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 بزرگ) کوروشرد تاریخ باستان جھان(بزرگترین مَ  یادبه 

 »بخشندگی و نیکی کوروش، باالتر و سر آمد ھمه فاتح ھا بود«

 

منم کوروش، پسر کمبوجیه، که شاھنشاھی پارس را ایجاد کردم و خداونـدگار آسـیا  ،ردمَ «
 »بودم. پس به این بنای من رشک مبر

 در زمان ھخامنشی ھابزرگ متنی در آرامگاه کوروش 

شاھپور شھبازی با منبع  کتابھای آناباسیس اسکندر از لوسیوس فالویوس آریـانوس و کتـاب جغرافیـا از 
 استرابو

 

 

من در خدمت به رعیت بیش از نبـرد در میـدان کـارزار رغبـت دارم، زیـرا در کـارزار، شـخص «
ھایش بگـذرد و حـال آن کـه رعیـت  وقتی مشھور و برازنده می شود که از روی نعش حریف

 »پروری لذتی باالتر و برتر است، چون ھدف آن نیکی، خیر و خدمت است.

 کوروش بزرگ، گرفته شده از کتاب کوروپدیا گزنفون                                                

 

 

         در مورد تاریخ تولد و مرگ کوروش اختالف نظر می باشد.                                              

قبـل از  ۵۷۶-۶۰۰بـین  ه تاریخ نگاری ھای به جا مانده، می توان احتمـال داد کـه، تـاریخ تولـدولی با توج
 .باشد قبل از میالد بوده ۵۳۰میالد و زمان مرگ حدود سال 
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نژاد و ملیت خویش ارزشی قایل نشد و حقی را کـه طبیعـت  ،وقتی یک ملت برای فرھنگ«
برای نگاه داری نژاد پاکش به او ارزانی داشته بود پایمال ساخت و به بیگانه ھـا روی آورد و 

دیگر حق ندارد از شکست و بدبختی سیاسی که خودش باعث آن شـده اسـت  ،تسلیم شد
 آدولف ھیتلر                                                                      .    »شکایت کند.

 

جھان ما پر از سـرزمین ھـایی اسـت کـه روزی تمـدنی در آنجاھـا وجـود داشـته و سـپس  «
                                                               .                    ».یافته و از نو زندگی بیابانگردی را در آن به راه انداخته انددوی ھا به آن راه بَ 
 ویل دورانت                                                                                              .

 

 ورانت عامل ھای از بین برنده تمدن را اینگونه بیان می کند،ویل د

 : شود تمدن انقراض سبب است ممکن آنھا از یکی فقدان گاھی حتی و عوامل این رفتن بین از«
 از آن یجلوگیر که یگیر ھمه یبیمار ھوا؛ و آب وضع عظیم تغییر یا شدید زمینشناختیتغییرھای 

 حکومت زمان در قدیم روم در که گونه ھمان ،برد می بین از را مردم نصف و است خارج بشر اختیار

 استثمار گردید؛ اروپا لطوایفی کملو هدور رفتن بین از اساسی عامل که طاعون یا افتاد اتفاق آنتونیھا
 از که غذایی و قوت امید به و کنند می زندگی شھر در که مردمیه وسیل به دھات زمین هانداز از بیش
 مسیر تغییر خام؛ مواد یا سوخت قبیل از طبیعی مواد نقصان برند؛ می سر به رسد می آنھا به خارج
 عقلی انحطاط دھد؛ قرار جھانی تجارتی یراھھا بیرون در را یکشور که یا گونه به بازرگانی یراھھا

 یا دھد، می دست اعصاب تحریک وسایل و لعب و لھو از پر یشھرھا در زیستن هنتیج در که اخالقی یا
 اصول بتوانند آنکه بدون داشته، جریان آن بر مردم زندگی که است یقدیم اصول به زدن پا پشت هنتیج

 یا طلبی لذت در افراط یا جنسی اعمال اختالل هنتیج در نژاد، شدن ضعیف سازند؛ آن جانشین یجدید
 که برجسته افراد رفتن میان از شود؛ می فعالیت و کوشش شمردن خوار سبب که بدبینی،ه فلسف

 شر از را نژاد فرھنگی میراث توانند می بھتر که است ھایی خانواده تدریجی تقلیل و ینازاد هنتیج
 تباه و سوز خانمان ھای انقالب و طبقات جنگ آن هنتیج که ثروتھا آور مرگ تمرکز بدارند؛ محفوظ زوال
 تمدنی یفنا و مرگ سبب است ممکن که ھستند عواملی از اینھا هھم .است عمومی مایملک هکنند
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 نداشته راه آن در نیستی که یچیز نه و باشد، انسان جبلی که است یامر نه تمدن زیرا شوند،
 قابل توقف ھرگاه و کند، کسب جدید شکل به را آن باید نسلی ھر که است یامر بلکه باشد،

 که اختالفی تنھا حیوان با انسان .رسد می فرا آن پایان ناچار آید، پیدا آن سیر در یا مالحظه
 که است یا وسیله :گفت توان می تربیت تعریف در و است، تربیت مورد در دارد

 ».سازد می منتقل دیگر نسل به نسلی از را مدنیت

 

 

 ردن دنیای خاکستری با مداد رنگی.این احمقانه است، رنگ ک

اروپایی) -زیر مجموعه آریایی(ھند ھیچ گاه نباید فراموش کرد که پارس ھا تنھا یکی از قبیله ھای مھاجر

. و خون اندک آنھا ایران خوانده شده مھاجرت کردندورود که به قسمتی از یک سرزمین که پس از  بودند
افراد این قبیله نسبت به کل جمعیت سرزمین ھای آن روزگار با آن گسترشی که این پادشاھی یافـت، 

شـد. شایسـته محـوری، وفـاداری و  و نیسـت مُگـبه مرور زمان در بومی ھای سرزمین ھای پادشاھی 
دادگری از ویژگی ھای اخالقی این قبیله بود و با گسترش پادشاھی در سـرزمین ھـای ایـن پادشـاھی 
افرادی بومی با این ویژگی ھا برای حکمرانی برگزیده می شدند، که این ویژگی ھـا نیـز بـه مـرور زمـان 

فه گرایی ھای بومی ھا و طمع ورزی ھایی کـه در قـدرت، پس از کوروش با اختالطی که با عقیدھا، خرا
کـم رنـگ شـدن خـون و ویژگـی  ،ثروت و ھواھای نفسانی یافت رو به افول رفت و گم شـد. و در نھایـت

 ھای اخالقی پارسی، پایانی شد بر سقوط ھمیشگی یک تمدن آریایی در قالب یک امپراتوری.

 

 

 واقعیتی غیر قابل انکار

             ،ھیچ دلیلی بـر فـردا بـودنش نیسـت لیبودند، فردایش نبودند، امروز انسان ھست، ودیروز دایناسورھا 
 .وقتی که کھکشان ھا ھمچنان در حال رقصند
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 صدا را می شنوی  ،گوش کن

 صدای تپشھای قلبی که دارد از ھیچ شکل می گیرد

 خون دارد در پیکرش جریان می یابد

 جھان می خواھد او را نفس بکشد 

 نبرد نزدیک است

 ذھن او بر خالف ذھن ھا جریان یافته 

 او قرار نیست دیگران باشد، او خودش خواھد بود

 تپش ھای قلب او طبل ھای جنگ را می نوازد

 خون او جریان زندگی را به جریان خواھد انداخت

 و ذھن او ھمه را فتح خواھد کرد 

 ھای خاکستری زمان اندکی رنگ زندگی خواھد پاشیدفتح ھای او بر نقش 

 قلب ھا برای او خواھند تپید

 جان ھا برای او فتح خواھند کرد

 ذھن او اسیر کننده ملت ھا و نابود کننده خداھای آنھا نخواھد بود

 نه غرور سرزمینی را خواھد شکست و نه ملتی را به بردگی خواھد کشید

 وقتی پیش از آن ذھن ھا در برابر اراده او زانو زده اند ،ه خواھند بودسرزمین ھا پیش از ورودش فتح شد

پلیدی ھا را فتح، قوم ھا و قبیله ھا را از بندو بردگی یکدیگر آزاد، معبد گاھھای خـداھا را برپـا و آزادی را 
 به ملت ھا و باورھای آنھا باز خواھد گرداند.
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و زنی را به اسیری و بردگی جنسـی خواھـد  نه مردشکست خورده ھا خواھد داد و  ،غارت هنه اجازه ب
 گرفت.

 ذھن او برخالف ذھن ھا فرمان خواھد راند.

او می داند غارت مالھا، بردگی گرفتن انسان ھا، نابودی باورھا و خداھای ملت ھا، به بردگـی جنسـی 
یه سـرزمین ھـا و وادار و فروش کودکھا، مردھا و زنھای برده در بازارھا، نابود گرفتن زنھا و دخترھا، خرید

کردن ملت ھای شکست خورده بـه پـذیرفتن خـدا یـا بـاور ملـت پیـروز، بـه دور از شـرافت و وجـدان یـک 
 پادشاه می باشد.

 پس مسیری را پیش خواھد گرفت جدا از غارتگری و تجاوز

 او می داند روزی تاریخ او را قضاوت خواھد کرد

 گوش کن 

 می شنوی

 ی خواھد جھانی را به نبرد فرا بخواند این صدای نوزادی است که م

 نبردی به بزرگی تمام تاریخ و تمام بودن ھا.

 و در این زمان بود که افسانه ھا شکل گرفت وقتی یکی او را فرزند چوپان و دیگری فرزند پادشاه خواند.

بـرای  اینکه او فرزند چه کسی بود مھم نیست، این مھم بوده که او نه عملکردھایش شبیه یـک چوپـان
ھدایت گله ایه توده ھای خودفروخته بود و نه عملکردھایی به مانند پادشاھی که ھمه چیز را در جھت 

 ارضای منافع خود، وسیله قرار می دھد.

و چشم ھای نوزاد به زندگی باز شد در سرزمینی که بعـد از ورود قبیلـه او و دیگـر قبیلـه ھـای آریـایی، 
 که از دیگر نقطه ھا پا به این سرزمین گذاشته بودند. ایران خوانده شد و در قومی مھاجر

 

 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
7 

 

 با سالم خدمت دوست ھای مھربان

برای راحتی کار در این کتاب در قسمت فھرست بر روی ھر عنوانی که کلیک کنید مسـتقیم 
به قسمت مربوطه می روید، و برای بازگشت به قسمت فھرست، در ھر صفحه ای که مـی 

راست مـی باشید، با رفتن بر روی کلمه فھرست که در قسمت پایین ھمه صفحه ھا سمت 
 سمت فھرست باز خواھید گشت.کلیک کردن بر روی آن به ق د وباش

 

تـاریخ آلمـان نـازی(آخرین تمـدن  واقعیـت ھـای ھمچنین اگر دوست ھای مھربـان عالقـه بـه
آریایی) دارند، در گذشته کتابی در مورد دو شخصـیت زن و دو شخصـیت مـرد از نـازی ھـای 

تـاریخی در مـورد  یکه با مطالعه آن می توانید به بسـیاری از واقعیـت ھـا تھیه کردمآلمان  
 رایش سوم از علت ھای ایجاد آن تا علت ھای سقوط آن پی ببرید. 

دروغ پردازی ھا و تاریخ سازی ھایی که دستگاه ھـای تبلیغـاتی امـروز دنیـا کتابی به دور از 
 به آن دامن می زنند.

لـف از تـاریخ آلمـان نـازی و آدو ،واقعیت ھای پنھان شده از بشـردانستن در صورت عالقه به 

 ھیتلر می توانید این کتاب را از لینک زیر دانلود کنید. با سپاس

 یک تمدن یک باور یک پیشوادانلود کتاب:    

 

 

 در سیاره من انسان ھایش با شعله ھایی در دست از خاکستر شدن جھان می نالند!
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 فھرست

 - ۱٥ منبع تاریخ نگاری گزنفونعملکردھای کوروش نسبت به موضوع ھای مختلف با 

 -۲۰ در مورد نویسنده 

 -۲۸ پیشگفتار 

 - ســاالری، دموکراســی)بر اســاس تــاریخ نبــرد ایــدولوژی ھا(پادشــاھی، گــروه
 نگاری ھرودوت

۳٦ 

 -٤۱ دیدگاه بزرگ ھا در مورد کوروش و عملکرد او 

 -٤٥ کوروش بزرگ بر اساس تاریخ نگاری ویل دورانت 

 - مھـــاجرت آریـــایی ھـــا و ورود تعـــدادی از آنھـــا بـــه ســـرزمینی کـــه بعـــد از ورود
 آنھا ایران خوانده شد.

٤۷ 

 -٤۹ علت شروع این مھاجرتھا 

 - ٥۰ ورود آریایی ھا به ایران که دارای دو نظریه کلی می باشد.مسیرھای 

 -٥۲ مردی بزرگ از قومی مھاجر یا مھاجم 

 -٥٤ نام ھای کوروش در سرزمین ھا و زبان ھای مختلف 

 -٥٥  اروپایی ھا و در زمان آنھا دیگر قبیله ھای منطقه، پیش از ورود ھندو 

 -:٥۹ کوروش در دیدگاه ھای امروزی 

 -٦۰ دین کوروش 

 -٦۳ انسان بالدار و نقد داستان ھای مذھبی در مورد کوروش بزرگ 

  

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
9 

 - ــه داســتان ــزرگ ب ــوروش ب ــاط نداشــتن ک ــورد ارتب ــدگاه شــاپور شــھبازی در م دی
 ھای مذھبی

٦٥ 

 -۷۰ انسان بالدار و نشانه ھای آن 

 -۷۸ جایگاه کوروش در شاھنامه فردوسی 

 -۸٤ انواده، ھمسر و فرزندھای کوروشدیدگاه ھای مختلف نسبت به خ 

 -۹۰ آیا خاله کوروش، ھمسر او نیز بود 

 -۹۱ نژاد شناسی کوروش از دیدگاه شاپور شھبازی 

 -۹٤ کتزیاس، او را بچه چوپان خواند 

  --۹٥ برخاستن کوروش کوچک 

  --۹٦ ادامه روایت کتزیاس 

  --۹۷ رسیدن نسبت کوروش بزرگ به پادشاه ھا 

  --۹۸   محل دقیق انشان، مورد اشاره کوروش 

  --۹۹ نقد روایت ھای کتزیاس 

 -۱۰۱ اختالف روایت کتزیاس با دیگر منابع چه دلیل ھایی می توانست داشته باشد 

 -۱۰۳ ھرودوت 

  --۱۰۷ توضیح ھرودوت در مورد بزرگ شدن کوروش توسط سگ ماده 

  --۱۰۸ ادامه روایت ھرودوت 
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 - روایــت ھــای ســه تــاریخ نگــار اصــلی(ھرودوت، گزنفــون و کتزیــاس) در مــورد

 و مقایسه روایت ھرودوت با کتزیاسکوروش 

۱۰۹ 

 -۱۱۰ گزنفون و روایت کودکی کوروش 

  --(الوترا)۱۱۲ شرح گزنفون از سیستم دولتی و آموزشی پارس ھا 

  --۱۱٤ ادامه روایت گزنفون 

 -۱۱۸ مقایسه روایت ھای ھرودوت، گزنفون و کتزیاس 

 -۱۱۹ پونیانوس یوستینوس 

 -۱۲۰  نقدی بر تاریخ نگاری ھرودوت و روایت ھای مشابه آن، با توجه به سن کوروش 

 -۱۲۱ روایت ھای مختلف در مورد روش به قدرت رسیدن کوروش 

  -۱۲۱ دیودوروس سیکولوس 

  -۱۲۲ پونیانوس 

  -۱۲۳ گزنفون 

  -۱۲٤ بررسی روایت گزنفون و بررسی اتحاد تاریخی پارس و ماد 

  -۱۲۸ رویدادنامه نبونعید 

  -(موسس خورناتسی)۱۲۹   خورنی 

  -۱۳۰ ھرودوت 

  -۱۳۱ چکیده ای از نتیجه گیری شاپور شھبازی از به قدرت رسیدن کوروش 
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  - ــدرت ــه ق ــورد روش ب ــری در م ــه گی ــاد و نتیج ــارس و م ــاد پ ــی اتح ــه بررس ادام
 رسیدن کوروش

۱۳۲ 

 -۱۳۳ پیروزی کوروش در ارمنستان و حل کردن اختالف ھای مرزی آن سرزمین 

 -۱٤۰ نبرد کوروش با کرزوس 

 -۱٤۰ روایت ھرودوت در مورد نبرد کوروش با کرزوس 

  -۱٤٦ روایت گزنفون در مورد نبرد میان کوروش و کرزوس 

  --ــایی ــی ھ ــه دارای ــر و ھم ــذیرفتن دخت ــزرگ در نپ ــوروش ب ــاس اراده ک ــه گبری  ک
   آشوری(بابلی) به او بخشیده بود.

۱٥۲ 

  --۱٥٥ واقعیت ھا در مورد گوبارو(گبریاس) در تاریخ به روایت شاپور شھبازی 

  --۱٥۷ ادامه روایت گزنفون در مورد نبرد میان کوروش و کرزوس 

 -۱۷۱ فتح شھر سارد از دیدگاه کتزیاس 

 - ۱۷۱ نگاری دیودور در مورد فتح ساردتاریخ 

 -۱۷۱ ژوستین و تاریخ نگاری او در مورد فتح سارد 

 -۱۷۲ رویداد کوروش و کرزوس 

 -۱۷۲ ژوستین در مورد سرگذشت کرزوس 

 -۱۷۳ گزنفون در مورد سرنوشت کرزوس پس از فتح سارد 

 -۱۷۷ سرنوشت کرزوس بر اساس تاریخ نگاری ھرودوت 
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 -۱۸۰ تاریخ نگاری کتزیاس در مورد سرنوشت کرزوس 

 -۱۸۱ روایت نیکالاوس دمشقی 

 -۱۸۳  رویدادنامه نبونعید و سرنوشت کرزوس 

 -۱۸٥ پیکر نگاری یونانی بر روی کوزه 

 -۱۸۷ نتیجه گیری در مورد مرگ کرزوس و نقد تاریخ نگاری ھرودوت 

 -۱۸۸ نتیجه گیری شاپور شھبازی در مورد سرانجام کرزوس 

 -۱۸۹ ویل دورانت در مورد تاریخ لیدی و سرانجام کرزوس 

 - ۱۹۰ آراسپماجرای پانته آ، آبراداتاس، کوروش بزرگ و 

 -۱۹٦ پس از فتح سارد 

 -۱۹٦ تاریخ نگاری ھرودوت در مورد رویدادھای پس از فتح لیدی 

 - ۱۹۸ ساردتاریخ نگاری گزنفون در مورد پس از فتح 

 -۲۰۰ رویدادھای پس از خروج کوروش از لیدی 

 -۲۰۰ تاریخ نگاری ھرودوت در مورد رویدادھای پس از خروج کوروش از لیدی 

 -۲۰۱ تاریخ نگاری گزنفون در مورد رویدادھای پس از خروج کوروش از لیدی 

 -۲۰۲ روایت متفاوت کتزیاس و نقد تاریخ نگاری او 

 -۲۰۳ نتیجه پیروزی کوروش بر لیدی از دیدگاه شاپور شھبازی 
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 - ــدی و ــزرگ از لی ــوروش ب ــروج ک ــین خ ــه در فاصــله ب ــدادھایی ک   بررســی روی
 حرکت به سمت بابل روی داده است 

 

۲۰۶ 

 -۲۱٤ تاریخ نگاری ھرودوت در مورد فتح بابل 

 -۲۱۷ تاریخ نگاری گزنفون در مورد فتح بابل 

 --۲۲۰ رفتار کوروش با مردم و بزرگ ھا پس از پیروزی 

 --۲۲۲ سرزنش شدن کوروش توسط کرزوس به خاطر بخشندگی زیاد 

 -- ـــا ـــه ب ـــرفت جامع ـــین پیش ـــاط ب ـــورد ارتب ـــوروش در م ـــری ک ـــده نگ آین
 ورزش، بھداشت و درمان

۲۲٤ 

 --۲۲٥  ردوکمراسم خروج کوروش از قصر به قصد سپاسگزاری از خدای خداھا م 

 -۲۲۷ فتح بابل با توجه به روایت رویدادنامه نبونعید و لوحه ھا و کتیبه ھای بابلی 

 -۲۳۰ استوانه کوروش در مورد فتح بابل 

 -۲۳۲ ترجمهٴ استوانهٴ کوروش 

 -تاریخ نگاری برس(Berossos)۲٤۰ ، تاریخ نگار کلدانی به شرح پیرنیا 

 -۲٤۱ یھود، بابل و عملکرد کوروش 

 - ــای ــذھب ھ ــذیری م ــر پ ــل و اث ــر باب ــوروش ب ــروزی ک ــای پی ــه ھ ــرین نتیج مھمت
 سامی از زرتشتیت

۲٤۷ 

 -۲٤۹ بازگشت کوروش از منطقه غرب تا مرگ او 
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 -۲٤۹ دیدگاه برس، تاریخ نگار یونانی به شرح پیرنیا 

 -۲٥۰ تاریخ نگاریه ھرودوت در مورد مرگ کوروش 

 -۲٥٥ نقد تاریخ نگاری ھرودوت در مورد مرگ کوروش بزرگ 

 -۲٥٦  روایت کتزیاس در مورد مرگ کوروش 

 -۲٥۷ روایت کتزیاس به شرح پیرنیا 

 -۲٥۹ روایت گزنفون در مورد مرگ کوروش 

 -۲٦٤ روایت سترابون تاریخ نگار و جغرافی دان یونانی 

 - ۲٦٤ یوستینوس تاریخ نگار رومیروایت یونیانوس 

 -۲٦٥ ویل دورانت در مورد سکاھا 

 -۲٦٦ مقایسه روایت ھا از دیدگاه پیرنیا 

 -۲٦۸ روایت شاپور شھبازی در مورد پایان کار کوروش 

 - پاســــارگاد، آرامگــــاه کــــوروش بــــزرگ و داســــتان مــــادر سلیمان(افســــانه ای
 ساختگی در مورد پاسارگاد و مقبره) و نتیجه گیری

 

۲۶۹ 

 --پاسارگاد 
۲۶۹ 

 --آرامگاه کوروش و تابوت او 
 

۲۷۰ 

 -- آرامگاه کوروش با مادر سلیمانداستانی ساختگی از ارتباط 
۲۷۶ 

 --۲۸۱ نتیجه ای تاریخی از بازگشتی بی نتیجه 
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.. 

عملکردھای کوروش نسبت به موضوع ھای مختلف با منبع تاریخ نگاری گزنفون(فیلسـوف، تـاریخ نگـار، -
 سردار یونانی و شاگرد سقراط)

 

 

 

 دیدگاه کوروش بزرگ نسبت به قتل و غارت پس از پیروزی..

چنان چه پیروز شدیم باید از آنچه فتح کننده ھا را سرنگون می کند دوری بجوییم، یعنی به قتل و غـارت 
 نپردازیم. کسی که به چپاول دست بزند از زمره آدم ھا نیست نام جانور برای او سزاوارتر است.
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 بزرگ نسبت به ثروت و ثروت گراییدیدگاه کوروش ..

باید به حریص بودن انسان ھا در آفرینش آن اعتراف کرد و من ھم در این مورد امتیازی نسبت به دیگران 
ندارم با این تفاوت که وقتی دارایی آنھا بیشتر از آن اسـت کـه الزم دارنـد، زیـر خـاک مـی کننـد یـا مـی 

کردن و تماشا کردن آن در رنج ھستند و در حالی کـه بـا ھمـه  گذارند زنگ بزند و یا برای شمردن، اندازه
این پولھایی که در صندوقھای آنھاست، به قدری می توانند بخوردنـد کـه معـده ھـای آنھـا جـا دارد و بـه 
قدری می پوشند که بتوانند حمل کنند. پس ثروت زیاد برای آنھا می توانـد رنـج و خسـتگی آورد. وقتـی 

یـافتم، مقـداری را کـه مـورد نیـاز اسـت بـر مـی دارم و بقیـه را مـی بخشـم بـه به ثروت تازه ای دسـت 
دوستان و مردم سرزمین که به وسیله آنھا می توان چیزھایی یافت که نـه مـی پوسـند و نـه زیـادی آن 

 گونه عملکردھا موجب آسایش و بزرگی است.  موجب رنج و خستگی است. این

ندانه ای در راه مبـه دسـت آورده و بتوانـد آن را بـه شـکل شـرافت ولی آن فردی که ثروت را از راه عادالنه
 رفاه مردم و آبادی سرزمین به کار ببرد، به نظر من از تمام مردم خوشبخت تر است.

 

 عملکرد کوروش نسبت به اسیرھا، پس از جنگ..

فرمـانبرداری از کوروش بزرگ، افرادی که در جنگ اسیر شده بودند را فراخواند و به آنھا گفت که به علت 

این پس دیگر ھیچ خطری آنھا را تھدید نخواھد کرد، از این به بعد مدیرھای دیگری خواھید داشت. شما 
در خانه ھای خود خواھید ماند و ھمان زمین ھایی را که قبل از این کشت و زرع می کردید آباد خواھید 

زنـدگی خواھیـد کـرد. و بـرای اطمینـان از  نمود. و با ھمان زن ھا و کودک ھایی که تا پیش از این بودیـد
اینکه از این تاریخ به بعد سر جنگ با کسی ندارید سالح خود را تسلیم نماییـد، تـا صـلحی پایـدار ایجـاد 

   .شود

 

 گفتگوی میان کوروش بزرگ و کمبوجیه(پدر کوروش) در مورد فرمانروایی..

ان روایی که با درست فکر کـردن و کمبوجیه گفت، ... چه نیک سرشت و فرخنده شخصی است آن فرم
رفتار کردن وسایل رفاه و روزی زیر دست ھـای خـود را بـه فراوانـی تھیـه کنـد، مـردم را چنـان رھبـری و 
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تربیت کند که شایسته و مرفه بار آیند و اگر چنین موفقیتی حاصل کـرد، کـاری قابـل سـتایش و درسـت 
 انجام داده.

فرمانروایی کردن در نظر من کاری دشوار، وظیفه ای بسـیار  و کوروش در ادامه می گوید، درست است،
بزرگ و مھم است. ... من بارھا به این مطلب توجه کـرده ام کـه بیشـتر فرمانرواھـا و مـردم و ھمچنـین 
متحدھای ما تصور می کنند که تفاوت اصلی بین حکومت و رعیت این است که مدیرھا و اداره کننده ھا 

کـم تـر از  ،وق ھای آنھا پر از طال باشد و بیشتر از دیگران بخوابند و روی ھم رفتهباید بھتر بخورند و صند
زیردست ھا و مردم زحمت بکشند و رنج ببرند. در حالی که به باور من اخـتالف آنھـا در ایـن نیسـت کـه 
فرمـان رواھــا زنـدگی راحــت تـر و آرام تــری داشـته باشــند، بلکـه تفــاوت اصـلی در پــیش بینـی کارھــا و 

 کردھا ، دیدگاه بزرگ داشتن و دوستی با کار کردن است.عمل

 

به بخشـیدن قلعـه، ثـروت و دختـری کـه گبریـاس در قبـال گـرفتن کمـک از نسبت پاسخ کوروش بزرگ ..
 کوروش به او بخشید. 

 ... کوروش در پاسخ گفت،

بدونه شک در دنیا ھستند افرادی که نمی خواھند به چیـزی دسـت انـدازی کننـد، دروغ بگوینـد و عھـد 

خود را بشکنند، ولی چون پیش نمی آید که کسی به این نوع افراد ثروتی زیـاد بسـپارد، یـا اختیارھـای 
د در اختیـار کامل بدھند، یا قلعه ھایی را به آنھا تسلیم کند و یا دخترانـی کـه دوسـت داشـتنی ھسـتن

 آنھا بگذارد، میمیرند پیش از آنکه مردم بدانند به راستی اینھا چگونه مردمی بودند. 

امروز تو قلعه محکم و فتح نشدنی را به من سپردی، ثروت بسیار پیش پایم ریختی،ھمه قـدرت خـود را 
مودی، اما بـاالتر به من تقدیم کردی، دختر نازنینی که مایه خشنودی و ستایش تو است به من واگذار ن

از ھمه اینھا، برای من فرصت مناسبی فراھم ساختی تا به ھمه عالم بفھمانم کـه بـا وجـود ھمـه ایـن 
امکانات، از حریم خود قدمی فراتر نمی نھم، در صدد نیستم با میزبان ھا پیمان شکنی کنم، یا به خاطر 

ته و فھمیده از زیر بار عھد خود شـانه تھـی به آزار و ستم دیگران بپردازم، یا دانس ،حرص و ولع مال و زر
 کنم.این بزرگ ترین پاداش و عزیزترین ھدیه ای است که به من بخشیدی.
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بدان که من قدر این ھدیه را می دانم و تا زمانی که من عادل باشم و خبر عدالتم موجب ستایش مردم 
و در  نیکی ھای زیاد به تو بکـنم.از من باشد، ھرگز آن را فراموش نخواھم کرد و کوشش خواھم کرد که 

 مورد دختر شما ھم من فردی را که سزاوار و شایسته او باشد، (برای ھمسری او) پیدا خواھم کرد.

