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 5                                                                                  گفتار             پیش

 

 بشر در تاریخ انسانکوروش تنها »
اهی بر روایی و پادشاست که ذاتاً برای فرمان

 1«.ه بودها، آفریده شددیگر انسان

 

 گفتارپیش

 

ل عاد فرمانرواییبر کسی پوشیده نیست که کوروش بزرگ، نمونة آرمانیِ 

 ن توجهها بدوبود که به گواه تاریخ، با همة انسان پادشاهی است. وی و دادگر

ان، به نیکی شمسلک مرام و آیین و دین وزبان و ملیت و نژاد و رنگ و به 

ز اود، پس لیری مشهور بکرد. به همان اندازه که در میادین نبرد به دِرفتار می

 مغلوبهای و سرزمینرساندن به سربازان  ظامی، از آزارنپایان زدوخوردهای 

داشت و بازمییان غیرنظام افراد خود را از تجاوز به مال و منالِ، کردمی پرهیز

 جلوگیریشده، فتح شهرهای  گوناگونِاماکنِها و معابد و از تخریب کاخ

 . نمودمی

دیگر  انو فرمانروای امکه حکّ ایزمانهویژه در به ،نظیرخوی بیواین خلق

 های مغلوبمدنت یِبه نابود رحمانهبیها، پس از پیروزی در جنگملل، 

های برگ ، دلیل موجهی است تا قانع شویم که چرایازیدنددست می

 بزرگانخان و شماری است که مورّهای بیریخ، انباشته از ستایشهای تاکتاب

اریخ تافت باشرنسبت به این بزرگمرد  ، از گذشته تا امروزجهان و اندیشمندان

 اند. زمین، ابراز داشتهایران

                                                            
1- Will Durant, 1954: 352 
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گفتار »و « کردار نیک»، «اندیشة نیک» سالسه مفهوم کهن گمانبی
ایرانی هستند و  شکوهمند تمدن و های برپانگهدارندة فرهنگ، ستون«نیک

چنین است که نمونة این سه ستون را بایستی در زرتشت  نگارندهنگرش 
 ای ازنشانهکردار نیک( و فردوسی )نماد )نمونة بارز اندیشة نیک(، کوروش )

و  شناخت آشنایی، که باید بپذیریمروی، کرد. از همین  جستجوگفتار نیک( 
های اخالقی و یرانی، بدون آگاهی از ویژگیا نابِ  فرهنگ و تمدنِ ةمطالع

 مین ایستادهزکه در بلندای افق تاریخ ایران-منش انسانی کوروش بزرگ 
های تاریخی و فرهنگی در دنبالة پژوهش لذا .است ناشدنیامری  -است

 و« 1زرتشت و زرتشتیان»هایی همچون با نگارش کتاب ترکه پیشخویش 
در قالب کتاب  بر آن شدم تابار ، اینده بودمیسانبه انجام ر« 2اساطیر ایرانی»
بازمانده از دوران  و چند کتیبة ترجمة دو لوحو با  «های کوروشکتیبه»

سجایای اوج دربردارندة بر شرح وقایع تاریخی، افزونکه فرمانروایی کوروش 
در راستای  د،نباشمی نیز زمینایرانتاریخ اخالقی این بزرگمرد انسانی و 

از  ممیهنجوانان هم آگاهیِمان و های خویش با فرهنگ نیاکاننسلهم آشتیِ 
 گامی هرچند کوچک بردارم. مان،تمدن آباءواجدادی

ها در این کتاب به استحضار شما آن مشروحکه ترجمه و  هاییکتیبه
و  بونائیدرویدادنامة نَ»دیگری  ،«شمنشور کورو»، یکی خواهد رسید

و  های پاسارگادکاخدر موجود  بشتة کوچکِنسنگ چند سپس و« کوروش
 نقردر زمان پادشاهی کوروش هخامنشی  باشند. این الواحنگاره مییک سنگ

ترین منابع از مهم اول تاریخی وبه همین دلیل در شمار منابع دست شده و
و جهان  آگاهی از تاریخ ایران باستان شناخت و برای باستانی هایپژوهش
 گردند.قلمداد می باستان

                                                            
 ان: انتشارات آروَن(نوبت اول )تهر ان،ی، زرتشت و زرتشت(1396بهمن ) ،یانصار -1
 نوبت اول )تهران: انتشارات آروَن( ،یرانیا ری، اساط(1397بهمن ) ،یانصار -2
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چند متن انگلیسی  تطبیق ، ازهاکتیبهاین تر دقیقهرچهبرای ترجمة 
و دیگران( بهره  2سونیآلبرت گر، 1نسونیراول ینرهِ  های: ترجمه)برای نمونه

بیان خواهم ، توضیحات بیشتر را ادامه و در مقدمة هر بخش ام که دربرده
 خاص یِاسام حِیو صح قیدقتلفّطِ  تر به متن الواح و. برای وفاداری دقیقکرد
 . امکردهها رجوع کتیبه میخیِ متنِآوانوشت به  نیز

بهتر و هرچه آشناییِ و الواحبرای درک بهتر  ،در این کتاب همچنین
بر افزونبیشتر با تمدن ایران باستان و منش و کردار کوروش بزرگ، هرچه

 بررسیاستان و ب تاریخ ایران توضیحبه  برده،نام هایکتیبهترجمه متن 
ا روی مطالب کتاب راز همین .اماهتمام ورزیدهنیز  کبیر زندگینامه کوروش

   : سه بخش تقسیم کرد ترتیب بهتوان بهمیطورکلی به

 ایران  تمدنِخِ تاری و تشریح زمینسال ایرانبیان تاریخ کهن -1
 .کار آمدن کوروشروی زمان های دور تااز هزاره باستان

 و واکاوی منش و کوروش بزرگ و پادشاهی تاریخ زندگانی -2
  .بر اسناد تاریخیبا تکیه  کردار و خلقیات او

 ئیدرویدادنة نَبونا»و « منشور کوروش»دو لوح  متن ترجمة -3
و متن چند  ،«مرد بالدار»ة نگارسنگ تشریح ،«کوروشو 

 .های پاسارگادآمده از کاخدستبه نبشتة کوتاهِسنگ

مبحث  ینکه ذکر آن به میان رفت، چندمباحثی از  جدایهمچنین 
و  شناختیباستان تحلیلِ ،3از جمله بررسی دین کوروش تحقیقی مهم

در باب  اقوام غیرایرانیهای تشریح دیدگاهو  ،4های پاسارگادکاخ تاریخیِ 

                                                            
1- Rawlinson, H.C. 
2- Grayson, A. K. 

  در فصل دوم -3
 پنجمدر فصل  -4
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مورد در البالی مطالب کتاب نیز  1شخصیت و منش کوروش هخامنشی
 است که باربرای نخستینی، این مباحثِ جدّ  .گفتگو قرار گرفته است

و حاوی نکات و نتایج بسیار مهمی  پژوهش قرار گرفته موشکافانه در معرض
  .باشندمی

*** 

آرزوی  دانم تا صمیمانهگفتار، بر خود واجب میاین پیش در پایان
 میهنانهم همة برای داشته باشم، و شادکامی ، پیشرفتسربلندی، سرافرازی

عرب  رمنی وا فارس و بلوچ و و ترکمنلَک و و  تُرک ر واز کُرد و لُ  م؛ارزشمند
 وتاتی  و تالشی وگیلکی و مازنی  آذری و خراسانی و بختیاری و قشقایی و و

 جاودانه و هایکه ستونایران  مانسرزمیندر چهارگوشة  شمالی و جنوبی
 ژادانِ نو ایرانی زبانان، تا دیگر پارسیهستند زمیندهندة ایرانتشکیلقدرتمندِ 

 وگرجستان  فالت بزرگ ایران در تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و
 ند وسمرق اران و قفقاز و مرو و خوارزم و اقلیم کردستان و ارمنستان و

سال ایرانی/آریایی که نگهبانان و نگهداران فرهنگ کهن ،بخارای شریف
 .باشندمی

 

        بهمن انصاری

خورشیدی 1400تابستان   

                                                            
 دومدر فصل  -1
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تاریخ،  در خستین ملّتِ حقیقین»
 در ایرانیان هستند. با پیدایشِ شاهنشاهی

بار وارد جریاِن ایران، ما برای نخستین
. وارونِ چین و هند شویممیتاریخِ مستمر 

حرکت و نباتی بودند؛ هایی بیکه تمدن
نمودِ جریانِ پویای تاریخ است.  زمینایران

 رانایبار، روشنایی تمدن از برای نخستین
  1«بود که تابید و جهان را منوّر ساخت.

 

 پیش از پادشاهی کوروش ایران

 

 قبلهزار سال کم شش زمین، به دستفرهنگ و تمدن در ایران ةپیشین
شهرسوخته در سیستان، شهداد و جیرفت  همچون ییهاتمدن از گردد.میباز

 و آذربایجانلو در حسنتپه ،، مارلیک در گیالنلک در کاشاندر کرمان، سیَ
ها در ، لولوبیمازندرانها در یتپور نظیر اقوامی، تا حصار در دامغانتپه

 ،خوزستاندر  هایعیالم و اورارتوها در قفقازها در کردستان، گوتی کرمانشاه،
 ایرانی کهنسال تمدن و بالندگیِ رشد درهای دور، از هزاره همهوهمه
هایی فرهنگدربردارندة خُردهها دناین تم از هر یک .اندآفرینی کردهنقش

 برخوردهای تعامالت اقتصادی و جریان درریشه بودند که مستقل اما هم
 هشدتلفیق  در هم تنیده و وقایع تاریخ،سیر در روند  هاتمدن  میانِاجتماعیِ 

مشترکِ گسترده را تشکیل دادند که ما امروز  یک فرهنگِ و بنیان و اساسِ

                                                            
1- Hegel, 2001: 191-192 
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پویا توانست از زیبای  فرهنگِاین  .شناسیممی «ایرانی فرهنگ»آن را با نام 
 دست ، بهپیشسال  2700در حدود  وهای تاریخی عبور کرده گذرگاه

نخستین و  رسیدهبه یکپارچگی  1فَروَرتیش زمین ایران پادشاه نخستین
از این زمان اقوام گوناگون ایرانی به  گذاری گردد.بنیانملی ایرانیان  حکومت

در معنای سیاسی و اجتماعی -آمده و کشور ایران گردپرچم واحد زیر یک 
 شکل گرفت. اش،انگیزِ باستانیبا تکیه بر فرهنگ شگفت -آن

گونه آن 2.مادها بودآریایی دَیائوکو فرمانروای قوم  ةپسر یا نو فَروَرتیش
دَیائوکو ، 3میالدازتم پیشاول قرن هفنیمةدر که هرودوت گزارش کرده است، 

سران، بزرگان و مردمان با رای  در یک انجمن عمومی وماد قوم بزرگان  از
این شیوة  باری 4.گردیدمنسوب فرمانروایی همة مادها ، به سِمَت ماد

ترین نمونة قدیمیاگر حقیقت داشته باشد، که -دموکراتیکِ انتخاب رهبر 
 حکومت در خانداندنبال نشد و  پس از وی -دموکراسی در جهان است

 موروثی گردید. ائوکودَی

بر تخت حکومت مادها  توانستکه پس از آن ،جانشین دَیائوکوفَروَرتیش 
او در  .5را برای خود برگزید« شهریار»معنای به «خَشثَریتی» لقب ،تکیه زند

های سرزمینبرای گسترش  هایی نظامیعملیاتسلسله اش،دوران فرمانروایی

                                                            
باورپذیرترین  ولیشود. دیده می آراءگسستگی ،ابع تاریخیرمورد آغاز پادشاهی فرورتیش در مند -1

است که  آن اند،گونه که پژوهشگرانی نظیر راولینسون و داندامایوف بر آن صحه گذاشتههمان گمان
به قدرت رسیده و بر تخت پادشاهی میالد ازپیش 679یا  678 هایسالحدود در بایستی وی 

 1400صورت امروز )سال راین. د(Dandamayev, 2006, Encyclopædia Iranica) باشد نشسته
 . گذردگذاری فرورتیش میسال از تاج 2700خورشیدی( کمابیش 

 341: 1345، اکونوفید -2
آغاز حکومت دَیائوکو مشخص نیست. پژوهشگران و مورخان، تاریخ شروع فرمانروایی او را  -3

زمیالد، تا پنج دهه اپیش 740صورت نامطمئن در یک برهة زمانیِ نسبتا طوالنی، از حدود سال به
 (.Schmitt, 1994اند )پس از آن، حدس زده

  1/406: 1337، دورانت لیو؛  78-77: 1362هرودوت،  -4
 .ثبت شده است یتیکَشتَر صورتبهنام  نیا یآشور یهابهیدر کت؛  341-339: 1345، اکونوفید -5
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 آریایی دو قوم توانست با چیرگی بر یبترت بدین .انجام دادخود  سلطةتحت
همچنین گسترش دامنة نفوذ خود در سکاها و  و هاپارس زمان یعنیآنمهم 

شرق ها در و تسخیر سرزمین اورارتو 1برخی از مناطق شرقی فالت ایران
را زیر یک پرچم  فالت ایراناقوام گوناگون  بیشتر باربرای نخستین، 2آناتولی

گذاری را بنیان در فالت ایرانفراگیر  حکومت ستیننخ وواحد گردآورده 
  3.نماید

لی در فالت متا در باب پیدایش نخستین حکومت  استجا الزم در این
پادشاه  نیدارند که نخست دهیعق یبرخ. توضیحاتی داده شودزمین ایران

 ائوکویدَهای هرودوت است که ها به گفتهاستناد آن بود. ائوکویدَ ن،یزمرانیا
حتی اگر این های مادی معرفی کرده است. پادشاه تمام قبایل و عشیره ار

کید ز تانی خود اوگفتة هرودوت را بپذیریم، بایستی درنظر داشته باشیم که 
 است: کرده

گانة ماد را گرد خود آورده و بر توانست قبایل شش ائوکویدَ»
 4«ها حکومت نماید.آن

مادها بود و نه  اراضی فرمانروایدر بهترین حالت،  ائوکویدَبنابراین 
ت اغراق ظاهرا هرودوهمین گزارش نیز در که پادشاه تمام ایران. ضمن آن

تنها نه ائوکویدَهای آشوری، بر پایه اطالعات موجود در کتیبه ؛کرده است
گشت و تمام مادها نبود، که حتی فرمانروایی مستقل نیز قلمداد نمی بر حاکم

که - و داور و توسط بزرگان ماد به عنوان پیشواشدن اماجرای برگزیده
در اصل بایستی مربوط به  -است بیان کردهآن را ب تاوهرودوت با آب

                                                            
 1/189: 1384؛ هرودوت،  174-1/173تا: سر پرسی سایکس، بی -1

2- Rollinger, 2008: 7 
 80: 1362؛ هرودوت،  1/180: 1369پیرنیا،  -3
 1/188: 1384همو،  -4
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 ،های آشوریکتیبهمادها بوده باشد.  سرزمیناز  ایگوشهشورایی محلی در 
در آن روزگار،  :اندکردهبرای ما روشن تاحدودی این نقطة تاریک از تاریخ را 

یکی از  نیز ائوکویدَقرار داشت و  شاهکیسرزمین ماد در اختیار هرگوشه از 
مستقل صورت نیمه، بهاز ماد یکوچک بخشبر فرمانروایی بود که  هاده

 طور کامل از دست داده واستقالل خود را به . او حتی مدتیردکحکومت می
ه که گونسپس آن 1.گرفتقرار نا شاه قدرتمند قوم مان «ایرانزو»ایه الحمتحت

پادشاه مقتدر آشور  دومسارگون سلطنت کتیبة مربوط به هفتمین سالنامةدر 
دستگیر و  ائوکویدَ های ماد، به سرزمین در جریان یورش سارگون ،آمده است
همه، با این 2.گردیدبه شهر هامات در سوریة فعلی تبعید اش با خانواده

هایی از اراضی ر بر بخشبار دیگاحتماال پس از بازگشت از تبعید، او توانست 
 .ماد، مسلط شودسرزمین 

 ائوکویکه دَ ییجااز آنگویند اسناد تاریخی به ما می ،المجموعحیثمن
زارش گر به )یا اگ قوم ماد بخشی از یفقط فرمانروانه پادشاه تمام ایران، که 

را  واوان تپس نمی ه،بود (اراضی مادهاهرودوت استناد کنیم، فرمانروای تمام 
و  وفیاداندام رینظ ی. پژوهشگرانقلمداد کرد یایران حکومت ملیگذار بنیان

بود و  لهیقبسیرئ کی تنها کوائوینظر دارند که دَمورد اتفاق نیدر ا اکونوفید
الت فبر  به عنوان یک سلسلة فرمانرواییِ حاکم مادها یپادشاه نینقطة آغاز

 : دیگویم موردنیدر ا اکونوفید .شودیآغاز م (ی)خَشثَریت شیرتروَ با فَ ایران،

 ایرانسراسر  شاه توانستینم ائوکویمسلّم است که دَ نیا»
 یآشور یهابهیکت همة و بود یمحل یفرمانروا یک تنها یباشد. و

 عنوان بهصرفا او  ازاند، شده یحکاک وی یینرواکه همزمان با فرما
 یهادر سال اودرخشش نوادگان  یول .اندنام بردهه لیقبسییر کی

                                                            
 225،265: 1345، اکونوفید -1

2 - Schmitt, 1994 
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 وی نامتا بعدها  گردیدباعث  ،شاهنشاهی ةو تاسیس سلسل یبعد
  1«.در شمار شاهان سلسلة ماد قرار گیرد توسط اخالفش زین

 توان دریافت که، میدیگر ها و اسناد تاریخیاز مجموع این گزارش

 که هرودوت بدان اذعان ائوکویدَ مادها توسطپادشاهی  سلسلة یِ گذارانیبن

ا ب انیهخامنش یِگونه که پادشاهاست. همان نینماد اطالقِ  کی شتری، بدارد

 یهابهیدر کت شاهان هخامنشیبیشتر اما  گرددیآغاز م بزرگ کوروش

شهور م سرکردة) «هخامنش»شخص خود تا  نیاکانتمام  بیترتگوناگون، به

نوان با ع نمادینصورت را به( دازمیالپیش هشت یا در قرن هفت پارس التیا

قام مها بعد و توسط نوادگانش که به سال زین ائوکوی، دَکنندمی یمعرف« شاه»

و  ردک تافیسلسله مادها را در گذارانیبودند، لقب شاه و بن دهیرس یشاهپاد

 . کل گرفتشهایی پیرامون او افسانهدر ادامه نیز 

 بنابراین حکومت ملی ایران در معنای یک کشور با موجودیت سیاسی

بنا ( یتیرشثَ)خَ شیرتروَفَازمیالد توسط پیش 679یا  678در سال  ،دواح

مادها نمود و  یایتر از جغرافدامنه حکومت خود را گسترده او نهاده شد.

مناطق  ،اورارتوها ،سکاها ،هامادها، توانست بر پارس لیتمام قبا برونافز

سوی تا آن نیزمرانیفالت ا یشرق اراضیِو  ، ایران مرکزیالمیع یشمال

را  رانیحاکم بر فالت ا ملیحکومت  نخستینو  ابدی یرگیچ خراسان بزرگ

موجودیت کشور ایران در معنا و  ،امروزاز  شیسال پ 2700 لذا. دینما جادیا

 2.بنا نهاده شد شیرتروَ فَبه اهتمام مفهوم سیاسی و اجتماعی آن، 

                                                            
 226: 1345، اکونوفید -1
، «خورشیدی 1400سال »ازمیالد، پیش 678/679با احتساب آغاز حکومت فرورتیش در سال  -2

گیری کشور ایران در معنای سیاسی و شکل« گذاری فرورتیشاجاز ت 2700سال »دقیقا مقارن با 
 باشد:آن، می

 (2700ازمیالد = پیش 679میالدی +  2021)
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گامی که برای میالد و هنازپیش 625در سال  فَروَرتیش ،حالایّعَلی
 مرگ او، باتسخیر سرزمین آشوریان اقدام نمود، در میدان جنگ کشته شد. 

خَشتَره کار هُووَهخَشتَره بر تخت پادشاهی ایران بنشست. هُووَه بزرگ وی پسر
به نبرد با دولت  ها،پس از اتحاد با بابلیرساند و  پایان تمام پدر را بهنیمه

امنیت  تا این قوم متوحش را نابوده کرده و ستمگر آشور پرداخت و موفق شد
او همچنین دیگر مناطق  .و آرامش را برای ایران و خاورمیانه به ارمغان آورد

تمام فالت کمابیش مانده در شرق و غرب را نیز متصرف گردید و باقی
را به  خَشتَرههُووَه پژوهشگران تاریخ، 1.تحت سیطرة خود درآوردزمین را ایران

درستی نخستین حاکم در تاریخ حکومتش، بههای تحتعت سرزمیندلیل وس
 را داد. « شاهنشاه»توان به او لقب دانند که میجهان می

 پادشاهی حکومت، میالدازپیش 585در سال  خَشتَرههُووَه با مرگباری، 
واپسین  ، سومین ومنتقل گردید. ایشتوویگو 2ایشتوویگو ویبه پسر ارشد 

اورنگ سال بر  35 که توانست به مدت بود از قوم مادها یپادشاه ایران
  3د.نزمین، تکیه زپادشاهی ایران

ترین مهماز دوران حکومت ایشتوویگو اطالعات کمی در دست است. 
پادشاهی او که احتماال در همان اوایل سلطنتش به وقوع رویداد در زمان 

ند و طرفین صلح نتیجه ماپیوست، جنگ نافرجام با دولت لیدی بود که بی
و در  سپری شد آرامشی ایشتوویگو در نحکمرا دورانِ بیشترِ  ظاهراً 4کردند.

رفته مادها از جنگ و نبرد و کشورگشایی فاصله گرفته و این زمان رفته
  5.ه بودآوردروی نشینی و کاخ اشرافیتبه  ،شخص شاه

                                                            
 389-367: 1345، اکونوفید -1
 هرودوت نام وی را به یونانی، آستیاگ ثبت کرده است. -2
 1/406: 1337، دورانت لیو -3
 60: 1990بیانی،  -4
 515-508: 1345، اکونوفید -5
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 غربی تحت سیطرة حکومتبیشتر آسیای تا پایان حکومت ایشتوویگو،
ین مناطقی که از دایرة نفوذ مادها خارج بودند: لیدی ترمادها قرار داشت. مهم

رودان، حوزه تمدن عیالم که ظاهرا در در نیمة غربی آناتولی، بابل در میان
های ساحل ، سرزمین)؟(هاها بود تا ایرانیاین مقطع بیشتر در سیطرة بابلی

های شرقی و بخش ه بودندتقسیم شدمصر بابل و  میاندریای مدیترانه که 
. بنابراین بودندجا ساکن اقوام دراویدی در آن مکران )بلوچستان( تا هند که

شرقِی صورت تقریبی از نیمةبهوسعت سرزمین ایران در زمان حکومت مادها 
اورارتو در آناتولی  هایسرزمین: بودشامل مناطق ذیل  میانهآناتولی تا آسیای

، ایالت 1دریای کاسپین، تمام اراضی ماد غربیِة شرقی، ارمنستان در کران
، سرزمین 3ایران مرکزی ایالت کرمان و ،2های آشوراز سرزمین نیمی پارس،

 هایهدر کرانترتیب به گرگان و پارتایاالت ، فالت ایرانها در شمال سکا
ت شرقیِ فالشرقی و شرقِ دریای کاسپین، هرات و بلخ و سغد در نیمةجنوب
  4.های جنوبیِ خوارزمبخش همچنین ایران و

                                                            
شوند که امروز در حدفاصل تهران تا صورت تقریبی شامل تمام مناطقی میاین اراضی به -1

 أذربایجان قرار دارند.
 ها تقسیم گردید.های آشوری پس از سقوط این حکومت، میان مادها و بابلیسرزمین -2
 فارس.حل خلیجشامل یزد و کرمان و زرنگ )سیستان( و احتماال غرب مکران )بلوچستان( تا سوا -3
 427: 1345، اکونوفید -4
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تاریخ عریض و طویل  صحنة، سال ورود کوروش به ازمیالدپیش 550سال اما 
شد که قلمداد می یک تغییر بنیادین در ادارة ایران ،مهم . این رویداداست

، کوروش علیه . در این سالرا دگرگون ساخت ایران و جهان مسیر تاریخ
زمین عنوان شاهنشاه ایرانوی، خود به پس از خلعِایشتوویگو طغیان کرد و 

و نخستین پادشاه از قوم  1. کوروش چهارمین شاه ملی ایراننمودگذاری تاج
رسید. از می -پارس قوم از بزرگان- ها بود. تبار پدری وی به هخامنشپارس

 ینسبواصلبنابراین بود و  هاماد مذکور شاهایشتوویگو  ةنو او نیز جانب مادر
ساله قوم  220پادشاهی  ،بزرگ با بر تخت نشستن کوروش داشت.نیز  مادی
 زمین، آغاز گردید.بر ایران -با نام هخامنشیانمشخصا  - پارس

 عاصر،مورخ بزرگ م قولی ازبنابر نقل. اندنامیدهساز قومی ایران را هاپارس
 ویل دورانت: 

جنگ، و در زمان  شریف کشاورزانیدر زمان صلح،  هاپارس»
 2«.بودند لیرو دِ باکسربازانی بی

وخوی دان و مورّخ یونانی نیز درمورد منش و خلقجغرافی ،استرابون
 :است نوشته و برابریِ اجتماعیِ ایشان احترام به شاهان خویشو  پارسیان

گذارند و به شاهان خود می وافرپارسیان عزت و احترامی »
 باکبیزنان پارسی بسیار  دانند.پادشاه را دارای تقدسی الهی می

 3«عالقه دارند. همچون مردانبوده و به تیراندازی و سوارکاری 

 بهوی پس از ، با پادشاهی کوروش آغاز شد که ها بر ایرانحکومت پارس
حکومت  رویدادهایی، سلسله در جریان وقوع سپس رسید. پسرش کمبوجیه

                                                            
خشتره و ایشتوویگو گونه که گفته شد، سه پادشاه رسمی ایران پیش از او، فرورتیش، هووههمان -1

 بودند.
 427: 1345، اکونوفید -2
 53-52: 1383استرابون،  -3
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 330ن تا سال و پس از آ منتقل شدبه داریوش بزرگ، عموزادة کوروش 
سقوط کردند،  در جریان یورش اسکندر مقدونیازمیالد که هخامنشیان پیش

 .       1زمین بودند.فرزندان و نوادگان داریوش، پادشاهان ایران
                                            *** 

                                                            
تا . شدمیره ادا سلسلة بیگانة سلوکیانتوسط  نیزمرانیچند دهه ا پس از مرگ اسکندر نیز تا -1

 هی، علایالت پارتاز  اَرَشک )اَشک( فردی از ایرانیان شرقی به نام الد،یازمشیپ 247در سال  کهاین
 در بارنیا ن،یزمرانیا یفصل از پادشاهنیها، سومکرده و پس از مادها و پارس امیق گانهیب  حکومت

نام  انی، اشکاننام وینهاد، به  انیکه اَرَشک بن یقوم، شکل گرفت. حکومت نیپارت و توسط ا ایالت
 . گرفت

کردند و یزمان در فالت ایران حکمرانی مبا این حال تا حدود دو قرن، اشکانیان و سلوکیان هم
رفته دامنة ههایی از شرق فالت ایران نیز در اختیار کوشانیان بود. اما در تمام این مدت، رفتبخش

پس  غرب یافت و متعاقب آن، سلوکیان تدریجاً به سوینفوذ اشکانیان در شرق و غرب گسترش می
 64گردید. سرانجام در سال ها میشدند. این خزش به غرب باعث برخورد سلوکیان با رومیزده می

ها، سلوکیان شکست خورده و منقرض پیش از میالد، در آخرین نبرد میان سلوکیان و رومی
ة سلسل نیترینطوال انیاشکانار اشکانیان قرار گرفت. گردیدند و تمام فالت ایران یکپارچه در اختی

پیرنیا، د )کردن ییفرمانروا نیزمرانیسال، بر ا 471 یها به درازابودند. آن خیدر تار رانیحاکم بر ا
1369 :3/2197-2199 .) 

