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کشورهای همسایه در این گوشه . چندین سده پيش از زایش مسيح، در بخشی از آسيا نيرویی سُترگ و بزرگ سر برآورد
شاهزاده ای . ها ساله بودند و مردمان این کشورها دمی از جنگ و ویرانی پایان ناپذیر نمی آسودنددآسيا درگير جنگی س

جوان، تيزهوش و آرمانخواه در کشوری کوچک، که از سوی مادر نواده پادشاه همسایه ای نيرومند بود، پس از آنکه بر تخت 
شاهی کشور خود نشست، کشورهای همسایه را یکی پس از دیگری فروگرفت و به جنگها و کشتارهای سدها ساله پایان 

  . خواند" شاه شاهان" امپراتوریهای فراگير آسيا را پدید آورد، خود را او پس از آنکه یکی از نخستين. بخشيد
  

اگرچه شاید نزدیک به همه خوانندگان این نوشته بپندارند که من سخن از . برای ما ایرانيان آنچه که آمد داستانی آشنا است
آن پادشاه جوانبخت کسی : خ داده است می رانم، داستان باال هزاران فرسنگ دورتر از ایران و در کشور چين ربزرگکوروش 

ژنگ یينگ در سالهای پایانی جنگهای پيوسته ميان هفت ". خين آن"و نواده " تسی چو"، پسر "ِژنگ یينگ"نيست جز 
او پس از نشستن بر . در کشور چين امروزین چشم به جهان گشود) دویست و پنجاه و نه پيش از مسيح(پادشاهی همسایه 

 چين هیکپارچبنيانگذاری سرزمين و " خين"و " وای"، "ژااو"، "هان"، "یان"، "چو"، "خی"های هفتگانه تخت با گشودن کشور
  . )1( خواند؛ شاه شاهان" هوانگ دی"خود را 

  
دیااوکو تيره های داستانهای همانند این در سرتاسر آسيا فراوانند، اگر بخواهيم تنها به سرزمينهای ایرانی بسنده کنيم، هم 

هردوی آنان توانستند یک شاهنشاهی .  تيره های هفتگانه پارسی رابزرگ مادی را به هم پيوست و هم کوروش هفتگانه
 پارسیاینکه آیا شمار کشورهای ستيزه جوی چينی و همچنين تيره های مادی و . استوار را در سرزمينهای پهناور پدید آورند

ين اندازه باید دانست که این گزارشها چه راست باشند و چه هم. شتار نيستومی رسيد، پرسش این ن" هفت"براستی به 
 دروغ، چه تاریخ باشند و چه افسانه، نشان از یک چيز دارند؛ انسان آسيائی چه در خاور و چه در باختر آن به ایستگاهی در راِه

تانها و گزارشهای پس از پدید همه آن داس. دراز تاریخی خود رسيده بود، که نياز به امپراتوریهای یکپارچه و گسترده داشت
از یاد نباید برد که فرهنگهای . نوشت، که پيشتر از آن سخن گفته ام " سازیپيشينه"آمدن این پادشاهی ها را باید به پای 

 پس جای شگفتی نبود اگر که درخشانی چون سومر و اکّد سایه خود را حتا بر سر بابل و ایالم و آشور نيز افکنده بودند،
  )2 (. هخامنشيان نيز در برابر این فرهنگها کمر به ُکرنش خم کنند و خود را دنباله آنان بدانندمادها و

  
" پيوستن خود به پيشينيان" در آغاز فرمانروائی خاندانی نو به چشم می زند،  کهیکی از پدیده هایی. به پيوستگی بازگردیم

م دید که این پدیده را در ایرانزمين تا روزگار واپسين خاندان خواهي. یا پيوستن پاشاهی نو به پادشاهی  سرنگون شده است
  . فتر همچنان پی می توان گ– پهلویها –پادشاهی 

 و هر آنچه که از آنان می دانيم، از رفتارهای شاهان مادی، چيزی که خود آنان بجای گذاشته باشند برجای نمانده است
پدید ) هفت تيره؟(پادشاهی خود را پس از به هم پيوستن تيره های مادی ، که گفته اند نوشته های آشوریان و بابليان است