 

 معیارھای نظارت بر عملکرھای زیر دستان توسط کوروش بزرگ..

پیوسته مراقب بود که زیر دسـتانش نسـبت بـه دیگـری یـا نسـبت بـه متحـدین خـود مرتکـب انـدک بـی 
عدالتی نشوند. مقرر داشته بود که احدی از بزرگان که صاحب اختیار و قدرت اند نباید مالی از راه تجـاوز 
و ستم اندوخته نمایند، بلکه ھم خود را مصروف آن کنند که ھمه زیردستان به حـق خـود قـانع باشـند و 

ایت می کـرد. تھا درجه رعفقط از راه مشروع و قانونی امرار معاش کنند. کوروش عفاف و حرمت را به من
به احدی از زیر دستان نمی گفت و پرده دری نمی کرد و باور داشـت حرمـت  ھیچ گاه سخن ناشایست

نھادن به دیگران بر عزت و شرافت شخص می افزاید، و به خصوص توجه می کرد که نبایـد فقـط حرمـت 
ه احتـرام بـه دیگـری ولـو کوچـک تـر و آن کس را نگه دارند که بزرگتر است یا از او بیمی در دل دارند بلکـ

ضعیف تر باشد از بھترین خصایل انسانیت است، و می گفت شما به زنـی پاکـدامن کـه احتـرام خـود را 
 از جاده پاکدامنی بیرون می افتد؟مصون و محفوظ نگاه می دارد حرمت می نھید یا به آن زنی که 

 

 اعتدال و اراده کوروش بزرگ..

از دیگر سرشتھای کوروش، اعتدال و رفتار مالیمش بـود. دربـاری ھـا و بـزرگ ھـا قـوم چـون مـی دیدنـد 
کسی که بزرگ ترین فرمـانروایی را در دسـت دارد و بـیش از ھـر کـس مـی توانـد شـدت نشـان دھـد و 
مغلوب ھوای نفس گردد، تا این حد مالیم و آرام و بـر نفـس خـویش مسـلط اسـت، بـه خـودی خـود بـه 

قدرت و اختیار کثیری که دارا بودند از گستاخی، افراط و غلبه نفس پرھیـز مـی کردنـد و جملگـی سبب 
کوشش به کار می بردند تا اعتدال نفس خویش را حفـظ نماینـد. کـوروش مـی گفـت بـین حیا(شـرم) و 

اری اعتدال نفس این امتیاز است که مردان با حیا در غالب موارد از ارتکاب عمـل ننگینـی در جمـع خـودد
می کنند، در صورتی که کسـانی کـه اعتـدال نفـس دارنـد در خفـا نیـز از آن امتنـاع مـی ورزنـد. بھتـرین 
سرمشق و دستور اعتدال را در این می دانست که از افراط در درک لذت ھای شـھوانی، کـه وسـایلش 

ھـای نفسـانی از ھر حیث فراھم بود، به تن خویش اجتناب ورزد. این بود که ھیچ گاه پرداختن بـه لـذت 
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دقیقه ای او را از انجام دادن تکالیف و وظیفه ھای سنگینش منحرف نساخت. ... به موجب چنین صـفت 
ھای پسندیده ای، بارگاھش پناھگاه خاص و عام گردید و ھر کس از وضیع و شریف یا فقیـر و مسـتمند 

می گشـت، چـون در بارگـاه  با بی آالیشی و ارادت به آنجا رو می آورد مستفیض و امیدوار و دلخوش باز
کوروش ھیچ گاه نھیب خشم و غضب یا قھقھه ای بلنـد، کـه ھـر دو ناشـی از افـراط و انحـراف از جـاده 
اعتدال است، شنیده نمی شد. پیوسته روح نظم و آھنگ و امید در آن حکم فرمـا بـود، ھـر کـس بـه آن 

دبر و عاقلی حکومت مـی کنـد کـه نزدیک می شد به خوبی درک می کرد که در این قصر و بارگاه مرد م
عدالت و اعتدال شعار اوست. رعایـای سـرزمین ھـای وسـیع و اقـوام مختلـف امپراتـوری و مـالزم ھـای 

 درگاھش جز این چیزی نمی دیدند و جز این آرزویی نداشتند.

 

 قدرت مدیریت کوروش بزرگ..

شدت با آن مبارزه مـی کـرد،  کوروش به ھمان درجه که از سستی و غفلت اطرافیان خود ملول بود و به
ھر کس را که در انجام دادن کارھای نیک مجاھدت مـی ورزیـد پـاداش ھـای نیـک ارزانـی مـی داشـت، 
منصب ھا و امتیازھا را مخصوص افرادی مقرر داشته بود که از خود شایستگی و لیاقـت نشـان دھنـد، و 

شـید. نتیجـه ایـن شـد کـه در جز این به احدی پـاداش بیھـوده یـا منصـب و مقـامی نسـنجیده نمـی بخ

اطرافش گروھی از مردھای زبده و خیر خواه و درستکار و الیق جمع شـدند و تربیـت یافتنـد. افـراد مـورد 
 اعتماد کوروش در نظر خود و رعیت ھای امپراتوری اش از بھترین و شایسته ترین مردھا بودند.
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 در مورد نویسنده--

 برابری بین انسان ھا چیست؟عدالت و م علت نبودن یدھمیشه از خود می پرس

 جستجو کردم

پاسخی در علـت  آنھا که ھیچ .گفتند این آزمون است وقتی خواستند صورت سوال را پاک کنندعده ای 
  !خود آزمون ھا ھم ندارند، چه برسد به علت عدم برابری آزمون دھنده ھا عدم برابری

 .یافت فلسفه گنگ بود، از آن ھم نشد پاسخی

ھا را نگه مـی دارد  تردیت ھا گفت تکامل شعوری از برابری ندارد، قویوعلم در مورد علت ھمه موج لیو
  و ضعیف ھا را حذف می کند. 

نقش نژاد نیرومند و برتر این است که نژاد ضعیف را در خود حـل نمایـد، نـه اینکـه ماننـد او «
قانون طبیعـت ایـن اسـت کـه نـژاد برتـر شود و اکثر عظمت و قدرت خود را در ھم شکسته، 

نژاد ضعیف را پایمال کرده و قوی ضعیف را از بین می بـرد و مـورد اسـتفاده قـرار مـی دھـد. 
              »این فقط نژاد ضعیف است که این رفتار را غیر انسانی دانسته و از آن ناراحـت مـی شـود.

 آدولف ھیتلر                                                                                               .

 این دردناک است، ولی واقعی.

 و قضاوت تاریخ پس واقع گرایی شد باور من برای اندیشیدن

تاریخ را ورق زدم، پر بود از زن ھا و مردھایی کـه شـعار مـی دادنـد، ولـی عملکـردی متفـاوت برگه ھای 
 شان.داشتند از شعارھای فریبنده 

 واقع گرایی عملکرد می خواھد، نه شعار.
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ه و ، آنھا که فریفته ثـروت، قـدرت و ھواھـای نفسـانی نشـدبه زنھا و مردھای عملگرای تاریخی رسیدم
ھمـه تـوان خـود را در راه  خود نزدند، آنھا کـه وجود بی لیاقتدست به شعارھای عوام فریبانه در توجیه 

 .ھا که عملکردھایشان معیاری شد برای یک قضاوت تاریخی از آنھا، آنکمک به دیگر انسانھا صرف کردند

 این دیدگاه من می باشد برای پذیرفتن انسانھای بزرگ تاریخ.

در مورد زندگی  »یک پیشوا-یک باور-یک تمدن«تابی را تھیه کردم با نام خب پس از چند سال پژوھش ک
 آدولف ھیتلر و تعدادی از زن ھا و مردھای بزرگ نازی.

 چرا آدولف!

 

 آدولف ھیتلر

 آدولف ھیتلر          »آلمان آیا شده حرفی بزنم و به آن عمل نکرده باشم.ملت «
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و جنـگ وقتی نام آدولف ھیتلر را می شنویم، به صورت پیش فرض گرایانـه تصـویری از یـک انسـان پلیـد 
 در ذھن ھایمان شکل می گیرد.طلب 

 ولی یک مورد را ھمیشه فراموش می کنیم.

 پیروز جنگ می نویسد.تاریخ را اینکه             

و پیروز جنگ به طور معمول به دروغ پردازی، تحریف و تاریخ سازی روی می آورد تـا پلیـدی ھـای خـود را 
 پنھان و توجیه کند.

کشـورھای  ی مـدیریت کننـده ھـای دسـتگاه ھـای تبلیغـاتیولی واقعیت جدایی از این تاریخ سازی ھا
را در  ھـاآنجامعـه ھـای قاتی، فقر و فحشا تمـام تـاروپود امروزی بوده که سرمایه داری، اختالف ھای طب

واقعیـت در ایـن مـرداب و برای یافتن  ، قالبی پر از شعارھای فریبندهقالب ھای جھان میھنی در بر گرفته
باید زمان طوالنی را صرف کرده و زحمت و پژوھش ھای بیشماری انجـام  فریبنده رو به مرگ نھایی بشر

 داد.

به طوری پنھان شده اند که اگر کسی به خـوبی دقـت نکنـد آن را نمـی بعضی حقیقت ھا «
ولی در غالب موارد اتفاق می افتد که این حقیقت ھای روشن را افراد عادی نمی  ،شناسد

ــــد. ــــخیص دھن ــــویش را تش ــــوب خ ــــد و خ ــــد ب ــــی توانن ــــم نم ــــت ک ــــا دس ــــد ی                                                                   »بینن

 آدولف ھیتلر                                                                                            .

، بـا اراده ی، صـلح طلبـیانسـان دوسـت مجموعه ای از ویژگی ھای برتر به ماننـد: در پژوھش ھای خود
ھدایت گـر  مرد ی و نژاد گراترینطبیعت دوست ی،آینده نگر ،یی، نابغه ترین، راستگویترین، میھن دوست

را آدولف ھیتلر یافتم و نتیجـه پـژوھش ھـای خـود را  جھانتاریخ  دربا توجه به عملکرد او را یک سرزمین 
بـه تـاریخ قـرار دادم، تـا ایـن  ھادر اختیار عالقه مندبه صورت رایگان در کتابی که عنوان کردم گرد آورده و 

(بزرگتـرین مـرد تـاریخ خواندن آن کتاب به یک قضـاوت واقعـی از آدولـف ھیتلر خود شما باشید که پس از
بپردازیـد، بشـر بـرای نجـات آخـرین تمـدن ایـدولوژی به عنـوان آخـرین نازی ھا تاریخ پایان یافته و  معاصر)

 قضاوتی به دور از دستگاه ھای تبلیغاتی تحریف کننده تاریخ.
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                                                                                  »ر کنــد، موجــود بــا اراده ای اســترا مھــاکســی کــه بتوانــد میــل و ھــوس شــھوانی خــود «
 آدولف ھیتلر                                                                                          . 

ف ھیتلر، مردی که سیگار نمی کشید و با مصـرف دخانیـات بـرای اگر اراده نام خواست، باید نوشت آدول
ملتش مخالف بود، مردی که مشروبات الکلی مصرف نمـی کـرد و ملـتش را از مصـرف آن دور مـی کـرد، 

مردی کـه سـرزمین سـوخته و مـردم ، مردی که رو به گیاه خواری آورده و گوشت خواری را کنار گذاشت
بیکـاری، فقـر، فحشـا و  و میـزان التین سـطح رشـد برسـاندبـامان به فقیرش را توانست در کوتاھترین ز
بـه شـدت از حقـوق دیگـر دوسـتدار طبیعـت بـود و ، مـردی کـه رسـاندفساد را به پـایینترین میـزان خـود 

مـردی کـه رو بـه ھـوا و ی حیات حفاظت می کرد، مردی که از آزادی مذھبی پیروی مـی کـرد، جاندارھا
 در عین حال که احترام  آنھا نگه می داشت، ھمیشه فاصله خود را با زنھاھوس ھای شھوانی نیاورد و 

 نام داشت. » اوا بروان«و تنھا زن در زندگی او  هحفظ کرد

فرصـت کـار در نھایـت جذب زنھا شدن، موجب گذرانـدن وقـت بـا آنھـا شـده و ایـن آدولف باور داشت که 
ین خصوصیت آدولف بر خـالف اکثریـت نزدیـک بـه و ا کافی به او نخواھد داد تا به مردم سرزمینش برسد

مطلق رھبرھای تاریخ جھان بوده و خواھد بود که وقـت گذرانـدن بـا زن ھـای متعـدد و بدسـت آوردن زن 
ھای متعدد، قسمتی جدا نشدنی از زندگی پر از ھواھای نفسانی آنھا بوده و نشانی از بی اراده بودن 

در زمـانی کـه جنـگ جھـانی دوم  .ای ھدایت ملت ھا و اندیشه ھااینگونه انسانھا و عدم توانایی آنھا بر
 ،، که تا آخرین لحظه ھا با او مانده بوده اواداشت آخرین روزھای خود را سپری می کرد، آدولف به ھمرا

و آدولــف در پاســخ بــه ایــن وفــاداری اوا، ســاعاتی پــیش از خودکشــی بــا او ازدواج کــرد، تــا نــام او بــرای 
 با ھم خودکشی کردند.  و در نھایت اندگار شود.ھمیشه در تاریخ م

رو به سو استفاده از زنھا مردی که در آخرین ماه ھای نبرد، وقتی که بسیاری از کشورھای درگیر جنگ 
ده ورو اسـتفاده از آنھـا در جبھـه ھـای جنـگ آدر کارخانه ھا و دیگر قسمت ھا به عنوان نیروی کار ارزان 

از زنھا چنین سو استفاده ای کند. مـردی کـه صـلح طلـب حاضر نشد تا آدولف ھیتلر ھم بودند، ولی باز 
ترین، مردم دوست ترین و موفق ترین پیشوای تاریخ معاصر بوده تا جایی که کاندید باالترین جـایزه صـلح 

  .ھم قرار گرفت

ه میل خـود تحریـف، تاریخ را بجنگ، جھان میھنی ھا که خود را پیروز جنگ می دیدند، پایان ولی پس از 
واقعیت ھا را پنھان کردند و با دستگاه ھای تبلیغاتی که اکنون در کنترل داشتند به این تحریف ھا دامـن 
زدند و دروغ را آنقدر تکرار کردند که امروزه دیگر این دروغ ھا و تحریف ھا به عنوان چھره ای از حقیقت در 
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                                جملـــــه مـــــی انـــــدازد کـــــه،          دنیـــــای مـــــا پذیرفتـــــه شـــــد. و انســـــان را بـــــه یـــــاد ایـــــن 
                   آدولف ھیتلر                 »حقیقت ھمان دروغی است که بارھا و بارھا تکرار شده است.«

 مردی که ...

   داد جنگ را ببازد، ولی اخالق را نه. ترجیهبه نام آدولف،مردی که در میان جنگ و اخالق،

-یـک تمـدن«پس از مدتی از نوشـتن کتـاب 
در مـورد بزرگتـرین مـرد » یک پیشـوا-یک باور

، تصـمیم گــرفتم (آدولف ھیتلـر)تـاریخ معاصـر
یک پژوھش کامل ھم در مورد بزرگترین مـرد 
ــزرگ انجــام  ــاریخ باســتان یعنــی کــوروش ب ت

خود را در مـورد تـاریخ  پژوھشی ، تا کاردھم
 .کامل کرده و پایان دھم

که شروع به این پـژوھش کـردم تـا از زمانی 
ھم اکنون که این کتـاب را تمـام کـرده و ایـن 
مــتن را مــی نویســم دو ســالی مــی گــذرد. 

را کـه حاصـل از دو سـاله ام  حاصل پژوھش
در  و ... نقــد ،خوانــدن چنــدین کتــاب، مقالــه

بوده را در این کتـاب گـرد بزرگ مورد کوروش 
آورده و بــه صــورت رایگــان در اختیــار دوســت 

 دارھای تاریخ قرار می دھم.

کتاب ھا، مقاله ھا و نقد ھای در بسیاری از 
نویسـنده ھـای  آن می خواندم، که  امروزی

ــی و ...  ــذھبی، مل ــای م ــرض ھ ــیش ف ــا پ ب
تمـام پـس ، ھا زده بودنـددست به نوشتن آن

ســعی خــود را کــردم تــا کتــابی بــدون پــیش 
فرض که با خواندن چند کتاب منبع اصـلی از 
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ھای یونانی، متن ھای کتیبه ھای مرتبط با کوروش و ... تھیه کرده را بـا تمـام نقـل قـول ھـا از تاریخ نگار
را به طور کامـل در اختیـار خواننـده ھـای ایـن کتـاب قـرار این تاریخ نگارھا و بسیاری از دیگر پژوھشگرھا 

 بدھم تا این خود فرد باشد که به قضاوت کوروش می پردازد.

 

 
 ن روزھای جنگ جھانی دوم در برلین گفت:آدولف ھیتلر در آخری

خواستار جنگ بوده ایم، به ھیچ وجه  ۱۹۳۹اینکه من و یا ھر کس دیگری در آلمان در سال «
واقعیت ندارد. این جنگ، به ویژه، خواسته دولتمردانی بود که یا خود یھودی بودند و یا در راه 

به جنگ دامن زدند. من پیشنھادھای منافع یھودی ھا فعالیت می کردند و ھمان ھا بودند که 
ــیاری برای کنترل و مح ــه کردمبس ــلیحات نظامی عرض ، که آیندگان برای تمام  دود کردن تس

 »زمانھا نتوانند از تعھد پذیری من ھنگام آغاز جنگ چشم پوشی کنند.

 

 

 به بزرگی تمام تاریخ. ،، از نبردی بزرگبرای آینده گذشته ، ازجنگجوجنگجو به صدایی به من رسید، از 

 ، صلیب و خون باشد.برای جنگجواز سرنوشت گریزی نیست، اگر ھم پاداش وفاداری صدا را شنیدم، 

 از جنگجو به جنگجو.، پس صدا را برای آیندگان بازگو کردم. درد و انزوا قسمتی از جنگجوست

 بدانند روزی این سیاره یک مرد داشت.که  ،از ھر گونه یا ساختار جنگجویان آیندهصدایی باشم برای تا 

 آدولف ھیتلر زنده باد پیشوا
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آفرینش خالی از عدالت است. وجود یک اتفاق است. اختالف ھا یک واقعیت است. جایگاه اجتماعی 

سرنوشت ماست. خوشا بـه حـال تـو کـه  ،انسانھا یک اجبار است. تغییر یک توھم است و عدد تاس
طبقه ھای باالیی، رویای من واقعیت زندگی توست، ھر چه میتوانی بخند و لذت ببر که تصادف، تنھا 
علت قله نشینی یکی و دره نشینی دیگریست در پستی و بلندی ھای زمین مضحک بازیـه طبیعـت 

ز ھستم، چه خوب که فردا دلیلی بـر خالی از شعور، درد دارم، مرگ دارد من را نفس می کشد. امرو
بودنم نباشد. وعده پاداش دروغ بود و زندگی واقعیتی مـی باشـد در کـام خوشـگذرانھایی بـا سـالح 
ھایی از جنس پول، زیبایی و قدرت. صبر یک بـازی اجبـاری و تـوھم پاداشـی بـرای وفـاداری. مـرگ را 

انزوا، وقتی پاداش بی خردی تـو شـد غـرق دارم لبخند میزنم و بودن را بدرود. پاسخ خرد گراییم شد 
ھوا و ھوس ھای دنیوی و اخروی. خسته ام، صدایم نکنید، خوابم عمیق نیست، توھمی از شدن در 

از ابتدا ُمرده بودم، جسمم ھم بیمار است، در واقع بیماری، بودنی بود که امروز شـناختمش. ھلھلـه 
زمان پوسیده شـدنم، چـرخش مضـحک سـیاره ای بـی برپاست، دارم با ُمرده ھا میرقصم و در انتظار 

غـرق شـوم، بـرای  ،ھدف را توھم میزنم. خوابی عمیق می خواھم، آنقدر کـه در عمـق مـاده تاریـک
 ھمیشه.

 

در این پژوھش خود سعی کرده تا به ھمه مواردی که به زندگی کوروش بزرگ مربوط بوده به طور کامـل 
 به اینکه توانسته باشم در این کار خود موفق بوده باشم. بپردازم و ھیچ یک را جا نیندازم و امید
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-- 

 پیشگفتار-

م و از خود بی خود، دردم گرفت، به خود آمدم تیغ یشعار از گل می دادند، در رویای عطر آن مسخ شد--
 ، انگـلبوی تعفن تمام فضـا را پـر کـردهشکه شده ام، ھا سرتا پایم را در بر گرفتند، ھمه چیز بد است، 

غـرق  ادارند خونم را می بلعند، دارم غرق مـی شـوم، ولـی نـه در آب، نـه در خـون، نـه در تعفـن، مـ ھا
 ان و، شعارھایی به قدمت تمـام تـاریخ موجودیـت تکاملیمـیی که شعارھا ساختندشم در خیال ھایشد

ھم گوش ھایم می شنوند، ھنوز ھم دارند شـعار مـی دھنـد از گـل. ھنوز  .میپروراند انبا رویاھایمآن را 
بدنم سست شده، ھمه جا پر از من است، دیگر توان تکان خوردن ندارم، بیدار شوید بیدار شوید، فایـده 

. ای کـاش میدیدنـد کـه نـه در بـاال گلـی گل مسـخ شـده انـدتوھم ای ندارد،  در رویای عطر شعارھا از 
شه ای، ھمه اش تیغ است. با شمایم بیدار شوید و ببینید که ھیچ گلی نیسـت، است و نه در پایین ری

، انگار کر شده اند. چگونه به آنھا بگویم گل ھمان خـاکی بـود کـه زیـر پایمـان لـه کـردیم بی فایده است
و اکنون در میان تیغھـای انگلـی معلـق  مسخ، در رویاھا غرقوقتی در شعارھایی که از گل سر میدادند 

مـرگ را نفـس  ایم. دیگر ھیچ خاکی نمانده. توان حرف زدنم را ھم دیگر دارم از دسـت مـی دھـم. مانده
و ھـیچ  می کشم و لبخندی میزنم به ھمـه آنچـه کـه بایـد امـروز مـی بـودیم ولـی دیگـر ھـیچ نیسـتیم

 .نخواھیم بود

 وقتی سخن از زندگی میشود، به چگونه زیستن می اندیشیم

 چگونه زیستن

 ای؟چگونه زیسته 

با درد و اندوه یا در سرور شادی، غرق در نازو نعمت یا با فقر، در شغلی با درامـد بـاال و آینـده دار یـا بـه 
 مانند کارگری بی فردا

 نبود شده.امروز ایست که بھر چه ھستی یا ھر چه که در خیالت بودنی می

 گذر زمان از یاد برده ای یا از درد و روزھای تکراری ،و تنوع ھای ھیجان انگیز سرور ،اگر از خوشی
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اگر در اطرافت آنقدر ھیجان ھست که خود را از یاد برده یا درد و اندوه به انزوای بی دیگران کشانده ات، 
 به آغوش بکشیرا آنقدر که دوست داری خودت 

 اگر، اگر و باز ھم اگر

زیستن فراتر از گنجایش اراده بشر بوده، آنقدر دور که بـا اینگونه بودن ھا را پایانی نیست، چرا که با ھم 
 و روزگار گذراند. خیال ھایش فقط می توان نقد کرد

وزگاری زندگی می کنم که فاصله ھای جغرافیایی کم و کمتر می شود، ولـی اخـتالف ھـا بیشـتر و در ر
 بیشتر.

تنھـا بایـد در ھمـان شـعار ھـا  امروز دنیای ما شده دنیای شعار ھا، به حدی که مھـر و دوسـتی را ھـم
 زیست.

 ،دوستی در دنیای امروز دیگر معنایش با ھم زیستن یا در کنار ھم زیستن نیست، معنایش عوض شـده
دوستی امروزه یعنی سودی که موقعیت اجتماعی و بدن تو برای من دارد. ھر چه تـو از قـدرت، ثـروت و 

 گار خواھیم بود.بدنت بیشتر به من بدھی دوستی صمیمی تر در این روز

 وفاداری گم شده یا در واقع گنگ شده امروز در دنیای ما 

منفعت ھای دنیوی و اخروی می باشـد کـه تـو بـه مـن  ی ازخیال پردازی ھایامروز وفاداری من به تو در 

 می دھی، جدایی از درستی یا نادرستی، جدایی از واقعیت یا خیال بودن آن.

آنچه بی دلیل اینکه نھایت ما چیست، نمی تواند چیزی متفاوت تر از نھایت عصر ژوراسیک باشد، روزی 
در دنیای ماده و انرژی فرایندی تکاملی شکل داد در غالب فیزیک کالسیک، به  ،نبودش بود و بودش نبود

ی بـر فـردا بودنمـان صورتی که دایناسورھا دیروز بودنـد فـردا نبودنـد، مـا امـروز ھسـتیم ولـی ھـیچ دلیلـ
 نیست.

پس چرا امروز بودنمان می بایست انقدر بـد، پـر از نفـرت و فسـادھای سیاسـی، اجتمـاعی و جنسـی 
 باشد. 

 پاسخ واضح است، در واقع بشر اراده، توان و لیاقت با ھم زیستن یا در کنار ھم زیستن را ندارد.

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
30 

ھـیچ گـاه کـه اختاری سـکاملی جانـدارھا، بر گرفته شده از ھمان ساختار ت نمادیست بشرامروز دنیای 
، سـاختاری کـه اینگونه که به نظر می رسد ھیچ گاه نیز نخواھـد داشـتتوان تغییر آن را نداشته و بشر 

، در غیـر ایـن صـورت یـا از بـین زیسـتن را خـواھی داشـت بھتـرر چه قویتر باشی شـانس بقـا و در آن ھ
درد، نفرت و حسـادت زنـدگی خـواھی کـرد، و چـاره خواھی رفت و یا ضعیف بودن را با حس ھای کینه، 

 .ای نخواھی داشت جز غرق کردن خود در خیال پردازی ھای دنیوی و اخروی

که شـعوری از برابـری و تعیین می کند، در واقع انتخاب طبیعی است  بقا را  در تکاملو آن شاخصی که 
 می گیرد.  یگریبه یک جاندار داده و از دکه شانس بقا را عدالت ندارد و اوست 

چنین ساختاری در بشر حکم فرما شده و نھایت چنین ساختاری را در بی بنـدو بـاری ھـای اجتمـاعی، 
که در نھایت یا با گونه جدیدی مواجه خواھیم بود  سیاسی، جنسی و اختالطھای نژادی می توان یافت

 .ان بشر، که در واقع نتیجه ھر دو یک رویداد است، پایو یا با پایان دوران بشر

ساختاری که بیشترین نزدیکـی آن را مـی تـوان بـا ایـدولوژی ھـا و عقیـده ھـای جھـان ساختار امروزی، 
مطلق بشر شده اند و روز بـه روز بشـر را بیشـتر نزدیک به حاکم  ،میھنی یافت که امروزه این عقیده ھا

 از پیش در جنگ و فساد غرق می کنند.

 امروزی بشر شده اند.حاکم  اما چرا عقیده ھای جھان میھنی

 پاسخ در تاریخ قرن بیستم نھفته است.

 در قرنی که بزرگترین نبردھا میان میھن دوست ھا و جھان میھنی ھا شکل گرفت.

در قرنی که بزرگترین میھن دوست ھا به مانند آدولـف ھیتلـر یکـی پـس از دیگـری از صـحنه نبـرد خـارج 
ھـای دسـتگاھھای کننـده ریف ھایی که توسط مـدیریت شدند و باورھای آنھا ھم پس از رفتنشان با تح

 تبلیغاتی جھان میھنی انجام شد، رو به فراموشی رفت.