 گریبارد سالنی. در ادیرس انیبه پا یالدیم 224درسال  ان،یحکومت بلندمدت اشکان دوراناما 
 . دندیبه قدرت رس -بارنیدوم یبرا-ها پارس

این  ناینروافرما ،یپارس بود که نسل در نسل از دوره هخامش ایالتبابکان از بزرگان  ریاردش
 تا پس از شدموفق  و کرد امیق نیزمرانیبه تاج و تخت ا یابیدست یبودند. او در پ منطقه

 .دینما یگذارانیرا بن انیانه و سلسله ساسرا قبضه کرد نیزمرانیا یپادشاه ان،یدادن اشکانشکست
 حکومت کردند.  نیزمرانیسال بر ا 427به مدت  انیزمان، ساسان نیاز ا

از  رانی کهدن ایدوران ساسانیان، دوران درخشانی از تاریخ ایران بود. در این دوره فرهنگ و تم
در  ب گردید ونده شده بود، مکتوو یافته و بالزمین رشد و نمهزاران سال قبل در گوشه و کنار ایران

: 1332سن، کریستنامة ملی برای آیندگان حفظ گشت )صورت یک شناسنقالب کتاب اوستا به
 . (660-645و  131-147

 نیاز ب نیز نایساسان ران،یفالت ا بهاعراب حجاز  ورشیبا  ،یالدیم 651سرانجام در سال لیکن 
 خیاردر ت یدیصل جدپس ف آناز و  دیرس انیان به پاباست رانیا خیها، تارآن یرفته و با نابود

 .مشهور است یاسالم رانیکه به دوران ا آغاز شد نیزمرانیا



  های کوروشکتیبه                                                                                  18

 678/679ل ایران باستان از سا ملی پادشاهی گونه که ذکر گردید،همان
ساسانی در  رتیش آغاز و با مرگ یزدگردسومروَ گذاری فَازمیالد با تاجپیش
را ساله  1330 کمابیش طوالنیِ رسید. این دورانِ میالدی، به پایان 651سال 

زمین ها بر ایرانو پارت )دو بار( هامادها، پارس آریاییِ که طی آن، سه قومِ
  نامند.ایران باستان می تاریخیِ  دورانانی کردند، رحکم

 6000 کمدست زمین دارایایران شده،تهروی و بنابر مواردِ گفاز همین
 . است ملییکپارچة سال حکومت  2700و  تمدنتاریخِ  سال

سال پربارتر گشته بهروز و سالها، فرهنگ ایرانی روزبهدر طی گذر هزاره
به ای و از دوره دیگر آوری از نسلی به نسلیفتشگ و شوکتِ و با قدرت

از  ،که طی هزاران سال مانندبی فرهنگیای دیگر به ارمغان رسیده است. دوره
 ، امروزبهاکرده و همچون میراثی گران عبور روزگارهای شیرینوخمِ تلخوپیچ

با دقت  بوده و آن نگهبان شناسی،در اختیار ماست و برماست که با مسئولیت
 .بعدی انتقال دهیم هایرا به نسل این میراث اجدادی و وسواس،
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شاهی پادو کوروش را خداوند برای »
 1«.را اجرا نماید ویهای برگزید تا فرمان

 

 ایران در زمان پادشاهی کوروش

 

سال، بر سی درازایبه  ،یهخامنش یشاهنشاه گذارانیبن کوروش بزرگ
در ه ک اینامهبنابر شجره او. کرد ییفرمانروامناطق همجوار و  رانیتمام فالت ا

 ، و همچنین بر پایه دیگر2بازمانده از خود به یادگار گذاشته یک لوح
، اولةیپسرِ کمبوج، است ثبت گردیدهاطالعاتی که در منابع گوناگون تاریخی 

 بزرگ منطقة سرکردة هخامنش ، پسرشیپشیچ، پسر اولکوروش پسر
. اندثبت کرده گویتووشیا ، دخترماندانا نیز او رادر ما ،منابع تاریخی. بود پارس
دارای خون شاهی بوده  مادر یپدر و هم از سو یهم از سوکوروش  نیبنابرا

  3.گشتقلمداد مینژاد و خوش تبارفردی خوش آن زمان، مردماندر میان  و

ازمیالد، به عنوان فرماندار منطقه پارس، پیش 558/559کوروش در سال 
زیر  مانروایی بر ایالت پارساما او به فر 4اول شد.جانشین پدرش کمبوجیة

از  لذا. داشتبر تمام ایران را  حکومتسودای  و دادرضایت نمی مادها تسلط
و پس از عقد  کرددولت بابل نگاری با به نامهاقدام ابتدا آغاز کار،  همان

 .گردیدمعاهدة صلحی با شاه بابل، برای جنگ با مادها آماده 
                                                            

1- The Holy Bible, 2015: Book of Isaiah 44:28 
 های بعدی همین کتاب خواهید خواند.را در فصل منشوری است که متن آن منظور -2
 ؛  118-2/116: 1380رجبی،  -3
دین و آیین »کودکی و نوجوانی وی، در فصل  شرح شدن کوروش وماجرای زادهاب در ب -4

 مفصل گفتگو خواهیم کرد.« کوروش
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ایشتوویگو در همدان  گفته شد، زتر نیپیش گونه کههمان در این زمان
بود.  بنشستهبر تخت شاهی  زمینایران عنوان پادشاهبه خشترهپسر هووَه

گان که مقر فرماندهی گماشت-کوروش در ابتدا دژ مادها در پاسارگاد 
، در این نبردبر پایه منابع تاریخی،  .تسخیر کرد را -بوددر پارس ایشتوویگو 

از جایی که وی از آن اما، دادندها تشکیل میکوروش را پارس ارتشِ  عمدة
هایش داشت، با مقاومت سختی از جانب خون مادی نیز در رگجانب مادر، 

حکومت در این شورش بزرگ علیه گروهی از مادها  مادها مواجه نشد و حتی
از  را ویمادها  به دلیل آن بود که بدون تردید،. این شدندهمراه  اوبا ، مرکزی

 1دانستند.نمی بیگانه خود

 جنگدر  ،گزارش کرده استمورخ یهودی نیکوالس دمشقی گونه که آن
. بود مادهاباال با ابتدا دست کوروش با گماشتگان ایشتوویگو در پاسارگاد،

تری قرار ها به لحاظ شمار سربازان و تجهیزات جنگی، در وضعیت مطلوبآن
 بودند کهها پارس دی، اینمقاومت مقتدرانه و جبه دلیل عدم ولیکنداشتند. 

کوروش در ، و بدون دردسر گذاشتندسر نبرد را با پیروزی پشتدر پایان، 
 2.و حکومتی مستقل تشکیل داد ایالت پارس، از اطاعت مادها سر باز زد

 ازپیش 550سازی پارس از گماشتگان ایشتوویگو، در سال پس از پاک
ها، خود را و گروهی از مادی هاکوروش با ارتشی متشکل از پارسی ،میالد

شدت ها بهیایشتوویگو که از طغیان پارس 3.برای نبرد با ایشتوویگو آماده کرد
 ، پیکی فرستادخبر بودو البته از نافرمانی کوروش نیز بیاحساس خطر کرده 

توضیحات، به همدان گسیل یابد. کوروش در  و به او دستور داد تا برای ارائة
 : بنوشتن پاسخ به شاه ایرا

                                                            
  94: 1387 نتس،یه -1
 همو  -2
 100-97: 1362، هرودوت -3
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چه انتظار دارید، در پیشگاه شما حاضر بسیار زودتر از آن»
 1«خواهم شد!

کوروش، ایشتوویگو را مطمئن ساخت که با یک شورش جدی  این پاسخ 
مادی که در شمال و شرق  نظامیروبرو است. پس فرمان داد تا تمام نیروهای

 ریع جنگی، لشگرایران مستقر بودند، به همدان بازگشته و پس از آرایش س
نهایتا را به فرماندهی هارپاگ به جنگ با کوروش فرستاد.  بزرگ شاهنشاهی

جنگ را با ها بودند که این پارس ،طوالنی هاینبردسلسله سرییک ازپس
 ذکر شده این پیروزی بزرگبرای ای . دالیل عمدهسر گذاشتندپیروزی پشت

میدان نبرد گریختند و برخی که برخی از سربازان ماد از از جمله آن ؛است
  2.به لشگر کوروش پیوستندشان هارپاگ نیز در کنار فرمانده دیگر

با پایان یافتن جنگ و شکست مادها، ایشتوویگو توسط اهالی همدان 
های رایج آن برخالف سنت کوروش امادستگیر و تحویل کوروش داده شد. 

تنها دستور داد تا  او ید.از کشتن وی چشم پوش ای جوانمردانهشیوهزمان، به
پادشاه مخلوع را با عزت و احترامی که شایستة شاهان است، به گرگان تبعید 

های شاهی را از همدان برداشته، عازم و گنجینه زر و سیمس و سپ کنند
زمین رسما به عنوان پادشاه ایران ویایالت پارس گردید. از این زمان 

 3.زیده شدبرگ ،پایتخت جدید ایران ز به عنوانو پارس نی گذاری کردتاج

پادشاه  4کرزوس با منتشر شدنِ خبر پیروزی بزرگ کوروش بر مادها،
که به انتظار بنشیند تا او بر آن شد تا پیش از آناحساس خطر کرد.  5لیدی

                                                            
 101: 1362، هرودوت -1
 همو -2
جایی که انشان گذاری کرد اما از آن؛ البته کوروش در منطقة انشان تاج 520: 1345، اکونوفید -3

طور کلی های بعدی نیز انشان زیرمجموعة پارس گردید، بهو پارس جدا از هم نبوده و در طی سال
 نامیم. درمورد کاخ سلطنتی کوروش نیز در فصل پنج سخن خواهیم گفت.پارس را پایتخت وی می

4- Croesus 
 لیدی حکومتی در نیمة غربیِ آناتولی )کشور ترکیة کنونی( بود. -5
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دستی کرده و به نبرد با ، خود پیشنمایدکوروش به لیدی لشگرکشی 
او که به تازگی  به کوروش رسید،هنگامی که خبر  1.هخامنشیان بپردازد

در غرب  را، 2ها و عیالمگرگان و پارت را در شرق فالت ایران و سرزمین گوتی
سرعت برای جنگ با کرزوس آماده به تحت تصرف خود درآورده بود، آسیا
و  به ارمنستان رفتازمیالد، کوروش از مسیر ماد پیش 545. در بهار سال شد

حرکت کرد. او خبر داشت که ه جانب غرب ، ب3پس از فتح آن سرزمین
 نشینِآشوری کرزوس از رود هالیس گذشته و مشغول تصرف شهرهای

است. دو لشگر در منطقه پتریا با هم روبرو شدند. در نبرد  انایرانیسلطه تحت
که  هایی دست یافت. کرزوسسختی که درگرفت، سپاه کوروش به پیروزی

این بود که با  او. تصور کردنشینی عقب 4به سارد ،دیدشکست را حتمی می
بودن زمستان و دور بودن کوروش از مرکز ایران، و البته خطر توجه به درپیش

هرگز در این زمان  شاه هخامنشی، سراز پشت کوروشها به سپاه حملة بابلی
. کوروش که بنابر نبوغ نظامی خویش، لشگرکشی نخواهد کردبه سوی سارد 

از تعقیب او دست برداشت تا  ایچندهفتهی برده بود، به اندیشة کرزوس پ
 های کرزوس را ترک کردهکه سربازان اجیرشدة یونانی، پادگان دشومطمئن 

سر نیز آسوده شود و از که از پشتبرای آن سپس. اندو به وطن خود بازگشته
با  خود صلح ةنامپنهانی پیمان ، ابتدابکاهدها حملة احتمالیِ بابلیخطر 

این خطر احتمالی را کرد و چون  را تجدید و مستحکم بونائید پادشاه بابلنَ
، در زمستان همان سال و طی یک لشگرکشی غیرمنتظره، ساختمرتفع 

ها که انتظار حمله در زمستان را نداشتند، لیدیایی. گردیدرهسپار سارد 
  5.لشگر کوروش به پیروزی دست یافت نیز در این نبردگیر شدند. غافل

                                                            
 53: 1362، هرودوت -1
 از بخش اول منشور کوروش در همین کتاب. 14و  13بنگرید به بند  -2
 101: 1380موسی خورنی،  -3
 پایتخت لیدی -4
 62-61: 1362، هرودوت -5



 23                                ایران در زمان پادشاهی کوروش                                    

، آهنگ آن را خواست اسیر شودکه نمیکرزوس با شکست ارتش لیدی، 
جلوگیری کرد. او با  وی این اقدامداشت تا خودسوزی نماید اما کوروش از 

های زر ینهتنها گنج :کرزوس نیز همچون ایشتوویگو، به جوانمردی رفتار کرد
قیات تاثیر خلکرزوس که تحت او را آزاد گذاشت. و سیم وی را برداشت و

کوروش قرار گرفته بود، به انتخاب خود در کنار کوروش باقی ماند و تا واالی 
کمبوجیه، به عنوان پسرش پادشاهی دوران و سپس در تمام  اوپایان عمر 

  1.گردیدخدمت مشغول بهدو شاه هخامنشی  هر مشاوری وفادار در کنار

و بازگشت  یآناتول رکِبر آن شد تا پیش از تَ پس از فتح لیدی، کوروش
سابقا تحت اورارتوها  سرزمیناورارتوها را تسخیر نماید.  سرزمین ،به پارس

پرداخت اما با انتقال حکومت از به شاه ماد خراج می بوده وتسلط مادها 
از اطاعت کوروش سر باز  و سر به شورش نهاده ساکنان آنها، مادها به پارس

   2ند و آن سرزمین را تصرف کرد.منطقه لشگر برا . کوروش به آنزده بودند

افتاد.  آناتولیشرقیِ شمالساکن در  نبرد با سکاهایفکر به سپس 
های دریای سیاه سکاهای آن منطقه در حدفاصل غرب ارمنستان تا کرانه

دست  تازهاجرای یک نیرنگ جنگیِ  به پراکنده بودند. برای این نبرد، کوروش
 برد و در مقابل لشگر سکاها اردو زد.او لشگر پارسیان را به پیش  یازید:
گسترد اما به سربازانش اجازة استفاده ها خوانی مملو از نوشیدنی هنگام،شب

خوان و ، فردا با تظاهر به ترسیدن از نبردِ های شبنیمه. سپس را نداد از آن
نشینی لشگر را برداشت و از میدان جنگ عقب ه،بنه را برجای گذاشت و بار

پیش تاختند و ل شده بودند، بهکوروش، پُردِ  گریختنِکه با دیدن . سکاها کرد
 عظیمِ هنگامی که به خوان پارسیان رسیدند، سرمست از دستیابی به خیلِ

گشتند. ساعاتی بعد،  آشامیدنغنائم، جشن گرفته و مشغول خوردن و 

                                                            
 239: 1380، گزنفون: فصل پادشاهی کمبوجیه ؛ 1362، هرودوت -1

2- Cargill, 1977: 97-116 ; Oelsner, 2000: 378 
 .17و  16: بند 4پارة  2: ستون رویدادنامه نَبونایید و کوروش در همین کتاببنگرید به  همچنینو 



  های کوروشکتیبه                                                                                  24

را فرمان حمله  ، کوروشمشغول پایکوبی بودندهنگامی که مست و مدهوش 
با این . و همه را به کام مرگ فرستاد هون زدها شبیخبر آن . اوصادر کرد

های غربیِ دریای تا شرق آناتولی و کرانه صغیرآسیای  اراضیِ تمام ،پیروزی
 1.ندکاسپین، تحت فرمان کوروش درآمد

کوروش به پارس بازگشت. وی  های غربی،پس از فارغ شدن از سرزمین
شرق فالت ایران کرد. او توانست های بعدی را صرف تصرف مرکز و سال

مناطقی نظیر زرنگ )سیستان(، هرات، خوارزم، سغد و باقی شهرها و تدریج به
در سغد، شهری ساخت که در  کوروش 2.را فتح نماید شرقیمناطق ایران

این  3.( نام رفته استشهرکوروش =) «سایروپولیس»منابع یونانی از آن با نام 
تا زمان یورش  که پراطوری کوروش در شرق بودشهر درواقع سرحد مرزی ام

گذاشتن نام  4.گردیدمحسوب میترین شهر شرق فالت ایران اسکندر، مرفه
چندبار دیگر نیز در دوران پادشاهی وی تکرار  ایران، بر مناطق« کوروش»

رودی  امپراطوری هخامنشی سرحد مرزهای ایران در شمال از ،مثال. شد
 6.بود معروف 5«رودخانة کوروش» بهباستانی  منابع بنابرکه  گذشتمی

به دلیل  شاه آن سرزمین،نَبونائید  ،در بابلهمزمان با این وقایع، باری، 
 و مردمان اجدادی بابلیان، مورد نفرت کاهنان معابدوتوجهی به ادیان آباءکم

های بدنة . این نارضایتی کاهنان از شاه در کنار نارضایتیگرفته بودقرار 
 ه، شرایطی را فراهم ساخته بود که پتانسیل اجتماعی بابل نیز آمادگیجامع

                                                            
  33: 1383استرابون،  -1
  1/374: 1369 ا،یرنیپ -2

3- Dandamayev, 1993: 516-521 ؛   P’yankov, 1993: 514-515 
ت که جا پرداخاسکندر این شهر را با خاک یکسان کرد و چنان با توحش به غارت آن -4

 (.41: 1383)استرابون،  شهر برای همیشه از صحنة تاریخ، محو گردیدکوروش
در استان فارس را « رود کُر»نام دارد )در کشور گرجستان(. استرابون « کورا»این رودخانه امروز  -5

داند نامیده و وجه تسمیة هر دو رود را درارتباط با نام کوروش هخامنشی می« رود کوروش»نیز 
 (.370: 1381(. همچنین پلوتارک نیز رود کورا را رود کوروش ثبت کرده است )319: 1383)
 و به کرّات در دیگر صفحات. 57: 1383استرابون،  -6
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که خشم عمومی  ترین دالیلیاز مهمشورش علیه او را داشت.  کامل در جهت
حدوداً بابل و اقامت  اموررا نسبت به شاه برافروخته بود، رهاکردن زمام 

نیز به دلیل ، کشاورزان و اهل صنعت آنجدای از بود.  1تِماسالة شاه در ده
از دولت مرکزی دل  ،ریختگی اقتصادیتوجهی نَبونائید به شهر و درهمبی

 پرسود خوشی نداشتند. برای نمونه یکی از اقدامات نَبونائید، انحصار تجارت
. گردیدکه منجر به ورشکستگیِ طیفی از بازرگانان  بود دربار توسطر کُندُ

هودیان در آن منطقه زندگی همچنین جدای از بومیان بابلی، اقلیتی از ی
شاه مقتدر  2نبوکدنَصَرمیالد، توسط ازپیش 597کردند که از حدود سال می

 ،اقلیت و به اجبار در بابل سکونت داده شده بودند. این اسیر شدهبابل 
را صادر کرده و  از اسارتها راه یک منجی بودند تا حکم آزادی آنبهچشم
مجموع این  3.نماید فراهمر اورشلیم را شان دبه موطن بازگشت زمینة

بدنة جامعه، سیستم سیاسی حاکم بر بابل را  های گوناگونِهای طیفناراحتی
  در آستانة فروپاشی قرار داده بود.

 حاکم بود، آناتولیکه حاال بر تمام فالت ایران و  ، کوروشمیاندر این 
به سوی بابل پاه خود با س . ویرودان، متوجه بابل گردیدبرای تسلط بر میان

به شهر  الدیازمشیپ 539گذشت و در آغاز سال  روانیاز رود س ؛کردحرکت 
 سیپاُرسید. این شهر بود،  بابل در شرقِ محافظِنوعی دژی که به س،یپاُ

این شد.  دهیبه آتش کش پس از مقاومتی که از خود نشان داد، محاصره و
هایش بود دوران کشورگشایینبردهای کوروش در ترین نبرد یکی از سخت

و استفادة لشگر کوروش از قیر و قطران، به  جدید جنگیِ که با یک نیرنگِ
شهر تصرف  لشگر کوروش اقدام بهسرانجام رسید. پس از فتح این منطقه، 

                                                            
از قدیم محل زندگی برخی از پیروان ادیان ابراهیمی و  جزیرة حجاز کهشهری در شمال شبه -1

با ادیان کهن بابلی در تضاد بود.  دین غالب آنطورکلی پرستان بوده و بهپرستان و بتگروهی از ماه
 کرد. تقویت می را بابلی به ادیانِ وی توجهیِشائبة بیاقامت نَبونائید در این شهر، 

2- Nebuchadnezzar II 

3- The Holy Bible, 2015: Book of Ezra 
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این شهر بدون درگیری فتح شد. دو روز پس از عبور از سیپار، . کرد پاریس
ها. زمان بود با جشن سال نوی بابلیهمبه بابل رسید. این روز کوروش لشگر 

، بدون و مادی پارسیکوروش، به همراه لشگر نظامی ارشد  ةاوگبارو فرماند
که  . کوروشگردیدریزی و در صلح و صفا وارد شهر بابل جنگ و خون

تا لشگر را از  دادبه اوگبارو دستور  مقاومتی از جانب ساکنان بابل ندیده بود،
. خود وی نیز نمایدنظامیان و ساکنان شهر، منع هرگونه تعدی به غیر

ریزان و غریو ، در میان گلبخشروز بعد و در قاموس یک منجیِ آزادیههفد
 1.شدها، وارد شهر ها و یهودیشادی بابلی

 شرِّ برای رهاشدن ازمردوک که لشگر کوروش را  معبدِ بابلیِ کاهنانِ
ند، به استقبال مهاجمان آمدند. دیدرهاننده می نَبونائید همچون یک منجیِ

کومت نَبونائید، امید بابل نیز با سقوط ح در ساکن -باالجبار- یهودیانِ
 معابدِ  ود. در این زمان کاهنانِانداخته ب شان شعلهبه وطن در دل بازگشت

مردوک، کوروش را نمایندة مردوک قلمداد کرده و پیامبران یهود، وی را 
  2.نام نهادند خداوندمسیح 

، بدون دردسر انجام گرفت. تقریبا تمام در بابل انتقال قدرت به کوروش
فرمان عفو  این شهراز حضور کوروش خشنود بودند. کوروش در  شهرساکنان 

عمومی صادر کرد، دستور به بازسازی معابد بابلیان را داد و یهودیان را با 
 3.فرستادبازهزینه حکومتی، به اورشلیم 

عنوان فرماندار بابل و تمام ز فتح بابل، اوگبارو را بهپس ا شاه هخامنشی
 پس از دریافت این پست، دچار مرگِ چندروزرودان، گماشت. اما اوگبارو میان

                                                            
رویدادنامه از ستون سوم متن  20و  19از متن منشور کوروش و بندهای  18بنگرید به بند  -1

 همین کتاب. 4و  3های نَبونائید و کوروش، در فصل
 129-124: 1362هرودوت،  ؛ 296و  23: 1386بیرونی، ابوریحان  -2
 1/80: 1369مسکویه، ؛ ابن 1/113: 1383خلدون، ؛ ابن 3/132: 1371اثیر، ابن -3



 27                                ایران در زمان پادشاهی کوروش                                    

پسرش کمبوجیه را  ،پس کوروشس 1.زندگی را بدرود گفتنابهنگام شد و 
یکی از  سرانجام عنوان فرماندار بابل گماشت تاه بهما 9در حدود  موقتا
 3.مناسب دیدرودان میان بر فرمانداری برایرا  2تیبولنبوئَهِی بابل به نام زعما

سواحل  زیو ن نیو فلسط هیسور یشهرهابا فتح بابل، دایره قدرت کوروش تا 
سابقا از توابع بابل بودند که با انتقال  ،گسترده گردید. این مناطق هیقیفن

  درآمدند.بابل به کوروش، تحت استیالی شاه هخامنشی  قدرتِ

شده که حاال پادشاه تمام مناطق متمدن آسیا  پس از فتح بابل، کوروش
رویایی که یقینا  اما پیش از یورش به مصر 4.به فکر تصرف مصر افتاد بود،

و سازوکاری دقیق و  ریزیبرنامه به که طلبیدرا میجنگی بزرگ پیچیده و 
شرقی ایران را های شمالمرزابتدا ، بر آن شد تا داشت نیاز سازی قبلیآماده

و سپس با خیالی  ایمن سازدها قرار گرفته بود، تاز ماساژتوکه مورد تاخت
 .لشگرکشی نماید ،تر به مصرآسوده

سوی مرزهای آنآریایی بودند که در  بربرنیمهها از اقوام ماساژت
 ایقبیلهزندگی  -حدفاصل ترکستان تا دریای کاسپین -ایران  شرقیشمال
 نیز گروهی ونشین ای دیگر جلگهنشین و پارهها کوهبیشتر ماساژت. ندداشت
مردمانی سرسخت و جنگجو ها های کنار رودها ساکن بودند. آنردابدر مُ 

این قوم، مدتی  5.کردندبا راهزنی، روزگار را سپری میو  گشتندقلمداد می
یورش  نشیهخام امپراطوریِ شرقیِشمال نشینِکه به شهرهای ایرانی بود

 آوردند. برده و خساراتی بر ایرانیان وارد می

                                                            
 کتاب.از متن رویدادنامة نبونائید و کوروش، در همین  22بنگرید به بند  -1

2- Nabu-ahhe-bullit 

3- Dandamayev, 2006, Encyclopædia Iranica 

، توسط و با مرگ نابهنگامش ناکام مانده بودرویای تسخیر مصر که کوروش نقشة آن را چیده  -4
 کمبوجیه تمام سرزمین مصر و پیرامون آن را تصرف نمودپسرش کمبوجیه عملی گشت و 

  (.185و  134: 1362، هرودوت)
 34-33: 1383استرابون،  -5
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شرقی ایران ها عازم شمالکوروش با لشگر خویش برای سرکوب ماساژت
با این اقوام  جنگاو در میدان چرا که بود.  وی این واپسین نبردِ  اماشد. 
این نبرد و چگونگیِ مرگ  حالبا این 1.کشته شدزخمی و سپس بربر، نیمه

  گوید:در این باره میهرودوت ای از ابهام قرار دارد. ر هالهکوروش د

شود که های متعددی گفته میروایت ،درمورد مرگ کوروش»
به بازگو کردن همین مورد،  من این روایت را معتبرتر دانستم و

  2«.کنمبسنده می

مرگ کوروش را گزنفون آورده است. او در کتاب  یاز چگونگ گرید یتیروا
اش را در بستر و در کنار فرزندان و خانواده شاهنشاه ایرانامه، مرگ نکوروش

از مرگ  سان،یعنوان کرده است. گزنفون آورده است که کوروش همچون قدّ
حضور  هرا ب ی. پس در روز موعود، خانواده و بزرگان پارسافتیخود اطالع 

 نیجانش نییکه در خالل آن به تع یطوالن یانامهتیوص انیو پس از ب دیطلب
را  یدر آرامش زندگ د،یاهتمام ورز یاخالق یپند و اندرزها انیب نیو همچن

  3.بدرود گفت

هرودوت  مرگ کوروش، تلفیقی از دو روایت ماجرایاما در مورد  اسیکتز
مرگ کوروش را  بیان کرده است. او -البته با جزئیاتی متفاوت-را  و گزنفون
بر پیکرش  4هاکینبرد از قوم درب نیکه در آخر یبر اثر زخم امادر بستر 

نیز کوروش  جنگاو آورده است که در این  .بود، ثبت کرده است بنشسته

                                                            
  285-1/279: 1384هرودوت،  -1
  1/286همو:  -2
 نامه را در فصل بعد مرور خواهیم کرد.؛ بخشی از این وصیت 271-266: 1380گزنفون،  -3
. ای داشتندزندگی عشیره گرگان تا مرو،وحشی بودند که در حدفاصل ها ظاهرا قومی نیمهدربیک -4

د این قوم در منابع و مآحذ تاریخی، بسیار ناچیز و پراکنده است. تنها اطالعات تاریخی درمور

ها( ها )طبریتبار با تپورینشین آریایی و به احتمال بسیار زیاد، همها از اقوام کوچدانیم که آنمی

 اند.بوده
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ها را به پایان رسانده و توانست شورش دربیک نبردپیروز گردید و با موفقیت 
را خنثی سازد؛ اما در میدان نبرد زخمی بر پیکرش نشسته بود که چند روز 

   1جان باخت.، بر اثر همان زخم، بعد

در کوروش مورد تشکیک است، اما  مرگِ که چگونگیِ  هراندازههرروی، به
کوروش پیکر درمورد جایگاه آرامگاه او هیچ تردیدی وجود ندارد. نقطة مقابل، 

، منتقل شده بود ساختهبه آرامگاه مجللی که در پاسارگاد پس از مرگ، را 
های کوروش در کاخغربیِ وبکیلومتریِ جناین مقبره امروز در یککردند. 