با این همه آنان با نابودی امپراتوری ستيزه جو و ویرانگر آشور ، که در درازای یک هزاره دمی از جنگ و کشتار و ویرانی . آوردند
پادشاهی ماد با شکست . رچه هخامنشی گشودند، راه را برای بنيانگذاری امپراتوری یکپا)3(در باختر آسيا بازنایستاده بود

از این پس ما از یکسو با شاهنشاهی ماد سروکار داریم، که برترین . آشور به نيرومندترین کشور آسيای باختری فراُرست
د این داده ها هنگامی جایگاه ویژه خو. نيروی جنگی زمانه خود است و از سوی دیگر با بابل، که پایتخت فرهنگی آسيا است

 پيش از 550در سال . بازمی یابند، که به رفتار کوروش بزرگ، پس از شکست دادن ماد بپردازیم" پيوستگی"را در پرسمان 
، که خود باجگزار ماد بود، با یکپارچه کردن تيره های )یکی از استانهای ایالم(کوروش بزرگ پادشاه انشان زایش مسيح، 

را گشود و خود ) همدان(پيروز شد و هگمتانه ) آستياگ (وايگه-  ارشتوبر پادشاه مادپس از پنج سال نبرد ) هفت تيره؟(پارسی 
کوروش بزرگ را پسر کمبوجيه شاه ) 4(ون در کوروشنامه ف هرودوت در پاره نخست تاریخ خود و کِسن.را پادشاه ماد خواند

 را کوروش بریان را ساختگی می خواند،  این داستانیوستی. انشان، و ماندانه دختر ارشتو وایگه شاهنشاه ماد می دانند
و " ارگسته" می نویسد کوروش پسر یک زن و شوهر ُبزچران بنام نيکوالئوس دمشقیبرآمده از خاندانی فرودست می داند و 

ن  مردمان کهن آسيا، از هر تيره و نژاد و فرهنگی که بودند، تنها هنگامی به فرما.)5 (بوده است" ماردی"از تيره " اترادات"
شاه بود و " خون"پادشاهان خود گردن می نهادند، که آنانرا سزاوار پادشاهی می دانستند، این سزاواری و شایستگی، در 

 به دیگر سخن، تنها .می رسيد)  به برادر در نزد ایالميان، و به پسر در نزد پارسيان و مادها(پس از مرگ او به همخونانش 
 پيروزی در ميدان جنگ و سرنگونی ارشتو وایگه ا پس کوروش نمی توانست تنها ب.دمی آور" شایستگی"بود که " پيوستگی"

، با اینکه در آن روزگار خود را شاه ماد و پارس و انشان بخواند و از مردم، بویژه مادها چشمداشت فرمانبرداری داشته باشد
وئی کمبوجيه پدر کوروش و ماندانه دختر ارشتو به گمان من پيوند زناش. مادها و پارسها را چندان جدا از هم نمی انگاشتند

 یست، ساخته و پرداخته کوروش، تا خود راگر نامبرده گفته اند، افسانه ای اوایگه همانگونه که سه تاریخنگار و پژوهش
کوروش  ولی گزارش زناشوئی .فرمانروایی برخوردار شود" شایستگی"بخواند و از او " همخون"  و  فرمانروای مادبه" پيوسته"

 پيوندهای خونی با دودمان  در استوار کردن درست و بجابا دختر ارشتو وایگه نه تنها می تواند راست باشد، که گامی
  . می انجامد" فره ایزدی" این کار آغاز روندی است که بروزگار ساسانيان به نهادینه شدن .سرنگون شده است

 بسر می  با یکدیگر و پارسها پيوسته در پيوندهای خونی و زبانی و فرهنگیاگر مادها. بودکار کوروش در بابل بسيار دشوارتر 
پس او باید نيرنگ دیگری می اندیشيد، تا . بردند، ميان کوروش انشانی و خاندان شاهی بابل هيچ پيوند خونی در ميان نبود

نه او با مردم بابل برای نشان دادن گفتنی است که رفتار انسانی و بزرگ منشا. خود را به مردم بابل نشان دهد" شایستگی"
  :پس او باید می نویساند. این شایستگی بسنده نمی بود

  
 . گذاشتها ساختگی بجای آنآئينهای آهن را از ميان برد و باورهایاو  .مرد ناشایستی به فرمانروایی آشورش رسيده بود«