 تاریخ را پیروز جنگ می نویسد

 .و تاریخ قرن بیستم را جھان میھنی ھا نوشتند

و دیگـر جھـان  ، عقیـده ھـایی بـه ماننـد یھـودی ھـاتاریخی که به توسط کمونیست ھا، کاپیتالیست ھا
 میھنی ھا در توجیه عملکردھایشان نوشته شد.
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و امروزه با افزایش غیر قابل مھار جنگ افروزی، فسادھای اجتماعی و مدیریتی، فاصـله ھـای طبقـاتی، 
عقیده ھای جھـان میھنـی را شـاھد  بی بندو باری ھای جنسی و ...  به خوبی می توان ناکارامد بودن

 .بود

ھیتلر در سرزمین آلمـان اجـرا مـی شـد، بـر پایـه دوری از دخانیـات، مشـروب ھـای آنچه در زمان آدولف 
جنســی و ھمچنــین دوری از جنــگ، کــاھش بیکــاری، کــاھش فاصــله  مــدیریتی و ھایفســاد و الکلــی

، کمک به دیگر سرزمین ھا بـرای پیشـرفت(به ماننـد کمـک طبقاتی، حفاظت از محیط زیست و جاندارھا
که او ھم یک مـیھن دوسـت بـود و در نھایـت ایـن کمـک ھـا موجـب سـاخت و به ایران در زمان رضاشاه 

 در تاریخ ایران شد)  و مدیریتی تکرار نشدنی سازھای چشم گیر

 

 رضا شاه(پھلوی اول)

اجرایی کرده بود و در تاریخ ثبت شده که تـا پـیش از  ،در عملآدولف ھیتلر تمام این کارھا را ... بود که  و
مـی توانسـت الگـویی باشـد به بھترین شکل ممکن در حال اجـرا شـدن بـود و  جھانی دوم شروع جنگ

بھتر و فاصـله طبقـاتی و فسـاد بیشتر سطح زندگی افراد یک سرزمین چه برای دیگر سرزمین ھا تا ھر 
، یعنـی برسـدمتقابل بین سرزمینی بـا حفـظ قواعـد نـژادی کاھش یابد تا بشر بتواند به یک ھمزیستی 
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و سـریعتر پیشـرفت مـی کردنـد، موجـب میشـدند سرزمین ھایی که مـردم آن توانـایی بیشـتر داشـته 
ھای حاصل از آن ھـم  یپیشرفت بشر سریعتر شده و ھر چه سرعت این پیشرفت بیشتر بوده، تکنولوژ

مـرور مـی توانسـت موجـب کـاھش ھـر چـه ایـن رونـد بـه ھر چه سریعتر به دیگر سرزمین ھا رسیده و 
ر و فساد در جھان و ھمچنین کاھش ھر چه بیشتر مھاجرت ھای سرزمینی و در نھایت حفـظ بیشتر فق

 .ھر چه بھتر نژاد ھای برتر و در نتیجه پیشرفت بیشتر برای جامعه بشری شود

ــدولوژی و گســترش آن  ــن ای ــی ای ــرای نظــام ھــای ســرمایه داری، نظــام ول ــود ب ــزرگ ب ھــای خطــری ب
دیگر جھان میھنی ھایی که موجودیـت خـود را بـا شـعار ھودی ھا و به مانند ی یکمونیستی، عقیده ھای

 شـان و جھان میھنی ھا با مدیریت اربـاب ھـای سـازمان یافتـه ه و می کنندھای عوام فریبانه حفظ کرد
برای جلوگیری از گسترش این ایدولوژی نازی ھا، نقشه ھایی برای شعله ور کـردن شـعله ھـای جنـگ 

ختالف مرزی لھستان با آلمان نازی و برخالف ھمـه تـالش ھـایی کـه آدولـف ادامن زدن به با کشیدند و 
 ی کـهھیتلر برای جلوگیری از شروع این جنگ انجام داد، توانستند جنگی را شروع کنند و با اعالم جنگـ

این جنگ محلی را به یک جنگ جھـانی تبـدیل کردنـد کـه  شد، از طرف انگلیس و فرانسهبه آلمان نازی 
 به پایان رسید. خارج شدن ایدولوژی آلمان نازی به عنوان آخرین ایدولوژی نجات دھنده بشردر نھایت با 

و پس از آن ھم در ھر کجا که یک میھن پرست به قدرت رسید و بـر خـالف خواسـته مـدیریت کننـدھای 

رو به رشـد و در جھتی مخالف صاحب ھای قدرت جھانی جھان، خواست سرزمین خود را  همیھنی جھان
می توان در این مورد بـه از مھمترین آنھا او را از قدرت خارج کردند که  ،ایی ببرد با دسیسه چینیشکوف

 پھلوی دوم(آخرین پادشاه ایران) اشاره کرد.
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 محمد رضا شاه(پھلوی دوم)

جھان میھنی ھـا در قالـب ھـای سـرمایه داری، کمونیسـتی و دیگـر عقیـده ھـای  ،پس از جنگ جھانی

توانستند ھدایت بشر را در دست بگیرند و روز به روز به گسترش ھـر چـه بیشـتر اخـتالط جھان میھنی 
ھای سرزمینی و نژادی از طریق باز کردن دروازه ھای مھاجرت دست بزننـد و نھایـت آن موجـب نـابودی 

ت ھای برتر نژادھا، در نتیجه کاھش رشد سریع بشر و کند شدن رسـیدن امکانـات و تکنولـوژی خصوصی
در زمین ھای ضعیف تر شده که نھایتی جز افزایش جنـگ، فقـر، فسـادھای مـدیریتی و جنسـی به سر

 نداشته.سرزمین ھای امروزه 

بشر وارد مسیری بی بازگشت شد. مسیری نه رو به رشد، وفاداری و ھمزیستی ھـای متقابـل، بلکـه 
 و به سقوط، خیانت، خرافه و فساد.مسیری ر

که بشر بھترین فرصت ھایش را برای بھتر و در صلح زیسـتن از دسـت این بود روایت قرن بیستم، قرنی 
 داد.

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
34 

 گزنفون یونانی(فیلسوف، تاریخ نگار، سردار و شاگرد سقراط) می گوید،

روزی این فکر به ذھنم آمد که چگونه عده بسیاری از حکومت ھای دموکراسی به دست کسـانی کـه «
انواع حکومت را بر آن مرجح می دانستند واژگون شده اند، و یا سلسله ھای متعدد شـاه ھـا بـه علـت 
 قیام طرف داراھای حکومت عامه منھدم گردیده اند، و سرانجام ممکن است اشخاص مستبد و ستمکار

ل پـیش گرفتنـد کـم و اعتـداکه در یک چسم به ھم زدن از بین رفتند، و حال آن که عده دیگری که رویـه 
بیش برقرار ماندند و به عنوان اشخاص محتاط و میانه رو مورد تمجید و تحسین نزدیکان خود قرار گرفتنـد 

وصی افراد، کـه بعضـی در خاندان ھا و زندگی ھای خصو حکومتشان دوام یافت. و باز فکر می کردم که 
ترکیبی است از عده بسیاری خدمه و برخـی محـدود بـه افـراد معـدودی اسـت، بعضـی از ریـیس ھـای 
خانواده ھا عاجزند از این که بتوانند این افراد معدود را ھم به اطاعت از خود واداد کننـد. فکـر مـی کـردم 

ا ھستند، و سـر انجـام تمـام کسـانی که گله دارھا فرمانروای گاوھای خود و مھترھا فرمانروای اسب ھ
که چوپان نامیده می شوند و دسته ھای حیوان ھـا را بـه عنـوان نگھبـان، حفـظ و نگھبـانی مـی کننـد، 
فرمان روای ھمان حیوان ھا ھستند. نتیجه ای که از این فکرھا گرفتم نشانگر این مطلب است کـه گلـه 

تا مردم از کسانی کـه بـر آن ھـا حکومـت مـی  ھای حیوان ھا بھتر از چوپان ھای خود اطاعت می کنند
 کنند. ...

گله ھای حیوان ھا از گله دارھای خود پیروی می کنند و ھـیچ گـاه شـنیده نشـده اسـت گلـه ای علیـه 
چوپان خود قیام کند، از راه نمایی اش سرپیچی کند، و یا از استفاده ای که به او می دھد امتنـاع کنـد. 

ه بخواھند از آنھا منتفع شوند کم تر تمکـین مـی کننـد تـا از کسـانی کـه تا جایی که از خارجی ھایی ک
 آنھا را ھدایت و نگھبانی می کنند. حال آنکه آدم ھا به عکس آنھا ھستند. ...

نتیجه این فکرھا به اینجا منتھی شد که برای انسان بسیار آسانتر است که بر حیوان ھـا حکومـت کنـد 
نشی، بر عده بسـیاری از افـراد مردم که چگونه کوروش، پادشاه ھخاتا بر آدم ھا.ولی وقتی مشاھده ک

آدمی حکومت کرد و تعداد بسیاری شھرھا و قوم ھا و ملت ھای مختلف را تحـت فرمـان خـود در آورد از 
رویگرداندم و ناچار شدم به اعتراف این مطلب که نه تنھا حکومـت بـر مـردم امـری غیـر عقیده اولیه خود 

مطلبی دشوار و پیچیده ای نیز نخواھد بود، مشروط بر این که حکومت کننـده چـاره ممکن نیست، بلکه 
ملت ھا و قوم ھای گوناگونی فرمـانروایی او  ،اندیش و باھوش باشد. در واقع، در قلمرو شاھی کوروش

را پذیرفته و با وجود اینکه از یکدیگر روزھا، بلکه ماه ھا، فاصله داشتند و ھرگز او را به چشم خود ندیـده 
بودند و برخی اطمینان داشتند که ھرگز در عمر خود او را نخواھند دید، ولی ھمگی یکـدل و یـک جھـت 
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بپذیرند. باید یادآوری کـرد کـوروش در شاھی اش در آیند و دستورھایش را می کوشیدند در زیر پرچم پاد
این مورد بر بسیاری از پادشاه ھا که قدرت حکومت را بـه ارث گرفتنـد یـا بـه دسـت توانـای خـود فـراھم 

   »ساختند برتری دارد.

 

شاید تنھا فردی این گفته ھای گزنفون نشان می دھد که کوروش بزرگ می تواند یک نمونه کمیاب و یا 
بوده و خواھد بود که در تاریخ توانست سرزمین ھای بیشماری با فرھنگ ھا و باورھای مختلف را به زیر 

 پرچم پادشاھی ببرد، آن ھم به میل خود مردم سرزمین ھا.

و این مورد به بھترین شکل ممکن نشان می دھد که چرا عقیده ھای جھان میھنی امروزی که ھـر یـک 
منطقه ای خاص و یا کل جھان بشوند، نه تنھا در این کار خـود موفـق نبـوده بلکـه سردمدار می خواھند 

و مھاجرت  ، تجاوز، مرگموجب نابودی نژادھا و فرھنگ ھای بسیار و گسترش ھر چه بیشتر فقر، فساد
شده اند. چون ھیچ یک از جھان میھنی ھا امروزی از قانون ھای کوروش پیـروی نکـرده و ھـیچ گـاه ھـم 

 برسند. چنین سطحینخواھند توانست به 

 و علت را می توان در این گفته آدولف ھیتلر یافت،

                      »نبوغ واقعی یک کیفیت درونی می باشد، ھرگز نمی تواند حاصل آموزش یا تربیـت باشـد«

 آدولف ھیتلر

   نبوغ کوروش بزرگ، مخصوص خود او بوده و تکرار نشدنی. 

 

hamid ra 86 

December 2016 

 ۱۳۹٥زمستان 
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-- 

 بر اساس تاریخ نگاری ھرودوت(پادشاھی، گروه ساالری، دموکراسی)نبرد ایدولوژی ھا-

داوری را که می توان درباره یک دولت کرد، در ابتدا فایده ای است که مـی توانـد بـه ملـت «
برساند و ھمین مطلب است که تـاریخ درخشـان یـک ملـت را بـرای ھمیشـه سـر بلنـد نگـاه 

 آدولف ھیتلر                                                                               » میدارد.

دریافت نکرده بودند به سرزمین پس از مالقات با کوروش ماینده ھای یونانی که پاسخ مورد نظر خود را ن
 ھای خود بازگشتند و سپس در نقطه ای جمع شده تا در مقابل کوروش متحد شوند.

 در نھایت تصمیم بر آن شد تا نماینده ای به اسپارت فرستاده برای کمک گرفتن.

 ه ای به لیدی، پیش کوروش فرستادند، اسپارت ھا نیز نمایند

و آن نماینده گفت، پرھیز کنید از آسیب رساندن به مستعمره نشین ھای یونانی، چـرا کـه ممکـن نبـود 
 اسپارت ھا به چنین کاری رضایت دھند.

گفته ھای نماینده اسپارتی برای پارسی ھا عجیب بود، پس کوروش از ھمراه ھای یونانی خود در مورد 
ی مـتعداد افراد آنھا پرسید، و پس از شنیدن پاسخ رو به نماینده یونانی کـرده و گفـت، مـن از مردآنھا و 

که در شھرھای خود مانده، در میدان جمع می شوند تا با پیمان قسم یا سوگند یکـدیگر را فریـب دھنـد 

اری شخصـی کـه در یا دروغ بگویند، ھیچ گونه نگرانی ندارم. اگر زنده ماندم اسپارتی ھا آنقـدر ھـا گرفتـ
آنکه فرصـت داشـته باشـند در مـورد دیگـر یونـانی ھـا وقتـی  همورد آن صحبت کنند خواھند داشت بدون

 صرف کنند.

مفھوم پیام کـوروش بـزرگ از دیـد ھـرودوت مـی توانـد اشـاره بـه محـل ھـایی باشـد کـه یونـانی ھـا در 
دیگـری کـه جـدا از برداشـت شھرھای خود در آنجا جمع شـده و بـه خریـدو فـروش مـی پردازنـد و پیـام 

ھرودوت از این پاسخ می توان داشت، می تواند اشاره بـه نـوع حکومـت آنھـا بـوده باشـد کـه در ظـاھر 
بـه ایـن  ،ساختارش را از ھمین فریبکاری و دروغ ھای محـل دادوسـتد مـورد نظـر ھـرودوت گرفتـه باشـد

خود را بـه مـردم تزریـق مـی  شکل که در محلی جمع شده و افراد با سخن رانی ھای خود عقیده ھای
کردند، که می توان از آن به یک نوع دموکراسی ابتدایی(دولت مردمی) یا ھمان فریب عـوام بـا تبلیغـات 
یاد کرد، که امروزه از فردی به نام کلعیستنس یاد می شود، به عنوان یکی از اشراف آتن باستان کـه در 
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زمینـه را بـرای دموکراسـی امـروزی فـراھم کـرد، کـه  پیش از میالد با اصالح قوانین آتن ۵۰۸سال حدود 
یـا  ۵۰۷پیش از اصالح قوانین سـال سال ھا کوروش بزرگ این نوع دادوستد و حکومت که زمینه ھای آن 

کلعیستنس شکل گرفته بود و ھمچنین دخالت ھـای اسـپارتی ھـا را در دیگـر سـرزمین ھـا توسط  ۵۰۸
 نپسندید.

 

 :تدر تاریخ نگاری ھرودوت آمده اس

در زمان پادشاھی کمبوجیه(پسر کوروش بزرگ) و ھنگامی که در قسمت ھای غربی پادشاھی حضـور 
داشت، دو برادر از مغھا(روحانی ھای مذھبی) توانستند با خدعه و شباھتی که یکی از این برادر ھا بـا 

نـد و تـاج و سمردیز(بردیا) داشت، خود را به جای سمردیز(برادر کمبوجیـه) کـه کشـته شـده بـود جـا بزن
و سپس قدرت را به دست بگیرند. سپس مغ پیام رسان ھایی به جاھای  تخت را در شوش تصرف کنند

مختلف فرستاد تا به لشکریان اعالم دارند که از آن پس باید از سمردیز پسر کوروش فرمانبردای کنند نه 

لشـکر بکشـد کـه در راه  از کمبوجیه. پس از رسیدن این خبر به کمبوجیه، خواست که بـر علیـه مـغ ھـا
بازگشت بر اثر یک حادثه فوت می کند. در ابتدا به این فریبکاری مغ ھا شکی نبرده بودنـد و گفتـه ھـای 
کمبوجیه مبنی بر خیانت که پیش از مـرگش گفتـه بـود را یـک داسـتان سـاختگی فـرض کـرده بودنـد تـا 

 .شودموجب بشود که بر علیه سمردیز قیام 

اه ھویت مغ(روحانی مذھبی)، با شکی که یکی از بزرگ ھا بـه او بـرده بـود، ولی پس از گذشت چند م
به وسیله دخترش که آن مغ با عنوان پادشاه عالوه بر دیگر زن ھایی که در اختیار داشت به زنی گرفتـه 
بود، فاش شد. چرا که در زمان کوروش بزرگ، گوشھای ایـن مـغ(مرد مـذھبی) را بـه علـت جنـایتی کـه 

خود را پیوسته از دیدھا پنھان می کرد در نھایت  ،بود کنده بودند. و مغ که در زمان پادشاھیانجام داده 
ھویت او به وسیله آن زن لو رفت. پدر آن زن که یکی از بـزرگ ھـا بـود ایـن جسـارت مـغ را کـه بـه اسـم 

مجـازات  پادشاھی دختر او را بـه زنـی گرفتـه بـود و خـود را سـرور ایرانـی ھـا سـاخته بـود را نبایـد بـی
 گذاشت.

پس او شروع به جمع کردن متحدھایی با افشای واقعیت مغ که جای پادشاه نشسته بود، کـرد. تعـداد 
آنھا به شش رسید و در نھایت تصمیم گرفتند، داریوش که وارد شوش شـده بـود را ھـم بـا خـود ھمـراه 

 کنند.
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آن ھرودوت از آن می گویـد، کـه این ھفت مرد نسبت به ھم سوگند خوردند و با اتفاق ھایی که پس از 
در نھایت این افراد با توجه به مقام ھای بزرگی که داشـتند توانسـتند از میـان پاسـبان ھـا عبـور کننـد و 
خود را به قصر برسانند، و در نھایت به حیاط بزرگ داخـل شـدند و در آنجـا مجبـور بـه مبـارزه بـرای عبـور 

رسـاندند، و دو بـرادر مـغ ھـم خـود را در خطـر دیدنـد، شدند، پس شمشیر کشیدند و خود را به اندرون 
سالح برداشتند و نبردی بین آنھا پیش آمد، که در نھایت برادر ھای مغ کشته شـدند. و بـا رسـیدن ایـن 
خبر به دیگر ایرانی ھا آنھا نیز شمشیر کشیدند و ھر کجا مغی(روحـانی ھـای مـذھبی) یافتنـد امـانش 

 ین کار خود ادامه دادند.ندادند و تا تاریک شدن ھوا به ا

ھرودوت می گوید که از آن پس ایرانی ھا، روز کشتن مغ ھا(روحانی ھای مذھبی) را به عنوان یکـی از 
بزرگترین عیدھا، جشن بزرگ بر پا می کردند. و آن روز را به نام روز مغ کشی می خوانند. و در آن روز از 

بیـرون بیایـد و ھمگـی بایـد تمـام روز در خانـه سال و در  تمام طول جشن ھیچ مغی جرعـت نـدارد کـه 
 بمانند.

پس از گذشت چند روزی از آن ماجرا، این ھفت فرد دور ھم نشسته تا در مـورد وضـع امـور بـه مشـورت 
 بپردازند.

یکی از آنھا به نام ھوتانه عقیده داشت که اداره امور مملکت را باید به تمام ملت واگذار کرد و گفت، بـه 

ر این است که دیگر یک شخص واحد بر ما حکومت نکند. حکومت شخص واحد نه خـوب و عقیده من بھت
چـه پرسـتانه و سـتمکارانه خـود ر داریـد کـه کمبوجیـه در سـلطنت خودنه مطلوب است و البـد بـه خـاط

کارھایی کرد و چه بیداد گری ھایی که خودتان از مغـان(از سـلطنت روحـانی ھـای مـذھبی در بـاالترین 
اید. حکومت ملی از جھتی دارای بھترین نام ھاست. وانگھی از تمام اجحاف ھایی کـه یـک مقام) دیده 

پادشاه ممکن است مرتکب شود بری خواھد بود. در این رژیم جا و مقام را از روی استحقاق می دھند. 
قاضی ھا مسعول کارھای خود ھستند و نظام امور در دست عموم است. بنابر این من عقیـده دارم کـه 

 ا دست از سلطنت برداریم و قدرت را به ملت بسپاریم زیرا ھمه چیز از ملت و برای ملت است.م

 پس از او فردی به نام مگابیز شروع به صحبت کرد،

او از برقراری اولیگارشی(گروھه ساالری) حکومت عده ای قلیـل طرفـداری کـرد و خـاطر نشـان سـاخت 
 که،

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
39 

ما را ترغیب کند که بـه کـار سـلطنت خاتمـه دھـیم، موافقـت من با تمام چیزھایی که ھوتانه گفت تا ش
کامل دارم ولی نظر او در مورد اینکه مـا بایـد قـدرت را بـه دسـت ملـت دھـیم بـه نظـر مـن بھتـرین امـور 

ھم و برھم و به آن اندازه عاری از فھم و شعور نبـوده و چیـزی  زیرا ھیچ چیز مانند توده مردم درنیست، 
ر نیست که انسان بکوشد کـه از خودسـری و آسـیب سـلطان سـتمگری رھـایی این قدر پر از شر و ضر

یابد و آنوقت خود را تسلیم بولھوسی ھای توده ای خشـن و لگـام گسـیخته کنـد. یـک پادشـاه جبـار در 
تمام ستمکاری ھای خود دستکم منظورش معلوم است ولی یک توده روی ھـم رفتـه عـاری از معرفـت 

ست معرفتی در میان عده کثیر جمعیتی که جاھل و نا آزموده اند و حـس می باشد، زیرا چگونه ممکن ا
طبیعی درست اندیشی و دور اندیشی ندارند وجود داشته باشد. توده بدون عقل و حساب و بی محابـا 

گی و بـرھم خـوردن ر دولت دخالـت مـی کنـد و موجـب آشـفتبا تمام زور و قوت سیلی زمستانی در امو
د که دموکراسی ھا نصیب دشمن ھای ایران باشد ولی بیایید که ما از میـان ھمه چیز می شود، بگذاری

اریم زیـرا بـه ایـن پافراد جامعه عده ای از قابل ترین آنھا را برگـزینیم و حکومـت را بـه دسـت ایشـان بسـ
وسیله ھم خودمان در زمره حکمران ھا خواھیم بود و ھم حکومت به دست بھترین افراد خواھد افتـاد و 

 امور دولت را اداره خواھد کرد. ،حال است که شاید بھترین افکار در این

 و گفت، پس از پایان نظر ھای مگابیز، داریوش پیش آمد

تمام آنچه مگابیز بر ضد دموکراسی گفت به نظر من درست است ولی حرف ھای او درباره اولیگارشـی 
ــد، دموکراســ ی، اولیگارشــی و حکومــت صــحیح نبــود. شــما ایــن ســه قســم حکومــت را در نظــر بیاوری

 پادشاھی و ھر یک از اینھا را در بھترین وضع آن قرار دھید. 

به عقیده من مونارکی از دو تای دیگر خیلی بھتر است. خودتان مالحظه کنید چه حکومتی ممکن است 
بھتر از حکومت الیقترین فردی که در تمام مملکت ھست باشد؟ فکـر و نظـر چنـین شخصـی مثـل خـود 

بنابر این وی به تمام افراد با خشنودی و رضایت قلبی ایشان حکومـت خواھـد کـرد، در حالیکـه اوست و 
تدبیرھای او بر علیه تبه کارھا نیر بھتر از سایر جاھا محفوظ خواھد ماند و بر خالف حکومت اولیگارشـی 

ن مـردم تولیـد که افراد برای خدمت در آن گروه برتر جامعه رقابت پیدا می کنند. خصومت ھای شدید بـی
ھبر شود و مقاصد خـود را اجـرا کنـد کـه در نتیجـه نزاعھـای رخواھد شد و ھر کسی سعی می خواھد 

شدید پدید می آید که به مخالفت ھای علنی منجر میگردد و به خـونریزی منتھـی میشـود. بنـا بـر ایـن 
حکومـت چقـدر از انـواع خواه یا ناخواه سلطنت از پی آن ایجاد خواھد شد که ثابت خواھد کرد ایـن طـرز 

دیگر برتر است. به عالوه در دموکراسی بدونه شک ناشی گری ھایی خواھد شد ولی این ناشی گری 
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ھا منجر به خصومت نخواھد گردید، بلکه در میان کسانیکه سرپرست اجرای آن می باشند و بایـد ناچـار 
ھی خواھد شد. وضع امور به این با ھم بسازند تا کارھا به سامان برسد، به دوستی ھای صمیمانه منت

صورت خواھد بود تا سرانجام کسی به مانند قھرمان جامعه، قد علم نموده، روزگـار تبـه کارھـا را سـیاه 
کند. بدونه شک عامل چنین خدمت شایسته ای از طرف عموم ستایش خواھد شد. بر اثر ھمان تمجید 

ھمـین جھـت نیـز ثابـت اسـت کـه حکومـت  و ستایش عمومی او را به پادشاھی بر خواھند گزیـد و بـه
پادشاھی بھترین اقسـام حکومـت ھـا مـی باشـد و در آخـر بـرای آنکـه مطلـب را خالصـه کـنم از شـما 
میپرسم آیا این آزادی را که ما اکنون از آن برخورداریم خودمان بدست آورده ایـم؟ و آیـا دموکراسـی آن را 

واحدی این آزادی را به ما بخشـیده اسـت نظـر  نصیب ما کرده است، یا یک پادشاه؟ و چون فقط شخص
من این است که باید حکومت شخص واحد را اختیار کنیم. به عالوه بر ماست که قانون ھای نیاکان خود 

 را نگه داریم، به خصوص از آن جھت که نتیجه خوب دارند، چون تغییر آن قوانین کار ستوده ای نیست.

ح سه عقیده ای که در آن مجلس بـه میـان گذاشـته شـده بـود. ھرودوت ادامه می دھد که این بود شر
 چھار فرد دیگر ھم موافق آخرین نظر(نظر داریوش) بودند.

و در نھایت فردی که موافق پادشاھی بود(داریوش)، از میان آن جمع به پادشاھی رسید. و با پیشـرفت 
یخ به عنوان یکی از بزرگترین ھـای ھایی که در دوران پادشاھی او ایجاد شد، نام او برای ھمیشه در تار

 تاریخ به یادگار ماند. و امروزه از او به نام داریوش بزرگ یاد می کنند.
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  دیدگاه بزرگ ھا در مورد کوروش و عملکرد او-

 

از میان پادشاه ھا تعداد کمی ھستند که پس از خود نامی نیک مانند کـوروش از خـود بـاقی گذاشـته «
سردار بزرگ و پیشوای مردم بود. بخت ھم با او یار بود. او بخشنده و نیک خـواه بـود. ... باشند. کوروش 

او ھر جا که رفت، خداھا ی مذھب ھای مختلف را بـه رسـمیت شـناخت و آن را مـی پـذیرفت. ھمـواره 
خود را جانشین قانونی فرمانرواھای بومی معرفی می کرد. اسکندر اولین فردی نبود که از سیاسـت او 
را فراگرفت، بلکه او فقط از سرمشق کوروش تقلید کرده و به ھمین خاطر بود که توانست مورد تحسین 
رعیت ھای جدید قرار بگیرد. ... مردم سرزمین او پدر و یونانی ھا که او سرزمین ھای آنھـا را فـتح کـرده 

د مسـح شـده پرودگـار مـی بود، او را سرور و قانونگزار می نامیدند و یھودی ھـا ایـن پادشـاه را بـه ماننـ
 گیرشمن»        پنداشتند.

 

اینگونه نشان می دھد که زیبایی مردانـه، شـجاعت، پھلـوانی و تالشـھای او در ھمـه دوره زنـدگی او «
ه بسـیاری از بزرگـان جھـان کآشکار بوده و ھیچ گاه خوشگذرانی و تن آسایی که از بالھایی ھستندک 

بـه او گزنـدی نرسـاند. ... نوشـته ھـای کتـاب تـورات، نوشـته ھـای  به آن دچار شده اند، ولی این بالھا
یونانی و یادمانده ھای ایرانی ھمه ھم داستان ھستند در سزاوار بودن لقب بزرگ برای کـوروش، مـردم 

 پرسی سایکس»        ست می داشتند و پدر می خواندند.واو را د

 

اشته ... این یک مسیح بـود و مـردی، کـه دربـاره او(کوروش بزرگ) ھیچ گاه نظیر خود را در این عالم ند«
 حسن پیرنیا به نقل از کنت گوبینو    »           اش تقدیر مقرر داشته بود، باید برتر از دیگران باشد.

 

آزادی قسمتی از منش او بوده و رفتار جوانمردانه که نسبت افتادگان داشت، مورد پسـند مـردم و او را «
بی مانند می ساخت. او ھرگز شھری را ویران نکرد و پادشاه ھای شکست خورده را مورد بدخویی قرار 
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زرگ او، پـدر مـی نداد. در بابل پادشاھی قانونی به شمار می رفت. پارسی ھا در مقابل عملکردھای بـ
خواندندش و یونانی ھا و دیگر دشمن ھا در مقابل بزرگی او سر فرود می آوردند. پـس قھرمـان خوانـدن 

 ادوارد مایر »        او در کتاب گزنفون سزاوار او بوده.

 

ھنگامی که شرایط اندوھبار و تاریک جھـان را در روزگـار کوتـاھی پـیش از کـوروش بـه یـاد مـی آوریـم، «
فراوان آن پادشاه شکوھمند و بزرگ، بھتر آشکار می شود. لقـب بـزرگ بـه راسـتی در لیاقـت او اھمیت 

می باشد، چون کوروش جزو آن انگشت شمار انسان ھایی(در تاریخ) می باشد کـه نمـی تـوان از دادن 
لـت و یـا لقب بزرگ به آنھا دریغ کرد. ... به راستی کـه او برتـرین بـود، بسـیار برتـر از آنکـه در اندیشـه م

نیز به مانند یک سیاستمدار بزرگ، پیش از آن میدید. ... و  نجد، و آینده را چون یک انسان، وروزگارش بگ
این قوم پارسی که جاودانگی موجودیتش را در تاریخ بشر مدیون او بوده و با ھمه طوفانھای سختی که 

را زیر پا گذاشتند و سپس گم و  بر وی گذشت، بر خالف سرنوشت ھزاران قبیله دیگر که سرزمین ایران
فراموش شدند، باقی ماند. ... او آفریننده و پدر سرزمین خود بـود، و وجـودش یگانـه و تکـرار نشـدنی در 

 فلوگل آلمانی            »    تاریخ جھان مانده است.