های یونانیان و گاد قرار دارد و به واسطة گزارشباستانی پاسار ةمحوط
، های کوروش بازمانده استهای کاخی که در خرابهی کوتاههاهمچنین کتیبه

 2اثبات شده است.هخامنشی  انتساب آن به کوروش

*** 

 

 

                                                            
1- Ctesias, 2010:173-174 

ر مفصل در فصل پنج صحبت برده، به طوهای نامدرمورد معماری آرامگاه کوروش و کتیبه -2
 خواهیم کرد.



  های کوروشکتیبه                                                                                  30

اگر -انجام داد  که ییهاجنگ تمامنابغه بود که در  ینظام کی کوروش
 د؛یرس یروزیبه پ -جز آخرین نبردبه قول هرودوت درست باشد:نقل

 کشورِپهنة  یِتوانست گستردگ ار،یبس یهانیبا فتح سرزم کهیاگونهبه
 یآناتول انتهای و از غرب تا مرز هندرا از شرق تا  شیخو حکومتِتحت

 شت. درازا دا لومتریک 3200 ،یو تیحاکمبرساند. قلمرو تحت

شکلی بهمحبوبیت کوروش در میان ایرانیان و غیرایرانیان در آن روزگار، 
بعد به چرایی و دالیل  بخشبود. در و تامل قابل توجه  انگیز،جالب و شگفت

 نوع برخورد او با مردمانکوروش و  این محبوبیت و مشی و منش و کردارِ 
 ، خواهیم پرداخت.ایرانی و غیرایرانی

 

 زمان پادشاهی کوروش بزرگ نقشة ایران در
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به توانید میکه  یضربت نیبهتر»
است که با  آن کنید،تان وارد دشمنان
مدارا رفتار لطف و مهربانی و تان به دوستان

 1«.دیکن

 

 : تندیس کردار نیککوروش بزرگ

 

دانند. وی دارای روحیاتی خاص و دادگرترین پادشاه تاریخ میکوروش را 
کردار و خلقیات نیکوی او بود که  همین بود. و اخالقی انسانی بینشی عمیقا

در  کوروش. نمایندحتی ملل مغلوب نیز ستایش  باعث گردید تا وی را
ملل مغلوب را  ،داداندازی به اموال غیرنظامیان را نمیها اجازة دستجنگ

کرد و عقیده و باورهای دینی خویش را بر دیگران تحمیل تحقیر نمی
سربازانش را از تخریب معابد بر حذر ، ساختنمیهرها را ویران او شنمود. نمی
خرج  پادشاهیشهرها، از خزانه  ره بشدو برای جبران خسارات وارد داشتمی
 مللو  بیگانگانحتی ، که هاو آریایی نه فقط ایرانیانروی از همینکرد. می

در دوت هرو 2.پرداختندخلقیات واالی وی می از به تمجید نیز خوردهشکست
 :نقل کرده استاین باره چنین 

که با  داندنمیهیچ مردی در ایران، خود را شایسته و الیق آن »
 3«کوروش مقایسه شود.

                                                            
 (.Xenophon, 2009: VIII: C7, 28نامه کوروش بزرگ؛ به نقل از گزنفون )از متن وصیت -1
 1/408: 1337، دورانت لیو -2
 3/243: 1384، هرودوت -3
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و بابل  یدیماد، ل بزرگ سه حکومت ش،یخو یکوروش در طول پادشاه
 . اما وارونِکرد رانیا یامپراطور مهیها را ضمآن یهانیرا ساقط و سرزم

 یرحم نیترکوچک ،مغلوب انیکه به فرمانروا میقد یِجنگ یهاسنت
 سه حکومت مغلوباز شاهان  کیچیشکنجة ه ایدستور قتل وی ، 1ردندکینم
ایشتوویگو و  دیو تنها به تبع. ارا نداد دیو نَبونائ سکرزو گو،یشتوویا یعنی

بنابر  و کرزوس را نیز بسنده کرد -ی شاهانههم با عزت و احترامآن- نَبونائید
چنان  اواین روحیة انسانیِ  نگاه داشت. یشدر رکاب خو واست خود وی،درخ

به ایرانیان  نسبت نیز ویپس از مرگ  هاسال کرزوس حتی تا عمیق بود که
در جایگاه  ،و در شمار مردان مورد اعتماد کمبوجیه پسر کوروش ماندوفادار 
 2.فتح مصر، همراه گردیدجریان در مشاور 

، از نعمت آزادی عقیده شدندتوسط کوروش فتح هایی که تمام سرزمین
بهره بردند و کوروش برای رضایت شهروندان، اغلب  و مذهب و آزادی دین

سلطه تحت تا احساسِ کردها منصوب میخودشان بر آن ةفرمانروایانی از قبیل
 3بودن نداشته باشند.

خ موضوع مهم دیگر درمورد کوروش بزرگ، نوع نگرش و نگاه بزرگان تاری
 درک واالی کوروش و جایگاهِ ترِدقیق برای شناخت. باشدمیجهان به وی 

گردیده قائل  پارسیمرد این بزرگبر شخصیت  جهان احترامی که تاریخ

                                                            
دوم پادشاه آشور در قرن هشتم سارگون برای نمونه، منش کوروش را مقایسه کنید با اعمال -1

 گوید: هایش چنین میمیالد که فقط در یکی از کتیبهازپیش

های کاراال، شوردا، نیگاش عیالمی را نابود کردم، سرزمینمن ارتش هومبان»

دم. سیم، خارخار و ماد را ویران ساختم. سرزمین اورارتو را با خاک یکسان کرکیشه

اسکو و کهای تابالو، شهرهای موسسیر، ماننا، اندیا و زیبیریم را تاراج و همه سرزمین

 ( Frame, 1999: 31-57« )عام و از جمعیت خالی کردم.هیالکو را قتل
 به بعد.  185: 1362؛ هرودوت،  239: 1380گزنفون،  -2
  1/408: 1337، دورانت لیو -3
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به اسناد تاریخی و همچنین مکتوبات مقدس ادیان گوناگون، بد نیست ، است
 نگاهی بیاندازیم:

پرداخته بارها به ستایش کوروش  تاریخ، علم هرودوت پدر -
 «پدر»آورده است که ایرانیان کوروش را خویش  تاریخدر کتاب و 

 1.کنندخطاب می

افالطون را  جمهوریِ ةگزنفون فیلسوف و مورخ یونانی، اید -
کوروش  دادگریِ بنابرو  کردحکومت عادالنة کوروش رد  ربا اتکا ب

سیاسی خویش /های فلسفیاندیشه ترین پادشاه،در قاموس آرمانی
یک  . او کوروش رانمودنامه منعکس ر قالب کتاب کوروشرا د

 تمام در گذار عادلنخستین قانونپدر پارسیان و  آموزگار آرمانی،
 2.دانستمی آسیا و اروپا

 -خدای نگهبان بابل-مردوک  ةها کوروش را فرستادبابلی -
 3.کردندمیقلمداد 

احترامی ویژه به  در تمام دوران پادشاهی کوروش،مغان  -
پس از مرگ او نیز همچنان تا پایان دوران  و 4گذاشتندمی وی

 5دار بودند.هخامنشی، مسئولیت نگهبانی از آرامگاه وی را عهده

 و منجیِ  6را مسیح موعود، فرستادة یَهُوَهکوروش  ،یهودیان -
، «مسیح خداوند»دانستند. القابی نظیر خویش می دین و آیینِ

                                                            
  3/186: 1384، هرودوت -1
 238-237: 1380، گزنفون -2
 ن کتاب.از متن منشور کوروش، در همی 12بنگرید به بند  -3
  518: 1345، اکونوفید -4

5- Strabo, 2014: 3/133 
 .باشدو اهورامزدا در دین زرتشتی می معادل اهلل در اسالم و نام خداوند در دین یهود یَهُوَه -6
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ه در عهدعتیق به کوروش داده ک« پادشاه زمین»و « ر بهشتروَسَ»
 1.کار نرفته استبه ،دیگری هیچ فردِ  هرگز برایه است، شد

شدة ذوالقرنین در شخصیتِ ستوده علمای اسالم،برخی از  -
همچنین بنابر  2.دانندمیبزرگ کوروش ای رمزآمیز به اشاره را قرآن

 بودبرگزیدة خداوند  فرستادةکوروش ، پیامبر اسالم )ص( ازحدیثی 
 3.نجات داداسراییل را از اسارت بنی ،ه به فرمان خداک

جدای از این موارد، تاثیر کوروش بر جهان در عصر جدید نیز 
متحده و از جمهور ایاالتانگیز است. توماس جفرسون سومین رییسشگفت
تاثیر نوع فرمانروایی کوروش بزرگ ، تحتآمریکاگذار قانون گذار وبنیان پدران

باستان، در  بدویِ ی بر این باور بود که کوروش در جهانِقرار داشت. و
و نوع حکومت وی، بایستی  هواالترین جایگاه عدالت و انسانیت قرار داشت

باشد. لذا در هنگام تدوین  در دنیای متمدن جدید حاکمانهمة الگوی 
کوروش را که در کتاب  هایتحده، کوشید تا اندیشهماساسی ایاالتقانون

بنابر . لحاظ نمایداساسی در قانون ة گزنفون مطالعه کرده بود،نامکوروش
در کتابخانة شخصی جفرسون، چهار چاپ گوناگون از اسناد تاریخی آمریکا، 

 1820 در سال وی ای کههمچنین در نامه 4.امه وجود داشتنکتاب کوروش
 5.نامه تشویق کردوروشرا به مطالعه ک اونوشت، بمیالدی برای نوة خود 

                                                            
های گوناگون عهدعتیق )کتاب مقدس یهودیان( از جمله بخشبار در  20نام کوروش بیشتر از  -1

 خوانیم:( می4-1:1برای نمونه در کتاب عزرا )آمده است. « تواریخدوم»و « دانیال»، «اشعیا»، «عزرا»
ید و و بخشخداوند، کوروش پادشاه پارس را برگزید و پادشاهی تمام زمین را به ا»

های ایییم و دارر و ساو را مامور کرد تا خانة خدا در اورشلیم را برپا نماید. مردم نیز با ز
 (The Holy Bible, 2015: Book of Ezra)« خود او را همراهی کردند.

مطرح کرد و « کبیر، ذوالقرنین کوروش»بار موالنا ابوالکالم آزاد در کتاب را نخستین نظریهاین  -2
 مورد بیشتر سخن خواهیم گفت.ایندر فصل آخر، در  .نمودنیز عالمه طباطبایی آن را تایید  بعدها

  14/458ق: 1422الطبری،  -3
 1396رعی ،پویا زا -4

5- From Thomas Jefferson to Francis Eppes, 1820 
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و  زرگباز منش و کردار کوروش  تردقیق برای آگاهی استبهتر کنون ا
 اونامة وصیتاز  هاییگوشهبه  را با نگاهی بخشاین  ،درک دیدگاه و تفکر وی

 کرده و ضبط نامه ثبتدر کتاب کوروش خ یونانیفیلسوف و مورّ که گزنفون
 :گویداش چنین مینامه. کوروش در وصیتبه پایان برسانیماست، 

در کودکی م. اهانسان خوشبختی بود ،خود در زندگیِ من»]...[ 
 یدرست، تنامدر همة زندگانی و مند گشتمبهره از تربیتی نیکو

، سرزمینی کوچک و 1امسرزمین مادری ،پیش از من ]...[ امداشته
م ازندگی اما اکنون که در واپسین لحظاتِ ؛گمنام در آسیا بود

 امتبدیل کرده و بزرگ احترامقابلنیرومند، کشوری آن را به هستم، 
اکنون که مرگ را نزدیک  ]...[ .سپارمبه شما میرا  مانوطن و حاال

 میهنانمهممند و مقتدر و شکوه میهنمبینم، شادمان هستم که می
 ]...[ . قرار دارندکرامت و احترام نهایتِ در 

دان گرام، از غرور و خودپسندی رویمن در همة زندگانی
امید ام از مسیر عدالت خارج نشوم. ]...[ ام و همواره کوشیدهبوده

. دارم که آیندگان از من در شمار مَردی کامیاب و نیکو نام ببرند
 ماننیاکان ةنیرید هایتهمواره بر سنّ امدر طول زندگی من ]...[

. دیرا حفظ کن میقد رسومِکه  میوگیم زیام و به شما نبوده بندیپا
 که کنیدمترها را فراموش هرگز احترام به سالخوردگان و بزرگ..[ ].

از  ]...[. مان به ما رسیده استکه از نیاکان نیکوست این میراثی
، شیرین و خواب شبرادر دوقلویهمچون که مرگ  ،هراسیدممرگ 

اندیشه و گفتار و کردار نیک را رها مکنید  زمانیهیچ [...] گواراست.

                                                            
منظور، انشان در ایالت پارس است که تا پیش از تاسیس سلسله هخامنشی توسط کوروش، در  -1

گشت اهمیت قلمداد میسرزمینی کم -نظیر ماد و بابل و عیالم و لیدی-های همجوار قیاس با تمدن
 ترین امپراطوری جهان تبدیل گشت. ایران( به بزرگ ارس )=اما پس از تاسیس این سلسله، پ
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و ]...[  دی، احترام بگذاریداها فارق از هر نوع نژانسان ةو به هم
بکوشید تا روزی که زنده  [...] .دیخود بدان یمرا ناظر کارهاپیوسته 
و  شکوهعدالت، موجب [ ...] .از کژی و ناروایی بپرهیزیدهستید، 

نامی شما خواهد شد و ظلم، شما را ذلیل و بدنام خواهد خوش
 [ ...] .ساخت

با  [...]است  بهترین آموزگار خیکه تار دیریدرس بگ خیاز تار
 هاحکومتترین که چگونه بزرگآگاه خواهید شد  ،تعمّق در تاریخ

دادگر  از مردانِ بکوشید تا .اندنابود شدهونیست ،پیشگیستم دلیلبه
اد یبه [ ...] .شان در تاریخ آمده است، الگوبرداری کنیدکه سرگذشت

ة ارانعصای زرین، که با حمایتِ وفادداشته باشید که حکومت نه با 
 ماند. ]...[مردمان، پایدار می

بلکه به  ؛دیگذارمو تابوت  میرا در زر و س مبدن ،پس از مرگم
انسان تنِ که  زیباتر از آن نیست چیزهیچکه  ،دیسپاربآغوش خاک 

آرام گیرد. من در تمام است،  یزندگان مادرِ که  یخاک در آغوشِ
ام و امید دارم که پس از مرگم نیز مان بودهام عاشق مردزندگی

من تمام عمر [ ...] .بخشی از خاکی شوم که محل زندگی مردم است
م. هیچ آسایش و اهکرد انرسانی به مردمخویش را صرف خدمت

آمد اگر نیکی به دیگران را سرلوحة آرامشی برای من به دست نمی
را همواره به من ت و وصیت حدادم. واپسین نصیکار خود قرار نمی
تان وارد به دشمنان دیتوانیکه م یضربت نیبهتر: یاد داشته باشید

1«.دیو مدارا رفتار کن یتان به مهرباناست که با دوستان نیا د،یکن

                                                            
1- Xenophon, 2009: VIII: C7, 6~28 

برای افراد عادل و »صورت خالصه و کوتاه آورده است که کوروش در هنگام مرگ کتزیاس نیز به
 (Ctesias, 2010: 173-174«. )فراد ناعادل و ستمگر را نفرین کردقلب دعای خیر نمود و اخوش
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مغان در حالی که هر یک آتشدانی »
در پیشگاه کوروش به در دست داشتند، 

 هایگاو ،هاآن به همراهرفتند. میپیش 
به  برای قربانی د راس اسببزرگ و سیص

 1«...ددنشدیده می، افتخار خورشید

 

 کوروش و آیین دین

 

تسامح و تساهل کوروش نسبت به امور دینی و مذهبی در روزگاری که 

 در جهان باستان گوناگون در میان اقوام و ملل بدوی هزاران دین و آیینِ

مونه کوروش در بابل نظیر است. برای ن، در تاریخ کمندبود مردمان مورد باور

از مواجهه با پس وپرداخت بابلی همچون مردوک و بِل خدایان  به ستایش

به  شانبازگشتبه  بر کمکبودند، افزونشده اسیر  جاآنیهودیانی که در 

را نیز پرداخت  در اورشلیم شاندیدهمعابدِ آسیب بازسازیِ هایهزینه، وطن

 عنوانبهکوروش از های بابلی یبهبینیم که در کتروی میاز همین .کرد

 .4نام رفته است 3فرستادة یَهُوَه عنوانبه اواز عتیق و در عهد 2فرستادة مردوک

ای عمیق و صادقانه بود اندازهاین شیوة احترام کوروش به ادیانِ گوناگون به

 . باشدمی بسیار سخت ،ویاز دینِ شخصی و موردباورِ  امروز آگاهی که

                                                            
1- Xenophon, 2009: VIII: C3, 11-12 

 از بخش نخست منشور کوروش در همین کتاب. 12بنگرید به بند  -2

 خدا در آیین یهود. معادل اهلل در اسالم. نام -3
4- The Holy Bible, 2015: Book of Ezra 
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نظر وجود میان پژوهشگران درمورد دین کوروش اختالفهاست که سال

این نظریه به کل  اما .1داندمی عیار تمامزرتشتیِیک را  اوبویس دارد. مری

دالیل رد آن را « زرتشت و زرتشتیان»تر نیز در کتاب مردود است و پیش

تاریخ »ویراستار بخش هخامنشیان در کتاب  . ماکس مالوان2امعنوان کرده

که  3کوروش را غیرزرتشتی اما متاثر از این دین عنوان کرده ،«کمبریج ایران

 راست تا منطبق ب احساسی ایفرضیه اساس بوده و بیشتراین نظریه نیز بی

تواند ه حقیقت مینظر لوییز گری تا حدی باما های تاریخی! در این میان داده

پیش از عصر زرتشت  ایرانیان باستانِ هایکوروش پیرو آیینتر باشد: نزدیک

ها(، مهر )ایزد خورشید( و که مظاهر طبیعت نظیر آناهیتا )ایزدبانوی آب بود

 . 4دادندآذر )ایزد آتش( را مورد پرستش قرار می

و مورخان جهان باستان نیز صحت  است صحیحتا حدودی  نظریة اخیر،

ز پیروزی گوید که کوروش پس ابرای نمونه استرابون می اند.آن را تایید کرده

همچنین اَمُرداد و  آناهیتا، ایزدبانو ای به افتخار ایزدبانوبر سکاها، آتشکده

و رسیدن به  این موضوعبرای نقد  ولیکن .5بهمن، برپاساخت امشاسپند

ادیان ایران صورت اجمالی، بهقطعی و محکم، ابتدا الزم است تا  یپاسخ

 .قرار دهیمو تفحص مورد بررسی باستان را 

*** 

                                                            
1- Boyce, 1988: 33 

 15-14: 1396انصاری،  -2

 2/494تاریخ ایران کمبریج : -3

 23: 1382 ،س گریلویی -4

 33-32: 1383 ،استرابون -5
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همواره  ،یرانیا و اقوامِ رانیا سالِزرتشت، در فرهنگِ کهنعصر از  شیا پت
بودند، مورد  عتیطب مظاهرِعناصرِ که عمدتا نگهبان و نگهدارِ  یانیخدا

و...  دیآب، باد، خورش وانات،یح اهان،یگ ا،یدر ن،ی. زمگرفتندیمپرستش قرار 
ایزد  :میترا( )=مهر د انجمله مخصوص به خود را داشتند. از آن زدیا کیهر 

 :تیشتر( )= ریخدای بادها، ت :، واتههاآبایزدبانوی  :ناهید( )= تاآناهیخورشید، 
  ...و ، آذر: ایزد آتشایزدبانوی زمین :سپندارمذ( )= اسفند ،باران زدیا

زیست، چنین در این مورد استرابون که خود در عصر اشکانیان می
 گوید:می

ت نه بُ  1ها و دیگر اقوامو عیالمیهمانند مادها ها پارس»
و مناطق  هابلندیها در آن]...[ کنند. سازند و نه معبد برپا میمی

کنند. برای خدایان خود قربانی می و پردازندمرتفع به عبادت می
دهد، بعد از پایان مراسم ]...[ مغی که مناسک قربانی را انجام می

ها کند. آنندگان تقسیم میکنها را میان عبادتهای قربانیگوشت
 انگذارند و همه را بین مردمچیزی از قربانی برای ایزدان نمی

کنند؛ چرا که عقیده دارند ایزدان تنها روح قربانی را تقسیم می
 کنند. ]...[ دریافت می

 هاآن .نمایندمیاهورامزدا را در آسمان قلمداد ایرانیان جایگاه 
نامند. همچنین ایزدبانو ا میترا میخورشید را ستایش کرده و آن ر

]...[ شمارند. آناهیتا، ماه، آتش، زمین، باد و آب را بسیار محترم می
بیشتر برای خدایان  شان(ها )با وجود احترام به همة ایزدانپارس

ای بزرگ از فرقه 2کنند. ]...[ در کاپادوکیهآتش و آب قربانی می
انی برای ایزدان پارسی های فراومغان وجود دارند که آتشکده

                                                            
 ها.مجاز از تمام ایرانی -1

 در شرق آناتولی. -2
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کردنِ مغان ساعاتی در روز به زمزمه ،هاتشکدهدر این آاند. ساخته
مراسم قربانی انجام  ،و در آخر پردازندادعیه و اوراد دینی می

تل بزرگی از خاکستر در میانة آتشکده قرار دارد که در  شود.می
روزی فروزان است. برخی از این صورت شبانهجا آتش بهآن

شان در کاپادوکیه را من خود به چشم دینی ها و مناسکآتشکده
 ام. ]...[ دیده

ها را آلوده کنند و آبها ادرار نمیایرانیان هرگز در رودخانه
پیش از دعا برای هر ایزدی، که  همچنین مرسوم استنمایند. نمی

 1«]...[ کنند.ی مخصوص برای آتش را زمزمه مییابتدا دعا

یزدی تصور انیاکان ما برای هر یک از مظاهر طبیعت، دیم، چه دیچنان
نزلة میک از مظاهر طبیعت به هر کردنِداشتند. آلودهکرده و وی را گرامی می

ز او  ودهب؛ لذا ایرانیان در حفظ طبیعت کوشا گشتتلقی می ایزداناهانت به 
 ایرانی سالهای کهنجشنبینیم از دیرباز، بسیاری از روی است که میهمین

 .دارو خردادگان، پیوند مستقیم با طبیعت د درهبهمچون سیزده

، بساط کیش طبیعت  مظاهرِآریاییِ و باور به ایزدانِ اعتقادات نیمجموعِ ا
در شرق فالت ایران داد. ظاهرا را تشکیل می ایرانی سالِگسترده و کهن

طوایف  ترینقدیمی از هر دو گروه که 3غانمُو در غرب فالت ایران  2هاکَرَپان
های شاخه نسل روحانیوندرنسل ،یبه صورت سنت شدند،آریایی محسوب می

                                                            
1- Strabo, 2014: 3/136-137 

از  137ها، به صفحه . برای آگاهی بیشتر از کَرَپان187: 1384؛ رضی،  1390: 1371اوشیدری،  -2
 بنگرید.« اساطیر ایرانی»کتاب دیگر من با نام 

ها در دوران هخامنشیان و مادها و قبل دانند. آنروحانیون دینی در غرب فالت ایران می مغان را -3
از آن، روحانیون ادیان قدیمی آریایی همچون زروانیه و مهرپرستی بودند. اما به تدریج در دوران 

ان اشکانیان و سپس در تمام دوران ساسانیان، روحانیون رسمی دین زرتشتی گردیدند. ظاهرا در دور
ها را یکی از قبایل ماد هخامنشیان مقر اصلی مغان در ایالت ماد بود و به همین دلیل هرودوت آن

عنوان کرده است. بعدها در دوران اشکانیان ایالت پارس و در دوران ساسانیان نیز آذربایجان، 
 ترین مقر مغان بودند.اصلی
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از  گسترده، یِدینمجموعة این بودند.  باستانی هایکیش این مختلف از
هزارة دومِ  حوالیِ تا و هدر شرق فالت ایران پا گرفت دورترین ایام به تدریج

 .ه بودد، گسترش یافتدر تمام فالت ایران و هن ،ازمیالدپیش

درکنار اهورامزدا  - ترایم ایمهر  زدیا گاهیجااما  آریایی این ایزدان انیدر م
که از روزگارانِ  یاگونهبود. به انیخدا گریواالتر و ارجمندتر از د -آناهیتاو 
مستقل  نید کیگاهاً به عنوان  یمهرپرست ،میالدی اولیةدور تا قرونِ  اریبس

مورد  -رانیا یاز مرزها رونیب یو حت -ران یگوشه و کنار ابا رسوم خاص، در 
ساله که از  3400ای کتیبهنمونه در  یقرار داشت. برامردمان آریایی باور 

آناتولی به دست آمده است، از میترا در کنار چند خدای دیگر به عنوان 
 در بخشی از این کتیبه آمده است: 2نام رفته است. 1«میتانی»نگهبانان قوم 

، مردم این انجمن را یاری داده و 3خدایان میترا و وارونا»
 4«کنند.هدایت می

ای گسترده بود که در اندازههمچنین دامنة نفوذ پیروان میترا به
تا پیش از امپراطوری -تمام اروپا  در هایی از غرب چین و کمابیشبخش

  6.های متعددی داشتندمهرپرستان پایگاه -5کنستانتین

 ةخود را برپاساخت، درواقع آورند یه زرتشت اصالحات مذهبک یهنگام
 یِ میقد یخرافات و اضافاتِ باورها تا با زدودنِ  دینبود. او کوش یدیجد شیک

 ی، چهارچوبخِرَد یدر ترازو هاو آزمودن آن آریایی باستانیِ هایآیینمجموعه

                                                            
ازمیالد، در پیش 1300تا  1500های د سالبود که از حدو هامیتانی نام قومی قدیمی از آریایی -1

 های زاگرس تا دریای مدیترانه ساکن بودند. حدفاصل کوه
 10: 1396انصاری،  -2
و قانون و جهان اموات و سرور بهشت.  ترین خدایان مورد باور آریاییان؛ خدای اقیانوساز قدیمی -3

 های ایران مورد توجه قرار گرفت.از آریاییهای کوچنده به هند، بیش این ایزد بعدها در میان آریایی
4- Thieme: 307 
5- Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus (313 BC) 

نوشتة مارتین « آیین مهر»برای آگاهی بیشتر از تاریخ حضور مهرپرستان در اروپا، به کتاب  -6
 ورمازرن بنگرید.
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بپردازد.  انییایداده و به اصالحِ دینِ کهنِ آر یرانیا دینیِ یمنظم به باورها
را تنزل داد  یمیقد ایزدانتمام  یاله گاهیجا ،یاساس یتحول یدر ط رتشتز

نشسته و  تیالوه گاهیجا نی، بر بلندتربه عنوان تنها خدای واحد اهورامزداتا 
 ،را مردود نکرد باستانی ادیانباورهای او  درواقع. ردیمورد پرستش قرار گ

نوین در دین  اهورامزداپرستی، ریتبا محورا  قدیمیمناسک و آداب بلکه 
 1.نموداصالح خود 

کردند، در دین زرتشتی در روزگاری که مادها بر ایران حکمرانی می
های لتخت مادها و ایاهمدان پایت بهتا این زمان ایران بود و  فالت شرق

که آیین نیز باوجودی روزگار هخامنشی خرتا اوانرسیده بود.  غربی ایران
فالت  خاوریِو شمال مناطق خاوری دررایج  انیاز اد یکین همچنازرتشت، 

گسترش  غربی امپراطوری هخامنشی یهانیایران بود، ولیکن هنوز در سرزم
اخة ش نه ( وفرزندانشکوروش و  )= شاخة اول هخامنشیان نهچندانی نداشت. 