خواستند تا به  مردم از خدای بزرگ می .گ روی برگرداندخدای بزر "َمــردوك"او از پرستش . اندوه و غم را در شهرها پراآند
مردوك به دنبال فرمانروایی دادگر در . روی گرداندرفت،  اشان رو به ویرانی می همه باشندگان روی زمين آه زندگی و آاشانه

پادشاه  "آورش"آنگاه او نام . به جستجوی شاهی خوب آه او را یاری دهد. سراسر همه آشورها به جستجو پرداخت
او آورش را برانگيخت تا راه بابل را در پيش گيرد؛ در حالی آه خود  .از او بنام پادشاه جهان یاد آرد.  را برخواند"َاْنـشان"

مردم بابل، سراسر سرزمين سومر و َاآَّـد و همه فرمانروایان فرمان  .داشت همچون یاوری راستين دوشادوش او گام برمی
مردم سروری را شادباش گفتند آه  .های درخشان او را بوسيدند دشاهی او شادمان شدند و با چهرهاز پا. آورش را پذیرفتند

   .همه ایزدان او را ستودند و نامش را گرامی داشتند. به یاری او از چنگال مرگ و غم رهایی یافتند و به زندگی بازگشتند



 "آمبوجيه"پسر  . شاه سومر و َاآَّـد، شاه چهار گوشه جهان، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه باِبـل،"آـورش"منم 
آـه  از دودمـانی  .شاه بزرگ، شاه َانشان" پيش چيش" شاه بزرگ، شاه َانشان، نبيره "آـورش"، نـوه "َاْنـشان"شاه بزرگ، شاه 

آنگاه .  پادشاهی او را خواهاننددلی دارند و با خرسند  گرامی می"َنـبـو" و "بعل"اش را  اند و فـرمانـروایی هميشه شـاه بـوده 
در بارگاه پادشاهان بـابـل بر تخت . های مرا با شادمانی پذیرفتند همه مـردم گام  شدم؛ اندر بابلبهآه بدون جنگ و پيكار 
 او بر من، .، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتمبسوی من گرداندهای پاك مردم بابل را  َمردوك دل. شهریاری نشستم

اش را ارزانی   و مهربانیخشایشب  و همچنين بر همه سپاهيان من،"آمبوجيه"آورش، آه ستایشگر او هستم، بر پسر من 
  .»داشت

  
برانداختن که با  چرا کوروش ،می توان دریافت) و همچنين بروزگار ما(با نگاه به جایگاه دین و آئينهای دینی در فرهنگ آنروزگار 

 دست یافته بود، اکنون برای رسيدن به جایگاه فرمانروای  روزگار خودرترین فرمانده جنگی به جایگاه بشاهنشاهی ماد
اگر مردم بابل و سومر و اکّد سخنان کوروش را می پذیرفتند و او را برگزیده . فرهنگی آسيا دست به چنين سياستی یازید
ه خواسته خویش رسيده بود و دیدیم که رفتار اوسور می دانستند، کوروش ب- شر- مردوک برای جانشينی نبونئيد و پسرش بل

 از یاد ).6(او را به این خواسته رسانيد ) که نيرومندترین بخش اقتصاد بابل بودند ( و کاهنانزیرکانه او با بابليان، بویژه بازرگانان
ی بيش از ویژگيهای شاهان آنروز جهان بشمار می آمد و فرمانروائی بر آن نيازمند شایستگيهای" شهر- شاه"نباید برد که بابل 

نبشته اش تيزهوشانه بر دو چيز انگشت می گذارد، نخست بر -در ِگلاز همين رو است که کوروش . کشورهای همسایه بود
» دودمانی که هميشه شاه بوده اند«و سپس بر دودمان خود، بر ) شایستگی دینی(این که مردوک او را برگزیده است 

  ).شایستگی سياسی(
  

ی می بينيم که او نيز پس از لو.  داستان سازی نداشت بهپسر و همخون کوروش بود، پس برای فرمانروائی نيازیکمبوجيه 
که بر پایه آنها لشگرکشی به مصر چيزی نبود جز به هم پيوستن دو بخش یک کشور گشودن مصر، افسانه هایی ساخت 

از (" آپری ِاس"دختر " نی ته تی"ی و شاهزاده خانم مصری یکپارچه، چرا که کمبوجيه در این افسانه ها فرزند کوروش پارس
دریاساالر ارتش " اوَزه هور ِرسِنت. "خوانده می شد و از شایستگی فرمانروائی بر مصر برخوردار بود) دودمان بيست و ششم