 

دیگـر فرزانگیھـا کوروش پسر کمبوجیه و ماندانا(دختر پادشاه ماد)، در دالوری و عملکرد خردمندانه و در «
سر آمد مردم روزگار خود گشت، زیرا پدرش او را شاھانه پروده بود ... ھمه گفته اند که کوروش نه تنھـا 
در جنگ دالور و بی باک بود، بلکه در رفتار با زیردست ھا میانه رو و پاک اندیش و انسان دوسـت بـود، و 

 دیودور        » به ھمین جھت در میان مردم سرزمینش پدر خوانده میشد.

 

ھنگام پادشاھی کوروش، نه تنھا مردم آن سرزمین دارای آزادی بودند، که سرور و فرمانروای بسـیاری «
از مردم دیگر نیز بودند. فرمانرواھا رعیـت ھـای خـود را در آزادی سـھیم کـرده بودنـد، و چـون سـربازھا و 

ار مـی کردنـد، سـربازھا در موقـع خطـر سردارھا ھمه را به یک چشم می دیدند و با ھمه به برابری رفت
آماده جانفشانی بودند، و در جنگ نھایت توان خود را بـه کـار مـی بردنـد. اگـر در میـان مـردم خردمنـدی 
پندی سودمند برای مردم داشت، به گونه ای رفتار می کرد که ھمه مردم از پندھای او اسـتفاده کننـد، 

اما به ھمه آزادی می داد تا آنچـه را کـه مـی خواھنـد  پادشاه نسبت به دیگر افراد حسدی نمی ورزید،
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بگویند، و آن فردی را که پند دھنده بزرگتری برای دیگران بود گرامی تر مـی داشـت. اینگونـه عملکردھـا 
بود که موجب شد سرزمین از نظرھای مختلف پیشـرفت کـرد و بـزرگ شـد، چـون افـراد آزادی داشـتند، 

 افالطون»        احساس خویشاوندی می کردند.نسبت به ھمدیگر مھربان بودند و 

 

اگر  قدری دقیق شویم، روشن است، که بزرگی کوروش از جھـانگیری ھـای او نیسـت، زیـرا قبـل از او «
ھم مصر، بابل و آشور پادشاه ھای بزرگ و جھان گیران نامی داشتند و آشـور، چنانکـه گذشـت، وقتـی 

ه وسعت ممالک او به وسعت ایران این زمان نمـی رسـید. حکمران تمام آسیای غربی و مصر بود، اگر چ
بزرگی کوروش از طرز سلوک و رفتاری است، که در مشرق قدیم برای اولین دفعه پدید آورد و سیاسـت 
ظالمانه و نابود کننده پادشاه ھای سابق و به خصوص سـلطان ھـای آشـور را بـه سیاسـت مھربـانی و 

 یرنیاحسن پ            »مدارا تبدیل کرد.

 

پارسی ھای کوروش و داریوش ھرگـز ماننـد وحشـی ھـایی کـه خیـره ثـروت نویافتـه باشـند، تـاراجگر و 
ھـایی بودنـد کـه ھمـه ویژگـی ھـای آزادگـی را داشـتند و نظـم را در دولـت دویرانگر نبودند، آنھـا جوانمر

ھخامنشی ایجاد کردند. دست کـم نخسـتین آنھـا بـا زنـدگی سـربازی بسـیار سـختی خـویگر بودنـد، و 

وفاداری و شایستگی ذاتی برای فرمانروایی داشتند. آنھا مانند سامی ھا نبودند که سیاست خود را با 
ی بزرگ و سوزاندن شھرھا پیش می بردند. پارسی ھا می کوشیدند تا ھر چـه جانور خویی و کشتارھا

زودتر آرامش جای جنگ و نابسامانی را بگیرد تا نظم را بتوان پدید آورد و در زیر سایه نظم، ھر چه را کـه 
                      .                                             برای پیشبرد فرھنگ بشری الزم است، نیرومند کرد و یا آفریـد.       

 شاپور شھبازی برگرفته از یونگه                                                                            .

 

کوروش پیش رفت ھای سریع و قابل توجھش را مرھون نبوغ ذاتی، تحرک بیش از حد معمول سـریع و «
با وجود این، در طرح نقشه ھای جنگی به مشورت می پرداخـت، نیجـه  فھم صحیح استراتژیکی است.

برداشت ھای آنھا را پرسیده، سپس نتیجه درست خود را اعـالم مـی داشت.خصوصـیت دیگـر او کـه بـا 
فعالیت و کوشش بینھایت و بی اعتنایی به جشن، سـرور، راحتـی یـا حقیقت ھای تاریخی برابر است، 

و ثروت است. ھدف نھایی او از این ھمه سخت کوشی ھای ھمیشگی  وسایل ناز و نعمت و جمع مال
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این بود که نقشه خود را عملی ساخته و به ھدف خود برسد، ولی در اجرای نقشه ھایش ھـیچ گـاه از 
اصلھای جوان مردی، انصاف و مروت عدول نکـرد. در میـدان ھـای جنـگ ھمیشـه پیـروز بـود و چـون وارد 

ر خالف دیگر فتح کننده ھا که ھمه جا را به خاک و خون کشانده و ده ھا شھرھا و پاییتخت ھا میشد، ب
ھزار مردم را از لب تیغ می گذراندند، شـھرھا را ویـران و سـاکنھای آن را بـه اسـارت مـی بردنـد، وی در 
مدت بیست و نه یا سی سال پادشاھی ھرگز دست به چنین اقدامی نـزد. بلکـه بـه عکـس، سـعی و 

        »اد کــردن زمــین و نجــات بیچارگــان و احیــای مــدنیت ھــای ســابق بــه کــار بــرد.کوشــش فراوانــی در آبــ
 برداشت رضا مشایخی فرھاد(مترجم و نویسنده) در مقدمه ترجمه کتاب کوروش نامه اثر گزنوفن
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 کوروش بزرگ بر اساس تاریخ نگاری ویل دورانت-

پارسـی ھـا تـا آخـرین  کوروش زیبا و خوش انـدام بـوده، چـون آنچه به یقین می توان گفت این است که
مونه زیبایی اندام می نگریسته انـد، دیگـر اینکـه وی ھنر باستانی خویش به وی ھمچون نروزھای دوره 

است، که در نامدارترین دوره تاریخ ایـران بـر » شاه ھای بزرگ«پایه گذار سلسله ھخامنشی یا سلسله
ند، دیگر آنکه کوروش سربازھای مادی و پارسی را چنان منظم سـاخت آن سرزمین سلطنت می کرده ا

شکست ناپذیری در آمد، بر ساردیس و بابل مسلط شد، و فرمانروایی اقوام سـامی  به صورت ارتشکه 
ازند، را بر باختر آسیا چنان پایان داد که، تا ھزار سال پس از آن، دیگـر نتوانسـتند دولـت و حکـومتی بسـ

بـود ضـمیمه پـارس سیای صغیر در تحت تسلط آشور و بابل و لیدیا و آ وی را که قبل ازتمام کشورھایی 
ساخت، و از مجموع آنھا یک دولت شاھنشاھی و امپراتوری ایجاد کرد که بزرگتـرین سـازمان سیاسـی 

 ه ھای تاریخی به شمار می رود.ز خوش اداره ترین دولتھای ھمه دورقبل از دولت روم قدیم، و یکی ا

ــر مــی آیــد، کــوروش از کشــور گشــاھایی بــوده اســت کــه بــیش از ھــر  ــدازه کــه از افســانه ھــا ب آن ان
کشورگشای دیگر او را دوست می داشته اند، و پایه ھای سلطنت خود را بـر بخشـندگی و خـوی نیکـو 
قرار داده بود. دشمن ھای وی از نرمی و گذشت او آگاه بودنـد، و بـه ھمـین جھـت در جنـگ بـا کـوروش 

ند کسی نبودند که با نیروی نومیدی می جنگد و می داند چاره ای نیست جـز اینکـه بکشـد یـا خـود مان
با توجه به روایت ھـرودوت دانسـتیم کـه چگونـه کـرزوس را از سـوختن در میـان ھیزمھـای کشته شود. 

او بـا افروخته رھانید و بزرگش داشت و از رایز نھای خود ساخت، و ھمچنین از بخشندگی و نیکی رفتار 
. یکــی از ارکــان سیاســت و حکومــت وی آن بــود کــه، بــرای ملــل و اقــوام مختلفــی کــه اجــزای یھودیــان

امپراطوری او را تشکیل می دادند، به آزادی عقیده دینی و عبادت معقتد بود، این خود می رساند که بر 
است. به ھمین  اصل اول حکومت کردن بر مردم آگاھی داشت و می دانست که دین از دولت نیرومندتر

جھت است که وی ھرگز شھرھا را غارت نمی کرد و معبـدھا را ویـران نمـی سـاخت، بلکـه نسـبت بـه 
ام می نگریست و برای نگھداری پرستشـگاھھا و آرامگاھھـای خداھای ملت ھای مغلوب به چشم احتر

دگی کـرده بودنـد، خداھا، از خود، کمک مالی نیز می کرد. حتی مردم بابل ، که در برابر او سخت ایستا
گرد او جمع شدند  گرمی بره در آن ھنگام که احترام وی را نسبت به معبدھا و خداھای خویش دیدند، ب

و مقدم او را پذیرفتند. ھر وقت سرزمینی را می گشود که جھانگشای دیگری پیش از وی به آنجا نرفتـه 
تقـدیم مـی کـرد، ماننـد نـاپلعون ھمـه بود، با کمال پارسایی و درستکاری، قربانیھایی به خداھای محل 
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ھمـه  آنھا فرقی نمی گذاشت، و با مھربـانی بـیش از نـاپلعون بـه احتـرامدین ھا را قبول داشت و میان 
 خداھا می پرداخت.

  

ویل دورانت به نقل از امرسن بیان میکنـد،                      ھمـه مـردم از تاجگـذاری کـوروش شـاد مـی 
و شاھانه به کار بر مـی خاسـت، در اداره امـور بـه ھمـان گونـه شایسـتگی  شوند. روح شاھانه داشت

داشت که در کشور گشایی ھای حیرت انگیز خود، با شکست خوردگان بـه بزرگـواری رفتـار مـی کـرد و 
نسبت به دشمن ھای سابق خود مھربانی می کرد. پس، مایه شگفتی نیست کـه یونـانی ھـا دربـاره 

 و او را بزرگترین پھلوان جھان، پیش از اسکندر، دانسته باشند. وی داستانھای بیشمار نوشته
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 مھاجرت آریایی ھا و ورود تعدادی از آنھا به سرزمینی که بعد از ورود آنھا ایران خوانده شد.-

 

باد شروع به وزیدن گرفته بـود وقتـی دانـه ھـا در پـی یـافتن سـرزمینی تـازه سرنوشـت خـود را بـه بـاد 
 سپردند.

 را در مھاجرت و ریشه دواندن دردیگر سرزمین ھا مـی بقای خودایی ھا به مانند دانه ھایی بودند که یآر
 کرد. دیدند وقتی نامالیم ھای زندگی این انگیزه را در آنھا قوی و قوی تر می

 پس مھاجرت شروع شد و آریایی ھا خود را به مانند دانه ھای گرده به سرنوشت سپردند.

دانند مھاجر و گفتـه ای  ھایی می ایی ھا که بودند، عده ای آن را یک نژاد و عده ای آن را نام قومیآراما 
 شده. باشد از باور بودن آریایی که مردمھای در برگیرنده این باور را شامل می ھم می

گیرنـده ایـن یا نژاد بودن آریایی ایـن مـورد اسـت کـه سـرزمین ھـای در بر قوماما نکته مھم، جدا از باور، 
مردم با شروع مھاجرت به گسترش نژاد، زبان و باورھای خود در منطقـه ھـای گسـترده ای از جھـان آن 

 روز پرداختند.

 شود. گستره ای را در بر گرفتند که از آن به عنوان ھندواروپایی نام برده میآریایی ھا 

 ھا را نام برد.قسمتی به سمت غرب(اروپا) رفته که از مھمترین آنھا می توان ژرمن 

توان ھند در نظر گرفـت، و در نھایـت قسـمتی ھـم در اطـراف دریـای خـزر و  و قسمت شرقی آن را می
 قسمت ھای جنوبی تر آن استقرار یافتند که این قسمت بعد از ورود آریایی ھا فالت ایران نام گرفت.  

 ویل دورانت در مورد ھند و اروپایی ھا می گوید،

نژادی پاره ای دولتھای کوچـک تشـکیل شـده کـه، اگـر بـه صـورت حامـل و ناقـل  در آن دریای خروشان«
تمدن ھم بوده، سھم خود را در میراث نژادی ادا کرده اند. به عنوان مثال میتانی ھا تنھـا از آن جھـت در 

نزدیک بوده اند، بلکه از آن جھـت اھمیـت  اورتاریخ مورد توجه نیستند که دشمن ھای قدیمی مصر در خ
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د که از نخستین اقوام ھند و اروپایی شناخته شده در آسیا ھستند که خدایانی به نام میترا، اینـدرا دارن
و ھند راه را بـرای مـا ھمـوار مـی سـازد تـا خـط  و ورونه را پرستش کرده اند، انتقال این خداھا به پارس

 می شود، رسم کنیم. سیر تکامل و تطور نژادی را، که به شایستگی تمام به نام نژاد آریایی نامیده

حتیھا متمدنترین و نیرومندترین اقوام ھند و اروپایی باستانی بودند. در ظاھر چنان به نظر می رسـد کـه 
آن مردم از راه بوسفور و ھلسپونت(داردانل) و دریای اژه، یا از راه قفقاز به شبه جزیره کوھستانی واقـع 

عنوان طبقه ای جنـگ آور در آن  در جنوب دریای سیاه، که اکنون نام آسیای صغیر دارد، ھجرت کرده و به
قبل  ۱۸۰۰مستقر شده و بر بومیان آن سرزمین، که کارشان کشاورزی بوده، تسلط یافته اند. در حوالی 

از میالد این قوم را در نزدیکی سرچشمه ھای دجله و فرات می یابیم، از ھمین جاست که قشون نفـوذ 
شـدند. ... رامسـس دوم ناچـار طر امپراطوری مصـر خود را بر سوریه گستردند و مدتھا مایه پریشانی خا

شد که با حتیھا پیمان صلحی ببندد و به برابری شاه حتیھـا بـا خـود اعتـراف کنـد. ... حتیھـا، بـه ھمـان 
صورت اسرار آمیزی که وارد تاریخ شدند، از صحنه تاریخ بر افتادند، شھرھای ایشان یکی پس از دیگـری 

 »رو به انحطاط و خاموشی رفت.
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 و اما علت شروع این مھاجرتھا -

ایی ھای ھند و ایران بوده سـرزمین نیاکـان، علـت یدر کتاب ھای ودا و اوستا که از کھنترین متن ھای آر
 توان تا حدودی شناخت. ھای مھاجرت و مسیر ھا را می

ھـوا بـا زمـین ھـای  معرفی کرده، سرزمینی خوش آب ورینم ویج اوستا سرزمین نیاکانی آریایی ھا را ای
 حاصلخیز که دچار سرما شده و وقتی زمین حاصلخیزی خود را از دست داد مھاجرت شروع شد.

از سرما، به عنوان دلیل اصلی که خـود آریـایی ھـای مھـاجر بیـان کـرده انـد، امـروزه دلیـل ھـای  به غیر
د افـزایش جمعیـت و دیگری را ھم در کنار آن بیان مـی کننـد کـه ممکـن اسـت روی داده باشـد بـه ماننـ

 کاھش منابع، و اختالف ھای مرزی با دیگر سرزمین ھا. 

 

 تصویری از آریایی ھای ھند

در مورد سرزمین نیاکانی آریایی ھـا نظرھـای متفـاوتی وجـود دارد عـده ای زادگـاه اصـلی آریـایی ھـا را 
عـده ای دیگـر دشت ھای جنوب روسیه(سیبری) و اطراف دریاچـه آرال در آسـیای مرکـزی مـی داننـد و 

 زادگاه اولیه را منطقه غربی تر از این نقطه در ناحیه غربی دریای خزر و قفقاز بیان کرده اند.
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 باشد. مسیرھای ورود آریایی ھا به ایران دارای دو نظریه کلی می-

وندیـداد(یکی از بـا نگـاھی بـه کنـد  شـمال شـرق ایـران بیـان مـیاز که این مسیر ورود را  لدر نظریه او
بـه عنـوان مسـیر تـوان  نسک ھای پنج گانه اوستای امروزی) نام حدود شانزده سرزمین آریـایی را مـی

حرکت قسمتی از آریایی ھا در راه ورود به سرزمینی که بعـدھا بـه علـت ورود ھمـین آریـایی ھـا ایـران 
 نامیده شد را مشاھده کرد.

شدن آنھا از آریایی ھندی را با توجه به شـانزده حسن پیرنیا مسیر ورود آریایی ھا به ایران را بعد از جدا 
کند از آن شانزده تا یکی معلوم نیست کجا بوده و از پانزده  سرزمین یاد شده در اوستا اینگونه بیان می

سرزمین دیگر اولی ایرینم ویج و دو تای آخر را صفحه پنجاب ھند و صفحه البرز دانسته و با توجه به ایـن 
و انتشار آریایی ھا را دریافت که از این قرار بوده : آریایی ھای ایرانی از سغد به  توان خط سیر مورد می

طرف مرو آمده بعد ھرات، نیسایه و کابل را اشغال کردند، پس از آن به طرف رخج و ھیلمند رفتـه، چـون 
نونی بوده، به به دریاچه زرنگ(دریاچه سیستان) رسیده اند و دریاچه مزبور در آن زمان بزرگتر از دریاچه ک

آن طرف نگذشته اند، به خصوص که در طرف جنوبی آن اراضی بلوچستان و مکران حالیه شروع میشـود 
و این اراضی، به واسطه بی آبی و آب و ھوای بسیار گرم، آرایی ھـا را جلـب نمـی کـرده. از ایـن جھـت 

د و ری را اشـغال کـرده بعد ار اشغال سیستان به طرف مغرب رفته والیت جنوبی خراسان، صفحه دماون
 اند.

 کند به این صورت که : را از راه شمال غرب و قفقاز بیان مییا مسیر دیگر ورود آریایی ھا و نظریه دوم 

مسـیر مھـاجرت دو  ،داننـد عده ای که برخی از آنھا ھم ایرینم ویچ را منطبق بر اطراف دریاچـه آرال مـی
 کنند. ز و سپس غرب فالت ایران بیان می) را دریای خزر، قفقاماد و پارسگروه آریایی(

شاپور شھبازی در این مورد می گوید، نزدیک به پنج ھـزار سـال پـیش از ایـن در شـمال فـالت ایـران، در 
دشت ھای اکراین و در کناره ھای شمالی دریای سیاه، مردمی جھانجو و جنگ آور می زیسته انـد کـه 

ھا زندگی مبتنـی بـر گـاوداری و کشـاورزی داشـتند، جامعـه آن ھا را ھندواروپایی خوانده اند. این مردم 
آنھا پدر ساالری و در گردونه ھای تیزرو خود می نشستند و با زن و فرزندھا بـه ایـن سـو و آن سـو مـی 

را خـدا مـی  رفتند. آن ھا کماندار و سـوارانی خـوب بودنـد. بـت نمـی پرسـتیدند ولـی نیروھـای طبیعـی
این خداھا ھم خانواده داشتند. ... ھندواروپایی ھا کـه  دانستند(مانند خدای آسمان، خدای آتش و ...).
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قبیله ھای بی شمار داشتند، در آغاز ھزاره دوم پیش از میالد، به جنبش در آمدند و ھمـه اروپـا و نیمـه 
ھرات و دره ھای ھنـدوکش و شـاخه ای  باختری آسیا را زیر پای آوردند. گروھی از آن ھا به سیستان و

به کردستان امروزی که با کاسی ھا در آمیختند. برخـی دیگـر از قبیلـه ھـا از راه بالکـان و دریـای اژه بـه 
اینکه بر مردم بـومی اثـر فـراوان آسیای کوچک دست انداخته، شاھنشاھی ھیتی را بنیاد ریختند. ... با 

آنھا(نژاد آنھا) گم شد. ... در آغـاز ھـزاره  ک نابود شدند و خونولی به علت کم بودن، اندک اندداشتند، 
یکم پیش از مـیالد بـاز جنبشـی تـازه در میـان ھنـدواروپایی ھـا پدیـد آمـد و آن ھـا راه ھـای رفتـه را بـاز 

بار با ھمه قبیله و داشته ھای خود بـه سـرزمین ھـا تـازه در آمدنـد. ودیھـا و شـھرھا را  پیمودند، اما این
دیگری به چنگ آوردند و دولت پادشـاھی ھـای کـوچکی در قسـمت ھـای مختلـف درسـت  یکی پس از

 کردند. 
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-- 

 مردی بزرگ از قومی مھاجر یا مھاجم-

در تمام تکاپوھا برای ریشه دواندن مھاجرھا و رقابت ھـایی کـه بـا سـاکن ھـای بـومی و مشـکل ھـای 
د و ایـن دنـکر مختلفی ساخته و سپس سـقوط مـی ھای داخلی بین خود آریایی ھا، تمدن و امپراتوری

 بود و نبودھا به مانند ھر نقطه دیگری از جھان یک عامل تکراری بود.

تفاوت زمانی آشکار شد که ذھنی متفاوت با دیگر ذھن ھای نابودگر تاریخ( کـه بـه بنـدو بردگـی گـرفتن 
 ھــا را افتخــاری بــرای خــود مــیانســانھا و نابودیــه باورھــای آنھــا، غــارت و نابودیــه شــھرھا و ســرزمین 

دانستند) رشد کرد و ھمین متفاوت بودن بود که او را جزو انگشت شمار فرمانرواھای برتر تاریخ قرار داد 
 تا ھمیشه از او به نیکی یاد شود.

والتر ھینتس پژوھشگر ایران شناس آلمانی می گوید، کوروش سه امپراتوری را از پا در آورد کـه شـامل 
ه کوروش ھیچ کدام از سه فرمـانروا، نـه آسـتیاگ، نـه و بابل بودند. آیندگان فراموش نکردند کماد، لیدیه 

کرزوس و نه نبونعید را نکشت. بلکه به تبعید آنھا بسنده کرد و ھمچنین بـرای آنھـا زنـدگی شـاھانه ای 
 فتاده بود.فراھم آورد. این رفتار در جھان باستان بی سابقه بود و تا زمان کوروش ھرگز اتفاق نیو

 ،او را کوروش خواندند، مردی به بزرگی تمام تاریخ جھان, مردی از قومی مھاجر در یک سرزمین میھمـان

مـی  در تـاروپود خـود بـه نیکـی یـاداو برای ھمیشـه  بیلهنام و قاز چنان عملکرد بزرگی داشت که تاریخ 
 کند.

مردم بـومی پدیـد آمـد و ھمچنـین دور شـدن ھر چند به مرور زمان با اختالط ھایی که میان آریایی ھا با 
روز به روز نیروی آریایی ھا و تـوان بـاقی  ،جانشین ھا و دیگر امپراتوریھای آریایی از عملکردھای کوروش

ماندن آنھا را رو به تحلیل برد و سرانجام عده ای از این قوم مھاجر در جنگ ھا حذف و عـده ای دیگـرش 
زرگ این قوم مھاجر(و شاید مھاجم) برای ھمیشه در ایران به پایـان ھم در بومی ھا حل شدند و تاریخ ب

رسید و جایش را دیگر قوم ھای مھاجم گرفتند کـه عـاقبتی جـز کوچـک و ضـعیف شـدن روز بـه روز ایـن 
سرزمین نداشتند و در نھایت از بزرگی آریایی ھا برای این سرزمین چیزی جـز نـام ایـران و از آن پادشـاه 

 چیزی جز یادش نماند.او  و تمدن سازیبزرگ 
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شـدند، سـوارانی بودنـد  گریشمن بیان کرده مھاجم ھای ایرانی(آریایی) که با گله و زن و بچه وارد مـی
 گرفتند. گشتند و سپس خود جای آنھا را می که در آغاز به خدمت امرای محلی وارد می

شـمار مـی رفتنـد و خـود را می گوید، پارسی ھا که از خویشاوندھای نژادی مادھـا بـه  شھبازیشاپور 
آریایی می خواندند، در ھزاره یکم پیش از میالد به ایران آمدنـد و در پایـان سـده ھشـتم ق.م در فـارس 

 امروزی ساکن شدند و کم کم به تشکیل دولتی محلی آغاز کردند.
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 نام ھای کوروش در سرزمین ھا و زبان ھای مختلف-

 این نام را در سرزمین ھای مختلف به این گونه بیان می کند.شاپور شھبازی تغییرھای 

 بر سنگ کنده بودند.kurush یا کورش  koro در پاسارگاد این نام را کورو

 ku-rashرش -در زبان عیالمی کو

  ku-ra-ash اش-ر-در زبان بابلی کو

  Aeschylus یونانی ھا ایسکیلوسدر میان 

  kyros ھرودوت او را کورس خواند

 یھودی ھا منجی خود را کورش خواندند

  Cyrus       رومی ھا به آن سیروس می گفتند

 فرانسوی ھا ھم آن را سیروس بیان کردند

 انگلیسی ھا آن را سایروس

معنی و ریشه این واژه کوروش ھنوز به درستی روشن نشده است و پژوھشگرھا بر سـر آن رنـج ھـای 
 ی گفته اند.بسیار کشیده و نظرھای فراوان و مختلف
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 ھای منطقه، پیش از ورود ھندواروپایی ھا و در زمان آنھادیگر قبیله -

و پارس (که اتحادی بزرگ و تاریخی را با رھبریه کوروش بزرگ رقـم زدنـد) مـردم دیگـری  پیش از ورود ماد
در نـواحی توان به کادوسی ھا، کاسپی ھا، کاسـی ھـا، آماردھـا  در این سرزمین ساکن بودند که می

دھند که مدتی قبلتر  احتمال آریایی بودن تعدادی از آنھا را می ،جنوب دریای خزر اشاره کرد که عده ای
عـیالم اشـاره به ویـژه و کوتیان  ،به لولوبی ھا، میتانی ھاھمچنین می توان  وبه این مناطق آمده بودند 

(سـرزمینی در جنگ ھای بزرگـی را بـا آشور ، عیالمکرد به عنوان یک قدرت بزرگ پیش از ورود آریایی ھا
، اما در نھایت توسط آشور بانیپال یکـی تجربه کرده بود بخش میانی رود دجله و کوھستان ھای اطراف)

 مردم عیالم کشته و دولت آن نابود شد. ،از پادشاه ھای نیرومند آشور تصرف

 

 خدای آشور

تمام خاک شوشان و شھر مـاداکتو و شـھرھای دیگـر  گونه نوشته که آشور بانیپال درباره فتح عیالم این
را با توبره به آشـور کشـیدم، و در مـدت یـک مـاه و یـک روز کشـور عـیالم را بـا ھمـه پھنـای آن، جـاروب 
کردم.من این شمرورا از چارپاھا و گوسپند و نیز از نغمه ھای موسیقی بی بھره سـاختم و بـه درنـدھا، 

    که آن را فرو گیرند.  مارھا، جانوران و آھوھا رخصت دادم
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 آشور بانی پال

 و پس از عیالم این مادھا بودند که جای آنھا را گرفته و با آشور وارد نبرد شدند.

 ،حسن پیرنیا در مورد بقیه قسمت ھای ایران نوشت

بعضی به این عقیده اند، که سواحل خلیج پارس و عمان از حبشی ھـا یـا کلیـه از مـردم سـیاه پوسـت 
بوده، برخی عقیده دارند که سکنه تمام فالت ایران، قفقازیـه و اروپـای جنـوبی در زمـان بسـیار مسکون 

افتند. به ھر حال وقتـی آریـایی ھـا بـه ی قدیم از سیاه پوست ھا یا از نژادی که شکیل نبوده ترکیب می
و مـذھب از آنھـا  فالت ایران آمده اند، در اینجا مردمی یافتند که زشت و از حیث نژاد، عادت ھـا، اخـالق

پست تر بوده اند، زیرا آریایی ھا مردم بومی را (دیو) یا (تور) نامیده انـد.عالوه بـر ایـن در مازنـدران آثـاری 
کند. رفتار آریایی ھا با ایـن مـردم  بدست آمده، که خیلی قدیم است و داللت بر صحت این استنباط می

 دانستند. آریایی ھا آنھا را از خود پست تر می بومی مانند رفتار غالب با مغلوب بود، به خصوص، که

اشـاره  ی آریـاییتوان بـه سـکاھا از دیگر قدرت ھا که ھمزمان با مادھا و پارس ھا حضور داشت نیز می
 گردد. کوچ نشین ھای آریایی که قدمت آنھا به قبل از ھخامنشی ھا باز می ،کرد
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منطقه پراکندگی سکاھا زیاد بود و عده ای از آنھا در مسیر مھاجرت خود وارد ماد شدند و در نبردھـایی 
کشـیدن با ماد به برتری رسیده، قـدرت زیـادی یافتنـد، امـا ھووخشتره(پادشـاه بـزرگ مـاد) توانسـت بـا 

 کشتن رھبرھای سکاھا آنھا را شکست دھد. نقشه و 

در انتھای سده ھشتم پیش از میالد در ایـران غربـی ز نشیمن گزیدند و مادھا در منطقه غرب ایران امرو
بردنـد  جمع شدند و با نیرویی که بدست آوردند توانستند با آشوری ھا کـه بـه آنھـا یـورش مـیگرد ھم 

  بجنگند و سال ھای طوالنی(حدود صد سال) این جنگ ھا ادامه یافت.