 زرتشتی نبودند. یک هیچ، (فرزندانشداریوش و  )= هاآن دوم

های داریوش و بردن از اهورامزدا در کتیبهکه نام ورندبر این بابرخی 
. اما این باشدمیهخامنشیان شاخة دومِ ، دلیلی بر زرتشتی بودن نوادگانش

 اهورامزدا در جایگاه یکی از خدایانباور به  است. چرا که و عبث پایهبینظری 
داریوش  و مزداپرستیِ بودهتر از دین زرتشت ، بسیار قدیمی2آریایی سالِکهن

از دین زرتشت بوده است.  یجدا و و جانشینانش از نوع ادیان باستانی ایرانی

                                                            
 11: 1396انصاری،  -1

اهوراها  ران،یقرار داشتند. در ا واهایبودند که در مقابل د ییایآر انیاز خدا یااهوراها دسته -2

 یبه معنا)اهورامزدا  ان،یرانیا به باور می. از قدشدندیشر محسوب م انیخدا وهایو د ریخ انیخدا

از زرتشت،  شیکه پ یاگونه. بهگشتقلمداد میاهوراها  انیچهره در م نیتر، شاخص(دانا یاهورا

 جیرا ییایاز اقوامِ کهنِ آر یبرخ انیاهورا، در م ترینمعظمو  نیاد به اهورامزدا به عنوان بزرگتراعتق

یکی دیگر از اهوراهای مهم، وارونا بود که چندسطر پیش و در پاورقی مربوط به کتیبة  .استبوده 

 میتانی، بدان اشاره شد.
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شیوه تدفین اموات، نوع مناسک دینی و عدم نام  ،یرسومات مذهبچگونگیِ 
دین  تفاوت، همگی حکایت از شمارهای بیدر کتیبه بردن از زرتشت

 شاخة دومِ دشاهانِپا دینِ قِیدق ةدارد. با مقایس دین زرتشتیبا  هخامنشیان
 هخامنشیان مزداپرستیِتوان متوجه شد که با کیش زرتشتی، می هخامنشی

را نداشته است.  دین زرتشتیتر، اما نظم و پیشرفت کهن بهدینِ زرتشتاز 
 یبود. نوع ییایآر سالِاز فرهنگِ کهن یاشاخه زین انیهخامنش نیدرواقع د
دین حال، اینبا  1.دین زرتشتبزرگترِ  ی: پسرعمویرزرتشتیغ یِمزداپرست

بنابر روایات سنتی ایرانی که در دوران اشکانی و ساسانی مکتوب  یزرتشت
پایانی حکومت هخامنشی به غرب فالت  هایسالدر بایستی ، 2شده است

 این دینبا این سلسله  چند پادشاه آخرقوی،  گمانبه  وباشد ایران رسیده 
 اند.آشنایی داشته

داریوش و فرزندانش  توانیم بگوییم کهمی وع این شواهد،با تکیه بر مجم
آیینی -های نقر شده، معتقد بر مزداپرستیِ سنّتی با توجه به مندرجات کتیبه

به تدریج از دوران پادشاهی  سپس و بوده -تر از مزداپرستیِ زرتشتیکهن
 میترادو ایزد آناهیتا و  جایگاهتر شدن با پررنگ به بعد،هخامنشی  اردشیردوم

ها باور آندر  آریایی عقایدبر دینی مبتنی در کنار اهورامزدا، یک تثلیث
 . 3گردیدپدیدار 

 اما دین کوروش چه بود؟

*** 

                                                            
 15-14: 1396انصاری،  -1

به  دینمونه بنگر یمنعکس شده است. برا انیزمانده از دوران ساسانمطلب به وفور در کتب با نیا -2

 جز آن. و نامهرافیبندهشن، ارداو نکرد،ید

 1/396تا: پورداوود، بی -3



  های کوروشکتیبه                                                                                  44

و  اندسکوت کرده کوروشتمام منابع درمورد دین شخصی تقریبا  
های هاست که پژوهشگران و مورخان درمورد این مسئله بحثدهه
ین آگاهی از ا کلید معتقد است که ة این کتاب،رندنگا. اندداشته اینتیجهبی

پنهان  ،تولد کوروشماجراهای مربوط به اساطیریِ های در روایت ،موضوع
استخراج  ،ماندهبرجای تاریخیِ ترین منابعِقدیمی ازکه  هایی. روایتشده است

 .اندشده

های بزرگ جهان باستان، تولد کوروش نیز همچون بسیاری از شخصیت
رامون های گوناگون تلفیق شده است. معموال در دنیای قدیم، در پیفسانهبا ا

ی تولد و رشد این چگونگ درباره ویژهبه-های متنفذ تاریخی شخصیت
صورت هایی اساطیری بهاستاند -ستنددلیلِ کمبودِ منابعِ مبه هاشخصیت

ی هاشد. تولد کوروش را هرودوت براساس همین شنیدهشفاهی ساخته می
 ن نقل کرده است:ایِ زمانِ خویش، چنیافسانه

شبی ، دختری داشت به نام ماندانا. ایرانایشتوویگو پادشاه »
از زهدان دخترش آبی فوران کرد و تمام آسیا در خواب دید که  شاه
ها به او گفتند تعبیر خواب را پرسید و آن ،از مغان وی. دربرگرفترا 

شد که بر ایران و آسیا حکومت  که از این دختر، پسری زاده خواهد
اش نوه ،که مبادا درآیندهخواهد کرد. پس ایشتوویگو از ترس آن

علیه او قیام کند، اجازة ازدواج دخترش با اهالی ماد را نداد. در 
عوض کمبوجیة)اول( پسر فرماندار ایالت پارس و از نسل هخامنش 

. پذیرفتدانست، به دامادی خود که فردی معتدل و مطمئن میرا 
دخترش را از همدان دور  خو.استمی با این ازدواج او همچنین

را   رویایی که در خواب دیده بوداحتمالیِ تعبیرشدنِکرده و خطر 
 از ازدواج ماندانا با کمبوجیة)اول(، پس سالیک .به حداقل برساند

از شکم  :دید ی دیگرخوابایشتوویگو  ماندانا آبستن شد. در این زمان
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برگ آن بر تمام آسیا سایه وبزرگی رویید و شاخ تاکِ درختِ ماندانا
 این که بنابر تفسیر مغان چنین بود نیز تعبیر این خوابافکند. 

خواهد ستاند.  ویکسی است که تاج شاهی را از فرزند ماندانا، همان
گروهی را به پارس فرستاد  شاه ماد که از آینده در هراس بود،پس 

از هنگامی که کوروش ظ به همدان آوردند. الحفو دختر را تحت
به نام هارپاگ  خویش متولد شد، شاه به یکی از نزدیکانماندانا 

 نیست نماید.کودک را به خانه برده و او را سربه تادستور داد 

هارپاگ کودک را برداشت و به خانه رفت اما جرات کشتن او  
و هم دست  شوداجرا که هم فرمان شاه آنرا پیدا نکرد. پس برای 

او کودک را  :خود را به خون شاهزاده آلوده نکند، تدبیری اتخاذ کرد
. از قضا کندنیست سپرد تا طفل را سربه تمیترادانام به یگاوچرانبه 

مُرده  ،بود که کودک اییدهدر همان روزها طفلی ز همسر آن چوپان
 و همسرش تصمیم گرفتند جنازة طفلِ ت. میتراداشده بود متولد

به کوروش را در خفا، جای کوروش جا زده و را به ردة خودمُ
مرگ نجات یافت و ترتیب کوروش از . بدینبپذیرند فرزندخواندگی

 ها بعد کهسالتربیت یافته و بزرگ شد تا ، در خانة میتراداتِ چوپان
و کوروش به  گردیداز هویت وی آگاه یی ایشتوویگو هاطی ماجرا

 1«...دربار بازگشت

ای از تولد کوروش، بارها در تاریخ تکرار شده افسانه این داستانِ نمونة
ها آمده در کتیبه -پادشاه اَکِد-سارگون بزرگ تولد در باب  مثال،است. برای 

ایشتار الهة عشق،  سپس انداخت و ایاو را به رودخانه سارگون، مادر است که
یا در اساطیر  .2اختمهیا س پادشاهیِ اوزمینه را برای و  گردید ویدلباختة 

                                                            
  95-83: 1362هرووت،  -1

 1/93: 1392، مجیدزاده -2
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گرگی توسط مادهو برادرش، گذار شهر رُم بنیانرُمولوس  آمده است که رومی
از  آمیزی درمورد تولد مشاهیر دیگری. چنین روایات افسانه1پرورش یافتند

نیز به طرق دیگر،  4و موسی 3، گیلگمش2نظیر هرکولس های گوناگونفرهنگ
 ذکر شده است.

 هادرک آنست که برای ای، حقایقی نهفته اافسانه اما در دل این روایاتِ
را بررسی کرد. در همین روایت هرودوت یک  هر روایتباید موشکافانه 

گوید هرودوت می نظیر برای حل معمای دین کوروش وجود دارد.کلید بیشاه
که هارپاگ برای اجرای فرمان ایشتوویگو و قتل نوزاد )کوروش(، او را به 

را  طفل ،کودکجای قتل به چوپاناما  سپرد« تمیترادا»به نام  چوپانی
« میترادات»نماید. نام تربیت می در خانة خود مخفیانه بزرگ کرده و

تشکیل شده است. میترا یا مهر، « داد«+»میترا»از دو بخش  (میتراداد)
و از تر نیز گفته شد، ایزد نگهبان و نگهدار خورشید گونه که پیشهمان

در کنار اهورامزدا و ایزدبانو آناهیتا،  مهر. زدان آریایی بودترین ایمحبوب
، دادندرا تشکیل میآریایی قدیمیِ تثلیث خدایان معظم در باورهای 

های اردشیردوم هخامنشی در شوش و همدان، نام این ای که در کتیبهگونهبه
ای بود هانداز ها بهدر باور آریایی منزلت مهر .5سه خدا در کنار هم آمده است

و  گشتقلمداد میبعد از نوروز، جشن مهرگان  جشن ایرانیِ ترینبزرگ که
بزرگداشت مهر و استغاثه از او برای در امان  دره جشن چلّساله همچنین همه

استرابون در مورد  .گردیدبرگزار می، یرووپیشماندن از سرمای زمستانِ 
 گزارش کرده است:چنین اهمیت مهر و جشن مهرگان 

                                                            
  1379پتروویچ،  -1

  1387گرین، لنسلین -2

  1399اسمیت،  -3
4- The Holy Bible, 2015: Book of Exodus 

 1/396تا: پورداوود، بی -5



 47                                                                   ایران در زمان پادشاهی کوروش 

مهرگان(،  ساله ساتراپ ارمنستان در جشن میتراگان )=همه»
پیشکش  ،اسب ورزیده را برای شاهان هخامنشیکره هزاربیست

 1«فرستاد.می

گوید که به نقل از گزنفون می در باب اهمیت ایزد مهر، پورداوود
خوردند و سپس به نقل از سوگند می میتراپادشاهان هخامنشی همواره به 

که  کردورده است که داریوش به یکی از زیردستان خود امر پلوتارک آ
در  بود که جاتا آناهمیت مهر  2.بهراسد میتراراستگو باشد و از خشم 

بخشی از  که وجود دارد ایزداین یک یشت کامل در ستایش  ،های اوستایشت
 :آن چنین است

 -گویان استکه دشمنِ دروغ-ای گسترده همهر، دارندة دشت»
از شان هایرا که جنگاوران در پشت اسب همو]...[ ستاییم. را می

 و پیروزی در نبردها با دشمنانِ برندمینماز  اشبرای خشنودی
 3«نمایند...جوی بداندیش را از وی درخواست میکینه

به که  چوپانی -« مهرداد»و یا تلفط جدیدتر آن: « میتراداد»نام بنابراین 
. باشدمی« ارمغانی از مهر»به معنای  -رش دادزعم هرودوت، کوروش را پرو

معنای ها در ایران باستان بسیار رایج بود. برای نمونه: تیرداد )بهگونه ناماین
و  (4اسفند بانویدمعنای ارمغانی از ایزسپندداد )بهاد تیر(، زارمغانی از ای

  .ندن بوداز اسامی رایج ایرانیا (5آتش/معنای ارمغانی از ایزد آذرآذرداد )به

                                                            
 58: 1383استرابون،  -1

 401-1/400تا: پورداوود، بی -2

 (45: 1397)انصاری،  11و  10، بند 3ردة ، کَها، مهریشتاوستا، یشت -3

باشد، نام ایزدبانوی نگهبان زمین بود. سپنددات بعدها و اسفند که شکل کهن آن سپندارمذ می -4

 طیف زبان به اسفندیار تبدیل شد.در روند تل

 .آذر، ایزد نگهبان آتش بود. در باور ایرانیان، آذر پسر اهورامزدا و اسفند دختر اهورمزدا بودند -5
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صورت شفاهی از ایرانیان گمان داستان تولد کوروش را هرودوت بهبی
 درخواندةکه در این داستان به نوعی پ« مهرداد»یا « میتراداد»شنیده بود. 

 ای داستانیرا بزرگ کرده است، درواقع باید اشاره ویو  معرفی شدهکوروش 
ند. اهدانستر میدة ایزد مهپروربه این باور باشد که ایرانیان، کوروش را دست

د ایزود، جایی که هرودوت با باورهای دینی و فرهنگی ایرانی آشنا نباما از آن
 ایتن رودر ای پدرخواندة کوروش در جایگاهمهر را انسان فرض کرده و او را 

 است. معرفی کرده

« گاوچرانی»همچنین در متن هرودوت آمده است که میتراداد به شغل 
بسیار مهم است چرا که در آیین مهرپرستی نیز  یاین موضوعمشغول بود. 

های مربوط مهر و گاو در تمام روایت تصادمای دارد و گاو جایگاه بسیار ویژه
 .1است قابل مشاهدهبه این اسطوره، 

های هرودوت را موقتا گفته بررسیجا برای بازکردنِ مطلب، در این
ندة که دربرداررویم میدیگری خی کنیم و به سراغ منبع تاریمتوقف می

 داستان تولد کوروش است: تاریخ کتزیاس.

و دربار  ها در ایرانبود که سال مورخ یونانیپزشک و  2اسیکتز
تاریخ ایران  مطالبی دربارةزیست. او پس از عزیمت از ایران، می هخامنشیان

های هرودوت و است که کامال با نوشته تحریر کردهزندگیِ کوروش  و
هایش را ادعا داشت که نوشته کتزیاسهای هخامنشیان در تضاد است. یبهکت

های هخامنشی و همچنین نامهدرباری نظیر سال رسمیِ بر پایة منابعِ

                                                            
 به بعد. 91: 1383ورمازرن،  -1

در زمان پادشاهی اردشیردوم  از خویشاوندان بقراط بود و نگار و پزشک یونانی کهتاریخ -2

( میالدازپیش 398تا  415سال )از  17مدت زشک شخصی ملکه پروشات، بهعنوان پهخامنشی، به

او پس از مراجعت از ایران و بازگشت به وطنش، به نگارش تاریخ ایران . زیستدر دربار هخامنشیان 

 و هند اهتمام ورزید.
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های او پس از های شفاهیِ ایرانیان نوشته است. اما تقریبا تمام نوشتهداده
  1نماید.مقایسة با دیگر منابع تاریخی، نادرست جلوه می

 هایشاز شنیدهدر ایران،  یشکتزیاس در طول دوران زندگی خوا ظاهر
با  . اما به علت ناآشناییبودکرده  بردارییادداشت ،تاریخ ایران پیرامون

از آب هایش اغلب اشتباه و نادرست ایرانیان، برداشتفرهنگ و تاریخ و زبان 
در برجستة داریوش بزرگ پس از مشاهدة نقش. برای نمونه او آمددرمی

کرده و از  ثبت به اشتباه آن را متعلق به سِمیرامیس ملکة آشور بیستون،
های اطراف کتیبه را و نوشته دانستهجایی که خط میخی پارسی را نمیآن

اما امروز  !است آورده، متنی جعلی ساخته و در کتاب خود توانسته بخواندنمی
تیبة که متن ک است گردیدهکه خط میخی رمزگشایی شده، مشخص 

 2!ندارد ،چه که کتزیاس نوشتههیچ ارتباطی با آن ،بیستون

او ، گفته شدگونه که همانکل رد کرد. های کتزیاس را نباید بهاما نوشته
کوشیده است تا مطالب تاریخی را مکتوب نماید اما به دلیل ناآگاهی از زبان 

باهات را این اشتدچار اشتباه شده است.  ،حقایق درکو فرهنگ ایرانی، در 
ای نمونههای او را کنار نهاد. توان اصالح کرد و نباید به راحتی همة گفتهمی

کوه بیستون را که در زبان  وی دیگر از اشتباهات سهوی کتزیاس آن است که
« 4مکان مقدس زئوس»، 3باشدمی« جایگاه خدایان»معنای پارسی باستان به

در  خطاکرانة دجله قرار داشت، بهکه در  نام نهاده و نینوا پایتخت آشور را
نباید  کنیم کهمیتاکید  دیاکونوف وا باآهم لذا کرانة فرات ثبت کرده است.

 5.گرفتنادیده کامال  راهای کتزیاس نوشته

                                                            
 28-27: 1345، اکونوفید -1
 29همو:  -2
پسوند مکان « ستان»به معنای خدا و « بغ»د. شنامیده می «بغستان»بیستون در پارسی باستان  -3

 : مدخل حرف ب(1377)دهخدا،  .باشدمی
 ترین خدا در میان خدایان یونان باستان و فرمانروای کوه المپ است. زئوس، بزرگ -4
 33، 32، 29: 1345، اکونوفید -5
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 هخامنشی، کورش دوران کودکی و نوجوانی شرح داستانکتزیاس در 
  :گویدمیچنین 

از قبیلة  1آتراداتِس بضاعت به نامبی فردیپسر  کوروش»
گاهی دزدی و راهزنی  ،نواییبود. آتراداتِس از سر بی 2آماردها

عنوان کوروش در جوانی به کرد. مادر کوروش نیز بُزچران بود.می
مشغول به کار شد.  -مادها سلسلة شاه-ایشتوویگو رُفتگر در دربار 

مرور دلیل شخصت مستحکم و کوشایی که داشت، بهسپس به
در این زمان  رسید. 3یبُدد سال بعد، به مقام مِیپیشرفت کرد و چن

مادرش خوابی دید که معبّران آن را به پادشاهی کوروش در آینده، 
 4«..تعبیر کردند.

ما است. در نگاه اول، کامال با روایت هرودوت در تضاد ا روایت کتزیاس
 هر دو روایتان می کم دو شباهت اساسیدست تر به آن بنگریم،اگر دقیق

  کنیم:اهده میمش

ر است. د (گاوچرانچوپان ) ،در روایت هرودوت، پدرخواندة کوروش -1
 (بزچرانی) چوپانیبه  باشد کهمی مادر کوروشاین روایت کتزیاس، 

 است. شده مشغول 

کوروش را  ، پادشاهیِدر روایت هرودوت ایشتوویگو در خواب -2
داد  سبتکوروش ن در روایت کتزیاس، این رویا به مادرِ بیند.می

 شده است. 

                                                            
1- Atradates 

. (211، 10، 5: 1384ند )هرودوت، چندان متمدن نبودظاهرا ها که گرد از پارسای بیابانقبیله -2
(. با آماردهای 331: 1383استرابون نیز آورده است که آماردها مردمی راهزن بودند )استرابون، 

 ساکن در طبرستان و آماردهای ایالت پارت اشتباه گرفته نشود.
 دار مخصوص شاه.شراب -3

4- Ctesias, 2010: 159-172 
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دهد که هم هرودوت و هم کتزیاس پس از شنیدن این نشان می
گونه که های شفاهی از ایرانیان در باب زندگی کوروش، ماجرا را آنروایت

 اند. ریر درآوردهاند، به رشتة تحخود درک کرده

ه نکه وی کوروش را  جاستآنس، ترین بخش از روایت کتزیااما مهم
نامد. می« سآتراداتِ»، که پسر مردی به نام شل نوادة هخامناوپسر کمبوجیة

 پارسیبه  مجدداًیونانی نوشته است را گونة کتزیاس بهاگر این نام که 
واجه م« ارمغانی از ایزد آذر»معنای به «آذرداد» ایرانیِبا نام  بازگردانیم،

 . شویممی

 هرود. بان ان باستآذر، ایزد نگهبان آتش و پسر اهورامزدا در باور ایرانی
زار جشن آذرگان برگ اه،در روز نهم از آذرم داشت این ایزدبرای پاسساله، 

گرایی تا مهرپرستی سال ایرانی از زروانآتش در تمام باورهای کهن. گردیدمی
سوی ها به عنوان قبله، بهعنصری مقدس است که آریاییچنان و مزدیسنا، 
یزد ایق به آتش )و متعاقب آن احترام عم خواندند. همین توجه وآن نماز می

نِ یرانیایگراآذر( بود که باعث شد تا پس از اسالم، مسلمانان به زرتشتیان و د
 . بدهندپرست غیرمسلمان، لقب آتش

دو آذر خدای آتش و مهر خدای خورشید، جدای از این موارد، میان 
ن شباهت تا ای. «یگرمابخش» و «روشنایی»مشترک نیز وجود دارد: ویژگیِ 

گانة خود را جاست که در شرع زرتشتی، زرتشتیان نمازهای روزمرة پنجآن
حتی  1های آتش.سوی شعلهتوانند به سوی خورشید بخوانند و هم بههم می

از داوران روز کار بوده و هم مهر و آذر نیز آریایی در باورهای اساطیریِ
ردة نخستِ از کَ 3ا، بند در اوستبار نیز یک و 2اندشدهقلمداد رستاخیز 

 اند:مهریشت، این دو نام در کنار یکدیگر آمده

                                                            
 118: 1387خورشیدیان،  -1

 113-112: 1369ن، بندهش -2
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شکن کسی که پیمانهای گسترده، به آنمهر، دارندة دشت»
در باشد، اسبان تیزتک خواهد بخشید و آذر پسر اهورامزدا، وی را مَ

 1«.راه راستی، یاری خواهد دادگام برداشتن در 

 پروردة مهر و کتزیاسکوروش را دستاما دلیل این تفاوت که هرودوت، 
 او را پسر آذر قلمداد کرده است، چیست؟ 

: گرددها بازمیاین تناقض به راویانِ داستانیک احتمال این است که 
ه دانستفردی که داستان را برای هرودوت نقل کرده، کوروش را مهرپرست می

شته دا بیشتری آذر ارادت ایزد و فردی که ماجرا را برای کتزیاس گفته، به
 . است

به مطالب  گرفته از اعتماد بیشتری است کهنشات اما احتمال دوم
باور  که گونه برداشت کنیماین یمتوانمی داریم. هرودوت نسبت به کتزیاس

سهوا کتزیاس  عمومی ایرانیان در آن دوران همان است که هرودوت آورده و
جای میترادات )مهرداد( به باهبه اشت آتراداتِس )آذرداد( را شده و خطادچار 

ها پس از خود را سال خیکتاب تار اسیخصوص که کتزبه .ثبت کرده است
نیز  یاحتمال وجود دارد که در نگارش اسام نینوشت و ا مراجعت از ایران

این پریشانی در  و اشتباه شده باشد. یدچار فراموش ،همچون ثبت رویدادها
نمونة دیگر یکختلف مشاهده شده است. های کتزیاس بارها به طرق منوشته

 شود:مشاهده می در همین ماجراهای مربوط به کوروش از این اشتباهات
و فقیر که از ناچاری به دزدی  یابتدا آتراداتِس پدر کوروش را فرد کتزیاس
گویا این مطلب را  صفحات بعدیکند اما در معرفی می بود روی آوردهراهزنی 

متنفذ بزرگ و و فردی را فرمانروای ایالت پارس تِس آترادا و کردهفراموش 
 2!نمایدمیعنوان 

                                                            
 1/425تا: ، بیپورداوود -1

2- Ctesias, 2010: 159, 162 
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وش، کننده کوراما احتمال سوم این است که آذرداد نه نام پدر یا تربیت
توجه، لببسیار مهم و جا که نام اصلی کوروش بوده است. درمورد این موضوعِ

 گوید:استرابون می

س از نشستن بر بود. اما پ 1آگراداتوسنام اصلی کوروش، »
 2«تخت پادشاهی، نام سلطنتی کوروش را برای خود برگزید.