ن بيست و هفتم فرعونهای  بود، شاه پارسی را بنيانگزار دودما رسيده کمبوجيهی رایزنبه جایگاه  ومصر که به ایرانيان پيوسته
کمبوجيه پس از تاجگزاری به آئين مصریان نامی آسمانی برگزید و خود را . ناميد"  فرمانروای مصر ِزَبرین و مصر زیرین"مصر و 

" پيوستگی" روش پدرش را در پدیدآوردن  با این کار کمبوجيه.)7 (ناميد)  خورشيد مصریزاده رآ، خدای" (رآ– ای-ه سوتِم"
  .رفتدنبال گ

  
اگر نگاشته های بابلی کوروش را شاه . برآمدن داریوش شاید گویاترین نمونه پيشينه سازی  در راستای پيوستگی باشد

در داستان . پارس یا شاه انشان ناميده اند و از پدرانش یاد کرده اند، خاندان داریوش را کسی جز خود او نمی شناسد
خودنمایی می کند، هفت بزرگزاده پارسی گرد هم می آیند تا گئوماته، یا " هفت"بسرکارآمدن داریوش باز هم شماره جادوئی 

داریوش پس از بر تخت نشستن، تبارنامه ای را بر سنگ می نویساند، که او را یک . بردیای دروغين را از تخت فروافکنند
 می گيرد، تا هم خود از خاندان را بزنی" ارته استونه" نشان می دهد، و همچنين دختر کوروش خویشاوند کوروش انشانی

اینکه آیا . شاهی بشمار بياید و هم پسرش خشایارشا از سوی مادر همخون کوروش بزرگ گردد و شایسته فرمانروائی
ریوش در اداریوش براستی خویشاوند کوروش بوده است یا نه، شاید هيچگاه بر ما آشکار نشود، همين اندازه می دانيم که د

با دشواریهای بزرگی روبرو  خود بر مردمان سرزمينهای زیر فرمانروائيش، حتا در ميان پارسها و مادها، پذیراندن شایستگی
سنگنبشته داریوش در . دور نيست که این تبارنامه برای بازگرداندن مشروعيت به تاج و تخت او نوشته شده باشد. بوده است

  :نبشته کوروش می اندازد- بيستون ما را بياد ِگل
نبود  . کمبوجيه هستم من بردي پسر کوروش برادر] : که [ او به مردم چنان دروغ گفت .  آن مردي مغ بود گئومات نامپس از«

  یاریستاند پس از آن من از اهورا مزدا مردي ، نه پارسي ، نه مادي ، نه هيچ کس از تخمه ما که شاهي را گئومات مغ باز
] او [ برترين مردان دستيار  آنگاه من با چند مرد آن گئومات مغ و آنهايي را که. رموداهورا مزدا به من ياري ارزاني ف. خواستم 

  .».شدم به خواست اهورا مزدا من شاه. بودند کشتم
  

 جای نبونيد را گرفته است و اهورامزدا جای مردوک را، گویی داریوش نيرنگ کوروش را بخوبی دریافته و آنرا با در اینجا گئوماته
    .رنگ و بویی دیگر بکار بسته است

  
او با ساختن پارسه . داریوش فرمانروای سرزمينی پهناور، از ليبی تا هند شده بود و نزدیک به همه جهان آنروز زیر فرمان او بود

بارها از زبان نویسندگان ایرانی و بيگانه خوانده ایم . برداشت" پيوستگی"گام بسيار بزرگ دیگری در راستای ) خت جمشيدت(
من پيشتر . که هخامنشيان خود هيچ هنری نداشتند و هرچه از آنان بجا مانده است، هنر ملتهای شکست خورده است

و جای شگفتی نيست که در برابر فرهنگ و هنر باشکوه این ملت کهن خود نوشته ام که پارسها، آریائيان ایالمی شده بودند 
ولی آنچه که در تخت جمشيد آدمی را به درنگ وا می دارد، همان درهم آميختگی هنرهای مردمان . را باخته بوده باشند