 سکایی ھا شکل گرفت مغلوب شد. آشور در نھایت با اتحادی که میان ماد، بابل و

 سال فرمانروایی در اتحادی با پارس به زیر فرمان کوروش بزرگ رفتند. ۱۲۰و مادھا بعد از حدود 

پارس ھا دیگر آریایی ھایی بودند کـه وارد منطقـه غـرب ایـران امـروزی شـدند، دیـاکونوف در مـورد زمـان 
گفتـه از قـرن نھـم پـیش از مـیالد منـابع آشـوری استقرار قبیله ھای ماد و پارس در غـرب ایـران امـروزی 

دھنـد امـا در قـرن نھـم تـا  اسامی زیادی که کمابیش ریشه آریایی دارند، از ماد شرقی بـه دسـت مـی
ان و کردستان ھنوز غیر آریایی بودند و این زمان تنھا در شرق جھفتم پیش از میالد مردمان کنونی آذربای

 ن زبان مادی نفوذ داشته است.یعنی نواحی ری و اصفھا ،سرزمین ماد

نظری وجود دارد. به این صورت که گریشـمن در  غرب اختالفقسمت ل استقرار پارس ھا در در مورد مح

) اقامـت منطقه ای بین کوه الونـد و سـلیمانیه در عـراقابتدا چنین نظری داشت که پارس ھا در پارسوا(
تدریجی به سـوی جنـوب حرکـت کردنـد ولـی بعـد نظـر  تداشتند و در قرن ھشتم پیش از میالد به صور

در استان خوزسـتان در ش(اخود را اینگونه اصالح کرد آشوری ھا نخستین بار نه در پارسوا بلکه در پارسو
 ) با پارسی ھا تماس پیدا کردند.نزدیکی شوشتر

ی ایـن نظـر را در بعضی منبع ھا پارسوا با پارسواش یکسان دانسته شده است، اما ریچارد نلسـون فـرا
به احتمال قـوی ھمـان پـارس  رود که پارسواش، ھمان استان پارسوای آشور باشد. دارد که گمان نمی

 بعدی یا بخشی از انشان است.

توانـد بـه علـت اسـتفاده  باشد کـه مـی و علت نزدیکی نام پارسوا به قبیله پارس فقط یک شباھت می
 اشد.شدن از آن توسط دیگر قبیله ھای آریایی بوده ب
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پارس ھا در ابتدا قدرت کمتری نسبت به مادھا داشتند، مادھا که دیگر یک قدرت منطقه ای به حساب  
می آمدند با به قدرت رسیدن کوروش بزرگ با پارس ھا متحد شـده و ایـن دو گـروه آریـایی بعـد از یکـی 

 رسید. شدن نام ھخامنشی به خود گرفت. چون تبار پارسی ھا به ھخامنش می

 و در واقع مادھا از آن پس در اتحادی با پارس ھا و تحت نام ھخامنشی به حیات خود ادامه دادند. 

دیگر قبیله آریایی پارت بوده که در منطقه (شمال شرق ایران امروزی) سـاکن شـدند و عـده ای پـارت و 
کوچـک در نـام پارس را یکی دانسته که علت اختالف نقطه جغرافیایی آنھـا را حاصـل مھـاجرت و تفـاوت 

 دانند. آنھا را حاصل تلفظ متفاوت می

پارت ھا پس از ھجوم اسکندر در قسمت شمال شرق فالت پراکنده شدند و پس از مـرگ اسـکندر و در 
زمان حکومت سلوکی ھا، اشکانی ھا در حدود ھمـان نـواحی تشـکیل شـدند و بـه مـرور توانسـتند بـه 

 سمت مناطق غربی تر گسترش بیابند.

ازی در مورد قبیله ھا می گوید، از میان این تازه واردھا مادھا به آذربایجان جنوبی و پیرامـون شاپور شھب
ھمچنین شاپور شھبازی از قبیلـه ھـای ھمدان و پارس ھا به حدود بختیاری و فارس امروزی رسیدند. و 

گی ھـا، ھراتـی پارت ھا، ورکانی ھا، خوارزمی ھا، سغدی ھا، باختری ھا، زرندیگری نام می برد مانند 
 .که در ایران خاور جای گرفته بودندھا، مروزی ھا و گنداری ھا 
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 :در دیدگاه ھای امروزیکوروش -

شد. چشـم ھـایی بـا دیـدگاھی متفـاوت و  گشودهدر این تکاپوھای جنگ و قدرت،چشمھایی به جھان 
مـی  کوچـک بـوده انـد کـه قضـاوتش یاین پیش فـرض ھـا ،عملکردی بزرگ که تا قرنھا بعد و تا ھمیشه

 ، پـس، یکی از بزرگی او افسانه سـاخت، دیگـری تـوان پـذیرش چنـین عملکـردی بـزرگ را نداشـتکنند
تحریف و انکارش کرد، یکی برای نزدیـک کـردن عملکردھـای بـزرگ او بـه پـیش فـرض ھـای خـود پیـامبر 

منفعتی از ایجـاد یـک حـس خـوب  کی شعار برایی خواندش و برای خیلی ھا تنھا یک نام شد یا در واقع
 .مالی و .. ،شخصی گرفته تا منفعت ھای تبلیغاتی
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 دین کوروش -

از آنچه که تا به امروز در تاریخ نگاری ھا، متن ھای کتیبه ھا و دیگر مدرک ھا از زندگی او بدسـت آمـده، 
اند ھـیچ  هفرمان خود او نگاشته شد م از آنھا در معرفی کوروش بزرگ و آن متن ھایی که بهدر ھیچ کدا

 . کوروش نشده استاشاره ای به زرتشتی بودن 

 در مورد دین کوروش اختالف نظرھایی می باشد. 

اما آنچه در مورد او واضح می باشد این بوده که بـه ھمـه باورھـا و عقیـده ھـای مـردم بـومی سـرزمین 
نشان از آن دارد که کوروش بزرگ تعصبی بـه  . که اینرا فتح می کرد، احترام می گذاشت ھایی که آنھا

ن نداشته، پس دلیلی برای توھین به باورھا و عقیـده ھـای مـردم نمـی توانسـت داشـته باشـد و بـا دی
بـه معبـدگاه  که معیاری از خداھای سرزمین ھـای مختلـف بـود نمادھاییبازسازی معبدھا و بازگرداندن 

 مردم بومی و معبدگاه ھای آنھا نمی زد. ، ھیچ گاه دست به ویرانی باورھایھای خودشان

دلیلی برای اجبار کـردن پس کوروش بزرگ به علت نداشتن دین یا نداشتن تعصب بی مورد به باور خود، 
 مردم بومی سرزمین ھای مختلف برای پیروی از دینی خاص نمی دید.

ھـای بـومی کـه از او کوروش بزرگ برتری را در عملکرد نیک نسبت به پادشاه، ارتـش و مـردم سـرزمین 

شکست می خوردند و بخشیدن آزادی واقعی به آنھا و ایجاد عدالت به بھترین شـکل ممکـن بـا نظـارت 
 درست بر عملکرد حاکم ھا در ھمه سرزمین ھا می دانست.

و یـاد  مانـدگار در تاریخ بـه نیکـیاین عملکرد برتر کوروش بزرگ بوده که موجب شد نام او برای ھمیشه 
وگرنه تجاوز به عقیده، مال و ناموس مردم سرزمین ھای شکست خورده نشانی از کوچـک بـودن  شود.

عمل انجام دھنده ھای آن داشته که نھایتی جـز ویرانـی و نـابودی نداشـته کـه توسـط بیشـتر رھبرھـا 
 انجام می شده و می شود.

 بیشتر پژوھشگرھا کوروش را زرتشتی نمی دانند.
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انگلیسی می گوید، که تاکنون ھیچ مدرکی بدست نیامده که بـر پایـه آن  ماکس مالوان باستان شناس
بتوان گفت، کوروش زرتشتی بوده است. ولی رفتار او با آموزه ھای زرتشت و اصول دیـن او نقطـه ھـای 

 مشترکی دارد که شاید نشانی باشد از اینکه او از دین زرتشت اثرھایی پذیرفته است.

کوروش بـاور یـا تعصـب خاصـی نداشـته و از خـداھای سـرزمین  ن بوده کهای آنچه می توان نتیجه گرفت
ن گونـه کـه در اسـتوانه ھای مختلف که در آن پیروزی به دست می آورده سپاسـگذاری مـی کـرد. ھمـا

 کوروش بیان کرده 

استوانه کوروش، مردم سروری را شادباش گفتند که به یـاری او از چنگـال مـرگ و غـم، رھـایی  ۱۹خط 
 و نامش را گرامی داشتند. به زندگی بازگشتند.ھمه خداھا او را ستودند یافتند و

استوانه کوروش، از دودمانی که ھمیشه شاه بوده اند و فرمانروایی اش را خدای بعـل و خـدای  ۲۲خط 
نابو گرامی می دارند و با خرسندی قلبی پادشاھی او را خواھانند. آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل 

 و ... شدم.

بابــِل بـر  ه ھـایھای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاِه پادشـاھمهٴ مردم گام استوانه کوروش، ۲۳خط 
ھای پـاِک مـردِم بابــِل را متوجـِه مـن کـرد، زیـرا مـن او را ارجمنـد و تخِت شھریاری نشستم. مردوخ، دل

 گرامی داشتم.

 

 خداھای بابلاز یکی 
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 ... مردوخ از کرداِر نیِک من، خشنود شد. استوانه کوروش، ۲۶خط 

و » کمبوجیــه«او بــر مــن، کــوروش، کــه ستایشــگِر او ھســتم، بــر پســِر مــن  اســتوانه کــوروش، ۲۷خــط 
 ھمچنین بر ھمهٴ سپاھیاِن من،

اش را ارزانی داشت. ما ھمگی شادمانه و در صلح و آشـتی، برکت و مھربانی استوانه کوروش، ۲۸خط 
 ... اند.که بر اورنگِ پادشاھی نشسته ھایی دیم. به فرماِن مردوخ، ھمهٴ شاهمقاِم بلندش را ستو
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 انسان بالدار و نقد داستان ھای مذھبی در مورد کوروش بزرگ-

انسانی بالدار با چھار بال و تاجی مصری که به نظر تا میانـه سـده نـوزدھم قسـمت زیـادی از آن کامـل 
کتیبه ای به سـه زبـان بـوده بـا چنـین متنـی(من کـوروش پادشـاه ھخامنشـی)، کـه بوده و در باالی آن 

 امروزه این متن جزو قسمت ھای شکسته و از میان رفته می باشد.

 

 تصویرگری از انسان بالدار پیش از تخریب متن باالی تصویر

 ،پاسـارگاد درانسان بالدار تصویری می باشد به جا مانده از دوران حکمرانی آریایی ھا(ھخامنشی ھـا) 
 که به نظر روزگاری روبروی درگاه تاالر قرار داشته.
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دیگـر ھرگونـه  دیتعـداو  در ارتبـاط بـا فروھـر، تعـدادی آن را کـوروشتصـویر را تعدادی از پژوھشگران این 
این مورد زمینه ای شد بـر تفسـیرھای شخصـی و و کوروش بزرگ را رد می کنند، ارتباط میان این تصویر 
 مذھبی از این تصویر.

(که می توان آن را جـزو تفسـیرھای جدیـد دانسـت نسـبت بـه تعـدادی یکی از تفسیر ھای انجام شده
می باشد تا بتوانند این تصویر را بـه داسـتان ھـای  به ذولقرنیناین تصویر  دیگر از تفسیرھا) نسبت دادن

 کتاب ھای مذھبی نزدیک کنند.

شاخ مانند است که بر سر انسان بالدار بوده و آن را مربوط مـی داننـد  و دلیل این تفسیر به علت تصویر
 ».صاحب دو قرن یا دارای دو شاخ«به کلمه ذولقرنین، به معنی 

تبـاط دادن بـه تصـویر انسـان بالـدار کـه تنھـا برخـی آن را منسـوب بـه اما این شباھت به تنھایی برای ار
کوروش دانسته به داستان ھای مذھبی کافی نبوده، در حـالی کـه در داسـتان ذولقـرنین روایـت ھـایی 

 ارتباطی با زندگی کوروش و عملکردھای او نداشته. قسمت ھایی از آنبیان می شود که 

، (از پادشـاھی حمیـر)سکندر مقدونی، یکی از پادشاه ھـای یمـنتفسیرھای دیگر از ذولقرنین شامل، ا
 داریوش بزرگ، چین شی ھوان(سازنده دیوار چین)، خشایارشا و ... می باشند. 

خدایی فنیقی دانسته بـه عنـوان نمـادی از به نظر والتر ھینتس پژوھشگر آلمانی این نقش برجسته را 

 نگھبان کاخ کوروش.
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 داستان ھای کتاب ھای مذھبی بهدیدگاه شاپور شھبازی در مورد ارتباط نداشتن کوروش بزرگ -

این تصویر مایه تخمین ھا و پیشـنھادھای فـراوان شـده اسـت. گروھـی آن را تصـویر خـود کـوروش مـی 
ن دانند، و برخی آن را فروھر آن شاھنشاه به شمار می آورند، اما دسته ای ھرگونه رابطـه ای میـان ایـ

 نقش و بنیاد گذار شاھنشاھی ھخامنشی را رد می کنند.

موالنا ابولکالم آزاد کوشید ثابت کند که این انسان بالدار، نشان دھنـده ذولقـرنین کـه بـه  ۱۹۵۰در سال 
عقیده او ھمان کوروش بزرگ بوده است، می باشد. از آنجا که فرضیه وی با ھمه محبوبیتی کـه یافتـه، 

یخی و باستان شناسی یکسره بی بھره است، ناچـاریم در اینجـا از مرحلـه بیـرون منبع تاراز پشتیبانی 
افتاده و گفتگویی دیگر پیش آوریم. چکیده سخن ھا و استدالل ھای موالنا ابولکالم آزاد را مـی تـوان بـه 

 این گونه آورد،

اسـت. ... بـه  از ذولقرنین به صورت پادشاھی که خداوند ھمه گونـه کامیـابی بـه او داد، سـخن رفتـه-۱
گمان موالنا ابولکالم آزاد، ھمه مطالب بیـان شـده در آیـه ھـای کتـاب بـا کارھـا و ویژگـی ھـای کـوروش 
برابری دارد که نخست به باختر لشکر کشید و بر لودی ھـا پیـروز شـد، سـپس بـه خـاور تاخـت و مـردم 

ر آنجا ساخت، به نظر موالنـا ھای زیادی را فرمان بر خویش کرد، و آنگاه به پیرامون قفقاز رفت و سدی د

ج تعلق به قبیله ھای سکایی دارد که چینی ھـا از آن ھـا بـه عنـوان، یوشـی جوعجوج و معآزاد، دو نام ی
Yuehchi  و منکوک یا مغـول یـاد کـرده انـد. وی ھمچنـین یـادآور مـی شـود کـه خداپرسـتی و دادگـری و

ارزانی فرمود، او را با کـوروش یکسـان مـی  خردمندی و اینکه خداوند ھمه گونه کامیابی و چیرگی به او
 سازد، نه با اسکندر مقدونی ستمکار و ویرانگر و کافر.

در کتاب دانیال نبی مژده آزاد شدن یھودی ھا از ستم بابلی ھـا داده شـده اسـت، و در ھمـان جـا از -۲
، از بز کوھی تـک رویای دانیال سخن رفته. با توجه به این رویا قوچ دوشاخی که یکه تاز دشت شده بود

شاخ شکست می خورد. به عبارتی دیگر در اینجا بنیاد گزار شاھنشـاھی پارسـی، یعنـی کـوروش، بـه 
ی صورت یک قوچ دو شاخ تعبیر شده اسـت، و ذولقـرنین تـورات ھـم فـرد دیگـری بـه جـز کـوروش، رھـای

 دھنده یھودی ھا نمی تواند بود.

ده. این یک مجسمه سـنگی اسـت کـه در نزدیکـی مجسمه کوروش ھم در راستای دلیل ھای باال بو-۳
... نصب شده بـود. تنـدیس مـورد نظـر در انـدازه یـک انسـان معمـولی استخرھای پایتخت ایران باستان 
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است که کوروش را نشان می دھد. در دو طرف او دو بال مثل بالھای عقاب و در روی سر او دو شاخ بـه 
تورات از کوروش بـه صـورت ذولقـرنین و عقـاب شـرق تعبیـر  صورت شاخ قوچ وجود دارد. با توجه به اینکه

 می کند، دیگر ھیچ شکی نمی ماند که ذولقرنین ھمان کوروش بزرگ است.

در ادامه شاپور شھبازی به نقد نظرھای موالنـا ابـولکالم آزاد( کـه نظرھـای او را مـی تـوان شـروعی بـر 
دانست کـه دیگـران ھـم از نظرھـای او بـه عنـوان دلیـل اسـتفاده کردنـد) مـی  ذولقرنین خواندن کوروش

 پردازد.

این سخن ھا و استدالل ھا را نمی توان پذیرفت. ذولقرنین یعنی خداوند دو شـاخ و مقصـود از آن بـه  اما
ھمان گونه که بسیاری از دانشمندان ایران ھـم در یافتـه انـد کسـی جـز اسـکندر مقـدونی نمـی توانـد 

. ھر فردی به سکه ھای وی(اسکندر مقدونی) نگاه کند، به این عقیده یقین می آورد، زیرا در آنجا باشد
 اسکندر را به صورت مردی با کالھی چون سر شیر ولی با شاخ قوچ نموده اند.

 

 سکه اسکندر با شاخ قوچ

ی ھـا رفـت، و توضیح این مطلب را ھمه می دانند. اسکندر در مصر بـه معبـد آمـون، خـدای بـزرگ مصـر 
کاھن آمون اعالم کرد که وی پسر آن خدا می باشد. چون آمـون را بیشـتر بـه صـورت قـوچ نمـایش مـی 
دادند، اسکندر از آن پس گاھی کالھی دارای دو شاخ قوچ بر سر می گذاشت تا نشان بستگی اش به 

اسـکندر کنـده  آن خدای مصری باشد. این کاله شاخ دار نه تنھا در نقش ھایی کـه بـر روی سـکه ھـای
اند، دیده می شود، بلکه در نقشی که بر روی تابوت مشھور به تابوت سنگی اسکندر وجود دارد، نیز به 

 روشنی پدیدار است.
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 تصویر اسکندر روی تابوت که دارای شاخ قوچ می باشد

پس به ایران از این گذشته, اسکندر بود که در آغاز به باختر لشکر کشید، و به دریای مدیترانه رسید، س
و آسیای میانه تاخت، و به سکاھا و ھندوھا برخورد. فراموش نباید کرد که سرچشمه سـنتھای یھـودی 

و خداپرسـت مـی دادگسـتر  ،پیروزگـر ،و عربی در مورد اسکندر، او را بـه ھمـان انـدازه کـوروش خردمنـد
با ذولقرنین خدشه پـذیر نموده است، و از این جھت روایت ھای کھن در مورد یکسانی اسکندر مقدونی 

 نیست.

ولی درباره رویای دانیال و مقصود از آن، باید گفت که تعبیر راستین این تمثیل، آن گونه نیسـت کـه پـای 
ــازگوی ارزش مظــاھر و  ــردی را برســاند، ب ــت ف ــه اھمی ــیش از آنچــه ک ــان بکشــد، و ب ــه می ــوروش را ب ک

ا آزاد میان ذولقـرنین و رویـای دانیـال و مـژده نمایشگرھای دینی است. گذشته از این رابطه ای که موالن
 آزادی یھودی ھا دریافته است، بر سند کھن و قابل اعتمادی استوار نیست.

ھمچنین باید بدانیم که ھیچ گونه مجسمه ای، آن ھم در استخر از کوروش به جـا نمانـده اسـت. البتـه 
را نشان می دھد، ولـی بـر سـر وی  نقش کمی برجسته بالدار بنای دروازه در پاسارگاد رخسار کوروش
استوار شده، و ھیچ گونه بستگی و  تاجی است مصری، که بر دو مارپیچان(به دیدگاه عده ای دو شاخ)

رابطه ای با دو شاخ قوچ ندارد. بالھای آن نقش، نماینده فر شاھی می باشد و یعجوج نیز قـومی بودنـد 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
68 

وی خاور سرازیر شدند، معجوج ھم بـا مغـول ھـیچ در مرزھای باختری چین و در سده دوم ق.م رو به س
 پیوندی ندارد.

موالنا آزاد را استاد سامی به پاسارگاد دعوت کرده بودند، ولی وی بیمار شد و به آنجا نتوانست بـرود، و 
ھرگز آن نقش را ندید. به ھمین خاطر تعبیر اشتباھی از آن کرد، و نتیجـه ھـایی گرفـت کـه پـذیرفتن آن 

 است.بسیار دشوار 

 

شاپور شھبازی با بیان کردن این موردھا نشان داد که ذولقـرنین ارتبـاطی بـه کـوروش نداشـته و نزدیـک 
 ترین فرد را به آن اسکندر بیان می کند، که در اینجا به بررسی این مورد می پردازیم.

 ید.با نگاه کردن به تصویر زیر می توان به نتیجه ھایی در مورد انسان بالدار و دو شاخ رس

 

 آمون

این تصویر آمون است و به ھمان گونه که شاپور شھبازی بیان کردند، آمون را به صورت قوچ ھم نمـایش 
می دادند. و ھنگامی که اسکندر مورد احترام کاھن معبد آمون قرار گرفت، از آن پـس گـاھی از کالھـی 

 شاھد بود. می توان این مورد رادو شاخ استفاده می کرده که در سکه ھای دوره او 
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کاله یـا تـاج آمـون  قسمت ھای مارپیچی و مورد دیگری که از این تصویر می توان برداشت کرد، شباھت
.ھمان طور که دیده میشـود، آمـون در ایـن تصـویر بوده تاجی که بر سر انسان بالدارمی باشد با کاله یا 

ر انسـان بالـدار قسـمت ھـای نیازی به شاخ ھای دیگر نداشته کـه در تصـویخود دو شاخ داشته و دیگر 
مارپیچ تاج، شاخ در نظر گرفته می شود و آن را دلیلی بـر ذولقـرنین بـودن کـوروش مـی داننـد، ولـی بـا 

بـه ھماننـد شـاخ ھـای کالھـی  این شاخ ھا(شـاخ ھـای آمـون) کمی دقت به تصویرھای کاله اسکندر،
توانـد دلیلـی بـر نزدیـک بـودن . و ھمـین مـورد خـود مـی ھستند کـه اسـکندر از آن اسـتفاده مـی کـرده

 .باشد بوده (صاحب دو شاخ)شخصیت اسکندر با ذولقرنین
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 انسان بالدار و نشانه ھای آن-

»                      آریــایی ھــا، خــود، وضــع کننــده و مبــدع تمــدن نبــوده، بلکــه آن را از بابــل و مصــر بــه عاریــت گرفتنــد«
 ویل دورانت

انت را در شکل عملی به بھترین شکل ممکن می توان در تصویر انسان بالدار دیـد، بـا این جمله ویل دور
مھـاجر بـه خـاور زمـین در لباسـی از  یچنین مفھومی که کوروش بزرگ به عنوان یک نماد از آریـایی ھـا

کوروش بـزرگ، برداشـت شـده از تمـدن ھـای بالھایی به نماد بزرگی  باتاجی مصری در سر  و بومی ھا
 رودان دارد.میان 

این تصویر به بھترین شکل ممکن، پیکره ھای تشکیل دھنده تمدن آریایی در خاور زمین را توسط آریایی 
ھا نشان می دھد. و چنین تمدن سازی ھای آریایی در دیگر سرزمین ھا نیز ادامه یافت، و در نھایت به 

 پیشرفت ھای اروپا و آمریکای امروزی منتھی شد.

عملکردھـای ، دسـت بـه و به فراموشی برونـد پیش از اینکه صحنه تاریخ را ترک کنندپارس ھای آریایی 
ن و ، گرامـی تـریا در تـاریخ بمانـدزدند تا برای ھمیشه یاد آنھا به عنوان یکی از بزرگترین ھ بزرگ تاریخی

 .دادن مسیر او داشتندبزرگترین پادشاه آنھا کوروش بوده که جانشین ھای او سعی در ادامه 

کـه بـه نـام انسـان بالـدار شـناخته مـی در پاسارگاد ھیچ تصویری از او به جا نمانده به جز نقشی  ولی
   شود.
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 انسان بالدار-کوروش بزرگ

شاپور شھبازی این تصویر را با توجه به خصوصیت ھایی مانند پیشانی بلند، بینی کشیده کـج، موھـای 
پرپیچ وخم و چانه استخوانی او را با توجه به اینکه در روایت ھـایی کـه در مـورد کـوروش بیـان شـده بـه 

برد که گمـان مـا در پی به این مطلب عنوان مردی بلند باال، خوش اندام با بینی کشیده و کج، می توان 
 مورد آنکه این انسان بالدار ھمان کوروش بزرگ را می نمایاند بی پایه نبوده.

آنچه از این تصویر می توان پی به آن برد این مورد بـوده کـه چھـره و انـدام انسـان بالـدار ھمـان کـوروش 
بـه  ھـا ین ھا و فرھنـگبزرگ بوده که دیگر قسمت ھا مانند بال و تاج به عنوان نماد ھایی از دیگر سرزم

به شکلی ھـر چـه بھتـر در نسبت به دیگر انسان ھا باستانی را  برتری این مردآن تصویر افزوده شده تا 
 .یا در واقع آن را حفظ کنند تاریخ بتوانند به نمایش بگذارند

تخریـب (کـه امـروز متن کتیبه ای بـر بـاالی ایـن تصـویر بود مھمترین مدرک در کوروش دانستن این تصویر
 ، با این معنی که من(ھستم) کوروش شاه ھخامنشی.شده است)
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 متن تصویر انسان بالدار پیش از تخریب

چھره و انـدام کـوروش در ایـن تصـویر واضـح مـی باشـد، بـا بالھـایی افراشـته کـه مـی توانـد نشـانی از 
ه(منشـور کـوروش) فرمانروایی او بر چھار گوشه جھان باشد، به ھمان گونه کـه خـود کـوروش در استوان

 بیان کرده. ھمچنین تاجی مصری را بر سر و لباسی به نظر عیالمی بر تن داشته.

 ولی نکته ای که در مورد این تصویر نباید فراموش کرد، اقتباس آن از روی تصویرھای آشوری بوده.

 آن پی برد.با مشاھده تصویر زیر می توان به دلیل  ،در مورد بالھای تصویر انسان بالدار پاسارگاد
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 مردوک(مردوخ)، یکی از خداھای بابل

در این تصویر مردوک، یکی از خداھای باستانی تمدن بابل را می توانیم ببینیم که دارای بال ھـایی مـی 
 باشد به ھمانند بالھایی که برای تصویر کوروش در پاسارگاد به کار برده شده.

آن کـه و با توجه به گفته ھای خود کوروش دراستوانه(منشور کوروش) در مورد بزرگی مـردوک و کمکـی 
خدا به کوروش برای رسیدن به پیروزی انجام داده، می توان به این مفھوم رسید که دلیل بالھای تصـویر 

ال انسانی دادگـر (پادشاه آسمان و زمین) که به دنبمردوک ، برگزیده شدن او توسطکوروش در پاسارگاد
ھا گشت، و پس از آنکه راستی و عدالت کـوروش را در اداره کشـوردید و بـا شـادی از سرزمین در ھمه 

او را برانگیخـت تـا راه بابـل را در پـیش بگیـرد، در  عملکرد و پندار نیک این پشـتیبان مـردم خرسـند شـد،

 حالی که خودش ھمچون یاوری راستین، دوشادوش او گام بر می داشت.

در نھایت می توان به این نتیجه رسید که قرار گرفتن بالھای مردوک برای کوروش به دلیل برگزیده شدن 
 کوروش توسط مردوک به دلیل دادگر بودن کوروش در میان ھمه انسان ھا و سرزمین ھا بوده.
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 .در مورد تاج می توان مصر و خداھای آن را مورد بررسی قرار داد. به تصویر زیر دقت کنید

 

 نمونه ای مصری از تاج انسان بالدار

ھمان گونه که می بینید تاجی به ھماننـد تـاج تصـویر کـوروش بـر سـر ایـن مجسـمه نیـز بـوده کـه ایـن 
مجسمه باستانی نمادی از یکی از خداھای کودک مصری بوده که به عنوان نمادی از سکوت ھـم مـورد 

 توجه می باشد.