، ردانیمی برگکتاب استرابون به پارس یونانیِآگراداتوس را نیز اگر از متن 
و در  «آذر» شکل قدیمیِ واژه« آگرا» .شویممواجه می« آگراداد»با عبارت 

تلفظ « گراخ»است. همین واژه است که امروز به صورت  پیوند با آتش
ن ده است و ایبو« آذرداد». لذا نام اصلی کوروش به زعم استرابون، گرددمی

 در این مورد در هنگام نگارش کتاب خود،کتزیاس  احتماال دهد کهنشان می
داد جای میترابهرا به اشتباه دچار خطا شده و آذرداد، نام اولیة کوروش نیز 

 . ه استثبت کرد شد،فرض می کوروش دهندةکه پرورش

به « کوروش» جا برای درک بهتر موضوع، باید ببینیم که خودِ نامدر این
نگارنده،  بنابر نظر. اما وجود داردچه معناست؟ در این مورد نظریات مختلفی 

نوع دیگری از « کور»تشکیل شده است. « وَش«+»کور»کوروش از دو بخش 
)خور+شید( « رشیدخو»است که ما امروز به آن « هور»و « خور»ادای واژة 

جا با خورشید دارد. در این ی، نام کوروش پیوند مستقیملذا. 3گوییدمی
. لذا باشدمینیز صفت شباهت « وَش»خورشید و  شکل قدیمی« کور»
برگزیدن نامی منتسب . تفسیر کرد« مانند خورشیدبه»توان می را «کوروش»

خوبی ص کوروش، بهبه ایزد مهر به جای نامی منتسب به ایزد آذر توسط شخ
 از ارادت وی نسبت به ایزد مهر حکایت دارد.

                                                            
1- Agradatus 

2- Strabo, 2014: 3/136-137 

شناسی، در لغت« خورشید» دقیقباشد و معنای می« خور»صفتی برای « شید»در این عبارت،  -3

 است.« خورِ درخشنده»
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از یک  ،ترتر و دقیقبرای بررسیِ به ،گیریِ نهایینتیجهپیش از باری، 
 گزنفون.نامة کوروشاستفاده کنیم:  توانیممی نیز دیگر  قدیمیِمنبعِ

اختصاصا نامه، کسی است که در کتاب کوروششاگرد سقراط و  گزنفون
توان یک . اما او را نمیپرداخته استنامه کوروش بزرگ زندگیشرح به 

تا نگار صرف دانست. گزنفون بیشتر یک فیلسوف و معلم اخالق بود تاریخ
 در توصیفِ هایشاندیشه نیز در جهت نمایشِ نامه راو کتاب کوروش ،مورّخ

ارد گونه دحالتی داستان ،در کلاین کتاب آرمانیِ سیاست، نوشته است.  نوعِ
جا که ، تا آنشودو خطاهای تاریخی و جغرافیایی بسیاری در آن دیده می

با رویدادهای مربوط به  1اولبسیاری از رویدادهای مربوط به کوروش
 2.اندترکیب و تخلیط شد -شانهای نامدلیل شباهتهب -بزرگ کوروش

رانیان که گزنفون مدتی را در آناتولی در میان ایدلیل آنحال بهبا این
نباید  ،سپری کرددرون فالت ایران  درنیز  چند سالی را وقایعیزیست و طی 

 نامه،تاب کوروشبخشی از ک درسادگی گذشت. وی از کنار کتاب او به
ة کرانشماجرایی دربارة چگونگیِ تقدیم قربانی به خدایان توسط کوروش به 

 :ین استخالصة آن چنکند که نقل می هایش در میادین نبردپیروزی

شان با رعایت احترام در هر دو طرف پارسیان و متحدین]...[ 
های بزرگ کاخ باز شد. چهار . کمی بعد دربه بودندایستاد مسیر

هایی که قرار بود به اسب ]...[ پس از آن بیرون آمدند. نرردیف گاو
 یک ارابةقربانی شوند، در حرکت بودند. در ادامه،  خورشیدافتخار 

سفیدرنگِ  ارابة  ،آن سرو پشت نمایان شدها ر پشت اسبپر از گل د
های هایش با پارچهو سپس یک ارابة دیگر که اسب خورشید

در پشت این  رنگ، تزیین شده بودند، دید شدند.مخملیِ سرخ
ها را در دست داشتند، گام ای از مغان که آتشدانها، دستهارابه

                                                            
 پدربزرگ کوروش بزرگ -1
 اشتباهات گزنفون آن است که ایالت گرگان را همسایة آشور دانسته! برای نمونه، یکی از -2
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ای بسیار سوار بر ارابهکوروش با تاجی زرین،  سپسداشتند. برمی
 [ 1]...هویدا گردید.  مجلل

 2مقدسپس از طی مسافتی، به محوطة این گروه بزرگ، 
، به در جهان شانهای بزرگبه شکرانة پیروزیرسیدند. سپس 

با  ،زمینو برای  خورشید درخشانو به افتخار  زئوسدرگاه 
 3«...ها را قربانی کردندگاوها و اسبراهنماییِ مغان، همة 

گوید که قرار است هایی سخن میاز اسب این بند گزنفون ابتدای در 
بة ارا»یک  قربانی شوند. او سپس در ادامه از همراهیِ« خورشید»برای 

ین موضوع بیان اکه نمادی از ارابة خورشید است. راند میسخن « درخشان
 یدخورش، ترین باورهای آریاییبنابر کهنر مهم است زیرا بسیا توسط گزنفون

 میترارود و مین آسماهرروز از مشرق به مغرب  ای درخشان،ارابهسوار بر 
 گوید:ردة چهارم مهریشت میاز کَ  13بند . نگهبان و نگهدار اوست

 دِیخورش دنِیاز دَم شیکه پ است یونُیم زدِیا نْینخست مهر»
که  یکس نی. نخستدیآمیرز کوه برفراز الب از اسب،زیجاودانة ت

آورد. آن مهرِ میسربر با،یاز فرازِ آن کوهِ ز ن،یزرّ یورهایبه ز آراسته
 4«.نگردمی یرانیا یهابر همة خانمان جااز آن ارتوانایبس

                                                            
دلیل جالب توجه بودن آن و توصیف جامة ادامة توصیفات گزنفون مرتبط با بحث ما نیست اما به -1

 سلطنتی کوروش و خاندان هخامنشی، بد نیست آن را مرور کنیم:
نس پادشاهان از ج او ردایی به رنگ سفید و بنفش بر تن داشت که مثل همة»

یِ او، ادشاهمخمل بود و یک جبّة ارغوانی بلند نیز بر دوش انداخته بود. برروی تاج پ
نمونه از آن را بر شد که هر یک از اعضای خانوادة شاهی نیز یکدیهیمی زرین دیده می

اصلی  مشخصةنیز زمان زندگی گزنفون(  )= روی سر خود داشتند. این دیهیم تا امروز
 «سلطنتی ایرانی است. خاندان

 آتشکده یا مهرابه )؟( -2
3- Xenophon, 2009: VIII: C3, 11-12-13-24 

 46: 1397انصاری،  -4
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 های اولیةسده اروپاییِ مهرپرستانِ ارابة خورشید یا گردونة مهر در باور
 میالدی نیز وجود داشت:

او بود، گ آخر که ترکیبی از گوشت و خونِ پس از صرف شامِ»
 1«سمان عروج کرد.میترا سوار بر گردونة خورشید شد و به آ

ها به نیت گوید که گاوها و اسبدر انتهای این ماجرا، گزنفون میباری، 
زئوس که در باور یونانیان  قربانی شدند.« زمین»و « خورشید»، «زئوس»

کار ا بهجای اهورامزدیا به جا طبیعتاً ترین خدای خدایان است، در اینمعظم
بانی کردن برای زمین قرهمچنین مقصود از  .2جای زروانرفته است و یا به

سپندارمذ( ایزدبانوی نگهبان زمین  =قربانی برای اسفند )انجام  محتمالً نیز
 بوده است. 

)ایزد  گونه که در متن مشخص است، مقام و منزلت خورشیداما همان
دا/زروان( و زمین )ایزدبانو اسفند( بیش از زئوس )اهورامزمهر( در این مراسم 

تا  اندنیز تدارک دیده« ای درخشانارابه»ها، برای او بر قربانیاست. چه افزون
ای که مشخصات آن با ارابة حرکت خورشید در آسمان را تداعی کنند. ارابه

های باستانی که از و نگاره توصیف شده متون کهن ایرانیکه در  یخورشید
 این ، شباهت دارد. مجموعدست آمده استهای اروپایی بهابههای مهرخرابه
زروان و اسفند شتر ایزد مهر نسبت به اهورامزدا/دهندة اهمیت بینشان موارد

  .در منظر کوروش است

                                                            
/ مسیحیان روایت شام آخر مسیح و عروج وی به آسمان را از همین  124: 1383ورمازرن،  -1

روم، آیین مهرپرستی در عنوان دین رسمی اند. تا پیش از اعالم مسیحیت بهروایت مهر، اقتباس کرده

 سرتاسر اروپا پراکنده بود و بسیاری از باورها و مناسک مسیحی، برگرفته از آیین ایرانی مهر است.

ها عقیده بر این بود که طور سنتی در میان آریاییبه«. زمان» یخدا و ییایآر زدانیا نیتراز کهن -2

 ییایآر انِ یاد یباورها نیترکهنزروان، از  به اعتقاد اهورامزدا و اهریمن فرزندان زروان هستند.

ها، یا به قول غربی« گراییزروان»ای که یک شاخه از ادیان باستانی آریایی، گونهگشت، بهقلمداد می

 نام داشت.« زروانیسم»
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تواند در این مورد شناسی نیز میجدای از موارد یادشده، دانش باستان
درگاه ورودی آرامگاه  باالی در شکلدر بخش مثلثی حساس ما را یاری دهد.

ل زیبا با تشتشع نور در اطراف آن وجود تصویری از یک گُاز قدیم کوروش، 
ل و ، این گ1ُدیوید استروناخ شناس اسکاتلندیباستان که بنابر نظریه داشت

 12. بخش داخلی این گُل دارای بودنمادی از خورشید  ،آن دورِ هالة نورِ 
شود. سپس الیة بیرونیِ دیگر دیده می گُلبرگ 24گُلبرگ و در پیرامون آن 

           :گُل، با یک هالة نامنظم شبیه به تشعشع نور خورشید تزیین شده است

   

                                                               2 

 

 

 

 

روش ت کواگر نظریة استروناخ را بپذیریم، این نیز دلیل دیگری بر اراد
 تواند باشد.ید مینسبت خورش

                                                            
1- Stronach, 1971: 155-159 

د برروی کاغذ و هالة نور آن را عینا استروناخ پس از بازدید از پاسارگاگُل این نقاشی  -2
های قبل و با نابود شدن سنگی در طی سدهگُل کشیده است. شوربختانه نیمة باالیی این 

که در باالترین نقطة آرامگاه قرار داشت از بین رفته بود و استروناخ تنها به نیمة پایینی آن 
را  سازی از نیمة پایینی، توانست تصویر کامل گُلروی با قرینه. از همیندسترسی داشت

خورشیدی از دست  1388نیمه نیز در سال وبازسازی نماید. بدبختانه همین نگارة نصفه
رفت. در آن سال به دلیل مرمّتِ غیراصولیِ دولتِ وقت، نیمة پایینی این گُل نیز که بیش از 

قرن استوار در باالی آرامگاه کوروش نشسته بود، تخریب شد و امروزه هیچ اثری از آن  25
 (.1388نده است )شکوه میرزادگی، باقی نما
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در  بگذاریم را گزنفون هاینگاره و یادداشتاگر این المجموع، حیثمن
 ،ها را نقد کردیمتر آنکه پیش و استرابون کتزیاس هرودوت، هایکنار گفته

با تردیدی توانیم را مدنظر داشته باشیم، می« کوروش»و همچنین معنای نام 
در دین و آیین کوروش سرانجام به  اعالم کنیم که ابهامنزدیک به یقین، 
 بود.« مهرپرست»یک کوروش  پایان رسیده است:

این سکوتِ  اما در هنوز قابل نقد هستندهرچند که دالیل ذکر شده 
کلیدهای شاه این، درمورد مسئلة دین کوروش گستردة منابعِ باستانی

با ظنِّ قوی، بر توانند باشند که می و قابل اتکّایی دالیل نسبتاً محکم پراکنده،
  . نظر داشته باشیمبودن کوروش، اتفاقمهرپرست
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یکی از معجزات تاریخ آن است که »
کوروش در عصر خود، یگانه پادشاه تمام 
جهان گردید و بر همة مردمانِ ساکن در 

شدة آن دوران، فرمانروایی جهانِ شناخته

 1«.کرد

 

 بررسی منابع تاریخی

 

گ، یخ ایران در زمان پادشاهی کوروش بزرمنابع ما برای شناخت تار
 محدود است. این منابع شامل موارد زیر هستند:

 .منشور کوروش -

 .کوروشو  رویدادنامة نبونائید -

 .نی نظیر هرودوت، کتزیاس و گزنفونآثار مورخان یونا -

 .عتیقکتاب عهد -

رودان و شرح ح بابلی در میانالواهای پراکنده و کوتاه از گزارش -
 های هخامنشی.بة بیستون و دیگر کتیبهکتیوقایع 

دیودور  و 2استرابون رومی همچون یونانی و همچنین برخی از مورخان
از قبیل  اسالمیمورخان و  4، مورخان ارمنی نظیر موسی خورنی3سیسیلی

                                                            
 222: 1392موالنا ابوالکالم آزاد،  -1
 و صفحات دیگر. 317، 33، 32: 1383استرابون،  -2

3- Diodorus of Sicily, 1989: 1/463 
 102-101: 1380موسی خورنی،  -4
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و  5خلدونابن ،4مسکویهابن ،3، مسعودی2، حمزه اصفهانی1ابوریحان بیرونی
در  اند.بزرگ و زندگانی او، اشاراتی داشته دیگران، در آثار خود به کوروش

ثبت  «قورش»و  «کورش»های برخی از منابع عربی، نام کوروش به صورت
 شده است.

 همین معدود قراردادنبا کنارهم حتی باوجود کمبود منابع، ذالک،مع
توان تا حدود زیادی به بازسازی تاریخ ایران در زمان الذکر، میاسناد فوق
 کوروش اقدام کرد. فرمانروایی

ها ق آنبا تطبیاین منابع در عین پراکنده بودن، مکمل یکدیگر هستند و 
 توان به تصویری نسبتا جامع از کوروش و تاریخ، میشانگذاشتنو کنارهم

 پادشاهیِ وی، دست یافت.

*** 

                                                            
 23: 1386ابوریحان بیرونی،  -1
 91و  38: 1346حمزه اصفهانی،  -2
 606و  225و  1/211: 1382مسعودی،  -3
 1/80: 1369مسکویه، ابن -4
 1/113: 1383خلدون، ابن -5
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تا به امروز باقی مانده در میان منابعی که در باب زندگانی کوروش اما 
معروف است و « منشور کوروش»که به « ستوانه گلی بابلا»است، یکی 

از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  ،«کوروشو  بونائیدرویدادنامه نَ»دیگری 
مرد »موسوم به نگاره همچنین چند کتیبة پراکنده و یک سنگ هستند.

ها در پاسارگاد نیز از دوران زندگانیِ وی باقی مانده که تفسیر آن« بالدار
  ند به شناخت بیشتر تاریخ باستان کمک نماید.توامی

 هابرده از این منظر است که آنهای ناماهمیت واالی این الواح و کتیبه
روی از همیناند، نبشته شده یا نزدیک به آن در زمان زندگی کوروش

اول برای آگاهی از زندگی کوروش و عنوان منابعی مرجع و دستبهتوانند می
  .گیرندزمان حکومت وی، مورد استفاده قرار  تاریخ ایران در

م یار مهتاریخی بس اسناداین  کامل کتاب دربردارندة متناین در ادامه، 
 .باشدمی
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 منشور
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 منشور کوروش

 درآمدپیش

 

 ،ل پختهکه برروی گِ باشدمی شکلایمنشور کوروش، لوحی استوانه
 538وش به بابل در سال این لوح پس از ورود کورحکاکی شده است. 

 شته شد. بازمیالد، نپیش

بخش نخست آن  :استوانة منشور کوروش از دو بخش تشکیل شده است
د شرح تاریخ بابل پیش از ورود کوروش به این منطقه و سپس نحوه ورو

بخش  تحریر یافته. از زبان رویدادنگارانِ بابلیباشد که کوروش به بابل می
تن خطابة مدربردارندة  خش این لوح تاریخی است،ترین بکه مهم اما دوم

 . باشدکوروش پس از ورود به بابل و فرمان عفو عمومی وی می

 است. دی( نوشته شدهنو )اَکِه به زبان و خط میخی بابلیمتن این استوان
 باشد.می متریسانت 11آن  یو پهنا مترسانتی 22٫86استوانه  نیا یدرازا

 هایمیالدی در جریان حفاری 1879ر سال کوروش د استوانه منشور
شناس بابل، توسط هرمزد رسام، باستان حدود شهر باستانی شناسی درباستان
بعدها و  و سپس به موزه بریتانیا منتقل گردید.کشف  تبار بریتانیاییآشوری

بابلی  الواحای در مجموعهشدهمیالدی، قطعة گِلیِ شکسته 1970در سال 
پس از  .قرار گرفته بود لییدانشگاه ختیار پژوهشگران ا شد که در دایپ

قسمت بخشی از  آن که قطعة فوق، شد، مشخص این قطعهخوانش متن 
از  و استوانه( است 45تا  36شدة استوانة کوروش )شامل سطرهای شکسته



  های کوروشکتیبه                                                                                  64

تا متن منشور  صورت امانت به موزه بریتانیا تحویل داده شدبهزمان، آن
  .یکپارچه باشد

سنت »تاریخ پادشاهان آشور و سپس بابل، سنتی رواج داشت که به در 
مشهور است. به درازای هزار سال، دبیران و کاتبان آشوری و « رویدادنویسی

ترین رویدادهای سال گذشته را بر روی الواح بابلی، در پایان هر سال، مهم
 1اهای مهمبرخی از بن هاییا در پایه نوشتند و در کتابخانة سلطنتیگِلی می

گذاشتند. در این سنت قدیمی، پادشاهان به ثبت به یادگار باقی می
ها و ساز معابد و کاخوها، ساختتبارنامه خویش، شرح جنگنسب و واصل

تا هم به حفظ تاریخ کمک کرده و هم نام  پرداختندمیدیگر اقدامات مهم 
 خود را جاودانه سازند. 

 ته وامة همین سنت آشوری/بابلی ساخاستوانة گِلیِ کوروش نیز در اد
شده از های شناختهاستوانة کوروش یکی از آخرین نمونهپرداخته شده است. 

 این چرا که پس از سقوط بابل و ضمیمه شدن ؛است تاریخی این سبک الواح
قد  سرزمین به کشور ایران، بابل دیگر هرگز به عنوان یک حکومت مستقل

ا پیش می تو سپس در تمام دوران اسال ساسانیان علم نکرد و تا پایان روزگار
 .بودزمین ناپذیر از خاک ایران، بخشی جداییاز تجزیة ایران در دوران قاجار

 1880خاورشناس بریتانیایی در سال  نسونیراول یهنربار نخستین
نو به انگلیسی ترجمه و در میالدی متن منشور کوروش را از میخیِ بابلی

 ابرهارد شرادر ،. ده سال بعدکردمنتشر  «ییایآس ینتانجمن سلط»نشریة 
 1911مستشرق آلمانی، ترجمة دیگری از استوانه را به انجام رساند. در سال 

اقدام به ترجمة  سباخیوا شینریفرانتس هامیالدی، یک آلمانی دیگر به نام 
های . در طی سالنمودهای هخامنشی منشور کوروش و برخی دیگر از کتیبه

                                                            
 دادند.انجام می ها در آینده توسط فرمانروایان بعدیبه امید یافتن آن این کار را -1
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چند ترجمة دیگر نیز از این استوانه توسط پژوهشگران اروپایی به بعدی 
 برگر چاردیپاول ر توسط، هاترین ترجمه در میان آناما مهم انجام رسید

ای شدهمیالدی به ترجمة قطعة گِلیِ شکسته 1975در سال  انجام گرفت. وی
 ورزید.  اهتمامشده بود،  دایپ لییالواح دانشگاه که در مجموعه

ل و بابشهر  یِزیرخونفتحِ بدون یِچگونگشور کوروش، شرح من
ض به جلوگیری از تعر همچون:کوروش  دوستانةانسان یهافرمان

تعرض به دمع ،ینید یاعالم آزاد شده،بیمعابدِ تخر یبازساز غیرنظامیان،
ین باشد. امیو...  یعموم راز کشتا یری، جلوگمردمان سِ یجان و مال و نوام

ها زی در جنگدر دوران باستان، پیرو. ندبود رینظیدر زمان خود بها فرمان
 مغلوب بود و شاهان یهانیو چپاولِ سرزم قتل و تعرض و شکنجهبه منزله 

کردند؛ ها حکاکی میرحمی خود را بر کتیبهو بی باستان با افتخار، قساوت
یگزین بار، منش انسانی و اخالقی را جاکه کوروش برای نخستینحال آن

 خوی ددمنشانة مرسوم کرد. 

، شاهی از خزانة با استفاده دستور داد تاپس از ورود به بابل،  کوروش
ان هتک حرمتی که به خدایان بابلی در دورمعابد بابل بازسازی شده و 

ه از را ک ودیانیهی. او همچنین وارد آمده بود، جبران گردد نَبونائیدحکومت 
ر جریان یورش وی به دشاه بابل  نبوکدنَصَرتوسط میالد ازپیش 597سال 

را  دکونت داده شده بودنسدر بابل  شده و به اجباراورشلیم، به اسارت گرفته
 آزاد کرد تا به سرزمین خود بازگردند. 

 ح آنبه دلیل این سلسله اقدامات کوروش که در این استوانة گِلی شر
 نخستین»عنوان  پژوهشگران از منشور کوروش بهعموم بیان شده است، 

 کنند.یاد می« منشور حقوق بشر در تاریخ
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شی و ، در هنگام مطالعة آن به عالئم نگارمنشوربرای درک بهتر متن 
 توضیحات زیر توجه داشته باشید:

 

های کتیبه ها و خرابیدهندة شکستگیها، نشانچیننقطه -
 خواندن هستند.و واژگان غیرقابل

اژگان و جمالتی هستند که در متن عبارات داخل ] [، و -
دیده اما براساس حدس و گمان و با توجه به اصلی آسیب

 اند.محتوای کتیبه، بازسازی شده

جمالت داخل ) (، عباراتی است که در متن اصلی کتیبه  -
 وجود ندارد اما برای درک بهتر مطلب و فهم بهتر جمالت

 ام.افزوده لوح ، به متنزبانبرای مخاطب فارسی
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 متن منشور کوروش

 1بخش نخست

 

که  ن،زمی و هاآسمان ةهم خداوند، 3هنگام که مر[دوک]آن 2(01)
 لگدکوب )؟( راخود دشمنانهای سرزمین.. .................. .. )که( در........................

[ که].. ......... گسترده)؟(، شدان.............. با ....................................... (02) .کندیم
 پسر بزرگ................ ................................... (03) [،نگردمیجهان ]را  کناروشهگو
 گمارده شد. آن سرزمین فرمانرواییِبه  یاهی، فروما4وی

 )؟(شاهی] (دیئا)نبون ................................................................................. (04)
ساخت و بر 5اِسَگیلَه( از جعلی) یانمونه (50) بر آنان گمارد، یسا[ختگ

                                                            
 بخش نخست منشور کوروش، از زبان کاهنان بابلی نیایشگاه مردوک نوشته شده است. -1
 . ای منشور روی لوح میخی هستنداعداد داخل پرانتز، شمارة سطره -2
ترین خدا ترین و معظمرودان و بزرگیکی از خدایان قدیم میان(، Mardukمردوک یا مردوخ ) -3

اما در ، ها قرار داشتها و سپس آشوریتر مورد پرستش سومریبود. او پیش در میان خدایان بابلی
. به ها قلمداد گردیدافت و خدای نگهبان بابلیدست یجایگاهی واالتر از دیگر خدایان بابل بود که به 

و جانشین  ها( ایزد آبEnkiرودان، مردوک خدای آفریننده، فرزند انکی )ناباور اهالی قدیمی می
این خدای قدیمی ریشه در باورهای سومری داشته و نام او اغلب با (  بود. Anu)خدایان آنو خدای

میان  ترین پادشاه بابل، ازبزرگ (Hammurabi) حمورابیخورد. و آفتاب تابان پیوند می خورشید
مقام و  وی زمانرودان، مردوک را به عنوان خداوندِ نگهبانِ بابل برگزید و از همانخدایان میان

 . (Ringgren, 1974: 66) پیدا کرد هابابلیجایگاهی واالتر از دیگر خدایان در میان 
 .نائیدپسر ارشد نَبو Belshazzar زَرابِلش -4
 .استبزرگ مردوک  شگاهیاینام ن (Esagila) «اِسَگیلَه» -5
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 ییهانییآ (60) 2...........مقدس  هایمکان گریو د 1)شهر( اور برای از ...............
.......... ........................[ ...............آلوده یی]هاشکشیپ 3.آنان نبود ةستیکه شا

 (07) زیآمنت( ]اها[گستاخانه وو ) کردیم ییسرااوهیهرروز  .................. پروایب
ی هانیی. او در ]آداشتها( را بازمیروزانة )مردم به نیایشگاه یهاشکشیپ

... درون ......................................و[ ........... 4دست برد همیشگی، )به دلخواه خود(
 خدایان مردوک را از دل بیروناو ترس از خدای[. ساخت] برپا هانیایشگاه

 (.و نسبت به خدایان گستاخی ورزید) [کرد]

 داشتیروا م یبد ،5خویش سرزمینِروز به  هر( نَبونائید) (80)

رتگاه پبه  یشدنارها ن یوغی با را 6نش[مردما ةهماو ............................ ].........

 هایگالیه )پس از شنیدن(، انیخدا]در میان[  7لیاِنل (90) کشاند. ینابود

........ ...................................شد، و ............... نیخشمگ اریبس)از نَبونائید(  ،مردمان

 ،ه با همهم)به نشانة اعتراض( خدایان .  ................................. [را]آنان  سرزمین

به  [را 9آنان] 8او کهنیاز ا نیخشمگ (10) کردند، ترکرا  شانهاینیایشگاه

 )شهر( بابل وارد کرده بود. 