نروزگار را می بينيم، ما در تخت جمشيد هنر نزدیک به همه مردمان بافرهنگ آ. سرزمينهای زیر فرمانروائی داریوش است
هنری بود، که  اگر به تخت جمشيد از این نگرگاه بنگریم، که داریوش در پی پدید آوردن یک اثر). 8... (آشور، بابل، ایالم، مصر و 

هخامنشيان سخنی بيهوده بيش " بی هنری"همه مردمان زیر فرمانش چهره خود را در آن بازببينند، آنگاه دیگر سخن از 
و نيز در همين چارچوب است که می توان دریافت، چرا در نگاره های تخت جمشيد نه از پيکره کشتگان نشانی . نخواهد بود

شند و نه می ُکا ، نه کسی ر)تراشيده های بجا مانده از آشور بانيپال و آشور نصيرپال-بسنجيد با سنگ(هست و نه از بردگان 
یش در برابر شاه شاهان و پيشکشيهایی که مردمان سرزمينهای هر چه هست آرامش است و ستا. جایی را می سوزانند

 فرمان ها پرسش من در این نوشته این نيست که آیا داریوش براستی بمانند آن پيکره ها و نگاره. گوناگون برای او آورده اند
   . پيوسته نهفته بوده استمی رانده یا نه، سخن بر سر اندیشه ای است که در پس بنيانگذاری یک امپراتوری فراگير و به هم

  
در بيستون فرماندهان شورشی را می بينيم که در برابر داریوش با ریسمانی به . این ویژگی را تنها در تخت جمشيد می یابيم

اینجا هنوز آغاز کار داریوش است و او بدنبال استوار کردن جای پای . پيکر گئوماته نهاده استهم بسته شده اند و او پای بر 
پارسه ولی بارگاه او است، جایی که نمایندگان مردمان سرزمينهای گوناگون بدیدن او می . ش، بر تخت شاهی استخوی

آیند، پس می بایست هر کسی در آن بارگاه، گوشه ای از هنر سرزمين خود را بازیابد و خود را از پارسه، و پارسه را از خود 
کار را بر داریوش آسان می کردند، برای بسياری از مردمان خاورميانه آنروز چيزی بکارگيری زبانهای آرامی و ایالمی نيز . بداند

دگرگون نشده بود، هنر آنان، آذین بخش دربار شاه شاهان بود و زبانشان، زبان دیوانی و سراسری، پيوند آنان با گذشته شان 



گهای گوناگون است، با هيچکدام از آنان هنر هخامنشی، اگرچه باز تاب دهنده هنر فرهنبا این همه . گسسته نشده بود
در پارسه، ما بازتاب گسترده هنر ميترائی و کيش مهرپرستی را نيز که گفته می شود دین فراگير مادها و . همسان نيست

یکی از نمونه های زیبای این پدیده شيری است که بر . پارسها، پيش از برآمدن زرتشت بوده است، در همه جا می بينيم
قربانی کردن گاو یکی از آئينهای پایه ای کيش مهرپرستی است و . گاوی َجسته و دندان بر گردن او فروبرده استُگرده 

تا آنرا بارور سازد و نگاره های فراوانی از این آئين چنانکه می دانيم ميترای گاو ُکش، که خون گاو را ارزانی زمين می دارد 
تندیسهای بجا مانده از روميان در برای نمونه در (ای گوناگون برجای مانده است گاوُکشی در ميان آفریده های هنری فرهنگه
 از دیگر نمونه های پيوستگی با مهرپرستان، بکارگيری گسترده نيلوفر نشسته بر ).موزه های واتيکان، لوور، برلين و هایدلبرگ

برای کوتاهی سخن به یکی . آسمان و زنُخدای زمينمی باشند، خدای " اَپم نپات"و " ميثرا"گل آفتابگردان است، که نمادهای 
  . دیگر از نمونه های درهم پيوستگی نمادهای مردمان گوناگون می پردازم و سخن در باره هخامنشيان را بپایان می برم

  
نرا از مصر  آنشان بود، که "وی بالدارگ"یکی از نمادهایی که در جهان فرهنگمند آنروز به گستردگی بکار گرفته می شد، نشان 

، خدای "هورو"در مصر، این نماد، که گویی بود با دو بال گسترده در دو سوی آن، نشان ویژه . تا هند می توان پی گرفت
آنان بود، از مصر به ميانررودان و " شایستگی خدائی"گویا این نشان، که نمادی برای نيروی آسمانی پادشاهان و . آسمان بود

