقی گذارند ،ولی چون زمان زیادی
از وقوع حوادث گذشته بود ،حین استفاده از منابع در دسترسشان ،گاهی بنا به سلیقه
52
یا به عللی دیگر به آن اضافاتی غیرحقیقی و اغراقآمیز افزودهاند.
مسلم این است که جامعۀ یهودی ایرانی نیز مانند سایر اقوام از نظر دانش فرهنگی و
دینی به طبقات گوناگونی تقسیم میشدند و دانشمندان و فقهای یهودی کم نبودند
و اگر هم صرفاً به فارسیهود مینوشتند ،علت عدم آشنایی و سواد مخاطبان به خط
فارسیــ عربی بود .سطح دانش این دو شاعر در زمینۀ  یهودیت را میتوان با رجوع
به سایر کارهای آنان سنجید .دربارۀ خواجه بخارایی متأسفانه معیار دیگری در دست
نداریم ،اما در خصوص شاهین ،آفرینشنامه و موسینامه او مبین اطالع او از روال تاریخ
یهود است و به نظر نمیرسد تغییرات و تفسیرات او به سبب بیاطالعی بوده باشد .از
سوی دیگر ،استعمال آرایههای شعری و ادبی و قهرمانان ملی ایرانی مؤید این نکته است
که آنان دقیقاً با شاهنامه و آثار سایر متقدمین ادبی خود آشنایی داشتهاند  .مقایسۀ 
شاهین و خیام نمونهای از این امر است .آنچه درخور اهمیت است تصویر مثبتی است
که در سرودههای هر دو شاعر از کورش ارائه میشود ،چه در نقش ناجی فرستادۀ خدا
و چه در نقش قهرمانی حماسی با محدودیتهای انسانی.

۵۲برای آکاهی از چگونگی پیدایش حماسه و توصیف
حماسۀ مذهبی بنگرید به ذبیح اهلل صفا ،حماسهسرایی در
ایران (چاپ 6؛ تهران :انتشارات دیبا385-341 ،)1374 ،؛
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(Bloomington & London: Indiana University
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آن گـوهر شـهریار واال             چو سـرو سهی کشیـد بـاال
    شه بی رخ او نداشت آرام               روز و شب [و] صبح صادق و شام
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بر تخت نشستن کورش به جای کیاردشیر

   دانـای سـخن ز تار تا پود               از حال شه جهان بفرمود
       سرش چو ز سوگ باب پرداخت                  از نـو علم صـفا برافراخت
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