                                                            
1- Urها و ترین شهرهای سومریرودان. این شهر از مهم، از شهرهای باستانی در جنوب میان

 ها بود.اَکدی
 )؟( باشد« فرستاد»شاید واژة افتاده:  -2
های قدیمی بابل کرد که نوعی سنتهایی دینی، خالف اندازی بدعتیعنی نَبونائید اقدام به راه -3

 شد.اهانت به مردوک تلقی می
 گذاری در دین.اشاره به بدعت -4
 منظور شهر بابل است. -5
 یعنی مردمان شهر بابل و پرستندگان مردوک. -6
7- Enlilرودان بود. در اساطیر سومری و سپس بابلی، های میان، از خدایان قدیمی مورد باور تمدن

کار عنوان لقبی برای مردوک بهجا بهشد. اما در اینبادها و گهگاه خدای زمین قلمداد می اِنلیل ایزد
 رفته است.

 اشاره به نبونید -8
 اشاره به خدایان غیربابلی و بیگانه -9
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دلش برای [ ه،یبلند]پا مردوکِ [انیخدا لِ یانل]که( )چنین بود تا این

های مقدسی که چونان مکان ة( به همنگاهی بیافکند . )اومردمان بسوخت

سومر و  هاینیمردم سرزم)نگاهی بیافکند به(  و (11) ها گشته بودندویرانه

 همه بدبختی مردمان()از این دل ]او[ 1.ردگان شده بودنداَکد که همچون مُ

به  (برای یافتن راهی برای رهایی مردم از این بدبختی پسس. )آمدبه درد 

و دادگر  یشاه به این امید که (12) ،ها پرداختجستجو در همة سرزمین

 . را بیابد سند خویشمورد پ

 برگزید )یافت و او را(را  2نشانکوروش، شاه )شهر( اَ( سرانجام، مردوک)

( سپس چون او را شایستة پادشاهی بدید،، )را به زبان آورد وینام و 

 .نوید داد ،بلند یاو را بر همگان به آوا یِاریشهر

به  5شیهارا در برابر پا یماد لشگریانة )و( هم 4یگوت نیسرزم، 3او (13)
 سپرده او دستان به( مردوک) که را 6سرسیاهان مردم )آن( ةهم ؛درآورد زانو
کرد.  بر آن مردمان فرمانروایی ،یو راست یدادگر به)کوروش(  (14) ،بود

 7او های نیکویکُنش به است، مردمانش داردوستمردوک، که  خدایانخدای
گسیل بابل،  شهر یسوهب را فرمان داد تا 7)و( او (15) ستینگر با خشنودی

 (16) در کنارش گام برداشت. ،همراهیاور و همچون دوست و )خود نیز( . یابد
 هارودخانه هایکه شمارشان همچون آب (نیز بزرگ )کوروش یانلشگر

  .شدندروان  او در کنار شانافزارهایرزمدر  دهی، پوشندبود ناشمردنی

                                                            
 مرده شده بودند.یعنی پژمرده و دل -1
2- Anshanشد.زرگ، اداره میدرنسل توسط اجداد کوروش بای در ایالت پارس که نسل، نام منطقه 
 اشاره به مردوک -3
 ای باستانی در زاگرسمنطقه -4
 یعنی در برابر پاهای کوروش -5
 باشد. و همچنین مکران مردم ساکن در مرزهای جغرافیایی تمدن عیالم خطاب بهاحتماال لقبی  -6
 اشاره به کوروش -7
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 بابلجنگ و نبرد، به )شهرِ(  درگیرشدن در را بدون 1( او،)مردوک (17)
که  یشاه- دیئابوننَ، 2. اودیرهان ی( بابل را از سختگونهبدین کرد )و درون

 .به دست )کوروش( سپرد را -گستاخ شده بود

( )همة، سومر و اَکد هاینیسرزم (همة )مردمانِبابل،  انِمردم ةهم (18)
و را ااهای پ)و(  زدندزانو  )کوروش( در برابر  )شهر(،بزرگان و فرمانبردارانِ

و( ) بودهشادمان و  خشنوداو  یاز پادشاه )همة مردمان( ،باران کردندبوسه
  .درخشیدمی شانیهاچهره

به گویی  ،اشیاریرا که با  2خدایانخدای آن ،مردم شهر)پس(  (19)
با  ،مردمان را از بدبختی رهانیده بود)و( ه دیبخش [دوباره] یِ زندگ ردگانمُ

 .کردند یششادی ستا

                                                            
 اشاره به کوروش -1
 اشاره به مردوک -2
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 متن منشور کوروش
 1بخش دوم

 

ل، شاه منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه باب (20)
، شاه بزرگ، )اول(ةپسر کمبوجی (21) ة گیتی،د، شاه چهارگوشسومر و اَکِ

 بیرةن، شاه بزرگ، شا]ه شهر[ انشان، )اول(کوروشِ ة]شهر[ انشان، نو شاه
)که  جاودان یدودمان)از(  (22) انشان،]شهر[ ، شاه ، شاه بزرگ2شیپچیش

از فرمانروایی او خشنود  4و نَبو 3لکه خدایان بِ ؛اند(شاه )بودهپاد همیشه(
 کنند. یاد می خرسندیپاد]شا[هی او با از )و(  هستند

جشن  در میان (23) ،بابل بگذاشتم پای در )شهر( آسودگیگاه که با آن
 دلمردوک،  خدایانخدای. اورنگ پادشاهی بنشستمو شادمانی مردمان، بر 

 یایشن به پاس آن، هرروز به، )و( من مردمان بابل را با من همراه ساخت
  .پرداختم )مردوک(

پای به درون )شهر( بابل  آسودگیبا  بزرگ من، لشگریان (24)
های مردم( )به خانه ،و[ اَکد ]سومر سراسردر  نگذاشتم کسیمن . بگذاشتند

                                                            
 کوروش پس از ورود به بابل است. ةمتن سخنرانی و خطاب ةدارندبخش دوم منشور، دربر -1

مشهور « بشرمنشور حقوق»دوستانة کوروش در این بخش است که این لوح را به های انسانفرمان
 کرده است.

 .(Encyclopedia Britannica) پیش نیز پسر هخامنش بودچیش -2

و همچنین خداوند  خیزیباروری و حاصلهدار نگهبان و نگرودان. خدای از خدایان قدیمی میان -3
 ها، جایگاهی ویژه داشت.ها و سپس بابلیاو از قدیم در باورهای آشوری .نوشتار بود

4- Nabu ،.خدای خِرَد و پسر مردوک 
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 سراسر]شهرِ[ بابل و  کوشش کردم تا)من(  (25) .رازی کندددست
........ ...... برای مردم بابل .......در ایمنی و آرامش باشد [آن] های مقدسجایگاه

نهاده بود که  شانگُردهیوغی بر ، )نَبونائید( [خوا]ست خدایان وارونِکه 
 ند.نبود تة آنشایس

ر ز آن یوغی که با)و(  ها دادمآننوید روزهای نیکو را به )پس من(  (26)
این مردوک، از  خدایانخدای. ساختمشان رهای شان انداخته شده بود،گُرده
 او راکوروش، شاهی که  :به من (27) گشت )و( خشنود]نیک من[  کُنشِ

 مهربانی (28) ،همة لشگریانمو به[ ] پسر من،و کمبوجیه  دارد،گرامی می
 ا ستایشبایستیم و او ر برابرشدر  با خرسندیارزانی داشت، تا با آرامش، 

 . کنیم

 (29) اند،نشسته اورنگ فرمانرواییکه بر  پادشاهانی ةهم ،1اوبه ]فرمان[ 
، آنان که در 3تا دریای پایین 2، از دریای باالدر چهارگوشة گیتی

 4هایسرزمین اَمورپادشاهان ، )و( کنندزندگی میهای دوردست[ ]سرزمین
شان را به بابل آوردند و باج سنگین (30) آنان، ة، همهستند چادرنشینکه 

 . باران کردندزانو زده و پاهای مرا بوسهدر برابر من فروتنانه 

ن، اباِشنونهَ، شهر زَمقلمرو اَکد،  (31) آشور و شوش، های(شهر)تا  بابلاز 
دجله ی سو[آن ورجاوندگوتی، جایگاه]های  نزدیکیِمِتورنو، دِر، تا سرزمین 

جا از آنخدایانی را که  (32) ،ویران شده بود شانهاینیایشگاه گذشتهکه از 
انی همة مردم)و سپس( بازگرداندم. شان جاودانهای جایگاه، به رفته بودند

 بازفرستادم شانمکان زندگیدیگر به  بار پرستیدند را نیزکه آن خدایان را می

                                                            
 مردوکاشاره به  -1
 .دریای مازندران( دریای کاسپین )= -2
 فارس_خلیج# -3
 نژاد بودند.ها همها و بابلیآشوری رودان که بانشین میاناز اقوام کوچ -4
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پروا از خشم بی نَبونائیدکد را که سومر و اَ هایسرزمین و خدایانِ (33)
 بازفرستاده (34) مردوک، خدایانخدایبه بابل آورده بود، به فرمان  خدایان،

از آن خشنود جایگاهی که  .های همیشگیِ خود، جای دادمو در نیایشگاه
 شان بازگرداندم،هاینیایشگاه خدایانی که به درونِ همة. باشد تا بود خواهند

برای من خواستار زندگانیِ دراز از بو، ان( بِل و نَگبرابر )خدایهرروز در  (35)
، چنین خدایانخداییادآور شوند و به مردوک،  رام )و( کارهای نیک گردند

  :گویند که

 رشو کمبوجیه پس داردتو را گرامی میکوروش، شاهی که »
......... ............................................................................................... (36) )را(
................. .» 

 [مانهایشگاهنیای بخشندگان.. )باشد که( آنان تا روزگاران دراز)؟(، .....]
 [. ارج نهندشاهیِ مرا ]پاد ،باشد که( مردمان بابلو باشند)؟( )

 (37) .م، آسایش و آرامش را به ارمغان آورداهسرزمین ةهمبرای من 
 ،دو مرغابی ،ز[ا......... ]غ.................................................................................................

 که ها و کبوترهایی[ غازها و مرغابیگذشتةهای ده کبوتر، بیشتر از ]پیشکش
 زوهرر......... ............................................................................. (38) )قربانی کردند؟(

 افزودم. 

دیوار بزرگ آن -، 1نلیلایمگوراِ بارویِ دیوارِ کردنِاستوار برای)سپس من( 
خندقی که  در نزدیکیِ، آجریدیواری  ................................... (39) برآمدم -بابل

کاره رها کرده را نیمه آن ، ولی سا]ختودب ساخته گذشته انشاه]یکی از[ 
.. که ............................. (40) .[رساندم انجامبه )من( . ....... کار آن را ].....[ ...بود

 انبوه )با( ،پیش از من ان( شاهیک از که )هیچ ...... ،............]شهر را[ از بیرون 

                                                            
 نام دیواری مقدس بوده است. -1
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به انجام در[ بابل  بودند وانستهبودند، نتبه بیگاری ]گرفته  ی کهکارگران
قیر[ و  گیری ازبهره .................. )آن را( ]با...................................... (41) .برسانند

 (42) به پایان رساندم[.انجام آن را )به خوبی( و ] ساختهاز نو برپا ،پخته آجرِ
سِدر[  بزرگی از چوبهای .................. دروازه.........................................................]

به مس[  هایتکّه]ها و چهارچوبآن درها را با  ة. من همای از برنزرویهبا 
 .انجام رساندم

پادشاهی که ، 1پالای از[ آشوربانیکتیبه]............ ................................. (43)
 شته شده بودآن( نو[ روی )برو ، ]کردفرمانروایی می پیش از من ها سال()ده

............................................................................................................................................ 
.... ..................................................................................... (44) دید[م.جا درون آن]

 ............ ......)؟([ ............بگذاشتمدر جای خود ]

زندگانی  ،من از برای ارمغانی، همچون خدای خدایان)باشد که( مردوک، 
 ، و باشد که مناستوار[ و یک فرمانروایی ایمن] (45)، دراز پیشکش کناد

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 .همیشهتا[ ]............ .........

                                                            
دل شاهی سنگد بر آشور فرمانروایی کرد. او ازمیالپیش 625تا  668که از سال  یشاه نیرومند -1

 . اشاره کردعیالم  باستانینمودن تمدن منقرضتوان به میترین اقداماتش، از مهم کهبود 
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دانمه  رویدا

 شوورک         نبوانئید        و 
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 کوروشو  َنبونائید ةرویدادنام

 درآمدپیش

 

 ، تاریخییِسیدادنویسنت رو ،گفته شدنبز  در فصل پیشینگونه که همان
آشوری و  1نژادِ امیس . پادشاهانرودان استای دراز در میاندارای پیشینه

داده در  یرو عِیاز وقا یمختصر شرحِ نبشتنِدستور  ،هر سالدر پایان  بابلی،
کار تا هنگام مرگ پادشاه  نی. ادادندیم یگل یهالوحه یبرروگذشته را   ِسال

 به اقدام ،یپادشاه بعدلوح پیشین بایگانی شده و و پس از او،  افتییادامه م
ها لوحه نی. به اکردیم تازه یالوحه یرو بر ،خود اندور نبشتن رویدادهای

سنت از سده  نی. اندیگویم «یسیدادنویرو»عمل،  نیو به ا «دادنامهیرو»
 3و تا سده سوم به طور مستمر الدیمازشیپ پنجمتا سدة  الدیمازشیپ 2هشتم
 .شدیدنبال م رودانازمیالد به صورت پراکنده در میانپیش

سالِ ها از سنت کهننمونه ترینمهماز  یکیکوروش و  دیئنَبونا دادنامةیرو
  4دینَبونائدر اصل متعلق به  دادنامهیرو نیاست. ا رودانانیمدر  یدادنگاریرو

                                                            
 ها از نژاد سامی بودند که درها، آشوریان، کلدانیان و نبطیها، اکدیها، بابلیاقوامی نظیر اموری -1

ز اخالِف اکردند. اعراب و یهودیان مدیترانه زندگی می تا سواحلِ  رودانشهرهایی پراکنده از میان
ز نسل ها را اجهت است که بر پایة اساطیر یهودی، آنگذاری از آننژادها هستند. دلیل این نامسامی

 کنند.سام یکی از سه پسر نوح نبی قلمداد می
 قوم ماد. فرمانروایان یکی از می پیش از به قدرت رسیدنِ دَیائوکوک -2
 بر ایران. )جانشینان اسکندر مقدونی( زمان با حکومت سلوکیانهم -3
نشست. ازمیالد، بر تخت فرمانروایی بابل بپیش 556واپسین پادشاه مستقل بابل که در سال  -4

 در که زمین. مادهاها در ایرانانتقال قدرت از مادها به پارس با بود مصادف بونائیدنَ پادشاهی دوران
 << به فتح نینوا پایتخت شاه بابل، موفق نبوپلسر خشتره و پس از اتحاد وی بازمان پادشاهی هووَه
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و انتقال  یکوروش هخامنشدست به بابلبود. اما با فتحِ  بابلپادشاهِ  نیآخر
 یهاسال خِیادامة تار یبابل کاهنانِ ان،یبه هخامنش نیسرزم نیحکومت ا

لوح،  نی، در ادامة اشاهیکوروش بر تختِ الذکر را پس از نشستن فوق
 نمودند.  یحکاک

 «بشر کوروشاستوانة منشور حقوق»نبشته در کنار سنگ نیا ،یورنیاز ا
 مهم اریاول بستدو سند دس  -ا مطالعه کردیدکه در فصل قبل متن آن ر-

سناد . سند فوق، از معدود اباشندیم بزرگکوروش  یزندگ یبازشناس یبرا
 و یینمامنصفانه، بدون بزرگ طرفانه،یبه صورت ب بایاست که تقر یخیتار

 کتوبم، پیروز و مغلوب و پادشاهان انینسبت به خدا دیتمج ای نیبدون توه
  است. دهیگرد

در  یو مذهب یجتماعا ،یاسیس یدادهاینبشته به نگارش روسنگ نیا
 یرگی( تا زمان چالدیمازشیپ 556) دینَبونائ یِاهبابل؛ از سالِ نخستِ پادش

 کهیجود( پرداخته است. سند فوق، با والدیمازشیپ 539) بر بابل کوروش
در  .تار اسبرخورد ییباال اریسو البته کوتاه است، اما از ارزش ب دهیدبیآس

های بنیانگذاری در نخستین سال کوروش یشرحِ نبردها ،این کتیبه
 گویوتوشیا و چگونگیِ پیروزی بر ییارویاز جمله: رو ،نشیشاهنشاهی هخام

 .است شدهثبت بابل،  یِزیرفتحِ بدونِ خون و ه ماد(پادشا واپسین)

                                                                                                                          
ها قدرت اول در این سال کرده بودند، در طی نابود خوار آشوریان راحکومت خون و شده آشور >>

رسیده و کوروش پارسی در حال قبضه کردن قدرت و فراایران بودند. اما حاال زمان انتقال قدرت 
 رویدادهایی که منتهی به ةدربار بونائیدنَ هایکتیبه. بود زمیننشستن بر تخت پادشاهی ایران

و همچنین  ،گردیدها به پارسشکست ایشتوویگو از کوروش و انتقال پادشاهی در ایران از مادها 
منابع  تریناولترین و دستدقیق ازرویدادهای بعدی که منجر به فتح بابل توسط ایرانیان گشت، 

  تاریخی هستند.
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 رویدادنامه چندوچون بررسی

 

 وبه خط  ه،یو دو رو یگل یانبشتهکوروش، سنگو  دینَبونائ دادنامةیرو
روز در موزة است که ام مترینتسا 15 حدودا ی( و به بلندای)اَکد نویبابل انبز
 1879این لوح در سال . شودیم ینگهدار 15، قفسة 55 یِ گالر ا،یتانیبر

تقل منیا بریتانو سپس به موزه  میالدی از فروشندگان آثار باستانی خریداری
 گردید.

 شکل بوده است. اما امروز دچاررویدادنامه در زمان نگارش آن مربع
رین تخریب هر چهارطرف آن ریخته است. بیشت هایی ازتخریب شده و بخش

 مربوط به سمت چپ و همچنین پایین کتیبه است.

و ددر هر طرف کتیبه، این کتیبه از چهار ستون تشکیل شده است که 
 ستون وجود دارد. 

 های زیادی از ستون نخست از بین رفته.کتیبه، بخش یِ بخش رویدر 
ابل تنها واژگان کمی از آن قسطر تشکیل شده است اما  22این ستون از 

های سمت چپ آن شکسته و بسیار آسیب . بیشتر قسمتهستندخواندن 
 دیده است. 

سطر است و  25اما ستون دوم وضعیت بهتری دارد. این ستون دارای 
واژگان و جمالت آن خواناست. اما انتهای ستون آسیب دیده و کامال  اکثر

تا در انتهای کتیبه، در ستون منهدم شده است. این شکستگی باعث شده 
 هایهای چهارم و پنجم و در ستون دوم رویدادهای سالاول، وقایع سال



  های کوروشکتیبه                                                                                  80

اطالع ها بیدوازدهم تا پانزدهم از پادشاهی نَبونائید از بین رفته و ما از آن
 باشیم.

وجود  دیگر گردانیم، در پشت آن نیز دو ستونهنگامی که کتیبه را برمی
رویدادنامه را تشکیل   اینا دو ستون قبلی، چهار ستونِکه مجموعا ب 1دارد
قرار پشتِ ستون دوم در آن سوی کتیبه بهستون سوم دقیقا پشت .دهندمی

. چهار سطر اول بسیار آسیب دیده و جز چند واژه، چیز بیشتری از آن گرفته
 سطر بعدی نسبتا خوب مانده و قابل خواندن هستند.  24باقی نمانده. اما 

پشتِ ستون اول کتیبه بوده و بخش پایانی بهچهارم اما که پشت ستون
دیده تشکیل شده است. در این شدت آسیبسطر به 9باشد، از رویدادنامه می

 .دیده، قابل خواندن هستندصورت آسیبهم بهتنها چند واژه آنستون، 

 ده اماشسطر تشکیل  84حدود مجموعا از  کوروشو  دینَبونائ دادنامةیرو
تا  300ها، در حدود شود که نسخة اصلی آن قبل از شکستگیزده میتخمین

 . باشدسطر بوده  400

تا متن را دقیقا به صورت کلمه به کلمه و  امکوشیدهدر ترجمه این اثر 
پایة این ترجمه،  . نمایمسطر به سطر منطبق با متن اصلی کتیبه ترجمه 

نجام یافته است. او متن ا سونیآلبرت گر پژوهشی است که به اهتمام
که تا امروز رویدادنامه را از زبان نوبابلی به انگلیسی برگردان کرد و باوجودی

اند، اما همچنان اثر چندین پژوهشگر دیگر نیز به ترجمة رویدادنامه پرداخته
شود. باری در برگردان این ترین ترجمه محسوب میبهترین و دقیق سونیگر

نگاهی تر، نیمپارسی، برای دقت بیشتر و ترجمة دقیق اثر مهم از انگلیسی به

                                                            
طرف آن، با بخش پایینیِ کتیبه اما به صورت وارون و برعکس. یعنی بخش باالییِ کتیبه در یک -1

ب هنگام حکاکی پشت کتیبه، تعمدا یا سهوا مطالب را پشت است. ظاهرا کاتبهپشت ،در طرف دیگر
 سوی کتیبه نبشته است.در جهتِ وارون و عکسِ این
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ام و همچنین برای تلفظ صحیح های دیگر مستشرقان داشتهنیز به پژوهش
اسامی افراد و اماکن خاص، از متن میخی و آوانوشت اصلی کتیبه بهره 

 ام. برده

و  ائیدارسی از رویدادنامه نَبونترین ترجمة پترین و دقیقمتن فوق، کامل
رسیده است و اکنون برای  نجامباشد که تا به امروز به اکوروش می

 .گرددتشر میمنبه زبان پارسی بار نخستین
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رشی و نگا برای درک بهتر متن رویدادنامه، در هنگام مطالعة آن به عالئم
 توضیحات زیر توجه داشته باشید:

 

یبه های کتها و خرابیدهندة شکستگیها، نشانچیننقطه -
 خواندن هستند.و واژگان غیرقابل

عبارات داخل ] [، واژگان و جمالتی هستند که در متن  -
دیده اما براساس حدس و گمان و با توجه به اصلی آسیب

 اند.محتوای کتیبه، بازسازی شده

جمالت داخل ) (، عباراتی است که در متن اصلی کتیبه  -
 تر جمالتوجود ندارد اما برای درک بهتر مطلب و فهم به

 ام.دهافزو لوح زبان، به متنبرای مخاطب فارسی



کوروش و نَبونائید 83                      رویدادنامة

َنبونائید کوروشورویدادنامة
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 رویدادنامة نَبونائید و کوروشمتن 

 

 1ستون 
 پاره نخست

1. [.......................................................................................................................] 

 لند کرد، شاه را بردند او ب .........../  [1نَبونائید پادشاهیآغاز ]سال  .2

 2.ندآورد بابل بهرا( ها آن)شان، سرزمین ........... از[..............................] .3

 ... / 3)از پادشاهی نَبونائید( [سال نخست] .4

 . ار نرفتبزیر و او  )؟(ردندکوشش ک ها... آن ... خودش را[ ...............] .5

 .او نانداخ ةمه... [ ......................................................................................] .6

 4به هیومرا فراخواند و  یشخو یانلشگرهمه پادشاه،  [.......................] .7

 ]او گام برداشت.[  5... .8

                                                            
 ازمیالد. پیش 556سال  -1
شاهی بنشستنِ نَبونائید، دیده از متن، شرح چگونگی بر تختبنابر گمان قوی، این بخش آسیب -2

 تنیده شده با باورهای دینی بابلی باشد.
 ازمیالد.یشپ 555سال  -3
4- Humeخاوریِ در جنوب ی درشهرِکیلیکیه دولتشهر کیلیکیه است؟ / ؛ شاید منظور، دولت

 .بود آناتولی
برای نبرد آرایش جنگی جا، بخش تخریب شده احتماال از توان چنین حدس زد که در اینمی -5

 .سخن رفته است
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 دومپاره 

 بسیار سرد بود.  3هَمَث  در وا ـه،  2تِبِتو اه ـم در   /  1[سال دوم] .9

10.  ]...[... 

 سومپاره 

 6های آمانوسکوهدر رشته 5هِ آبو[در ما.......... ............../  4سال سوم] .11

 ها،ههایی پر از میوغاب [ ..............................................................................] ه12

 ها[ به بابلغاب]از داخل آن  .[ ..................................................................] .13

 پادشاه 7در ماهِ کیسْلیمو. )شاه؟( بیمار شـ[ـد، ولی بهبود یافت. ....]. .14

  8ورــاوسانـتتـتَوـبـنَو  .[دـوانـراخـف] ود راــگریان خــشـل[    ]   .15

 به 9آمورو ]اهالی[ ........ از.............................................................................. .16

 .10اِ[دومبرابر  دراردو زد ]ها آن (رـگــــشـپس لــس)[     ]           .17

 گرزبلشگر  [.................................................................................................] .18

                                                            
 ازمیالد.پیش 554سال  -1
2- Ṭebētum در تقویم ایرانی. ماهزمان با دی هم؛ 
3- Hamath ای در نزدیکی یا در مسیرِ بابل به منطقهباید مشخص نیست کجاست. احتماال ؛ دقیقا

 ه باشدکیلیکیه بود.
 ازمیالد.پیش 553سال  -4
5- Abu زمان با مردادماه در تقویم ایرانی.هم؛ 
6- Amanus Mountains آناتولی؛ در جنوب. 
7- Kislimu آذرماه در تقویم ایرانی.زمان با هم؛ 
8- Nabû-tat-tan-úsur ؟(باشد نبونائید  لشگرشاید نام یکی از فرماندهان ؛( 
9- Amurru ای باستانی در شمال لبنان کنونی.منطقه 

10-Edomاین تمدن در حدود شرق کشور  جغرافیایی رودان. مکان؛ یک پادشاهی قدیمی در میان

 کنونی اردن قرار داشت.
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 تینیشین زةد[روا .......................................................................................] .19

 کوبید و شکست داد.ها را درهمآن ... او[ ...............................................] .20

21. [................................................................................................................... ]... 

 لشگر  [............................................................................................................] .22

...(1) 

                                                            
های چهارم . بنابراین شرح رویدادهای سالمتن ناقص مانده استو جا شکسته شده در اینکتیبه  -1

 .و پنجم پادشاهی نَبونائید ناآشکار است
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 2ستون 
 پاره نخست

شاهِ ( دربرابر خود را )لشگریان [2پادشاه ایشتوویگو/  1سال ششم] .1
 [................................................................]فراخواند. برای پیروزیِ  ،کوروش 3اَنشان

. واگذارکردند شکورورا به  کرده و اوایشتوویگو نافرمانیسربازان  .2
..[(..................................................................................................................................)]. 