را گذشته از ایالم و بابل و آشور، " هورو"نشانهای همانند گوی بالدار . ور ميانه و نزدیک رفته باشداز آنجا به دیگر خشهای خا
خدای خدایان نيز در " آشور"تراشيده های نينوا، رفته رفته- سنگدر . در نزد هيتی ها، اورارتوئی ها و فنيقيها نيز می یابيم

می شناسيم پایان می پذیرد، " فَروَهر"صری با آنچه که ما امروزه بنام م" گوی بالدار"ميانه گوی می نشيند و سرانجام روند 
گویی بالدار که بالهای آن برگرفته از هنر مصری است، در ميانه آن مردی با ریخت هخامنشی نشسته است و حلقه ای در 

 شاهان هخامنشی است، برای ، یا شایستگی آسمانی)کاواِئم خَورَنه: اوستائی" (فر کيانی"دست دارد، این نماد، که نماد 
همه مردمان سرزمينهای این کشور پهناور شناخته شده و آشنا است، پس بر جای جای ساخته های بجا مانده از شاهان 

فره ایزدی . هخامنشی نقش می بندد، تا هر بيننده ای را بياد پيوستگی فرهنگ و سرزمينش با شاهان هخامنشی بيندازد
و در درازای دو و نيم هزاره کليدی می گردد در دستان دودمانهای شاهی، تا دلهای ایرانيان را این چنين پدیدار می شود 

برگرفته از آن، خود را در پيوند با شاهان ایران کهن نشان دهند و بر ایرانزمين فرمان " شایستگی"بگشایند و با دست یازی به 
و نوری که «: می نویسد" حکمت االشراق" از داریوش در  سال پسوپانسدشهاب الدین سهروردی نزدیک به هزار. برانند

گویند، و آنچه ملوک را خاص باشد، آن را " خّره" در لغت پارسيان ،معطی تأیيد است که نفس و بدن بدو قوی و روشن گردد
 به سبب آن دریافت و آن روشنائی است که در نفس قاهره پدید آید که" کيان خّره"کيخسرو معنی ... گویند " کيان خّره"

خواجه ابوالفضل عالمی وزیر بزرگ اکبرشاه غازی پادشاه باُبری هند، دوهزار سال پس از داریوش در . »گردنها خاضع شوند
پادشاهی فروغی است از دادار بی همتا و پرتوی از آفتاب عالم افروز، فهرست جرائد کمال، «: می نویسد" آئين اکبری"

  )9(»  و به باستانی زبان، کيان خورهزگار فّر ایزدی خوانندبه زبان رو. فراهمگاه شایستگيها
  

 هتا مرد ناشایستی را ک«با برافتادن هخامنشيان، اینبار مردی از باختر دوردست بر جهان فرهنگمند آن روزگار دست می یابد، 
 است، بر جای او به خاندان هخامنشی" پيوسته"فرمانروائی و " شایسته"بر تخت نشسته است، شکست دهد و خود، که 
  !نشيند؛ الکساندر پسر فيليپ، شاه مقدونيه و یونان
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Die chinesische Welt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1994  .1 

 
برای نمونه افسانه زایش . ميتختهای سرزمين ميانرودان را در همه فرهنگهای همسایه و همچنين جانشين آنان می توان یافتبازتاب . 2

 نهاده شده و  قيرَاندودسارگون و در آب افکندن او از سوی مادرش را در تورات نيز بازمی یابيم، آنجا که موسی برای رهائی از مرگ در سبدی
اهنان یهودی با عبرانی کردن این ک. ستر و مردخای می توان بازیافتهمچنين افسانه ایشتار و مردوک را در افسانه ِا. دبه آب افکنده می شو

 از توانائی پيش )برای نمونه دانيال و ارمياء(افسانه ها و آميختن آنها با دسته ای از رخدادهای تاریخی چنين وانمود کرده اند که پيامبران یهود 
روزگار خود را با این همه نه مصریان، نه بابليان، نه ایالميان و نه آشوریان که نزدیک به همه رخدادهای . نده ا بودبرخورداریدادها این روبينی 