دیگـری کـه شـباھت کمتـری بـه آن داشـته در موردھـای مختلـف از البته از ایـن نمونـه تـاج و تـاج ھـای 
 تصویرھای به جا مانده از مصر باستان قابل مشاھده است.
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 تاج ھای مصری

پس این مورد که بخواھیم دو قسمت پیچ خورده(پایین تاج) را به شاخ تشبیه کنیم و سپس به داسـتان 
داستان ھـای مـذھبی بپـردازیم، موضـوعی رد شـده سازی در مورد انسان دو شاخ و ارتباط دادن آن به 

می باشد. چون این تاج ارتباطی با کوروش بزرگ نداشته و مربوط به تمدن مصر باستان می باشـد، کـه 
این تاج ھم به ھمانند بالھا برای نشـان دادن بزرگـی و برگزیـده بـودن کـوروش توسـط خـداھا از فرھنـگ 

دند و در زمان پیروزی ھای کـوروش بـزرگ بـه او پیوسـتند، سرزمین ھایی که به فرھنگ مصری نزدیک بو
 به عنوان نماد برتری کوروش به تصویر کوروش اضافه شد.

آن را به عنوان نمـادی از میزبـان ھـای و در مورد لباس به نظر عیالمی کوروش در تصویر ھم می توان آن 
آریایی ھای مھاجر بـه آن سـرزمین در نظر داشت که پیش از ورود قبل از ورود پارس ھای آریایی منطقه 

 داشتند  (آشور)در آن سکونت داشته، ولی به مرور با نبرد ھای سخت که با ھمسایه قدرتمند خود
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 ویرانی شھر شوش باستانی در زمان عیالم باستان توسط آشوربانی پال

حت کنترل اقوام ایی ھای مھاجر به خصوص پارس ھا به منطقه ای که تا پیش از آن تیو ھمچنین ورود آر
 بومی یعنی ھمان عیالمی ھا بوده از قدرت خارج شدند.

 ویل دورانت از نژاد و منشع عیالمی ھا اظھار بی اطالعی میکند.

کـه  به ھمان گونه که کوروش بزرگ در استوانه(منشور کوروش) از سرزمینی به نام انشان نام مـی بـرد
 و شناخته شـده ای اجداد آریایی او پس از ورود به این منطقه عیالمی از نام ھمان منطقه که نام بزرگ

 در زمان خود بوده برای رسمیت بخشیدن به پادشاھی خود استفاده کردند.

در واقع استفاده از نمادھای فرھنگ ھای مختلف برای چھره و اندام کوروش در تصویر پاسارگاد، نشانی 
نزدیکی بوده که کوروش بزرگ توانست با عملکرد بی نظیر خود در تـاریخ جھـان میـان سـرزمین ھـای  از

عدالت گری کوروش به او اضافه  مختلف ایجاد کند و نماد ھای فرھنگھای مختلف در جھت ثبت بزرگی و
کـه بـزرگ نیسـت  ھایشد، تا به تمام تاریخ و انسان ھا نشان دھـد کـه بـزرگ بـودن بـه داشـتن شـعار

ھنگام به قدرت رسیدن به باد فراموشی سپرده شود و فرد را در شھوت، ثروت و قدرت غرق کنـد. بلکـه 
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بزرگی به داشتن عملکردھای بزرگ است از انسان ھای با اراده ای کـه شـھوت، قـدرت طلبـی و ثـروت 
مـردم سـرزمین خـود و اینکه توانستند عدالت و آزادی را بـه معنـای واقعـی بـرای آنھا را از پا در نیاورد تا 

در سـرزمین مین ھای تحت حکومت خود اجرا کنند، بـدون سـرکوب و نـابودی دیگـر عقیـده ھـا دیگر سرز
 دیگر سرزمین ھا. خود و
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 جایگاه کوروش در شاھنامه فردوسی-

ھـا و پـیش در ھنگام تھیه این کتاب تمام سعی خود را کردم تا ھر چـه بیشـتر از داسـتان ھـا، افسـانه 
فرض ھای محدود به ایده یا دوره ھای خاص ملی و مذھبی دور شده، تا ھر چه بیشتر و بھتر بتـوان بـه 

 واقعیت ھای کوروش تاریخی نزدیک شد.

ولی برای کامل شدن سرفصل ھای این کتاب به ناچار مجبور بوده به مطالبی مانند انسان بالدار و پیش 
من زده میشود و ھمچنین به جایگاه کوروش در شاھنامه و پـیش فرض ھای بیشتر مذھبی که به آن دا

خواننده ا بلکه توانسته باشم به بیشتر یا ھمه پرسش ھای فرض ھای بیشتر ملی گرایانه آن بپردازم. ت
 داده باشم. کتاب در مورد کوروش پاسخ

وسـط شـاعری کـه تو تکـرار نشـدنی شاھنامه در واقع حماسه ای است ملی و در نوع خود، بی مانند 
، و حماسی به نام فردوسی توسی سـراییده شـده. شـروع زنـدگی او برابـر بـوده بـا دوره سـامانی ھـا

بـر سـر سـراییدن شـاھنامه اینگونه که به نظـر مـی آیـد فردوسـی بـیش از سـی سـال از عمـر خـود را 
ی تقـدیم این کتاب را به محمود غزنـو در نھایت با اینکه وابستگی به دربار غزنوی ھا نداشت، و گذاشته

  .کرد
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 پیکره فردوسی در رم

پرسشی که مطرح می شـود ایـن بـوده کـه جایگـاه کـوروش و دیگـر پادشـاه ھـای ھخامنشـی در ایـن 
 شاھنامه کجاست؟

 برای پاسخ به چھار دیدگاه مختلف اشاره می شود

اشاره نشدن به  ،دیدگاه مخالف ھا بوده، آن دسته از افرادی که به ھر دلیل یا پیش فرضی ،اول دیدگاه-
وجود یا بزرگی کوروش در تاریخ بیان که یک حماسه ملی بوده را دلیلی بر انکار  در شاھنامه نام کوروش

 .میکنند

ھـم مـی تـوان بـه  که این دیدگاه به طور کامل رد شـده مـی باشـد و در اشـاره بـه دلیـل ھـای رد آن را
 موردھایی اشاره کرد مانند 
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که در آن به کوروش، اخالق او و  و تاریخ نگاری ھا باستانی یامروزه با توجه به کتیبه ھا و دیگر اثر ھا-۱
فتح ھایی که در زمان زندگی خود انجام داده، دیگر نمی توان ایـن شخصـیت تـاریخی و بزرگـی او را کـه 

 اثبات شده می باشد را انکار کرد. اقعیتودیگر از دیدگاه تاریخی یک 

در کنار کوروش بزرگ می توان به پادشاه ھای بزرگ دیگری از ھخامنشـی ھـا بـه ماننـد داریـوش نیـز -۲
اشاره کرد که او ھم از دیدگاه تاریخی اثبات شـده مـی باشـد، ولـی نـامی مسـتقیم از او و بسـیاری از 

ان یافت، پس نام نبردن از پادشاھی در شاھنامه نمی دیگر پادشاه ھای بزرگ ھم در شاھنامه نمی تو
 تواند دلیلی بر انکار وجود آن فرد باشد.

داشـت یـا یـک نگـاه یک دیدگاه تاریخی باید به عنوان ساختار شاھنامه می باشد که آیا به شاھنامه -۳
شت ھای حماسی ملی، در واقع شاھنامه یک کتاب حماسی ملی بوده که نمی توان از آن بردادیدگاه 

 دقیق تاریخی داشت.

دیـدگاه علـت دیدگاه ھای دوم وسوم در مورد علت اشاره نشدن به نام مستقیم کوروش در شاھنامه، -
واقع در مورد اول، یافتن پاسخ اینکه جایگاه کوروش در یک حماسه ملـی چـرا دوم و سوم را می توان در 

دیدگاه اول(انکار کننـده ھـا) دانسـت کـه در مدعی ھای خالی می باشد و در مورد دوم ھم پاسخی به 
که عملکردی مشابه کوروش داشته  شدجستجو برای یافتن شخصیت ھایی از شاھنامه نھایت موجب 

 تفـاوتایی مباشند و با توجه به حماسی بودن کتاب می توان از اختالف نام ھای واقعی افراد بـا نـام ھـ
 کرد. م پوشیششده چ ردهبنام از آنھا در شاھنامه  که

توسط مـدعی ھـای ایـن کیخسرو به عنوان کوروش شاھنامه  سوم، فریدون و در دیدگاه دوم، در دیدگاه
بـا بیـان شـباھت و مدعی ھای ھر یک از این دو دسته ھم دلیل ھـای خـود را  شدندمعرفی دو دیدگاه 

 شخصیت ھا با کوروش تاریخی، بیان می کنند. این یک ازقسمت ھایی از زندگی ھر  ھای

ولی در نھایت به دیدگاه چھارم می رسیم، دیدگاھی که از نگـاه مـدعی ھـای سـه دیـدگاه اول پنھـان -
پاسخ اصلی علت نبودن نام کوروش و بسیاری دیگـر از پادشـاه ھـای بـزرگ در  آن را مانده، که می توان
 شاھنامه دانست.

بـوده کـه فردوسـی بـزرگ بـرای موردی که مدعی ھای سه دیدگاه اول به آن دقت نکرده اند در منابعی 
 نگاشتن شاھنامه از آنھا بھره برده.
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با توجه به زمانی که فردوسی می زیسـته اسـت(پس از سـقوط ساسـانی ھـا) بایـد دیـد منـابعی کـه 
بـا در نظـر داشـتن ایـن مـورد کـه شـاھنامه بـه چھـار دوره مـی  فردوسی از آنھا بھره برده چه بوده اند.

 اسطوره ھا)، دایش اولین انسان، اولین سلسله پادشاھی و پیپردازد، شامل پیشدادی ھا(

(سلسله بعدی پادشاھی و اسطوره ھای آن با منابعی به مانند اوستا و داستان ھای رایج در کیانی ھا
سلسله ساسانی ھا و کتاب ھای پھلوی کھن که برخی وجود این سلسله را ھم افسـانه ای دانسـته 

به پیش از ھخامنشی ھا یا مادھـا و قسـمت دیگـرش  ن سلسله راو در مقابل برخی ھم قسمتی از ای
را بــه مادھــا و ھخامنشــی ھــا و دیگــر قــوم ھــای منطقــه ارتبــاط مــی دھنــد، کــه در ایــن مســیر برخــی 
پژوھشگرھا شخصیت ھای سلسله کیانی را با شخصیت ھای واقعی تـاریخی معـادل سـازی میکننـد، 

چنـد معـادل خـود  یـا ھر یک از این شخصیت ھا با یـک ولی به علت شباھت ھا و تفاوت ھای زیادی که
این معادل سازی ھا نتوانست به نتیجه ای منطقی، مشترک و قابل قبول با دیدگاھی داشته، ھیچ گاه 

تاریخی برسد و در واقع دیدگاھی که می توان به این سلسله کیـانی داشـته بیشـتر اسـطوره ای و بـه 
 ، )ای بوده.دیدگاه عده ای از پژوھشگران افسانه 

 و  که کمتر به آن پرداخته شده و بیشتر در حد نام بوده)(اشکانی ھا

 .(که قسمت زیادی به آنھا اختصاص داده شده)ساسانی ھا

از مھمترین منبع ھایی کـه فردوسـی بـرای نوشـتن شـاھنامه بـه آن دسترسـی داشـت مـی تـوان بـه 
ساسانی ھا می پردازد و اصل کتاب امروزه دیگـر (که به تاریخ ایران پیش از سقوط شاھنامه ابومنصوری

کتـاب خـداینامگ و منبـع ھـای زرتشـتی در ایـن کتـاب  گذار بـودن، ولی نکته مھم اثردر دسترس نیست
اینگونه که از روایـت ھـای تـاریخی مـی تـوان برداشـت کـرد ایـن شـاھنامه، معروفتـرین شـاھنامه  .بوده

وس، تـور معمری و به وسیله چھار نفـر از زرتشـتی ھـای فارسی در زمان خود بوده که به فرمان ابومنص
وس به نثـر نوشـته شـد کـه بـه تعبدلرزاق فرمانروای  محمد بن سیستان، شاپور و ھرات برای ابومنصور

ن دلیل آن را شاھنامه ابومنصوری خواندند، ولی این شاھنامه کـه اقتباسـی بـوده از خـداینامگ بـه ھمی
، تا اینکه چند سـال بعـد فردوسـی غالم ھیچ گاه به پایان نرسید نظر به علت کشته شدن او توسط یک

شروع به اقتباس و یا در واقع کامل کردن آن کرد اما در کتـابی بـا عنـوان شـاھنامه فردوسـی بـه عنـوان 
 ، )حماسه ای ملی
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(از مھمترین اثرھای دوره ساسانی ھا که در آن نـام پادشـاه ھـای گکتاب خدایناممنبع دیگر فردوسی، 
بـه صـورت افسـانه ای نگاشـته شـده و قسـمت ھـای  سله ھای ایرانی و وقایع دوران ھای مختلفسل

این کتاب و برداشت ھـایی کـه از آن در دیگـر کتـاب ھـا ھای تشکیل دھنده آن را با توجه به باقی مانده 
 شده می توان به 

 اسطوره ھای ھند و ایرانی از زمان کھن -۱

 روایت ھای کیانی که به نظر اشاره به دوره و قھرمان ھای اشکانی داشته -۲

داستانھای اواخر دوره اشکانی که در آن می توان داستان ھای قوم ھای سکایی و شخصـیت ھـایی -۳
 مانند زال و رستم را شاھد بود. 

  .)افسانه سازی ھایی از دوره پادشاه ھای ساسانی-۴

(که بـه اسـطوره ھـایی در زرتشتی به ماننـد اوسـتا ھای کتاب ھا یا منبعدیگر منبع ھای فردوسی را و 
 .می توان دانست زمان ھایی بسیار دورتر از ھخامنشی ھا پرداخته)

که او در دسترس داشته یـا بـه دوره  بع ھاییفردوسی متوجه می شویم من بع ھایبا دقت کردن در من
پادشاه ھای سلوکی بعد از فتح اسکندر اشاره خاصی نشده و یا اگر بوده  وھایی مانند ھخامنشی ھا 

 کمتر و بی اثرتر از آن بود که فردوسی بخواھد در اثر حماسی خود آن را جای بدھد.

و در واقع علت حذف شدن دوره ھایی مانند ھخامنشی را در منبـع ھـایی کـه بـه فردوسـی رسـیده را 
آن شاھد بـود، بـه ایـن  سرکوب سیاسی و مذھبی سیستم حکومتمی توان در دوره ساسانی و نوع 

سیاست و مذھب به نزدیک ترین فاصله بـه ھـم رسـیده و  ،با رسمی شدن مذھب زرتشتیتشکل که 
دارای منافع مشترکی شدند که در راه حفظ یکدیگر ھزینه می کردند، به مانند دامن زدن به جنگ ھـای 

و مذھب ھا به شـدیدترین شـکل ممکـن کـه  ھا وب دیگر عقیدهچندین ساله با دیگر سرزمین ھا و سرک
توسط سیستم مذھبی زرتشتی با قدرت سیاسی که با حفظ پادشاه ھای ساسانی و منـافعی کـه از 

 به رسمیت بخشیدن مذھبی به آنھا به دست آورده بود، می پرداخت.

ا کم رنگ کردن سلسله سیاسی تاریخ سازی یا در واقع حذف ی-و یکی از کارھای این سیستم مذھبی
یا پادشاه ھای مخالف عقیده خود بود. و اینگونه که به نظر می آید یکی از کارھای آنھا در مـورد کمرنـگ 

گ مبوده که در کتاب خداینا عقیدهو کوروش بزرگ که خواستار آزادی کردن یا حذف سلسله ھخامنشی 
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ل مشاھده اسـت. و بـه ھمـین علـت قاب (حذف عمدی)که در زمان ساسانی ھا نگاشته شده این مورد
منابعی که سالھا بعد در اختیار فردوسی قرار میگرفت، فاقد قسمت ھا یا پادشاه ھایی ماننـد کـوروش 
ــزرگ  ــام و عملکردھــای کــوروش و دیگــر پادشــاه ھــای ب ــن را علــت نبــودن ن ــوان ای ــوده و مــی ت بــزرگ ب

 ھخامنشی در اثر حماسی فردوسی دانست.
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-- 

 دیدگاه ھای مختلف نسبت به خانواده، ھمسر و فرزندھای کوروش-

 در قسمت اول به بررسی خانواده خود کوروش و اختالف نظرھا در این مورد پرداخته می شود.

 کوروش بزرگ خود را در استوانه(منشور حقوق بشر) اینگونه معرفی می کند.

ند، شاِه بابـِل، شاِه سومر و اَکد، شـاِه چھـار ، شاِه جھان، شاِه بزرگ، شاِه توانم»کوروش«منم . ۲۰خط
 گوشهٴ جھان.

ـْشان«یَه)، شاِه بزرگ، شـاِه -زی-بو-اَم-(کـَ » کمبوجیه«پسِر . ۲۱خط  (یکـم)، شـاِه » کـوروش«، نـوهٴ »اَنـ
ـْشان، نبیرهٴ  ـْشان.-بی-ایش-(شی» پیشچیش«بزرگ، شاِه اَن  ایش)، شاِه بزرگ، شاِه اَن

بـو) گرامـی -(نــَ » نـابو«لو) و -(بـِ » بعل«اش را اند و فرمانرواییمیشه شاه بودهاز دودمانی که ھ. ۲۲خط 
 دارند و با خرسندِی قلبی پادشاھِی او را خواھانند. آنگاه که بدوِن جنگ و پیکار، وارِد بابـِل شدم.می

 

مـی تـوان خود را معرفی کرده و اکنـون پیشینه و باورھای کوروش بزرگ در این قسمت به بھترین شکل 
با مقایسه آن با گفته ھای تاریخ نگارھا پی به میزان واقع گرایی و درستی گفتـه ھـای تـاریخ نگارھـا بـا 

 واقعیتی که خود کوروش بیان کرده برد.

ھرودوت در مورد کمبوجیه، اشاره واضحی به شاه بودن او نکرده و بیشترمی توان برداشتی از مـردی از 
 سرزمینش داشت. دریا سرشناس خانواده ای خوب 

پارس و انشان ھر دو اشاره به یک نقطه جغرافیـایی دارنـد، کـه (گزنفون کمبوجیه را به عنوان شاه پارس
پـارس ھـا بـه  مھـاجرتانشان به دلیل تاریخی بودن و شناخته بودن در میان دیگر سرزمین ھـا ، پـس از 

تری بتواند منطقـه خـود را پـس این منطقه، باز ھم توسط کوروش بزرگ استفاد می شده تا به شکل بھ
یـا فرمانـده شـورای بزرگھـای  به آن منطقه نزد دیگر مردم سرزمین ھا معرفی کنـد) مھاجرت اجدادشاز 

کـه خـود کـوروش بیـان  یپارس بیان می کند، که این تاریخ نگاری گزنفون بیشترین نزدیکی را بـا واقعیتـ
 .ردکرده دا
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برداشـت  و دور از واقعیت به عنوان یک داستان سازی شخصیکه تاریخ نگاری او امروزه بیشتر  کتزیاس
 و می شود و قسمت زیادی از گفته ھای او که در تفاوت با تاریخ نگارھـای دیگـری ماننـد ھـرودوت بـوده

پی به داستان سازی ھای کتزیاس برده شده، یکـی و مقایسه آنھا با ھم پس از بررسی دیگر منبع ھا 
ای کتزیاس در ھمین مورد و در مورد خانواده کوروش بوده که او کـوروش را از این موارد داستان سازی ھ

فرزند یک خانواده چوپان بیان می کند. تاریخ نگاری کتزیـاس در ایـن قسـمت بـه ماننـد بسـیاری از دیگـر 
 قسمت ھای تاریخ نگاری او، بیشترین فاصله را با واقعیتی که خود کوروش بیان کرده دارد.

ھرودوت و گزنفون ھر دو او را دختر آستیاگ(پادشاه ماد) بیان می کنند و کتزیـاس  ،کوروشدر مورد مادر 
 چوپان بیان می کند.فرزند یک خانواده ھم ھمان طور که در قسمت قبل بیان شد، کوروش را 

 در مورد ھمسر کوروش اختالف نظر ھایی می باشد.

 گفته ھای ھرودوت در این مورد

کته اشاره شود که ھرودوت در ابتدای تاریخ نگاری خود در مـورد کـوروش مـی گویـد در ابتدا باید به این ن
که در مورد کوروش بزرگ چھار روایت می باشد و من روایت آن دسـته از نویسـنده ھـای ایرانـی را بیـان 
می دارم که نظرھای آنھا در بزرگ خواندن فتح ھای کوروش نبوده، بلکه حقیقت را بیـان کـرده انـد. و بـه 

ز روایت من، به سه شکل دیگر ھم داسـتان کـوروش را روایـت کـرده انـد کـه تمـام آنھـا بـا روایـت مـن ج

 اختالف دارد.

 هبیان شده و قسـمت ویـژه ای را بـھرودوت در مورد ھمسر کوروش در چند قسمت مختلف روایت ھای 
ھمـین مـورد موجـب  این موضوع اختصاص نداده تا بتواند به یک نتیجه گیری کامـل در ایـن مـورد برسـد و

به ویـژه وقتـی در قسـمت ھـای مختلـف  ،شدهدر این مورد مبھم شدن قسمت ھایی از تاریخ نگاری او 
 .کتاب تاریخ خود بیان می کند، به موردھای شنیده اطمینان ندارد و در واقع فقط آنھا را بیان می کند

پیش از بیان و مقایسه گفته ھای ھرودوت در مورد ھمسر کوروش به شـکل خالصـه مـی تـوان اینگونـه 
ــر اول را  ــه ھمس ــد ک ــی کن ــاره م ــوروش اش ــوان ھمســر ک ــه عن ــه دو زن ب ــردودوت ب ــه ھ ــرد ک ــان ک بی
کاساندان(دختر یکی از بزرگ ھای ھخامنشی) و کمبوجیه که توانست مصر را فتح کند را فرزنـد ایـن زن 

می کند. و مورد دیگر به دختر آماسیس(فرعون مصر) اشاره می کند که خـود ھـرودوت ایـن ادعـا را  بیان
که از زبان مصری ھا بیان می کند را بی پایه و ساختگی دانسته و علت آن را ھم شکست مصر توسـط 

ود کمبوجیه بیان می کند، به این صورت که مصری ھا برای اینکه سـنگینی شکسـت را در نـزد مـردم خـ
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کاھش دھند کمبوجیه را فرزند آن زن مصری بیان کردند، تا نزد مردم خود اینگونه بیان کنند که فردی کـه 
مصر را شکست داد(کمبوجیه)، خودش ھم مصری بوده(مادری مصری داشته)، ولـی واقعیـت ایـن بـوده 

ماسـیس ر آکه ھرودوت در قسمت دیگر کتاب خود به این موضوع اشاره مـی کنـد کـه فـردی کـه از دختـ
خاستگاری کرد کمبوجیه بوده، نـه کـوروش. و در ادامـه بـه سـه قسـمت از کتـاب ھـرودوت کـه در مـورد 

  ھمسر کوروش می باشد، می پردازیم.

از کتاب تاریخ ھرودوت اینگونـه بیـان مـی شـود کـه مـادر کمبوجیه(فرزنـد کـوروش بـزرگ)  اول در قسمت
 دختر فرناسپ بوده. کاساندان، 

 به نظر می آید پیش از کوروش در گذشت.و اینگونه که 

، ھرودوت شـنیدھای مصـری را بیـان مـی کنـد کـه مصـری ھـا از کتاب (قسمت دوم) در قسمت دیگری
زنی به نام آپری یس می داننـد و مـی گوینـد خواسـتگار ایـن دختـر از  کمبوجیه را ھم میھن خود و پسر

 بی پایه بوده است.آماسیس، کوروش بوده است، نه کمبوجیه. ولی این ادعایی 

را مـی تـوان در تنـاقض بـودن ایـن ادعـا بـا  علت ادعایی که خود ھرودوت ھـم آن را بـی پایـه مـی دانـد،
قسمت اول تاریخ نگاری او در مـورد ھمسـر کـوروش دانسـت، جـایی کـه ھمسـر کـوروش را کاسـاندان 

 معرفی می کند. 

و این تناقض در جایی آشکارتر می شود که ھرودوت در قسمت دیگری از تاریخ نگاری خود بیان می کند 
 که، 

که ھیچ باوری به آن ندارم، می  (قسمت سوم در مورد ھمسر کوروش)البته روایت دیگری نیز شنیده ام
و زیبـای  گویند بانویی به دیدن ھمسرھای کوروش رفت و ھنگامی که چشمش به کودک ھـای درشـت

ه اطراف کاساندان می افتد شروع به ستایش از آنھا می کند. آنگاه کاسـاندان کـه ھمسـر کـوروش بـود
گفت، بله، می بینی چه بچه ھایی دارم و آنگاه کوروش به مـن تـوجھی نـدارد و چشـمش ھمیشـه در 

 پی این زن مصری است که تازه گرفته.

خود او بـه آن بـاور نداشـته و فقـط ایـن شـنیده را که سوم گفته ھای ھرودوت تناقض موجود در قسمت 
فرزنـدھای در مـورد قسمت سـوم اشاره ای که ھرودوت در در را می توان  با قسمت دومنقل می کند، 

 وتـاهرا مربوط به کاساندان بیان کرده و زن مصری را زن دوم، که با توجه به مـدت زمـان کآنھا  کهکوروش 
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قـرار گـرفتن فرزنـدھای زن ھمچنـین و با حمله کمبوجیه به مصـر کوروش با زن مصری فرضی بین ازدواج 
، فرزند فرضی زن مصـری نمـی توانسـت بـه پادشاه، پس از فرزندھای کاساندانمصری برای جانشینی 

قـرار گـرفتنش در سلسـله مراتـب پادشـاھی پـس از  ھمچنـین ورسیده پادشاھی سن مورد نظر برای 
حملـه بـه مصـر برسـد، نمی توانست به شرایط الزم برای پادشاھی و فرماندھی فرزندھای کاساندان، 

دلیل خاصـی وجـود  (که مادر کمبوجیه را مصری بیان کرده)گذشته از اینکه با توجه به گفته دوم ھرودوت
  .کمبوجیه بخواھد به سرزمین مادریش حمله نظامی کندنداشته که 

قسـمت اول را قابـل اول موجب شده که خود ھرودوت و ھمچنین تناقض قسمت دوم و سوم با قسمت 
اینگونـه بـه نظـر  ھای دوم و سوم را ادعاھایی بی پایه و غیر قابـل بـاور بدانـد، و قبول دانسته وقسمت

می رسـد کـه ھـرودوت بـرای اینکـه بتوانـد تـاریخ نگـاری خـود را بـه کـاملترین شـکل ممکـن بیـان کنـد، 
، و گنجانـدهاشته، ولـی بـرایش نقـل شـده بـود را در کتـاب خـود شنیدھایی که خود او ھم به آن باور ند

سپس دیدگاه خود را ھم نسبت به آن ادعا بیان کرده تا خواننده کتاب را در جریان کامل ادعاھـای دوران 
 .قرار بدھددر مورد موضوع مورد نظرش خود در منطقه ھای مختلف 

و در برداشتی که مـی تـوان از ایـن قسـمت داشـت مـی تـوان اینگونـه بیـان کـرد کـه مصـری ھـا کـه از 
کمبوجیه شکست خورده بودند، برای اینکه از سنگینی شکست بکاھند، داستانی برای مصری خواندن 

ساختند، ولی خود ھرودوت در قسمت دیگری از تاریخ نگاری خود یکی از دلیل ھـای احتمـالی کمبوجیه 
که در نھایت موجب حمله کمبوجیه به مصر شده را جریان اتفاق ھایی می داند کـه پـس از خاسـتگاری 

، ولـی مصـری ھـا پـس از سـالھا دسـت بـه تحریـف افتـادسـیس دوم) کمبوجیه از دختر فرعون مصر(آما
ا ایـن کـار واقعیت زده و خواستگاری از مصر را مربوط به کوروش بیان کرده اند، نه فرزند او کمبوجیـه تـا بـ

، مصـر را فـتح کـرده، نـه یـک (کمبوجیه)کنند که یک مصریسنگینی این شکست را کاھش داده و بیان 
بیگانه، تا با این تحریف بتوانند سلسله مراتب پادشاھی مصر و موردھای خرافی پیرامون آن را نزد ملـت 

 .عوام مصر توجیه کنند

ھـرودوت بـه تـاریخ نگـاری داریـوش بـزرگ در مـورد برای بررسی بھتر و کاملتر سه قسمت بیان شـده از 
 ھمسر و فرزندھای کوروش در کتیبه بیستون اشاره می شود.

 داریوش بزرگ در قسمتی از کتیبه بیستون بیان می کند،
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ن کرده شد پس از اینکه شاه شدم. کمبوجیـه نـام مداریوش شاه می گوید، این[است] آنچه به وسیله 
شـاه بـود. ھمـان کمبوجیـه را بـرادری بـود بـردی نـام ھـم مـادر[و] ھـم پـدر اینجـا  واز مـا ا شپسر کورو

 کمبوجیه. ...

 

 سنگ نبشه داریوش بزرگ

ھمان گونه که از تاریخ نگاری داریوش که می توان آن را واقعی ترین تاریخ نگـاری در ایـن مـورد دانسـت، 
و مـادر بودنـد و  از یـک پـدر این موضوع بیان می شود که جانشین ھای کوروش دو پسر بودند که ھـر دو

پـس از آنھـا نامی از ھمسر دیگر یا فرزندھای دیگر که به پادشاھی رسیده باشـند بـرده نمـی شـود، و 
 داریوش به پادشاھی رسیده. 