او )بتاخت.  (مادها)پایتخت  4سوی هگمتانه)سپس( کوروش به .3
 [...........................] بهاگران هایداراییخزانة پادشاهی، دربردارندة( زر و سیم و 

 برد. کاالها و ناَنشاد )از( هگمتانه به عنوان غنیمت با خوبه .4
 [................................................................................................]افزارهای نظامیِ جنگ

 دومپاره 

بلندپایگان  ،7شاهزاده (کهدرحالی ،بود) 6تِماشاه در /  5هفتمسال  .5
 اه[ـشپاد، 9انوـنیس اه ـمر  د]. (بودند) 8دـرش در اَکِـگـشـل (اندهانِـفرم) (و)

                                                            
 ازمیالد.پیش 550 -1
در همین کتاب. این نام در متن کتیبه به « ایران در زمان پادشاهی کوروش»بنگرید به فصل  -2

تن کوتاهی که در این کتیبه درمورد شورش کوروش علیه م است. زبان بابلی: اِشتومِگو آمده
های هرودوت در باب نبردهای خوبی با نوشتهایشتوویگو و پیروزی او بر مادها را بازگو کرده است، به

 کوروش با پادشاه مادها، مطابقت دارد.
  از منشور کوروش در همین کتاب.  12بنگرید به پاورقی بند  -3
در متن کتیبه  گوییم.میهمدان  نام پایتخت مادها بود. امروز به این منطقهن؛ اکباتاهگمتانه یا  -4

 است. نوشته شدهبه زبان بابلی: اَگمتَنو 
 ازمیالدپیش 549 -5

6 - Tayma 

 .یعنی ولیعهد و جانشین نَبونائید -7
 منظور از اَکِد، شهرِ بابل است. -8
9- Nisānu نی. ماه در تقویم ایرازمان با فروردینهم؛ 



  های کوروشکتیبه                                                                                  88

ل، ـِب   نیامد.   بابل   به   ،بوـنَ  دای( ـخ   )پیکر  نیامد.  ل ـباب به  .6
 د.[ـردیـگـن   زارــرگـب   1وـتـیـآک   ایــهشـ]ـنـج   د. ـامـیـن    رونـیـب

های نّتـ]س بنابر   2اـیپـبورس  و ل ـابـب  دایانـخ  هایربانیـق .7
 3دَهـاِزی  ه وـلَـیـگـاِسَ  ایـهاهـگشــایـنی در   ه،[ـالـرسـه رایــج و مـرسـوم

 مراسم خوراک و ةفدی، 4کاهن بزرگ اوریگالّوپیشکش گردید.  .8
 ..[(...........................................................)]. .را در نیایشگاه به انجام رساند 5زَورآب

 سومپاره 

 [7                                                  ]         /  6سال هشتم .9

 چهارمپاره 

  شاهزاده، که(درحالی بود،) تِما در (هنوز) بونائیدنَشاه /  8سال نهم .10
 لـاه به بابـانو، پادشـنیس بودند(. در ماه) دـاَکِدر  شیانگرـلش )و( انـبلندپایگ

 د.آکیتو برگزارنگردیهایننیامد. جشنیامد. بِل بیرونبابلنَبو بهنیامد.  .11

                                                            
1- Akituجشن در میان پژوهشگران محل مناقشه است و مورخان کهناین رسومات مربوط به  ؛

نظر دارند. باری بیشتر درمورد این جشن، باورهای مربوط به آن و کیفیت انجام آن اختالف
 دانند. ظاهرا ریشةدلیل مصادف شدن با بهار، جشنی شبیه به نوروز ایرانی میپژوهشگران آن را به

گردد و هدف نخستین از آن نیز جشنی برای برداشت محصول سالیانة جو آن به تمدن سومر بازمی
 بوده است.

2- Borsippa حلّه. شهر غربیِجنوب کیلومتری 15 شهری بود در؛ 
3- Ezida 

4- Urigallû-Priest 
 مقدس.شراب یا روغنِ  -5
 ازمیالد.پیش 548 -6
این بدان معناست که یا اتفاق قابل ذکری در این سال  ای.اژهفضای خالی در کتیبه بدون هیچ و -7

داران، وقایع آن سال را مسکوت گذاشته و رخ نداده و یا کاتب به سلیقه خود یا با دخالت زمام

 نوعی سانسور کرده است.به
 ازمیالد.پیش 547 -8



 89                                  رویدادنامة نَبونائید و کوروش                                      

ج های رایــهای  خـدایان  بـابـل  و  بورسـیپـا  بنابر  سـنّتقـربانی .12
 ردید.ـکش گـپیش هدَـاِزیاِسَـگـیلَـه و  هایگاهنیایشـ  در  اله،ـوم هرسـو مرس

که در  2وـاراشـدر دُرک 1ملکة مادر انو، ـدرپنجمین روز از ماه نیس .13
 ـنده  اسـت،ـباش  از سـیـپـار  االتـرـمـکـانـی  ب  در  ،راتـف رود  ة ـرانــک

ت سه روز سوگواری کردند دشاهزاده و لشگریان او به مدرگذشت.  .14
 در اَکِـد، 4یمانوـگرفت. در ماه س امـانج 3ریزانکـاش)و( یک مراسم )رسمی( 

. دیدیک مراسم )رسمی( سوگواری )دیگر( برای ملکة مادر برگزار گر .15
 و دراخوانفر خود را ـگـلش  ارس،ـاه پــوروش پادشــکنیسانو،  ماه )همان( در

رود دجله گذر ، از 5اِرباِلتر از شهر پایینای( )از مسیری در منطقه .16
 .نمود رویپیش 7«و...ـل»ین ـرزمـسوی ـبه س)کـوروش(   ،6آدارودر ماهِ  کرد.

                                                            
 یعنی مادر نَبوائید. -1

2- Dur-Karašu 
 درگذشته.مخصوص به سوگواریِ تازهاز رسومات عزاداری و مراسمی  -3
4- Simanu زمان با خردادماه در تقویم ایرانی.هم؛ 
 عراق. ِشهر اربیل کنونی در کردستان -5
6- Ajaru ماه در تقویم ایرانی.زمان با اردیبهشتهم؛ 
 درج ابتدایی و اولیه میخی هاینشانه با نیمی از این واژه، ناخواناست. این نام در متن کتیبه، -7

روی، عنوان . از همینباشند Uو  Lهای فوق، بایستی نشانه بر این بود کهسابقا گمان. استشده
که در  مقتول نیز پادشاهِ و لودیا یا لیدی است جمالت، همان این در اشاره مورد کشور شود کهمی

شتباه بود. ای ااما این فرضیه .باشد بایستی کرزوس شدنش نقل گردیده،سطر بعدی داستان کشته
 و واهی تصوراتِ  بر Uو  L هایعالمت از بازسازی این که استداده نشان تاریخ  انپژوهشگریکی از 

 پژوهشگری دیگر،. (Cargill, 1977: 97-116) باشدنمی واقعی شواهد مبنای بر و بوده استوار پوچ
 به کشور اشاره تعالم این مفهوم از است ممکن که معتقدند و اندخوانده Ú را مذکور عالیم

نیز رای او را پذیرفته و نگارنده این کتاب نیز آن رولینگر  (.Oelsner, 2000: 378) باشد «اورارتو»
شدن پادشاه کشور مذکور آمده، که در سطر بعدی کتیبه، صحبت از کشته داند. چراتر میرا صحیح
تنها کرزوس را به قتل نه، کوروش سال تاریخیها و اسناد کهنکه بنابر مندرجات تمام کتابحال آن

ها پس از مرگ کوروش نیز نرساند، که حتی وی را در جایگاه مشاور خویش برگزید و کرزوس تا سال
 .زیستوفادارانه و خودخواسته در دربار هخامنشیان می
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و های او را به یغما برد ))او( شاه آن سرزمین را کُشت، دارایی .17
 [.........] یان نهاد.بن ،خود)استقرار لشگریان( برای  هاییپادگان (جاآن)سپس( 

 [(................)]. بودند از آن پس، پادشاه )با لشگریانش( در آن پادگان .18

 پنجمپاره 

که( شاهزاده، بلندپایگان و  شاه در تِما )بود، درحالی/  1سال دهم .19
 [نیامد. به بابل  ،انوـنیس  ماه  اه ]درـ(. شدبودند )ـدر اَکِ گرشـ)فرماندهان( لش

برگزار   تویآک  یهاجشن  .امدین  رونیب  ،بِل . امدین  بابل  به  ،نَبو .20
 [دَهـزیاِ  و لَـه ــگـیسَ]اِ   (ایـهاهـگـشـایـیـن) در  ا ـهیـانـربـق  .دـیردـگـن

 شکشیپ بورسیپاابل و ب)به( خدایان  های رایج هرساله،بنابر سنّت .21
 [...............................................................]یکم از ماه سیمانو ودر روز بیست .دیگرد

 [.......................3فرماندارِ شهرِ اورو]ک [...] د ...به اَکِ 2عیالماز )کشور(  .22

 ششمپاره 

دپایگان و که( شاهزاده، بلنشاه در تِما )بود، درحالی/  4سال یازدهم .23
 نیامد.[ در  ماه  نیسـانو،  به  بابـل  اه ـ]ش )بودند(.  د ــاَکِ  در ش یانرـگـلش

                                                            
 میالد.ازپیش 546 -1
سال در  2600 به مدت اها حدودهای ایران با مردمانی از نژاد خوزی. آنترین تمدناز کهن -2

عیالم در جایگاه یک حکومت مستقل، توسط  غربیِ ایران دارای تمدنی درخشان بودند.گوشة جنوبِ 
هخامنشیان و  امپراطوری پس از بنیانگذاری بعدها،نشین مناطق عیالمیها منقرض شد. اما آشوری

بخشی از همیشه تبدیل به  زمین، برایهمچون دیگر مناطق فالت ایرانیکپارچه شدنِ تمام ایران، 
های جهان باستان بود. از این تمدن آثار ترین تمدنتمدن عیالم یکی از درخشان .شدند خاک ایران

ها همچنین در دوران پادشاهی هخامنشی، از تاریخی بسیار زیادی به دست آمده است. عبالمی
ها، و عمیق، بر فرهنگ پارسیشان به صورت مستقیم های ایرانی بودند که فرهنگترین ایالتمهم

 تاثیر داشت.
 رودان که ابتدا در قلمرو سومر و بعدها بخشی از خاک بابل گردید.ترین شهرهای میاناز کهن -3
 ازمیالد.پیش 545 -4
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  تویآک  یهاجشن  .امدین  رونیب ، بِل . امدین  لـ[ـباب  به ، نَبو] .24
 [دَهـزیاِـه  و  اِسَـگـیـلَ(  ایـهاهـگـشـایـیـدر )ن اـهیـانـر]بـق .دیبرگزار نگرد

 .دیگرد شکشیپ اپورسیب و بابـ[ـلخدایان به هرساله،های]بنابرسنّت .25

...(1) 

                                                            
های . بنابراین شرح رویدادهای سالمتن ناقص مانده استو جا شکسته شده کتیبه در این -1

 .نَبونائید ناآشکار استدوازدهم تا پانزدهم پادشاهی 



کوروشکتیبه92 های

کتیبة کوروشونَبونائیدپشت
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 3ستون 
 پاره نخست

 [........]..... ... کوبیده شد. رودخانهدرهم /][............. 1سال شانزدهم] .1

 [........................................] اوروک)از(  2ایشتَر... )پیکرِ( [ ......................] .2

 [................................. ار]سپ ز[ ا.................................................................] .3

4. [.................................................................... ]... [.........................................] 

 دومپاره 

 بوـنَـ[............................................................................ /  3سال هفدهم] .5
 [.......................................................... آمد.. بِل، بیرون]آمد بِل در رکاب از بورسیپا

 [.................]شد. در نیایشگاه  4ون اِتورکَلَمّاشاه در تِبِتو. در ماه[ .......] .6

 [.............] ...........مقدس را پیشکش کرد . نوشیدنی... او [ ..................] .7

، رایج هایها بنابر سنّتآن..... بِـ[ـل بیرون رفت. .................] .8
 [..............................................................]را برگزار کردند. در ماه  تویآک یهاجشن

 ،5ماراد )شهر( ......... خدایان[............................................................] .9
 ]و خـدایـان[ 8لینلین)ایزدبانو(  ،7یشـک )شهر( انـدایـخ)همچنین( و  6زابابا

                                                            
 ازمیالد.پیش 540 -1
 ایزدبانوی آشوری: الهة جنگ، همبستری و باروری. -2
 ازمیالد.پیش 539 -3

4- Eturkalamma 

5- Maradن، در کشور عراق کنونی.اای در بابل باست؛ منطقه 

6- Zababa سلحشوری. و؛ خدای جنگجویی 

7- Kishرودان.؛ شهری باستانی در میان 

8- Ninlil کردند.قلمداد میهمسر انلیل  او را رودان.میان ترین خدایاناز قدیمیایزدبانوی بادها. ؛ 
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 [....] خدایان اَکِد، 2ن ماه اولولو. تا پایا)آمدند( شرقاز 1کَلَمّاحورساگ .10

 3اکوثاز هرجایی به بابل درون شدند. )اما( خدایان بورسیپا، )هریک(  .11

 وروشـکه ک امیـنشدند. هنگ درون شهر )بابل(به و سیپار،  .12
 ل[ـاحـ]س در  4سـیـپاُ  ر(ـهـ)ش در -  ت ـپرداخ نـبـردبه  نشـی(ـخـامـ)ه

 دــاَکِ    ردمــم    ،5دــاَکِ   رــگــشــل    رــرابــب  در  -هــلــدج .13

رد و مردمان را کرا چپاول )اُپیس( شهر  نشینی کردند. اوعقب .14
ه )از همان ماه، ب هاردهمدر روز چروی ادامه داد و( )سپس به پیشبکُشت. 

م او جای نبرد با کوروش، خود را تسلیمردم این شهر به یپار رسید.ـهر سـش
 گردید.گشوده ریزی، و خون بدون جنگ یپار ـس (گونه شهرکردند. پس بدین

 6بگریخت. در روز شانزدهم )از همین ماه(، اوگبارو )از بابل( نَبونائید .15
 بدون جنگوروش، ـگر کـلش )به همراه(7ماگوتی( سرزمین لشگر، از) اندارـفرم

ابل و از ب تر گریختهکه پیشنَبونائید ) پس از آن،وارد بابل شدند.  .16
م؟( )به دست مردت و ( به بابل بازگشگیری بابلبود، برای بازپس بیرون رفته

 دست( پرهای )درـبا( س ربازانـس) از ایتهـاه، دسـم تا پایانِ  دستگیر گردید.

                                                            
1- Hursagkalamma 

2- Ulūluماه در تقویم ایرانی.شهریوربا  زمانم؛ ه 

3- Cuthah 

4- Opis.؛ شهری در کرانة رود دجله، نزدیک بغداد کنونی 

عنوان آخرین کوشش پیش از سقوط، بهکه نَبونائید  ستاهبابلی ویژة شاهنشاهیِلشگر منظور،  -5

 برای مقابله با کوروش فرستاده بود.
 گوتیام سرزمین از پَهاتو، اند: گوبریاس؛ حاکمطور که یونانیان نوشتهیا آن گَئوبَرووَهدر متن بابلی:  -6

، در صدر لشگر روشکو مادی/پارسیِ  ارتشِ فرماندة در جایگاهِ وی .کوروش نظامیِ ارشدِ  دستیار و
به بابل درون خود کوروش  چند روز پس از آن نیز .گردیدجنگ وارد بابل  بدون بزرگ هخامنشی،

 شد و گئوبَروَه را به عنوان فرماندار شهر گماشت.
7- Gutium های زاگرس.کوهرشته در ورشآ شرقیشمال و ماد غربیِ بخشِ؛ 
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ه نیایشگاهای در پیرامون دروازه)به فرمان کوروش( گوتی )از اهالی(  .17
( هانی آدگباشن )برای نگهبانی از نیایشگاه( گمارده شدند. )ولی اِسَگیلَه

 هاشگاهدیگر( نیای)یا  اِسَگیلَه)نیایشگاه(  دینی( در یهاآیین)درانجام  پریشانی

( آشفتگی گونههیچ ،هاهای دینی بابلیآیینو )در انجام  پدید نیاورد .18
 وروش به بابل درون گردید. ـک ، 1در روز سوم از ماه سَمْنَه )سپس(. دیده نشد

در شهر آرامش  های سبز افکندند.خههای او شابه پیشِ گام )مردم) .19
 برای دشادباش فرستا ان درود و پیمکه کوروش، حالیبرپاگردید، درو آسایش 

سامان  های زیردست خود را )برایاوگبارو، فرمانده ؛مردمان بابل .20
 .گماشت ،( بابلجایآشفتگی، در همهگیری از پیش و کارهاچگونگی دادن به 

 بلبه با ونائید)همة( خدایان اَکِد که نَب، داروآتا ماه  کیسْلیمواز ماه  .21
 ود،ب  اخته(ـس  روـآببی  و  ارزشبی را   هاآن  ،ارـک این   با  )و  آورده  ردـگ

ده های خودشان بازگردانبه نیایشگاهبزرگواری(  شکوه و )هرکدام با .22
 دارو[آه ر ما]د  ت.ـذشـبارو درگـمْنَه، اوگـسَاهِ ـم از مـبِ یازدهـشدر   شدند.

هفتم ماه آدارو تا ورگذشت. از روز بیست]نیز[ د 2)کاساندان( شهبانو .23
 . گـردیدزار ـد برگـانو، مراسم سوگواری رسمی در اَکِـ( ماه نیساز سومین )روز

سوگواری اندوهگین بوده و( از این رویداد )شهر، همة مردمان  .24
 [وروشیه پسر کـ]ـکه کمبوج، هنگامیروز )از همین ماه(چهارمینکردند. در 

 ]........................[که رسمی از نَبو، کسی ...رفت  3کَلَمّاسومّوبه اِگیدری .25

 [............] ...[ .]..خاطر لباس عیالمی، دستِ نَبو که او آمد، بههنگامی .26

                                                            
1- Samna :آبان در تقویم ایرانی است. 7روش به بابل، مصادف با روز ورود کو ماه.زمان با آبانهم 
 زمین بود.ملکه ایران در آن روزگار شهبانو کاساندان؛ او تنها همسر کوروش بزرگ و -2

3- Egidrikalammasummu 
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 [ .....ـار ........ همسر شاهزاده برای کـ][ ....]ها از ها و تیردان]نیـ[ـزه .27

 [ ......ـ]ـل .سرِ بِپپیش از بِل و  ... اِسَگیلَه)نیاشگاه(  سویبو بهنَ]....[  .28

 4ستون 

1. [...........................................................................................................................] 

 بابل، آب [..........................................................................................................] .2

 ریبا رس... سرتا[ ..............................................................................................] .3

 اب شد.، خرهزا... درو[ ....................................................................................] .4

 از ..................... 1)نیایشگاه( اینا [...................................................................] .5

 ، او بیرون رفت2موموبیت [.............................................................................] .6

7. [.......................................................................................................................... ] 

 ...در بابل  [........................................................................................................] .8

 .ردشش کوک وابابل،  [....................................................................................] .9

                                                            
1- Eanna 

2- Bit Mummuرودان.؛ از خدایان قدیمی میان  
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 اهیکتیبه

 پاسارگاد
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 های پاسارگادکتیبه

 درآمدپیش

 

بنابر اسناد تاریخی، قبایل پارسی از شش طایفة شهرنشین و چهار طایفة 
شش  این از یکیاز  برآمده ،انیخاندان هخامنش شدند.چادرنشین تشکیل می

چندین قوم از  یکی فهیطا نی. ابودند انیپاسارگاد نامبه شهرنشینطایفة 
 نیو مشهورتر زیستفالت ایران می غربیکه در جنوب و جنوب بود پارسی
که در حدود قرن هفت یا هشت یا نه  خاندان، هخامنش نام داشت نیفرد از ا

 1.ارسی برگزیده شدقبایل پ تمام ازمیالد، به عنوان رهبرپیش

 یدشتکه  ای از پارسمنطقههنگامی که کوروش به پادشاهی رسید، 
را برای ساخت  داشت یدر حصار کوهستان جابوده و وهوا آبو خوشبلند 
 اش،اجدادیواحتماالً برمبنای نام طایفة آباء و آن را 2های خود برگزیدکاخ

که - کارآمدنِ داریوش بزرگاز این زمان تا زمان روی  .پاسارگاد نام نهاد
گاه پاسارگاد به عنوان تخت -عنوان پایتخت جدید ساخته شدجمشید بهتخت

 هخامنشیان مورد استفاده قرار گرفت.

 وگهبانی همواره با دقت ن در تمام دوران هخامنشیانپاسارگاد  محوطة از
گهبانی ویژه برای نای از مغان را بهشد و شاهان هخامنشی، دستهنگهداری می

 :بود جا ساکن کرده بودند. اهمیت پاسارگاد به دو دلیلآناز آرامگاه کوروش 

                                                            
 26: 136وشی، فره -1

 پاسارگاد در بخش بعدی مفصل صحبت خواهد شد.ها و کیفیت بناهای درمورد کاح -2
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جا بنا نهاده شده بود که بقایای آن های سلطنتی کوروش در آنکاخ -1
 هنوز قابل مشاهده است.

ر کارة کمبوجیه یا بردیا دآرامگاه کوروش و همچنین آرامگاه نیمه -2
 جا قرار دارد.آن

خی مهم سلطنتی پاسارگاد، ما با چند سند تاری هایاخکدر مجموعه
 :روبرو هستیم

اند. کاکی شدهها حهای کاخهای پراکنده که بر روی ستوننخست کتیبه
ز بخشی ا د چرا کهوانند در دوران کوروش نقر شده باشنتها نمیاین کتیبه

ها پس از که این خط سال، حال آنهریک به خط میخی پارسی حکاکی شده
ها نبشته. لذا نقر این سنگگردیدکوروش و در دورة داریوش ابداع مرگ 

داشت یاد کوروش احتماال در دوران داریوش یا شاهان بعدی برای گرامی
یبة کم دو کتانجام گرفته است. همچنین در روایات مورّخان یونانی، از دست

 یکی. اساس ها در دست نیستدیگر سخن آمده که امروزه هیچ اطالعی از آن
 باشد.از دو بخش بعدی این کتاب تشریح این متون می

ای آرمانی از یک نگارهدومین سند تاریخیِ موجود در پاسارگاد، سنگ
ه بو  است بزرگ انسان با شمایلی روحانی است. این نگاره منسوب به کوروش

ها نسب خورودیِ کا در آن روزگار در کنار دروازة شرقیِ احتمال بسیار قوی، 
ه در انگیزی است کبود. نگاره تا امروز سالم مانده و حاوی رموز اعجابشده 

 جای خود بررسی خواهد شد.

گیری از تمام در این فصل کوشش نگارنده بر آن بوده است تا با بهره
های پاسارگاد و نبشتهکیف سنگوشناختی و تاریخیِ موجود، کماسناد باستان

های گرفته و ناگفتهل و بررسی قرار نگارة مذکور مورد تحلیهمچنین سنگ
 . این اسناد مهم، مفصل بازگو گردد
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 پاسارگاد هایهنبشتسنگ

 

ر دکوروش نیز  آرامگاه وکاخ سلطنتی کوروش در پاسارگاد واقع بود 
 شخص نزدیکی آن قرار داشت. این مقبره در زمان حیات کوروش و به دستور

های تاریخی و بالیای خمووجود تمام پیچبا  خوشبختانه ساخته شده بود. او
رویت  قابل وتا امروز در پاسارگاد استوار بوده  ویآرامگاه  طبیعی و انسانی،

 است.

ه بخن ی آن بارها سدر منابع تاریخی از این مقبره و جایگاه جغرافیای
ان و که توسط یونانی برده در تمام اسناد تاریخینام مکانِ میان آمده است.

تطبیق است. ، با جایگاه فعلی آرامگاه کوروش قابلها ثبت شده استرومی
 گوید:می مورد این سازهاسترابون در 

که اسکندر با ارتش خود پس از سقوط هخامنشیان، هنگامی »
به پاسارگاد رسید، آرامگاه کوروش را همچون برجی کوچک در 

، با بُنی در باغی مصّفا بدید. آرامگاه مسقف ،البالی انبوه درختان
دستور  1مستحکم و یک ورودیِ تنگ بود. اسکندر به اریستوبولوس

را  کوروش، داخل آنداد تا وارد آرامگاه شده و برای ادای احترام به

                                                            
نگار مخصوص اسکندر مقدونی بود. کتاب تاریخ وی شوربختانه از دست رفته اریستوبولوس وقایع -1

و  پلوتارک ،های فراوانی از کتاب وی را در آثار استرابون، دیودور، آریانقولتوان نقلاست اما می

 مشاهده کرد. دیگران
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هایش آورده است که آن تزیین نماید. اریستوبولوس در یادداشت
روز وی در داخل آرامگاه، یک نیمکت زرّین، میزی که روی آن 

دنی قرار داشت، یک تابوت طالیی و انبوهی از های نوشیجام
که - ارزشمند های قیمتی و جواهراتشده با سنگهای تزیینجامه

. 1دیده استرا  -کردکوروش در زمان حیات خویش به تن می
ها بعد برای بار دوم به داخل آرامگاه رفت، وقتی که مدت ولیکن

قبره را دزدیده بودند و رفته دید. بودونبود داخلِ میغماچیز را بههمه
آن نیمکت و سنگ تابوت نیز شکسته شده بود. همچنین داخل 

شد. ظاهرا اسکندر تابوت، خالی و اثری از جسد کوروش دیده نمی
چند مغ را برای پاسبانی گونه که پیش از آن نیز چنین بود( )همان

از مقبره گماشته و برای دستمزد ایشان نیز روزانه یک گوسفند و 
انه یک اسب مقرر کرده بود تا به قدر کافی تامین بوده و با ماه

. اما با رفتن اسکندر به سمت هند و 2جا مراقبت نمایندجدیت از آن
 3«دور شدن وی از مرکز ایران، مقبره نیز چپاول شده بود.

هایش گفته یادداشت ی ازجایی که استرابون در جای دیگرالبته از آن
 ها رابه پادشاهان خود احترام گذاشته و آن شدتاست که ایرانیان به
حال از مغان دانستند، و در عیندارای حرمت ایزدی می نمایندگان خدایان و

                                                            
بر اشیای افزونقول کرده است، که او نیز همچون استرابون از اریستوبولوس نقلن در گزارش آریا -1

و شلوارهای مادی که با  بابلی جامة ینچند ،نگار بابلی به رنگ ارغوانیونقششفوق، از یک فرش خو
نیز سخن به میان آمده  های طال و یک شمشیر زرّینهمراه گوشوارهشده بودند، به جواهرات تزیین

 (.Arrian, 2014: XXIX/365) است
آریان آورده است که برای اسکان مغان نگهبان، یک خانة خوب در نزدیکی آرامگاه ساخته شد و  -2

آردِ گندمِ مرغوب، شرابِ شاهانه و ماهیِ بر مواردی که استرابون آورده است، ها افزونبرای ارتزاق آن
قرن پیش در محوطة ای این خانه تا حدود نیمبقای (.XXIX/366همو: )تازه نیز معیّن گردید. 
 پاسارگاد قابل رویت بود.