در  ).بنگرید به تورات، کتاب ِاستر(رانده اند و نه از پوریم ) بنگرید به تورات، ِسفر خروج( از داستان موسی و فرعون  نهفرونبشته اند، سخنی
.تورات از نمونه های اینچنينی فراوان می توان یافت  

 
 پيش از مسيح، آشور یکسره در جنگ با همسایگان خود بسر می 612سال تا )  پيش از مسيح1328 تا 1363(اوباّليت یکم -روزگار آشوراز . 3
  شاهان.راشيده ها برای ما بيادگار گذاشته انددژخوئی و ددمنشی شاهان آشور را خود آنان بر سنگ و گل نبشته اند و گاه نيز در سنگت. برد

 خود در این هفت سده، بارها  سرزمين در راه گسترش-  که روزگاری سرزمينهای ميان دریای مدیترانه و خليج پارس را در برمی گرفت - آشور
پيمان جنگی ماد و بابل، که هردو بارها . ببار آوردند و ماد درگير شدند و ویرانيهای بسياری ، مصرو بارها با اوراتو، یهودیه، بابل، ایالم، فلسطين

با فروکوفتن نينوا کار این امپراتوری ) کياکسار(هوَوخشتَره از آشوریان شکست خورده و دچار ویرانی کشتار و بردگی شده بودند، بروزگار 
هّران از لشگر همپيمانان شکست خورد و آشور اوباّليت دوم، واپسين پادشاه آشور در -ستيزه جو را یکسره کرد، سه سال پس از آن آشور

.دیگر سربرنکرد  
 

102کِسنفون، کوروپدیا، بند یک، برگ  / 107، برگ 1هرودوت، پاره نخست، بند . 4  
 

61 تا 59، برگ 1381هایده مشایخ، چاپ هرمس، تهران بنگرید به زنان هخامنشی، ماریا بروسيس، . 5  
 



اوسور سپرده بود و خود در شهری در بيابان عربستان، به گوشه نشينی و -شر- بل کارها را به پسر خودسالها پيش از آن سررشتهيد، ئنبون. 6
از آن گذشته .  به تنگ آمده بودندبازرگاناناز پشتيبانی نکردن او اوسور - شر-مردم بابل از بی بندوباری بل.  بودسرگرمپرستش خدای ماه 

به بابل آورده شده بودند، آغاز به شورش و  نبوکدنصر بروزگار ی که يهوديانهمچنين .تر کرده بودخشکساليهای پياپی زندگی را بر بابليان سخت
اگر هر کس دیگری بجز کوروش هم با نوید رهانيد بابل و بابليان از چنگ نبونئيد و پسرش، و همچنين گسترش بازرگانی . کرده بودندناآرامی 

. ان و توانگران که نيازمند آرامش برای انباشت سرمایه بودند، با جان و دل او را می پذیرفتندبه بابل می آمد، مردم و پيش از همه بازرگان
 یهودیان به شت آزادانهبازگ. ، تا به پيوستگی و شایستگی برسدکوروش از این نياز مردم بهره جست و آنرا با زیرکی با باورهای آنان پيوند زد

  .دن آرامش به بابل دید، تا آنچه که در افسانه های تورات آمده استيزگرداناورشليم را نيز باید بيشتر در راستای با
  
 پارسيان فرمانروائی  سالهای نامبرده، درستترین گزارشهای"اوَزه هور ِرسِنت"نوشته های . مصریان در نگارش تاریخ بسيار نازک بين بودند. 7

" سه توت رآ" پس از کمبوجيه داریوش نيز نامی مصری بر خود نهاد و خود را .نگاشته شده اند) موزه واتيکان(، که بر روی پيکره او هستند
مبوجيه دوم، در باره اوَره هور ِرسِنت و سنگنبشته پيکره او در ک کمبوجيه بنگرید به ایرانيکا، زیر  و نيایدر باره افسانه مادر. ناميد) همسان رآ(

   :واتيکان بنگرید به
Günther Roeder, Ägyptische Mythologie, Bd. II, S. 75-86  

  
  :برای همسنجی نگاره های تخت جمشيد با هنر کهن آشوری، بابلی و ایالمی بنگرید به نشانيهای زیر. 8
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  1384، ابوالعالء سودآور،نشر نی، تهران "فره ایزدی در آئين پادشاهی ایران باستان"در این باره بنگرید به . 9
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