 

گزنفون در تاریخ نگاری خود در این مورد ھمسر کوروش بـزرگ را دختـر دایـی خـود مـی دانـد. و در تـاریخ 
 او از این مادر اشاره می شود. پسر ھمین تک ھمسر کوروش و دو فرزندنگاری گزنفون تنھا به 
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کتزیاس پس از داستان سازی خود در مورد فرزند خانواده چوپان بودن کـوروش، دسـت بـه نقـل داسـتان 
بیـان  (امیتیس)دیگری در مورد ھمسر کوروش می زند، به طوری کـه ھمسـر کـوروش را دختـر آسـتیاگ

اشاره می کند که دختر آستیاگ از تاریخ نگاری خود که گزنفون در قسمتی  (این در حالی استی کندم
کتزیاس  و .ار بوده و ازدواج کوروش با یک زن سن دار نمی تواند درست باشد)یک زن سن دمی بایست 

بیان مـی کنـد کـه و نگھبانی یک شیر از جسد او در مورد مرگ آستیاگ  سازی دیگری داستان ،در ادامه
 به دور بوده. عقلگراییاز واقعیت و 

نکته دیگر در مورد داستان سازی کتزیاس در مورد نامی است که به عنوان دختر آستیاگ بیان مـی کنـد 
و آن زن را امیتیس می نامد. ولی آنچه از این نام می توان برداشت کرد این بوده که بـه نظـر مـی رسـد 

مسر مادی نبوکدنصر(پادشاه بابل) برداشت کرده. در واقع ھووخشتره(پادشاه که کتزیاس این نام را از ھ
برای استوار سازی اتحاد خود با سرزمین بابـل، دختـر یـا نـوه خـود(امیتیس) را بـه ھمسـری فرزنـد ماد) 

 نبوپلسر(پادشاه بابل) در آورد.

طی با کوروش ھخامنشـی پس در واقع امیتیس مورد نظر کتزیاس، ھمسر پادشاه بابل بوده و ھیچ ارتبا
 نداشته. 

 

انجـام در رویدادنامه نبونعید نیز اشاره ای می شود به درگذشت ھمسر شاه، و سـوگواری کـه بـرای او 
 می شود.

 

در منابع به جز دو پسر(کمبوجیه و بردیا) از سه دختر به عنوان دخترھای کوروش نام برده شـده بـه نـام 
 ھای آتوسا، آرتیستون و رکسانا
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 آیا خاله کوروش، ھمسر او نیز بود-

نویسنده ھا که به تاریخ نگاری ھای ھرودوت، گزنفون و کتزیاس به عنوان منـابع اصـلی تـاریخ تعدادی از 
در مورد کوروش دسترسی داشـتند، موجـب ایجـاد اشـکالی در تـاریخ نگـاری خـود شـدند کـه  ھا نگاری

 سبب یک تحریف گردیدند، 

مـادر کـوروش فرزنـد آستیاگ(پادشـاه مـاد)  گزنفـون،به این صورت که با توجه به تاریخ نگاری ھـرودوت و 
بوده و ھمسر کوروش در تاریخ نگاری ھـرودوت دختـر یکـی از بزرگھـا و در تـاریخ نگـاری گزنفـون ھمسـر 

دوت و گزنفـون ، در تـاریخ نگـاری ھـرودر واقعیت پیدا می باشـدکوروش نوه آستیاگ بوده، ھمین طور که 
 ھیچ ارتباط خواھری میان ھمسر کوروش با مادر کوروش نیست.

یـک چوپـان مـادر کـوروش که در نتیجـه  چوپان بیان می کندرا خانواده کوروش  ،و در تاریخ نگاری کتزیاس
کـوروش پـس از پیـروزی بـر آسـتیاگ بـا در ادامه ارتباطی با آستیاگ(پادشاه ماد) نداشته، و بیان شده و

ازدواج کرد. با توجه به تاریخ نگاری کتزیاس ھم ھیچ ارتباط خواھری میان ھمسر و مادر کـوروش و دختر ا
 نبوده.

خـود را از تـاریخ سـاختگی ولی عده ای دست به یک تحریف زدند به این صورت که قسمت اول داستان 

س گرفتـه و در نگاری ھرودوت و گزنفون گرفته و قسمت دوم داستان ساختگی خـود را از داسـتان کتزیـا
به این نتیجه رسیدند که کوروش با خاله خـود ازدواج کـرده! تحریفـی کـه ھـیچ گونـه  ،نھایت تحریف خود

و می توان آن را نتیجه داسـتان سـازی ھـای یـک عـده پـیش فـرض گـرا  واقع گرایی در آن وجود نداشته
کوروش را نداشته و با دامن زدن به اینگونه داستان  ھای تاریخدانست که توانایی روبرو شدن با واقعیت 

   سازی ھای خود سعی در تحریف کوروش بزرگ داشته.

چه خوب می بود اگر انسان ھای دنیای ما به جای تالش برای تحریف واقعیتھایی که تـوان رویـارویی بـا 
از تنفـر، تحریـف و خرافـه آن را ندارند، ذھن ھای خود را اصالح می کردند تا دنیایی می داشـتیم بـه دور 

 گرایی.
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 نژاد شناسی کوروش از دیدگاه شاپور شھبازی-

پلوتارخوس درباره چھره کوروش نوشته است که ایرانی ھا بینی کشیده کج را زیبـا مـی دانسـتند، زیـرا 
 کوروش دارای چنین بینی ای بوده است.

در ھنر ھخامنشی نشان داده شـده انـد،  این سخن باید بنیاد استواری داشته باشد، زیرا پارسیانی که
ھمه دارای بینی کشیده کج اند که میراث نژادیشان از آمیزش نیاکان ھند و اروپایی آنھا با نژاد دیناری و 
کمی اثر خون مدیترانـه ای مـی باشـد. ھمـین نیمـرخ را در روزگـار ساسـانی ھـا و در میـان بسـیاری از 

نیم. گروه فراوانی از مردم دره ھای شمال خاوری آلـپ و باوریـا خانواده ھای ایران کنونی ھم پیدا می ک
 و تیرل ھم دارای چنین بینی ای می باشند.

 

 تصویری از نیروھای ارتش از دوران ھخامنشی ھا

در این قسمت در تکمیل دیدگاه شاپور شھبازی و شبیه بودن انسانھا در تاریخ باستان بـه انسـان ھـای 
امـروز دیگـر «امروزی یا دوره ھای مختلف از نظر ریخـت شناسـی بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـت کـه، 

رای ویژگی ھای ظاھری مانند رنگ پوست، ریخت اندام، رنگ چشـم و مـو و جـنس مـو سـند معتبـری بـ
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بازشناسی نژادھای گوناگون نیست، به این دلیل که ھیچ گاه مرزھای قاطعی گروه ھای نژادی پیشین 
 »را از یکدیگر جدا نمی کند.

در واقع می توان گفت آنچه با حکمرانی پارس ھا وارد فالت ایران شد، فرھنگ، اراده و خون آنھا بوده که 
بـا . به مـرور زمـان و بـا افـزایش اخـتالط ھـا و ش بزرگ دیددر عملکرد کوروباالترین سطح آن را می توان 

بـه  ،که داشتند در آن پخش شده بودنـد جمعیتی قلمروی وسیعی که پارس ھا با تعداد محدودتوجه به 
به کمرنگترین میزان خود در جمعیت بـومی ایـن سـرزمین ھـا آنھا مرور زمان فرھنگ، اراده و خون آریایی 

شد. و با گذشت زمان اکثر این شاخص ھای آریایی(پارسـی) جـای خـود را رسید و در مواردی فراموش 
 به شاخص ھای دیگر نژادھا در جمعیت بومی داد.

و در اثبات این مورد می توان به مقایسه سطح، عملکرد، فرھنگ و نژاد قوم ھای باستانی یک سرزمین 
 ھای آن پی برد.با اقوام امروزه آن پرداخت، تا به میزان شدت این تغییرھا و اثر 

در واقع ریخت شناسی نمی تواند نشانی از یگانگی جمعیت ھای بومی امروز یک سرزمین با قوم ھای 
باستانی آن سرزمین بوده باشـد. و ریخـت شناسـی تنھـا مـی توانـد یـک اثـر بـه جـا مانـده از آن اقـوام 

در  نـژاد آن قـوم باسـتانی.باشد، نه نشانی از خـون، فرھنـگ یـا یا قوم ھای شبیه به آن بوده باستانی 
 علم امروز

گاھی برخی گونه ھا از نظر ظاھری به خاطر فرگشت ھم گرا یا تقلید شـبیه ھـم بـوده، ولـی از نظـر « 
 »تولید مثلی مجزا ھستند، و با تحلیل دی ان ای می توان به واقعیت آن پی برد.

تابع اصلی بـود کـه اقتصـاد دانھـا دربـاره پـول وضـع  ،، درباره موضوع نژادھا)۱۸۱۶-۱۸۸۲(آرتور دو گوبینو«
کرده اند و می گویند که پول بد ھمیشه پول خوب را از میدان به در می کنـد، یعنـی معتقـد بـود کـه بـه 

آریـایی نژادھـا ھمـه  ،عنوان مثال اگر نژاد سامی با نژادھای آریایی آمیخته شـد، در نتیجـه ایـن آمیـزش
یی، استواری اندام و دلیری، رادمردی و عدم گرایش به سـازش و دروغ صفت ھای اصلی خود را که زیبا

را از دست می دھند و تبدیل به مردانی حریص، فریبکار و ترسو و سخت جان می شوند و صـفت ھـای 
درجه دوم، سر انجام جایگزین صفت ھای درجه اول نژاد عالی تر میگـردد. گوبینـو بـا ایـن عقیـده ھـا بـه 

رانی ھا با تازی ھا خوشبین نبود و می گفت که شاھنشاھی ایران را نـژاد آریـایی نتیجه ھای آمیزش ای
که مظھر نجابت و دلیری بی باکی بوده است، در آغاز تشـکیل داده و سـپس بـر اثـر تمـاس مسـتمر بـا 
نژادھای مختلف مانند تورانی ھا و تازی ھا، ارزش معنوی خود را به تدریج از دست داده و در ایـن زمینـه 
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بیت از شاھنامه فردوسی را در شرح نامه رستم ھرمزد به بـرادرش، مصـادره بـه مطلـوب میکنـد کـه  دو
 می گوید،

 نژادی پدید آید اندر میان                      از ایران وز ترک وز تازیان

 سخنھا به کردار بازی بود            نه دھقان نه ترک و نه تازی بود

که درباره کشورگشایی ھای فرانسه خوشبین نبود و معقتد بـود کـه اشـغال  بر اثر ھمین دیدگاه ھا بود
سرزمین ھای دیگر منجر به آمیزش نژادھا مـی گـردد و سـودھای آنـی زودگـذر را بـه زیـان ھـای جبـران 

 منبع، ویکی پدیا»                                                   ناپذیر دراز مدت مبدل می سازد.
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 کتزیاس او را بچه چوپان خواند -

کتزیاس پزشکی اھل کنیدوس، از شھرھای یونانی نشـین در آسـیای کوچـک بـود کـه در بـین سـالھای 
 از میالد پزشک پروشات ھمسر داریوش دوم و اردشیر دوم بود. پیش ۳۹۸تا  ۴۱۵حدود 

 شود. ایران می او به نگارش کتابھای زیادی پرداخت که تعدادی از آنھا شامل تاریخ

اما به مرور زمان قسمت زیادی از کتابھای او گم شده و قسمت ھای کمی از آن به توسط مـورخین کـه 
 از یادداشتھای او استفاده کردند به ما رسیده است.

او بود در نبردی که برای جانشینی داریـوش دوم بـین پسـرھایش  کنارکتزیاس در زمان اردشیر دوم و در 
 بود.به راه افتاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
95 

 

 ش کوچک قرار داشتوکوردر مقابل اردشیر، برادرش --

کورش کوچک(کھتر) که ضعف و زوال امپراتوری را می دید نمی توانست نسـبت بـه آن بـی اعتنـا بمانـد 
شـد  امپراتوری در سراشیبی سقوط شده بود و عامل آن را می تبدیل به یک تمدن ھخامنشی که دیگر

و در نتیجـه گذرانـده اه ھای آن دید که وقت خـود را در بیھـودگی پادش یکاری ھا در بی کفایتی و ندانم
 شد در چنین سیستمی پیش بینی کرد. زوال و سقوط را می

 

 اردشیر 

  .پریشان را بھبود ببخشدخواست این وضع  ش کوچک میکورو

   .دانست تنھا راه نجات در پیروی کردن از قوانین کوروش بزرگ خواھد بود او می

خواست ادامه دھنده راه کوروش بـزرگ باشـد و انحـراف ھـای ایجـاد شـده از بـی کفـایتی ھـای  او می
پادشاه ھا به ویژه اردشـیر دوم را از میـان بـردارد و در راه پادشـاھی او مـادرش، دسـته ای از اشـراف و 

 یونانی ھمراه او شدند. ھایسپس سربازھا و سردار

 .شدند نزدیک تر میھخامنشی ھا روز به روز به سقوط 
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 :با توجه به نوشته نیکالاوس که از تاریخ نگاری کتزیاس استفاده کرده)(گوید یاس میتزک--

فرزند یک خانواه چوپان بود از قبیله مردھا، پسر آترداتیس که از بی نوایی کارھای پست(دزدی) کوروش 
روزی کـوروش نـزد یکـی از  .و مادر او ارگسـته نـام داشـت کـه از راه بـز چرانـی نـان مـی خـورد می کرد

خدمتکارھای شاه که سرپرستی رفتگرھای کاخ را داشت رفت. و آن خدمتکار کوروش را به کار گمارد، و 
در نھایـت پس از آن روز به روز کوروش در کارش پیشرفت کرد(که کتزیاس به توضیح آن پرداخته) تا اینکه 

زمانی که پدر و مادر او به مالقاتش آمدند، مـادر او کوروش فردی توانا شد و آوازه اش در ھمه جا پیچید. 
از یـک کلـدانی تعبیـر خواسـتند کـه تعبیـر آن را  ،خوابی را تعریف کرد که ھنگام بارداری دیـده بـود، پـس

کـردن ایـن خـواب و تعبیـرش کردنـد. برترین مرد آسیا شدن کوروش بیـان کـرد. و آنھـا تصـمیم بـه پنھـان 
کوروش با قدرتمند شدن توانست پدر و مادرش را بـه مقـام ھـای بزرگـی در پـارس برسـاند. و در نھایـت 
کتزیاس با ادامه این روایت به تالش ھای کوروش برای پادشاھی پرداخته که به موفقیت رسـیده و پـس 

و در نبرد سوم که عقب نشینی نیروھا بـا دست داد، از چند نبرد که دریکی از آنھا کوروش پدر خود را از 
شرم و ننگ عقـب نشـینی در آنھـا شـده، پـس بـه انتقاد زنھا روبرو شد و موجب ھراسیدن پارس ھا از 

و ھی بریس(دوست نزدیک کوروش که ھمواره  ند.پیروزی را بدست آور میدان نبرد بازگشتند و توانستند
(به ھمان گونه که را به پادشاھی رساند کوروشوروش گذاشت و ھمراه او بود) تاج پادشاھی را بسر ک

 و ... .کلدانی ھا پیش بینی کرده بودند)

فرزند یک خانواده چوپان خواند، و پیشینه کوروش را یکی از مورد ھای نقد به روایت کتزیاس این بوده که 
 خانوادگی او را در ارتباط با پادشاھی نمی داند.
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ھای کتیبه ھای به جـا  این در حالی است که با توجه به نوشته ھای دیگر تاریخ نگارھا و مطالعه متن--
رسـاند. بـه  نسبت کوروش بزرگ را بـه پادشـاه ھـا مـی ،مانده از زمان ھای قبل و بعد آن توسط دیگران
 ھمان گونه که در استوانه کوروش بیان شده :

یه، شاه بزرگ، شـاه انشـان، نـوه کـوروش(یکم)، شـاه بـزرگ، منم کوروش، شاه جھان، ...  پسر کمبوج
 شاه انشان، نبیره چیش پیش، شاه بزرگ، شاه انشان. از دودمانی که ھمیشه شاه بوده اند و ...

تـوان در متنـی  باشـد) را مـی در این متن اشاره به کوروش یکم(کـه کـوروش بـزرگ در مـتن نـوه او مـی
آشوربانی پال(شاه آشور) مشاھده کرد کـه پادشـاه پارسـواش را آشوری مربوط به تخریب عیالم توسط 

دھـد و بـرای  کنـد و کـوروش اول در آن زمـان پیشـنھاد تبعیـت از آشـوربانی پـال را مـی کورش بیان می
 فرستد. اطمینان پسرش را به آشور می

 این منبع به پادشاھی بودن خاندان کوروش بزرگ اشاره دارد.

از دوران کوروش بزرگ در پاسارگاد و حکاکی ھایی بـاقی مانـده از دوران و ھمچنین در سنگ نوشته ای 
بابل از اور با چنین گفته ھایی شروع می شود، کوروش شاه، شاه بزرگ، پسر کمبوجیه، شاه سرزمین 

 انشان و ... 
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ھخـامنش و اما در مورد محل دقیق انشان (که در متن استوانه کوروش به آن اشاره شده کـه خانـدان --
 شدند) اختالف نظر وجود دارد. پادشاه آن منطقه شناخته می

 انشان نام یک ناحیه مھم در عیالم باستان بوده است.

 باشد. در مورد محل آن بین فارس، خوزستان یا ایالم امروزی اختالف نظر می

 داند. ویل دورانت انشان را در خوزستان می

ای شـرقی آن سـرزمین بـود ولـی ھـو از دید ریچارد فرای انزان(انشان) شاید بخشـی از عـیالم در کـوه 
 تعیین درست مرزھای آنجا غیرممکن است. 
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را در جای جایه نوشته ھای او می توان یافت وقتی  داستان سازی ھا و افسانه سرایی ھای کتزیاس--
گوید  در قسمتی دیگر از نوشته ھایش در مورد سرگذشت آستیاگ از جستجوی نعش شاه در کویر می

وقتی که دیدند شیری نعش او را از درندگان دیگر حفظ کرده و وقتی به سـر نعـش رسـیدند، شـیر کنـار 
 رفته و ناپدید شد.

با فضایی کامل دور شده از بنیانگذار تمدن ھخامنشی(کوروش بزرگ)، سـتایش  دوم)(اردشیر در درباری
کردن بنیان گذار غیر منطقی بوده و کتزیاس در چنین فضایی داستان خـود دربـاره کـوروش بـزرگ را پایـه 

 گذاری کرد.

ر زمـان او گفته ھای کتزیاس متفاوت از گفته ھای ھرودوت و گزنفون بوده که یکی پیش از او و دیگـری د
 می زیسته است.

و این تفاوت نوشته ھای او با دیگر تاریخ نگارھا و متن کتیبه ھای به جا مانـده از آن زمـان موجـب شـده 
 که مورخین نسبت به نوشته ھای او بی اعتنایی بیشتری داشته باشند.

عتقـد اسـت کـه دیاکونوف روسیه ای پژوھشگر تاریخ باستان خاور نزدیک در مورد نوشته ھای کتزیاس م
نوشته ھای او جنبه داستان سرایی و تفریح انگیز داشته و در بیشـتر مـوارد کـه ھـرودوت و کتزیـاس در 
مورد یک واقعه یکسان سخن گفته اند، گفته ھای آنھا بسیار با ھم اختالف دارند و در مواردی که بتـوان 

 س نادرست است.این اختالف ھا را از روی منابع دیگر بررسی کرد، گفته ھای کتزیا

بـه عنـوان اش کتزیاس در مورد منـابع نوشـته ھـای خـود سـالنامه رسـمی و مشـاھده ھـای شخصـی 
پزشک را عنوان کرده و این در حالی است که بررسی ھای بیشتر در مـورد او امـروزه نشـان داده کـه او 

ه عنـوان منبـع دور از به نظر با زبان ھای شرقی آشنا نبوده و ادعـای او در مـورد اسـتفاده از سـالنامه بـ
انتظار بوده با توجه به اینکه نوشته ھای او ھم با مـواردی از تـاریخ باسـتان کـه امـروزه مـورد قبـول بـوده 

 دارای اختالف می باشد.

تاریخ دانھـای بزرگـی ھمچـون جـرج کامرون(اسـتاد تـاریخ و زبـان شـناس آمریکـایی)، فـرانس ھـاینریش 
 ف کــوروش را فرزنـد کمبوجیــه اول و مانـدانا(دختر آســتیاگ) مــیوایسباخ(خوارشـناس آلمــانی) و پیـانکو

 کنند. دانند. اما افرادی ھم با تردید به آن نگاه می
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آنچه از نوشته ھای کتزیاس بر می آید این است که او روایت مخالف ھای کوروش را بیان کرده و در ایـن 
 ھای در نوشته ھای خود زده. راه دست به افسانه سرایی و تحریف
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 اختالف روایت کتزیاس با دیگر منابع چه دلیل ھایی می توانست داشته باشد.-

در مورد اول، به نظر برخی از پژوھشگرھا، مادھا چون شکست خـود را نمـی توانسـتند فرامـوش کننـد، 
داسـتان را پس سعی کردند که کوروش را از نژادی فرومایـه و عملکـرد او را بـد نشـان دھنـد، پـس ایـن 

 مادھا ساختند و کتزیاس شنید و بازگفت.

این نظر را نمی پذیرد و بیان می کند که مادھا از ھمان شـروع کـار در دسـتگاه ھـای ولی شاپور بختیار 
دولتی و نظامی ھخامنشی راه داشتند و بزرگ و مورد احترام بودند و به درجه ھـای بـاالیی در قسـمت 

 تند و ...ھای مختلف ھخامنشی دست می یاف

بیان می کننـد کـه مادھـا در زمـان کتزیـاس بـر پـارس ھـا در مورد دوم پژوھشگرانی مانند آلبرت امستد 
شوریدند و شاید کتزیاس این داستان را از مادھایی که مـی خواسـتند پیونـد نـژادی بـا کـوروش را انکـار 

(که پـیش از کتزیـاس مـی  ھرودوتشنیده. شاپور بختیار در نقد این نظر بیان می کند که در روزگار  کنند
 را می دانستند. آستیاگزیسته) و پیش از آن ھم ھمه نسبت کوروش و 

اشـاره کـرد کـه، چـون کـوروش کوچـک  وان به نبـرد اردشـیر و کـوروش کوچـکو در مورد سوم ھم می ت
را می پیمود، پس اردشیر که سرمشق کوروش کوچک را کوچک بزرگ  مسیری به ھمانند کوروش بزرگ

پنداشت، سعی در بدنام کردن کوروش بزرگ داشت. و کتزیاس ھم که این بدنامی سـاختگی را در  می
 دربار شنیده بود، در تاریخ نگاری خود بیان کرد.

در نقد این مورد اگر بخواھیم اردشیر را که به نیای خود داریوش می بالید را در نظر بگیریم، اما در سنگ 
از خاندان ھخامنشی شمرده مـی شـده و ھمچنـین در تمـام دوران  نوشته ھای ھمان تاج دار، کوروش

 ی کوروش بزرگ مورد احترام بوده. ھخامنش

در واقع با این موردھا که بیان شد، نمی توان دلیـل روشـنی بـرای اینگونـه روایـت ھـای کتزیـاس یافـت، 
و روایـت ھـایی بـه  شاید کتزیاس اطالعات خود را از افرادی می گرفته که دارای پیش فرض ھایی بودند

سعی در شـاخ و بـرگ دادن بـه آن دور از واقعیت را برای کتزیاس نقل می کردند و کتزیاس ھم در ادامه 
اطالعات نادرست را داشته که در نھایت موجب ھـر چـه بیشـتر دورتـر شـدن روایـت ھـای او از واقعیـت 
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ی متفاوت از ھـرودوت داشـته شده، عده ای ھم بیان می کنند که کتزیاس چون می خواسته تاریخ نگار
 باشد، دست به این کار زده.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
103 

-- 

پـیش  ۴۲۵تـا  ۴۸۴(در حدود سـالھای زیسته که پیش از کتزیاس میھرودوت(تاریخ نگار بزرگ یونانی)  -
چھار روایت می باشـد و مـن روایـت آن دسـته از نویسـنده  کوروش بزرگگوید که در مورد  می، از میالد)

بزرگ خواندن فتح ھای کوروش نبـوده، بلکـه حقیقـت را در نظرھای آنھا  دارم که را بیان می ھای ایرانی
بیان کرده اند. و به جز روایت من، به سه شکل دیگر ھم داستان کوروش را روایت کرده اند که تمام آنھـا 

 دارد.با روایت من اختالف 

 ھانگار باشد که تاریخ میبزرگ این گفته ھرودوت خود نشان دھنده گفته ھای متفاوت در مورد کوروش 
 کرده. با توجه به درک خود برگزیده ای از آن را بیان می

 

 ھرودوت

 

 کند: گونه بیان می و اما ھرودوت داستان کودکی کوروش بزرگ را این

نه فقـط ھمـدان، آبی روان شد که  چنان )یا ماندانه دخترش(مانداناآستیاگ(پادشاه ماد) در خواب دید از 
در آن غرق شدند. پادشاه از مغ ھا(روحانی ھای مذھبی) تعبیر خوابش را ھم سرزمین ھای آسیا  بلکه
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خواست. تعبیر خواب، پادشاه را نسبت به آینده اش نگران کـرد. پـس تصـمیم گرفـت کـه دختـرش را بـه 
او تـاج و تخـت ھای ماد نداده، چون اینگونه میپنداشت کـه ممکـن اسـت مـدعی خطرنـاکی بـرای  بزرگ
 شود. پس دختر خود را به کمبوجیه از پارس داد.ایجاد 

مادی بـرای پادشـاه کـم خطرتـر فرد چرا که نه تنھا کمبوجیه مردی بود مالیم و آرام، بلکه نسبت به یک 
 بوده.

بـدن آسـتیاگ دوبـاره خـواب دیـد کـه از ا آبستن و نزدیک وضع حمل بـود، اما مدتی بعد، زمانی که ماندان
. آستیاگ بار دیگر از مغ ھـا سایه انداخته استتمام آسیا بر دخترش تاکی روییده که شاخ و برگھای آن 

تعبیر خواست و با در خطر دیدن پادشاھی خود توسط نوه اش، به وحشت افتاد و دخترش ماندانا را کـه 
 ز پارس فرا خواند و او را پیش خود نگه داشت.حامله بود ا

 

 تصویر مربوط به سده پانزدھم-خواب آستیاگ
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از خویشاوندان خود به نام ھارپـاک، کـه مـورد بعد از به دنیا آمدن فرزند ماندانا، آستیاگ فرزند را به یکی 
یکـی از بـیم داشـت کـودک را بـه داد تا کودک را بکشد. ھارپاک که از عاقبت انجام این کار اعتماد او بود 

ان کوه ھا بوده رھا کرده می چراگاه که در دربه نام میترادات(مھرداد) سپرد تا کودک را  آستیاگچوپانھای 
و به چوپان گفت که این تصمیم آستیاگ است که چوپان کـودک را بکشـد و  شود تا طعمه دیگر درنده ھا

 .دارد وردستاو نیز برای به درستی انجام شدن این کار 

 

 نقاشی از دوره کودکی کوروش

تازه زاییده بود اما کودک او مرده بود، پـس زن بـه چوپـان در آن زمان  چوپان زنی داشت به نام سپاکو که
اصرار کرد که کودک را نکشد و به جایش کودک مرده خود را در جنگل قرار دھد، چوپـان ایـن را پـذیرفت و 

 برای اطمینان یافتن از مرگ کودک نزد او فرستاده بود را فریب بدھد.توانست فرستاده ھارپاک را که 

 ھـای مـاد بـزرگاز چند سال بعد آستیاگ در ماجرایی که بین بازی کودک ھا اتفـاق افتـاده و پـدر یکـی  
جھت شکایت از کودک چوپان نزد او آمد، و آستیاگ ھمان زمان به فرزند چوپان شـک کـرد و بـا شـکنجه 
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جرا برد و از اینکه ھارپاک خودش دستور او را اجرا نکـرده خشـمگین شـده و بـرای تنبیـه چوپان پی به ما
قصابی و مقداری از گوشـت بـدن که تنھا فرزند ھارپاک که پسری سیزده ساله بود را فرزند او را ھارپاک 

را بـه آن دعـوت کـرده بـود بـه عنـوان خـوراک  ھارپـاک ودر ضیافتی که آستیاگ ترتیـب داده بـود  را فرزند
خوراند، سپس باقی مانده جسد فرزند ھارپاک را بـه او نشـان داده، ولـی ھارپـاک بـه روی  ضیافت به او

 که خـوب مـی پرسید آیا میدانی گوشت چه شکاری را خورده ای، پاسخ داد: آستیاگخود نیاورد و چون 
 د باقی مانده جسد فرزندش را به خانه برد.. بعدانسته و آنچه شاه کرد درست انجام شد

دانستند، چـون او را  سپس آستیاگ بار دیگر از مغ ھا کمک خواست و آنھا کوروش را دیگر بی خطر می
 شـاھی داده بودنـد و مـغ ھـا تعبیـر خوابھـای آسـتیاگ را در ھمـین حـد مـیپاددر بازی، کودکان نقـش 

 دانستند.