3- Strabo, 2014: 3/133 
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ترین ایرانیان نام برده که هرگز به مادیات ترین و معنوینیز در شمار صادق
است  روایت کرده ویقرن قبل از سه حدوداً ، و هرودوت نیز1توجهی نداشتند

سالگی توسط ایشتوویگو جلوگیری  10شدن کوروش در ن از کشتهکه مغا
و این عالقه تا  2ای ویژه به او داشتندکرده و در تمام مدت حکومت وی عالقه

از زمان پادشاهی کمبوجیه تا حملة  ،جا بود که بنابر نقل قولی از آریانبدان
مقبرة  درنسل همواره مسئولیت نگهبانی و پاسبانی ازاسکندر، مغان نسل

؛ لذا چپاول 3ورزیدندفخر میدار بودند و به این شغل معنوی کوروش را عهده
گونه که راوی سعی آرامگاه کوروش به دست مغان یا با همکاری مغان )آن

این گزارشِ اریستوبولوس  رسد و ظاهراًنظر می( بعید بهنمایدکرده است القا 
 تواند حقیقت داشته باشد. نمی

شدن پای یونانیان به پاسارگاد، آرامگاه کوروش و دیگر تا پیش از باز
شاهان پارسی هرگز در معرض دستبرد قرار نگرفته بود. همچنین اگر مغان 

حرمت کوروش و از بین بردن قصد دزدی از آرامگاه را داشتند، نیازی به هتک
که توانستند به چپاول جواهرات بسنده نمایند. ضمن آنو می 4نبود ویجسد 

و  5شددر باورهای ایرانی گناهی بزرگ شمرده می فرد متوفیبه جنازة  ضتعر
ایرانی بودند، دست به  باستانیِ ادیانِ نِوامکان نداشت مغان که خود روحانی

این  لذا مشخص است که چنین عملی بزنند یا در انجام آن مشارکت نمایند.

                                                            
 317، 53-52: 1383استرابون،  -1

 95-89: 1362هرودوت،  -2
3- Arrian, 2014: XXIX/365 

دزدان مقبره پس از دستبرد به اشیای قیمتی، تابوت طالیی کوروش را نیز  گویدآریان می -4
چه های پیکر کوروش را بیرون از تابوت انداخته بودند. اسکندر دستور داد تا هرآنبازمانده وشکسته 

امروزه هیچ اثری از این  (.XXIX/366 همو:از پیکر او باقی مانده بود را مجددا به تابوت بازگردانند )
 شود.تابوت متاسفانه دیده نمی

به صورت مفصل در کتاب اوستا آمده است.  ،رساندن به امواتو حرمت آسیب این احکام شرعی -5
 .10و  9، فرگردهای از کتاب اوستا بنگرید به بخش وندیداد
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اریس و بوده مقدونی و یونانی سربازان کار مقبره، از برایدزدی توبولوس
بههمتطهیرِ را دزدی است.گردنِمیهنانش، انداخته آرامگاه نگهبانِ مُغانِ
اینآریان میدر :گویدباره

بر،اسکندر» آرامگاه از پاسبانی و نگهبانی مسئولیت که مغانی
بودعهده تاشان داد قرار شکنجه تحت و دستگیر ازرا دزدی به
علینماینداعترافمقبره اما شکنجه. فراوانرغم بارهاآن،های زیر

و بینرفته پافشاریبر خود کهکردند.گناهی اسکندر سرانجام
گناه کند،مغاننتوانست اثبات آزادیرا راهمهدستور صادرشان

1«.کرد

کس چه کوروش، تابوت و آرامگاه به متعرضین و بود چه حقیقت انیپس
سانسورپلوتارکبودند؟ بدون ثبت رویدادِبا رااین حقیقت مابتلخ، رای
استآشکار :ساخته

غیکیماخوسیپول» در اسکندر، افسران فرصتاوابیاز از
کرد زدهاستفاده دستبرد کوروش آرامگاه به از.و پس اسکندر

رویداد این از آگاهی و پارس به ماخوسیپولکهآنباوجود،بازگشت
بود، مقدونی اصیل و مشهور مردان مرگوراًفاز صادرویفرمان را

2«کرد.

به استرابون بزرگ، کوروش به آرامگاه این انتساب درمورد اناما زقل
کتیبه آرامگاه، ورودیِ باالی در که است آورده ااریستوبولوس دیده باای ست

مضمون: این

                                                           
1- Arrian, 2014: XXIX/367 

1381:328پلوتارک،-2
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ای مَرد! منم کوروش، که برای پارسیان شاهنشاهی برپا کردم »
 1«شک مَوَرز!آرامگاه من ر این بر آسیا گردیدم. پسو شاه 

قول کرده است های اریستوبولوس نقلاز یادداشتاین جمله را  نیز آریان
 :تاندکی متفاوت اسهای استرابون، که البته با گفته

. کسی که پسر کمبوجیة)اول(منم کوروش، این ای مَرد! »
آرامگاه . پس بر این گردیدامپراطوری ایران را بنیان نهاد و شاه آسیا 

 2«!رشک مَوَرزمن 

 هایگزارش های بیشتری باتفاوتکتیبه  ایناز پلوتارک متن گزارش 
را  سکندراو طوری نوشته شده که انگار کوروش، آمدن  داردآریان و استرابون 

 گویی کرده بود:پیش

دانم زیرا می- آیی! هرکه هستی و از هرکجا که میای مَرد»
 من کوروش، بنیانگذار پادشاهیِ  بدان که -سرانجام خواهی آمد

زمینی که تن من را در خود جای بر این اندکپس پارس هستم. 
 3«داده، رِشک مَبَر!

 گردیداین جمله  متاثر ازکه اسکندر چنان  می گوید ادامهپلوتارک در 
اما  که دستور داد تا ترجمة یونانی آن را در زیر کتیبة میخی حکاکی کنند.

های باقیمانده از مقبرة یک از بخشرست نباشد. در هیچاین مطلب داحتماال 
با  .شوددیده نمی ایچنین کتیبهید وجود احتمالیِ موشواهدی کوروش، 

سال در منابع کهن بارهاای که از باشندگیِ چنین کتیبهبه دلیل آن حالنیا
 .رد کردبا قاطعیت را  کتیبهو وجود  را از دست داد اطیاحت نباید سخن رفته،

. نماییماریستوبولوس  نارضایتی از این گره کور را نیز بایستی متوجه همچنین

                                                            
1- Strabo, 2014: 3/134 
2- Arrian, 2014: XXIX/366 

 328: 1381پلوتارک،  -3
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خطای  نظربه اوست و هایو نوشته هاگفتهالذکر به استناد هر سه منبع فوق
دلیل ناتوانی در خوانش آن، ای را دیده، بهکتیبه او شاید است. وی ازاصلی 

  انداخته است!چنین ما را به دردسر اینو متنی را جعل کرده 

ه نام کندر باسترابون به نقل از یکی دیگر از سرداران اسدر ادامه، باری، 
 راند با این مضمون:سخن می دیگر ایاونسیکریتوس از کتیبه

 1«ام.جا آرمیدهمنم کوروش، شاه شاهان، که در این»

نقل کرده است که فرد دیگری به نام اریستوس از اهالی  سپس استرابون
ها بعد از اونسیکریتوس، از پاسارگاد دیدن کرده و عیناً س نیز سالساالمی

 2همین جمله را خوانده است.

 نقلبا احتمال کمتر  و- این جملة اخیر به احتمال زیاد رسدنظر میبه
د ة موجوتنها کتیب از نادرست ایترجمه -قولی که اریستوبولوس آورده است

ارعام ب کاخ کاخ اختصاصی و در اییهبر روی ستون د کهندر پاسارگاد باش
. هستندجا استوار و قابل خواندن نقر شده و تا امروز نیز در همانکوروش 

 ، چنین است:هر دو کتیبهمتن 

 3«منم کوروش، شاه هخامنشی.»

های این دو کتیبة کوتاه، بسیار بااهمیت هستند. چرا که پیوند کاخ
جا ندر ایکنند. ش را اثبات میشاهی و آرامگاه موجود در پاسارگاد به کورو

ی و حدود جغرافیای ،هاو جایگاه هر یک از آن هابرای درک بهتر این کتیبه
 .بررسی خواهیم کردهای کوروش را وضعیت کاخ

*** 

                                                            
1- Strabo, 2014: 3/134 

 همو -2

 28 :1346شارپ،  -3
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های کاخمجموعة شرقی آرامگاه کوروش، حدود یک کیلومتری شمالدر 
جدا از هم دیده ها که امروزه به صورت این کاخ. دارندقرار  وی سلطنتی

هایی از یک مجموعة سلطنتی بزرگ بودند که شوند، در آن روزگار بخشمی
بسیار  زمانی این مجموعهبه هم پیوند داشتند.  ییهاراهرو ها وباغ توسط

سیراب  1گذشتکه از همان حوالی می ایسرسبز بوده و توسط رودخانه
بقایای  که این بناهاشود. خشک دیده میمنطقه تقریبا . اما امروزه، گردیدمی
 :هستندهای زیر دربردارندة سازه، هستندنیز قابل مشاهده تا امروز آن 

دروازة ورودیِ محوطة سلطنتی  کاخ دروازه: این کاخ، درواقع -1
رار عه قکاخ دروازه تقریبا در بخش شرقی از این مجموپاسارگاد بود. 

با خ های کارهشواهدی از تزیین دیواامروزه در بقایای آن، . شتدا
کاخ  گارة ایننترین شود. اما مهمهایی از گاو و انسان دیده مینگاره

ز اای منقش به تصویری آرمانی که تقریبا سالم باقی مانده، نگاره
باشد که در فصل بعد مفصل بدان میبه مرد بالدار(  مشهور)کوروش 

 خواهیم پرداخت. 

 عام،بار رار دارد. کاخدر غرب کاخ دروازه قاین کاخ کاخ بارعام:  -2
تر، معظم، ترکارا بزرگکه آشبود ونگار نقشزیبا و خوش ایسازه

برای  بوده و های مجموعة پاسارگادتر از دیگر کاخو مجلل ترشکیل
 مورد فرمانروایان دیگر مللحاکمان و پذیرایی از میهمانان مهم و 

این  در شکل. برروی یک ستون مستطیلگرفتمی استفاده قرار
تر بدان که پیش-« منم کوروش، شاه هخامنشی» کوتاه ، عبارتکاخ

باستان، بابلی و به خط میخی و در سه زبان پارسی -اشاره رفت
 عیالمی نقش بسته است.

                                                            
 شود.، دیده میقرار داشتندروی این رودخانه زمانی هایی که هایی از پلهنوز بخش -1
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این یک کاخ خصوصی بود و کوروش در کاخ اختصاصی کوروش:  -3
شد، در این کاخ مواقعی که از رسیدگی به امور مملکت فارغ می

کاخ اختصاصی کوروش در پرداخت. وچک، به استراحت مینسبتا ک
های نسبتا کوتاه و فضای غربیِ کاخ بارعام قرار داشت. ستونشمال

جا مکانی محرمانه، خصوصی و دهد که آنکوچک آن نشان می
های این کاخ تقریبا پی و ستوناستراحتگاه شاه بوده است. طبیعتاً 

خوبی مشخص است. بر روی  اند و حدود محوطة آن بهسالم مانده
های مُدَوَّرِ کاخ شکلی که متفاوت از دیگر ستونیک ستون مستطیل

عیناً شبیه -« منم کوروش، شاه هخامنشی»عبارت بار دیگر است، 
 1.شوددیده می -به متنی که در کاخ بارعام موجود است

منم »کم دو کتیبة مشابه، با عبارت چه گفته شد، امروز دستبنابر آن
 یکی در ؛به سه زبان پارسی باستان، عیالمی و بابلی «وروش، شاه هخامنشیک

شود. با توجه به این کاخ بارعام و دیگری در کاخ اختصاصی کوروش دیده می
الذکر نیز در فوق متنِ  حاویِ شده شبیه به دو ستونِکه چند ستون تخریب

از تخریب  پیش ،این متنها وجود دارد، لذا بعید نیست که کاخاین مجموعه
 2.بوده باشد ها نیزبر روی آن ها،ستون

                                                            
 هیآرامگاه کمبوج یا تواندیم که وجود دارد کارهمهین ییبنا نیز کوروش یدر شمال کاخ اختصاص -1

ة دوم پسران کوروش بزرگ باشد که با مرگ نابهنگام هر دو نفر و انتقال قدرت به شاخ ا،یبرد ایو 
و کاربردهای  است دیترد ین بنا جایا یرها شده است. هرچند که در کاربر کارهمهین ان،یهخامنش

 . اندمختلفی را برای این بنا حدس زده
 میز قدتخت وجود دارد که بنابر نظر محققان، ابه نام تُل ییسازه، بنا نیدر شمال ا نیهمچن

ین ا ست.مستحکم بدل گشته ا یبزرگ به دژ وشیردا یداشته و در دوران پادشاه یمذهب یکاربرد
ای وجود دارد جمشید است. باالتر از این مکان نیز محوطهتر از تختبنا، یک نمونة ابتدایی و ساده

و  شوند. این محوطه نیز احتماال برای نیایششدة پلکانی دیده میکه در فضای باز، دو سنگ تراشیده
 فراهم شده بود. تقدیم قربانی به آتش در محیط باز

« مرد بالدار»نگارة همچنین شواهدی حاکی از وجود این کتیبه با همین کلمات بر روی سنگ -2
 . در مورد آن گفتگو خواهیم کردوجود دارد که در فصل بعد 
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در زمان پادشاهی کوروش، هنوز خط بد نیست اشاره شود که در پایان 
های کوروش برده در کاخنام هایکتیبه . لذامیخی پارسی ابداع نشده بود

حکاکی و در  پادشاهان پس از اودر زمان حکومت داریوش یا  گمانبی
انتساب ای درمورد کار گذاشته شده تا در آینده شائبه لفهای مختگاهجای
 وجود نیاید. به بزرگ، به کوروش ها و آرامگاهکاخ

توسط هر یک از شاهان هخامنشی که انجام  هوشمندانه، این عمل
 .است جا بودهگرفته باشد، بسیار به
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 مرد بالدارنگارة سنگ

 

کیف آن مورد وروش و کمدر فصل قبل، مفصال مکان کاخ سلطنتی کو
از محوطة در بخشی  ردید،گونه که اشاره گبحث قرار گرفت. اما همان

ای نگارهسنگ ،اخ دروازه در شرق مجموعة سلطنتیموسوم به کپاسارگاد 
. این نگاره تنها مشهور است« مرد بالدار»به  شود که امروزهدیده می

وزگار، ره از گزند حوادث باشد کمید نگارة نسبتا سالم در پاسارگاسنگ
ی دیگر را برخی شمایل کوروش و برخ نگارة فوقسنگ. مصون مانده

خواهیم بررسی و واکاوی این نگاره و دانند. اکنون میمیارتباط با وی بی
 .انتساب آن به کوروش را مفصال مورد تحقیق قرار دهیمانتساب یا عدم

 که چندان بلندت اما نهتصویر مردی است با ریش پرپش ،نگارهسنگاین 
ا رپیرامون وی ر بال چها بر دوش دارد.های عیالمی به سبک جامه بلند ردایی

ن نمونة آن در میاها برگرفته از هنر آشوری است که الب .انددربرگرفته
  ست.اهای آشوری بسیار دیده شده نگاره

شاخ شبیه  دو شاخ بلندخودی قرار دارد و روی کاله، بر سر مرد کاله
اند. بر روی که به دو سوی شرق و غرب کشیده شده شوددیده می قوچ
های مصری هایی است که در نگارهکه شبیه به تاجقرار گرفته  یتاج ها،شاخ

توانیم بپذیریم که اگر نگارة میدو شاخ  با تعمقی در این. دیده شده است
یت شخصانگاشتنِ  نظریة یکی فوق، تصویر کوروش بزرگ باشد، پس
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آن را که موالنا ابوالکالم آزاد  با کوروش کبیر 1در قرآنذوالقرنین  شدةستوده
نیز آن را عالمه طباطبایی بسیاری از علمای اسالمی نظیر و مطرح کرده 

ها آن است نگته جالب دیگر درمورد این شاخ .2باشدمیصحیح ، اندکردهتایید 
فره ایزدی بود و وجود شاخ قوچ نمادی از  ، قوچدر اساطیر ایرانیان باستانکه 

 . 3مند بودن وی داردبر سر مرد، حکایت از فره

شکل را ایشود که هر یک گویی دایرهدر دو طرف تاج، دو مار دیده می
روی تاج نیز سه ها نمادی از خورشید هستند. بر سر دارند. ظاهرا این گوی

 ها مجددا سهآنباالی  و گلدانسه  چیزی شبیه به هاگوی دیگر و روی آن
 ها با پَرِ شترمرغ تزیین شدههمة این قرار دارند و اطرافدیگر گوی مُدَوَّر 

ها، و نمادهای مار و گویمدل تاج تر نیز گفته شد، گونه که پیشهمان. است
 . 4استمرتبط با خدای خورشید تاج، از هنر مصری الگوبرداری شده و 

                                                            
باشد.. او در قرآن پادشاهی است که از می «صاحب دو شاخ»ای عربی به معنای ذوالقرنین واژه -1

خیرکردن جهان مامور شد و این ماموریت را با موفقیت به انجام رساند. ماجرای جانب خدا به تس
 آمده است. 101تا  83ذوالقرنین در سورة کهف: آیات 

 عتیق، نیز نام ذوالقرنین آمده است:در عهد -2
مال شای ایستاده بود و به سوی دانیال نبی در رویا دید که قوچی کنار رودخانه»

کس را توان مقابله با او نبود. هنگامی که دانیال از زد و هیچیو جنوب و شرق شاخ م
 قوچِ  خواب برخاست، جبرئیل بر او نازل شد و خواب وی را چنین تعبیر کرد که آن

سارتِ انِ اقوچِ صاحب دو شاخ( پادشاه ماد و پارس است. این بشارتِ پای ذوالقرنین )=
 (The Holy Bible, 2015: Book of Daniel 8:3-20« )یهودیان در بابل بود.

شود که کنید که با تطبیق شخصیت ذوالقرنین در تورات و قرآن، مشخص میمشاهده می
عتق، ذوالقرنین آشکارا اشاره به جایی که در عهداست و از آنماهیت این نام در هر دو کتاب یکی

ط ایستی مرتبقوی ب گمانِبه های او دارد، لذا منظور از ذوالقرنین در قرآن نیز کوروش و کشورگشایی
 با کوروش باشد.

بار در پیکر قوچ تصویرسازی شده است )فردوسی، در شاهنامه فردوسی نیز فره ایزدی یک -3
: فصل پادشاهی اردشیر( و در کتاب کارنامه اردشیر پاپکان که از دوره ساسانیان باقی مانده، 1388

(. برای آشنایی بیشتر با مفهوم فره ایزدی MacKenzie, 2010شود )در قاموس یک میش دیده می
 مراجعه کنید.« اساطیر ایرانی»از کتاب دیگر من با نام  83و مسائل مربوط به آن، به صفحة 

دین و آیین »فصل بر مهرپرست بودن کوروش باشد که در تواند شاهدی دیگر مبنیاین نیز می -4
 بدان پرداخته شد. «کوروش
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کند. او را به خود جلب می توجه ما است که دست راست مردنهایتا 
اش گرفته و دست های باز در جلوی سینهدست راست خود را با انگشت

دست که در داشتنِ . این مدلِ نگهشوددیده میتر چپش نیز کمی پایین
شود، شیوة عبادت دیده می همهای داریوش و دیگر شاهان هخامنشی نگاره

 دهد. کردن ایرانیان باستان را نشان می

شمایل  رانگاره سنگبرخی این ، اشاره شدتر نیز گونه که پیشانهم
کنند. برای بررسی دانند و برخی دیگر این انتساب را رد میمیکوروش بزرگ 

توانیم انتساب آن به کوروش، مینگاره و انتساب یا عدمچندوچون این سنگ
مت سو از  که نگاره آسیب دیده. با وجودیاز اسناد تاریخی استفاده نماییم

های قدیمیِ مسافرانِ تخریب شده است، اما با کمک سفرنامه چپ و باال
اند، هت کردنگاره آن را دیده و جزئیاتش را یادداشاروپایی که پیش از تخریب 

 کرد. یبررستوان انتساب آن به کوروش را می

تر سفرنامة رابرت کِرپور نگاره، بهترین منبع مستند برای بررسیِ
د که در حدو و دیپلمات انگلیسی بود ، نقاشوی نویسنده، جهانگرد. باشدمی

ب میالدی از پاسارگاد دیدن کرد و مشاهدات خود را در قال 1818سال 
 نگارة مرد بالدار چنینکِرپورتر پس از مشاهدة سنگکتابی منتشر نمود. 

 :نوشته است

ها وجود داشت که غربی ستونای در راستة شمالنگارهسنگ»
داد که گیر شدم. نگاره، تصویر مردی را نشان مییدن آن غافلبا د

ردایی بلند از گردن تا مچ پا بر تن دارد. او دست راست را روبروی 
. یک کاله، از پیشانی تا را باز کرده استخویش گرفته و کف دست 

گردن وی را پوشانده و ریشی کوتاه، مجعد و منظم دارد.  یِنزدیک
ها و توان جزئیات چشمآسیب دیده و سخت می بسیار ،نگاره رخسارِ

بینی را بررسی کرد. از قسمت خمیدة بازو تا پایین جامة وی، 
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شود که شاید گُل رُز باشد. های تزیینی دیده میای از گُلحاشیه
ای حکاکی شده است. این یک شکل هنرمندانهجامة مرد به جزئیاتِ 

با  هاییاو بالتندیس ظریف و زیبا است. در چهار طرف بدن 
 شوند. دیده می جزئیات بسیار عالی،

فردترین بخش از این نگاره، شمایل دو شاخ بزرگ اما منحصربه
. تاج دارای سه هاستآن مرد بر روی شاختاج  در باالی سر و سپس

ها سه استوانة عمودیِ باشد. روی گویگوی منظم در کنار هم می
وی دیگر قابل مشاهده است. ها نیز سه گشود و باالی آندیده می

در مصری است.  1تاج این نگاره کامال شبیه به تاج مومیایی ایبیس
نگاره . این سنگشودنگارها نیز یک کتیبه دیده میوباالی این نقش

فاصلة بین  .باشدفوت می 5و عرض سنگ نیز  2فوت 7از سر تا پا 
االی ستون ]...[ نواحی بحدود دو فوت است.  همپاها تا سطح زمین 

 -ها و صورتجز دستبه-برجسته بسیار آسیب دیده اما خود نقش
 سالم مانده است.  کمابیش خوشبختانه

های آن کامال با یکدیگر این پیکره هیچ نقصی ندارد و اندازه
روح جان و بیهای مصری که بیمتناسب هستند. برخالف نگاره

ا به یاد هنر یونانی هستند، این نگاره به لحاظ دقت و ظرافت، من ر
گونه که با کاست و همانوکماندازد. من تصویر این نگاره را بیمی

که به مدادم اجازه دهم آنم؛ بیهایم آن را دیدم، نقاشی کردچشم
تا به سلیقة خود، چیزی را تغییر دهد. این اصلی است که من در 

 ازدیدبها هنگام کشیدن تصویر تمام آثار باستانی شرق که از آن
 ]...[. 3ام، رعایت کردهنمودم

                                                            
1- Mummies of the Ibis 

 باشد.می متریسانت 30٫48هر فوت معادل  -2
شده توسط وی در های کشیدهداریِ کِرپورتر پس از بررسی دیگر نقاشیصداقت و امانت -3

 .ها با آثار تاریخیِ بازمانده، تایید شده استاش و تطبیق آنسفرنامه
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های آن، ردای انگیز این نگاره نظیر بالهای شگفتویژگی
و تاج او وجود ها شده و نمادهای متعددی که بر روی شاخ تزئین

برد که این نگاره، تصویر یک انسان برتر دارد، من را به فکر فرو می
اده و گویی مشغول گاه ایسترو به پرستش ،هایی بازاست. او با دست

دیگری که  هایه، متفاوت از کتیبکتیبة باالی ستوننیایش است. 
نبود و من امیدوار هستم تا  1اغلب در آن منطقه تکرار شده است

برای رمزگشایی خط میخی به  2های پروفسور گروتفوندپژوهش
 3«ها آشکار شود.محتوای این کتیبه نتیجه رسیده و

بختانه این الی ستون آسیب دیده و شورگوید که باکِرپورتر می 
جایی است که کتیبه قرار دارد و مشخص است که آسیب فوق همان

ای جدی بوده که بعدها قسمت باالییِ ستون ریخته و کتیبه منهدم اندازهبه
 شده است. 

های جهانگردانی که تا قبل از سال ها و یادداشتتقریبا در تمام سفرنامه
شود. یده میذکر این کتیبه داند، سارگاد دیدن کردهخورشیدی از پا 1256

اند، دههای افرادی که پس از این تاریخ از پاسارگاد عبور کراما در یادداشت
این . بنابرگرددمشاهده نمیاز کتیبه در باالی مجسمة مرد بالدار  اثریدیگر 

 توان حدس زد که کتیبة مذکور در حدود همان سال یا کمی قبل از آن،می
 فروریخته و از بین رفته است.

                                                            
اختصاصی کوروش در دو ستون در کاخ بارعام و کاخ ای است که در روی منظور او همان کتیبه -1

 «منم کوروش، شاه هخامنشی.» :شود و محتوای آن چنین استهنوز دیده می پاسارگاد،
2- Professor Grottefund 

شاهان، کوروش، شاه»گروتفوند بعدها توانست این کتیبه را به صورت ناقص ترجمه کند: 
تیبه این ک کامل گردید و تا خط میخی پارسی رمزگشاییهای بعد، نهایدر سال «فرمانروای جهان!

ر دنبشته نیز همانی است که ی هخامنشی، بازخوانی شد. متن این سنگهادر کنار دیگر کتیبه
 پاورقی قبلی ذکر گردید.

3- Ker Porter, 1821: 492-498 
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ین ااز  یک نقاشی دقیق نقاش زبردستی بود و باری، خوشبختانه کِرپورتر
برپایة -نگاره و کتیبه ترسیم کرده است. بررسی عالئم میخی کتیبه سنگ

دهد که کتیبة فوق دقیقا دارای نشان می -نقاشیِ این جهانگرد انگلیسی
قر کوروش، ن و کاخ اختصاصی بارعامستون کاخ  دو همان متنی است که در

 شده است:

 1«منم کوروش، شاه هخامنشی.»

کامال نیز نگاره شدن سنگ، نوع به تصویرکشیدهمتن این کتیبهجدای از 
گونه که در همخوانی دارد. کوروش همانبزرگ با منش و کردار کوروش 

نیز گذاشت، در ساخت این نگاره داری، به تمام اقوام احترام میحکومت
سو ها را با خود همکوشیده است تا از هنر ملل مغلوب استفاده کرده و آن

 بینیم لباس مرد مذکور، عیالمی؛ تاج وی. از همین روی است که میسازد
ها شاخهنر آشوری/بابلی،  ها اقتباسی ازهای مصری، بالبرگرفته از نگاره

ها، تارگرفتنِ دسنوع ایستادن وی و شیوة قر ونمادی از اعتقادات یهودی 
 ا آدابِ مناسکِ دینیِ ایرانی است.منطبق ب

یک  ،دارآن است که نگارة مرد بال گربیانبه خوبی  مجموع این موارد
 یات ویحکه در زمان  باشدمی هخامنشیمینوی از کوروش  آرمانی و تصویر

های پاسارگاد، نصب شده کاخ، حکاکی و در مجموعهیا کمی پس از مرگ او
 .است

                                                            
 28: 1346شارپ،  -1
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میالدی ترسیم کرده  1818که در سال  نگاره کوروش با کتیبة باالی آننقاشی کِرپورتر از سنگ
 است.  

 (Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babyloniaاین نقاشی عینا از کتاب وی )
 میالدی، برداشته شده است. 1821چاپ سال 
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