 برطرف شده میدید، کوروش را به پارس نزد مادر و پدرش فرستاد.آستیاگ که دیگر نگرانی خود را 

کوروش آنچه را که در مورد سرگذشـت خـود از ھمـراه ھـایش در راه شـنیده بـود، بـرای آنھـا بیـان کـرد. 
 کمبوجیه و ماندانا بسیار خوشحال بودند.
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از زن چوپان، پرستاریھا و مھربانی گوید: که چون کوروش در نزد پدر و مادرش ھمواره  بعد ھرودوت می--
) را میدھـد سـگدوت در ماد معنی وبه گفته ھرستود و اسم او را، که سپاکو( اش تعریف کرده او را می

بود میبرد، از این قضیه پدر و مادر او استفاده کرده خواسـتند نجـات یـافتن او را در میـان مـردم بـه ماننـد 
 واقعه ای بسیار بزرگ نشان دھند

 

 از کودک ،پرستاری سگ مادهی از نقاش

منتشر کردنـد کـه کـوروش را سـگ مـاده شـیر داده و بـزرگ کـرده، زیـرا  قصد قبلی با پس مادر و پدر او 
سپاکو در زبان مادی به معنـی سـگ مـاده اسـت و ھمـین انتشـارھا باعـث افسـانه ایسـت کـه دربـاره 

 کوروش گفته میشود.
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تا اینکه ھارپاک که ھمواره در فکر پیدا کردن فرصت بـرای انتقـام پسـر خـود از آسـتیاگ سالھا گذشت --
خبر از دلیـری و چـاالکی کـوروش شـنید، تصـمیم  قتیوو چون به تنھایی نمی توانست انتقام بگیرد بود 

ضـد  فرسـتاد و مـدام او را بـر گرفت به صورت پنھانی با او ارتباط برقرار کنـد و ھدیـه ھـایی بـرای او مـی
کرد. سپس شروع به جمع کردن بزرگانی از ماد که از رفتار شاه راضـی نبودنـد، بـه  تحریک میآستیاگ 

 نفع کوروش کرد. 

و ھارپاک بعد از اینکه زمینه را برای کوروش در ماد تھیه کرد، کوروش را با نامه ای پنھانی از تصمیم خود 
 علیه ماد را خواست. و علت آن آگاه ساخت و از کوروش قیام پارس ھا و جنگ

مردم پارس که از تسلط ماد ھا ناراضی بودند به حمایت از سخن ھای کوروش قیام علیـه مـاد را شـروع 
 کردند.

خبر به آستیاگ رسید و او کوروش را به نزد خود خواند. کوروش پاسخ داد، که جدش زودتر از آنچه تصـور 
 کند، او را خواھد دید. می

و ھارپاک را سپھساالر لشکر خود کرد.بعد از اینکه دو لشکر به ھـم رسـیدند آستیاگ در تھیه جنگ شد 
ت جنگ کند، شکست خورده قسمتی از لشکر ماد به طرف کوروش رفت و قسمت بیشتر، چون نخواس

کـرده  از خـواب ھـای او  با شنیدن این خبر ابتدا مغ ھا را به علت تعبیر اشـتباھی کـه آستیاگ فرار کرد.

مادھا در این جنـگ  به طرف پارس حرکت کرد. جوانس با لشکری از مادی ھای پیر و بودند کشت و سپ
 ھم شکست خوردند و آستیاگ اسیر شد. 

 ھارپاک اکنون از اینکه توانسته بود انتقام فرزندش را بگیرد خشنود شد بود.

رحمـی ھـایی سال پادشاھی کرد و به خاطر بی  ۳۵دھد، عاقبت کار آستیاگ که  و ھرودوت ادامه می
 که داشت، مادی ھا از او برگشتند، ولی بعد پشیمان شدند.

توان در گفته ھای آستیاگ به ھارپاگ مشاھده کرد، بعد از آگاھی یافتن از مـاجرا.  این پشیمانی را می
آستیاگ به ھارپاگ گفت، تو بسیار احمق و بی وجدانی.احمقی چون ھمه کارھا را تو کردی ولـی بـرای 

خـود را دسـت نشـانده  قبیلـهبی وجدانی زیرا به علت کینه ای کـه داشـتی راضـی شـدی دیگری ... و 
 پارسی ھا کنی. ...

 نزد خود نگه داشت.تا پایان عمر کوروش بزرگ به آستیاگ آسیبی نرساند و او را 
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 روایتھای ھرودوت، گزنفون و کتزیاس معیارھایی شدند از قضاوت تاریخی در مورد کوروش بـزرگ و دیگـر-
نگارھا به طور معمول از روایت ھای ھمین سه استفاده کردند(بیشتر از تاریخ نگاری ھای ھرودوت  تاریخ

 در این مورد بھره بردند)، یا از ترکیب و اصالح قسمت ھای مختلف این روایت ھا.

ایـن البته با گذر زمان و به دست آمدن لوحه ھا، کتیبه ھا و باال رفـتن دقـت در نقشـه ھـای جغرافیـایی 
، امـا بـا ایـن حـال در کـردقسمت ھای اشـتباه آن بـه واقعیـت نزدیـک تـر  اصالحتاریخ نگاری ھا را ھم با 

 بعضی قسمت ھا در مورد سرگذشت کوروش بزرگ ھنوز اختالف نظر می باشد. 

 توان چنین نتیجه ای برداشت کرد از مقایسه روایت ھا می

ی کوروش بوده، که در مقایسه آن با دیگر روایت ھـا، روایت ھای کتزیاس در واقع، روایت ھای مخالف ھا
متن ھای باقی مانده کتیبه ھـا و ... و ھمچنـین افسـانه پـردازی ھـای دور از ذھـن او در قسـمت ھـای 

آشـکار سـاخت.  را از واقعیت ھای اتفاق افتاده در زمان کوروش بزرگرا مختلف، دور بودن روایت ھای او 
 ایت ھای او در نزد محقق ھا شد.و در نتیجه موجب کاھش ارزش رو

 کند. در مورد کوروش را بیان می اش اما ھرودوت خودش نوع تاریخ نگاری

گوید، که درباره کوروش در زمـان  زیسته می که پیش از گزنفون و کتزیاس می (تاریخ نگار بزرگ)ھرودوت

خواستند بـیش  که نمی و آن چه را که او نوشته از قول پارسی ھایی است او چھار روایت وجود داشته
 از اندازه کارھای کوروش را جلوه دھند.

 گوید از چھار روایت روایتی را برگزیده از افرادی که عالقه ای به بیان بزرگی یا بزرگ در واقع ھرودوت می
 نمایی از عملکردھای کوروش نداشته اند.

ه ھـرودوت دربـاره آغـاز کـار شاپور شھبازی در مورد تاریخ نگاری ھـرودوت مـی گویـد کـه در داسـتانی کـ
کوروش آورده افسانه و تاریخ به ھم آمیخته. ولی به ھیچ روی نباید ھرودوت را گناھکار بـدانیم و یـا او را 
سازنده یا پردازنده آن بخوانیم. وی نویسنده ای می باشد راستگو و درست نـویس، کـه کـارش نوشـتن 

که دیده است یا خوانده و یا شنیده، اگر در نوشته سرگذشت بزرگمردان و نامبردارھا است از روی آنچه 
او چیزھایی باور نکردنی بیابیم، گناھی بـر او نیسـت، زیـرا وی در روزگـاری میزیسـت کـه بـاور کـردن آن 

 شگفتی ھا بسیار آسان می بود و ... .
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-- 

 گزنفون که بود -

پـیش از مـیالد مـی  ۳۵۴تـا  ۴۳۰کـه در حـدود سـال ھـای یونـانی  سردارفیلسوف، تاریخ نگار و گزنفون 
 .زیست

 

 گزنفون

او فیلسوفی خودساخته و شاگرد سقراط(فیلسوف بزرگ یونانی) بود و سـالھای زیـادی از عمـرش را در 
 آسیا گذراند.

بـا درخواسـت که از رقابت بین شـھرھای آتـن و جنـگ ھـای داخلـی بـه تنـگ آمـده بـود، سپس گزنفون 
در ارتش یونان در لشکرکشی دوست خود(پروکسن) در ھمراه شدن با کوروش کوچک به سمت شرق، 

خواسـت امپراتوریـه  . کـوروش کوچـک کـه مـیکـردکورش کوچک در مقابل برادرش اردشیر دوم شرکت 
ــرمیم سیســتم حکــومتی و  ــرای ت ھخامنشــی را از سراشــیبی و ســقوط رھــایی بخشــد، تنھــا راه را ب

دید. کوروش کوچک که پادشاھی  در پادشاھی خود می ،رداندن آن به عملکردھای کوروش بزرگ رابازگ
را حق خود دانسته و موافق ھایی از مادر تا عده ای از اشراف ھم داشـت، بـا ارتشـی یونـانی بـه نبـرد 

 برادرش اردشیر دوم رفت اما در نبرد با اینکه برتری با نیروھای او بود کشته شد.
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 موفـق شـدگزنفـون را بـه فرمانـدھی خـود برگزیدنـد و او  ،رگ کوروش کوچک، نیروھای یونـانیپس از م
 نیروھای یونانی را با عبور از قلمروی ماد و آسیای صغیر به یونان بازگرداند. حدود ده ھزار

زمانی به آتن بازگشت که دیگر استاد او با توجه به توطعه ای که بر علیه او انجام شـده بـود دیگـر زنـده 
که بر علیه او نیـز بـا نبود، گزنفون بعد از آگاھی از این رویداد در دفاع از استاد خود شروع به نگارش کرد 

موفقیتی که در بازگرداندن نیروھـا  توجه به حضور او در ارتش کوروش کوچک، مخالف بودن او با اردشیر و
داشته و ھمچنین به علت دفاع از استاد خود، توطعه ای بـه راه افتـاد کـه در نھایـت موجـب رفـتن او بـه 

 به تاریخ نگاری و نویسندگی پرداخت.سمت اسپارت ھا شد و از آن به بعد در کنار خانواده خود 

 .با رفتاری مالیم بودفادار گزنفون مردی شجاع و شخصیتی ساده داشت، او مردی و

اخالقـی  پنـدھایگیرند، این بوده که عالوه بر تاریخ نگاری بـه دادن  ایرادی که به روایت او از کوروش می
 درباره پرورش و آموزش یک فرمانروایی آرمانی ھم پرداخته.

پرورش و آموزش فرمانروایی آرمانی را با توجه به عملکرد کوروش بـه تصـویر  ،گزنفون در تاریخ نگاری خود
بـرای به عنـوان یکـی از نمونـه ھـای الھـام گیـری  تا قرنھا این نوشته ھا از فرمانروای آرمانی، کشیده و

، به ماننـد آمریکـا زمـانی کـه پایـه ھـای تاریخ سازھا در سرزمین ھای مختلفسران و  آیندگان، به مانند
ــود، او ــی پیم ــرفت را م ــتقالل و پیش ــه اس ــت.لی ــرار گرف ــب  ق ــد لم ــایی ھارول ــه آمریک ــد ک ــی نویس م

کوروش(سایرس) نام معروفیست و در روزگار نیاکان ما شاید متداولترین نامھای مردانه در آمریکا بوده. با 
زنـدگی مـی  ھمه این نام در ابتدا از پادشاھی که نسبت به ما ناشناخته بود و در فجر تـاریخ جھـان این

 کرد به ما رسیده.

پادشـاه پـارس و  )مبوجیـهک(گویـد، پـدر کـوروش گزنفون در مورد کودکی تا به قدرت رسیدن کوروش می
 دانند. پادشاه ماد می ژ(آستیاگ)مادر کوروش را ماندان دختر آستیا

موافق آیـین پارسـی تربیـت شـد و ایـن آیـین موافـق صـالح عمـومی بـود، حـال آنکـه در بیشـتر  کوروش
دھنـد کـه ھـر کـس ھـر طـور  دھند. بیشـتر دولـت ھـا اجـازه مـی سرزمین ھا به این مورد اھمیت نمی

خواست فرزندان خود را تربیت کند و ... ولی قوانین پارسی شخص را از ابتدا از عمل بد یـا شـرم آور بـاز 
 یدارد. ...م
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سپس گزنفون به شرح محل سیستم دولتی و آموزشی پارس ھا که دارای نظمی خاص بوده بـه نـام --
 که قصر شاھی و ساختمان ھا دولتی در آنجا قرار دارد. پردازد. جایی آرام ترا) میا(الو

 و ر قسـمت تقسـیم شـده بـرای کودکـان، نوجوانـان، مـردانامحلی در حوالی این ساختمان ھـا بـه چھـ
اسـلحه بدسـت بگیرنـد. تمـام قسـمت ھـا دارای قـانون خـاص خـود بـوده و  دافرادی که دیگر نمی تواننـ

بـا دیـدن کودکان از ھمان ابتدا آموزش خود را شروع کرده و در ادامه گزنفون تمام مراحلـی کـه یـک فـرد 
کنـد  طی مـیاین سیستم آموزشی طبقه ھای از کودکی تا پیری در آموزش ھای اخالقی تا نظامی را 

و در واقع این پرورشگاه ھا، یک پرورشگاه عدالت بوده و افراد ھر طبقه با توجـه بـه میـزان   را بیان کرده.
 شوند. آموزش و توانایی به کاری گماشته می

رسد، در واقع افرادی ھسـتند کـه بـا طـی  به پیرمردھا می حله ھاو گزنفون پس از شرح کامل ھمه مر
باشـد، افـراد  طبقه پیرمردھـا مـی ،رسد.این طبقه می ۵۰ا به قدری باالتر از کردن ھمه مراحل سن آنھ

این طبقه به خارج از وطن برای جنگ نمی روند، بلکه در محـل ھـای خـود مانـده بـه کارھـای عمـومی و 
رسند. این افراد دیگر به مرحله قضاوت و صادر کردن حکم رسیده اند و با شنیدن اتھام ھا  خصوصی می

 مقصر را از رتبه اش می اندازند. و رسیدگی،

 و ھـیچ ھـزار نفـر ۱۲۰، یعنی حـدود ھزار نفر میریاد ۱۲گوید، گویند عده پارسی ھا بیش از  گزنفون می

ھر کس اجـازه دارد، کـه کودکـان خـود را بـه و افتخارھا محروم نکرده اند. یفه ھای مشخصکدام را از وظ
تواننـد آنھـا را بـه  فرسـتند، کـه مـی را به آنجـا مـی پرورشگاه عدالت بفرستد، ولی کسانی اطفال خود

فرسـتند.فقط کـودک ھـایی کـه در ایـن مرحلـه  کاری نگمارند و آنھایی که نمی توانند چنین کنند، نمـی
توانند در طبقه جوان ھا داخل شوند و نیز آنھایی که مدت قانونی را در طبقـه جـوان  تربیت یافته اند می

رتبه ھای دولتی بیابند. بنابر این کسانی کـه  ند در مرحله مردھا داخل شدهتوان ھا به سر برده اند، می
و در آخـر افـرادی کـه در مـدت  در طبقه کودک ھا و جوان ھا نبوده اند نمی توانند در رتبه مردھا در آینـد.

ه مقرر جزو مردھا بوده اند و شکایتی از آنھا نشـده در طبقـه پیرمردھـا قـرار مـی گیرنـد. بنـابر ایـن طبقـ
پیرمردھا ترکیب یافتـه از کسـانی، کـه از تمـام درجـه ھـای نیکـویی گذشـته انـد.چنین اسـت سیسـتم 

 کند. حکومتی، که به عقیده پارس ھا اخالق آنھا را اصالح می

 گوید. و در ادامه گزنفون از اخالق ھای نیکوی اجتماعی پارسی ھا می
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شوربختانه با گذر تاریخ و تحلیل رفتن تمدن و امپراتوری ھای بر گرفته شده از پـارس ھـا ، ایـن قـوانین و 
سیستم ھای رشد ھم به مرور کمرنگ و کمرنگتر شدند و به مـرور بـا محـو و حـل شـدن نـژاد یـا قبیلـه 

ی رشـد آنھـا ھـم پارسھای آریایی در مردم بومی، مھاجر ھا و مھاجم ھا، قـوانین و مرحلـه ھـای اخالقـ
برای ھمیشه محو و دگرگون گردید و جای خود را به نگرش ھای بـومی ھـا و مھـاجم ھـای جدیـدی داد 

 که در آن رشد اخالقی و اجتماعی را به پایینترین مرحله ھای رشد انسانی نزول داد. 
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به بیان مراحل رشـد کـوروش  پس از توضیح طبقه ھا و مراحل رشد اخالقی در میان پارس ھا، گزنفون--
سالگی با این ترتیـب پـرورش یافـت و از کـودک ھـای دیگـر از  ۱۲گوید، کوروش تا سن  پردازد و می می

ورزشھا گـوی سـبقت ربـود، در ایـن زمـان  شجاعت درحیث فرا گرفتن چیزھایی که الزم بود و چابکی و 
 احضار کرد. آستیاگ(پادشاه ماد و پدر بزرگ کوروش) دختر خود و بچه او را

گزنفون پس از توضیح دیدار کوروش با آستیاگ و به بیان ردو بدل شدن حرف ھا و رویدادھایی که در ایـن 
که نشان از تربیت باال و  زدهدست دیدارھا در مدتی که ماندانا و کوروش در سرزمین ماد اقامت داشتند 

 کوروش و مھربانی آستیاگ داشت. ساده زیستی پارسی

زمان بازگشت ماندانا به پارس فرا رسید، آستیاگ به دخترش گفت، بگذار کوروش نزد من بمانـد. تا آنکه 
 ماندانا ھم این تصمیم را به میل خود کوروش واگذار کرد.

در این قسمت گزنفون به بیان گفتگو ھای میان آنھا پرداخته و از گفتگـوی میـان مانـدانا و کـوروش گفتـه 
بوده و به کوروش گوشزد کـرد کـه در پارس وزش ھای کوروش و آموختن عدالت که ماندانا نگران ادامه آم

کنـد، نـه ھـوا و  عدالت در ماد با پارس متفاوت است در پارس این قـانون اسـت کـه انـدازه را معـین مـی
 ھوس و ...

اما کوروش که آموزش ھای پارسی سن خود را خوب فرا گرفته بود، اصرار بـر مانـدن و آمـوزش دیـدن در 

 را داشت.به ویژه در اسب سواری د ما

مادر رفت و پسر در دربار ماد ماند. او چنان رفتار کرد که در مدت کمی ھمسـالھایش دوسـتان نزدیـک او 
 .قرار گرفتنیز  بزرگترھاشدند و بعد به زودی مورد محبت 

کـوروش دقیقـه ای ، عالقه کوروش به آستیاگ زیاد بود به طوری که وقتی آستیاگ بر بستر بیماری افتاد
  از او دور نمیشد و در زمان نیاز به کمک او می شتافت.

قـرار گرفتـه بـود بـه مـرور بـا توجـه بـه  و دیگر بزرگ ھـای مـاد کوروش که مورد محبت و اعتماد آستیا گ
بلکـه بـه نـوعی تربیـت نسبتی که با پادشاه داشت نه تنھا توانست با گوش سپردن به رسـیدگی ھـا، 

ا از نظـر محاکمـه ھـی آگاھی یافتن از موضوعی به پرسش ھای مناسـب پرداختـه و در شده بود که برا
بـا تمـرین زیـاد روز بـه روز در ورزشـھا و شـکار نیـز  ورد بیان و گفتگو پیشرفت کرد و دانش خـود را بـاال بـ

 میشد. ترماھر
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ود ھـر چنـد بـه شـکار بـر (سـیاکزار)بـه ھمـراه دایـی اش ،و به مرور توانست با راضی کـردن پـدربزرگش
دید اما در برخی موارد خود را به خطر نیز می انداخت کـه موجـب  آموزش ھای خوبی را در آن زمان می

 نگرانی میشد.

 

 ه جوانی کوروشورنقاشی از د

کنـد در صـدد  ازدواجسالگی رسید، پسر پادشاه آشور که می خواسـت  ۱۶یا  ۱۵وقتی کوروش به سن 
بر آمد شکاری بزرگ ترتیب دھد.(بعد از شکست آشور از اتحاد چند سرزمین که ماد و بابل ھـم جـزو آن 
بودند، این زمین ھا بین پیروزھای جنگ تقسیم شد که قسمت زیادی از آن به بابل رسید و چـون آشـور 

ن موجب شده که تعدادی از یک قدرت بزرگ بوده نام آن پس از شکست و فروپاشی ھنوز مانده بود و ای
تاریخ نگارھا مانند گزنفون بابل را آشور بیان کنند و اتفاق ھایی که در این زمان روی میدھد در واقع میان 

 ماد و بابل است).

و پسر پادشاه که محلی را در حدود سرزمین آشور و ماد بـه علـت وجـود شـکار زیـاد در آن ناحیـه بـرای 
کنـد کـه پسـر  شرح عملکردھای پسر پادشاه آشور، این مورد را بیـان مـی شکار انتخاب کرد. گزنفون با

 هپادشاه آشور چون دید تعداد محافظ ھا نیروھای ھمراه او زیاد است تصمیم گرفت داخل خاک ماد شـد
، پس پیـاده نظـام را پنداشت ن چنین غنایمی را از شکار بھتر میبدست آوردو غنایمی بدست آورد که 

ی گذاشته و با سواره ھـا بـه سـمت قلعـه مـاد ھجـوم بـرده و بـه غـارت آن نـواحی در قسمت ھای مرز
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به سمت دشـمن  . خبر تجاوز به خاک ماد به آستیاگ رسید و او با نیروھای خود به ھمراه پسرپرداختند
 حرکت کردند.کوروش ھم با پادشاه ھمراه شد.

تاکتیک ھایی که مادھـا را در آن نبـرد  وقتی دو لشکر به ھم رسیدند، گزنفون از اندیشه کوروش در بیان
دھـد و  شجاعت کوروش در آن نبرد را شرح می ، پیروز و(بابل)با وجود تعداد کمتر نسبت به ارتش آشور

 .  ھا افتادن آنداند در بزرگ شدن نام کوروش و بر سر زبان این اتفاق را عاملی می

 

 نقاشی از کوروش در کاخی در کشور فرانسه

بزرگی ھای فرزند شنید، خوشحال و خواستار بازگشت او به پارس شد تا تربیت پارسی  کمبوجیه که از
 خود را کامل کند.

ھا، پدر بزرگ و دیگر افراد که زمان حضور در ماد را با آنھـا سـپری کـرده بـود  جدا شدن کوروش از دوست
دربزرگ را ھدیه ھای پـ برایش ناراحت کننده بود، آستیاگ ھدیه ھایی به کوروش داد، اما کوروش بیشتر

ش بخشید، پس از حرکت کوروش این افراد ھدیه ھا را به نزد آسـتیاگ بردنـد به دوست ھا و ھمسالھای

و از او خواستند آن ھدیه ھا را برای کوروش پس بفرستد، اما کوروش قبول نکرد و برای پدر بزرگ نوشت 
که اگر نمی خواھی من خجالت زده باشم اگر خواستم بار دیگر به ماد بیایم، پـس ایـن ھدیـه ھـا را بـه 

 فراد برگردان. ھمان ا
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کوروش بعد از یک سال ادامه تعلیم دیدن در طبقه خود وارد طبقه نوجوان ھـا شـد و دوسـتھای پارسـی 
روی آورده،  یو سسـت کردند که کوروش بـه زنـدگی تجمالتـی کوروش بعد از بازگشت او از ماد فکر می

د کـه مـورد احتـرام ھمـه قـرار اما بعد دیدند که او قناعت و میانه روی خود را از دست نداده و موجب شـ
 بگیرد.

و مدتی بعد آستیاگ در گذشت و پادشاه آشور(بابل) با پیشـروی ھـایی کـه داشـت توانسـت عـرب ھـا 
و بــرای ضــعیف کــردن مــاد و ھمــین طــور بــه حرکــت خــود ادامــه داد کــرده  فرمــانبر خــودرا ھیرکــانی ھــا 

مـاد و پارس(کـه  بـدگویی ازفرستاد و با  گانی را نزد کرزوس(پادشاه لیدیه) و سرزمین ھای دیگرادفرست
اتحاد این دو را برای دیگر سرزمین ھا خطرناک دانست) سعی کرد دیگر سرزمین ھا را با خـود بـر علیـه 

ی کـه برایشـان ارسـال پارس و ماد ھمراه کند و بعضی از روی عقیده و عده ای دیگر به خاطر ھدیه ھای
 ی کردند.طرفداراز او  ،شد

 کـورشو با تـدارک دیـدن جنـگ در درخواسـتی از  پادشاه ماد را به عھده داشتکه  کیاکساردر آن زمان 
 خواست. اونیرویی به سرداری 
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 مقایسه روایت ھای ھرودوت، گزنفون و کتزیاس-

روایت ھای ھرودوت، گزنفون و کتزیاس در مورد کودکی تا نزدیک شدن او به قدرت تـا ایـن قسـمت بیـان 
با اینکـه تـاریخ نگـاری او نـزد پژوھشـگران این دوره از زندگی کوروش بزرگ، روایت ھرودوت  دمورشد. در 

نقل کرده ن کودکی و رشد کورورش را به شکلی افسانه مانند نوین قابل اعتماد تر است اما به نظر دورا
علـت متفـاوت روایت کتزیاس به  .و یا شاید به روایت اصلی قالبی افسانه ای مانند بخشید است است

در مـورد  بودن با مدارک، لوحه ھای بدست آمده و دیگر تاریخ نگارھا قابل پذیرش نبـوده و روایـت گزنفـون
این دوره از زندگی کوروش بزرگ بیشتر به دادن اطالعاتی در مورد سیستم آموزشی پارس کـه کـوروش 

ر دربار ماد بوده کـه تـاریخ نگـاری دزمانی که در آن رشد و تربیت یافت و سپس باال رفتن توانایی ھای او 
می تواند نسبت به دو تاریخ نگار دیگـر بـه واقعیـت نزدیـک تـر در مورد این دوره از زندگی کوروش گزنفون 

 .بوده باشد

در کنار این سه فرد، افراد دیگری ھم به تاریخ نگاری در مورد کوروش بزرگ پرداختند که بـه علـت فاصـله 
ھای اصلی یا برداشت ھایی که از سه فردی که روایت ھای آنھا بیـان شـد، زمانی زیاد، گم شدن متن 
 گیرند. خیلی مورد توجه قرار نمی
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ونیانوس یوستینوس(ژوستین) در زمان روم باسـتان یتوان به عنوان مثال از نوشته ھای  از این بین می--
(تاریخ نویس رومی) کـه از حـدود نام برد که نوشته ھایش فھرستی بوده از کتاب ھای تروگوس پمپیوس

 کتاب او فقط پیش گفتارش باقی ماند. ۴۴

زیست و فاصـله زمـانی زیـادی تـا کـوروش بـزرگ  داشـت، در  که چند قرن بعد از ھرودوت میپونیانوس 
گوید، چوپـان  در مورد کودکی کوروش میتاریخ نگاری بیشتر موافق نوشته ھای ھردودت عمل کرده اما 

ای به دنیـا آورده بـود بـه جنگـل ه نوزاد در جنگل به درخواست ھمسرش که کودک مردپس از رھا کردن 
در مقابـل خطرھـایی ماننـد  نگھبـانی نـوزادپرسـتاری و در حـال (سـگی) وقتـی دیـد حیوانیبازگشت و 
پسـر نـوزاد خـود را در جنگـل  ھمسـرشاست، حس تـرحم بـر وی غلبـه کـرد و بـه خـواھش  الشخورھا

 پسری پذیرفت. گذاشته و کوروش را به

البته ھرودوت ده ھا سال قبل در مورد این موضوع توضیح داده بود که چون کوروش در نزد پـدر و مـادرش 
ستود و اسم او را، کـه سـپاکو(به  او را میو ھمواره از زن چوپان، پرستاریھا و مھربانی اش تعریف کرده 

بـرد، از ایـن قضـیه پـدر و مـادر او  دھـد) بـود مـی در ماد معنی سـگ را مـی کلمه سپاکو دوتوگفته ھر
استفاده کرده خواستند نجات یافتن او را در میان مردم به مانند واقعه ای بسیار بزرگ نشـان دھنـد و بـا 
مقصود منتشر کردند که کوروش را سـگ مـاده شـیر داده و بـزرگ کـرده، زیـرا سـپاکو در زبـان مـادی بـه 

 شود. نه ایست که درباره کوروش گفته میمعنی سگ ماده است و ھمین انتشارھا باعث افسا
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 ھرودوت و روایت ھای مشابه آن، با توجه به سن کوروش  تاریخ نگارینقدی بر -

بیـان مـی اینگونـه با توجـه بـه سـن کـوروش نقد خود نسبت به تاریخ نگاری ھرودوت را شاپور شھبازی 
پسرش کمبوجیه را که مـی توانسـته سـردار ارتـش کند، به این گونه که در ھنگام کشودن بابل پادشاه 

 ۲۰بوده باشد، را با خود ھمراه کرد و او را فرماندار بابل کرد. اگر سن کمبوجیه را در آن ھنگام دست کم 
در نظر بگیریم، پس پدر او باید مردی جا افتاده باشد. و ھمچنـین دینـون گفتـه کـوروش ھنگـام بـه تخـت 

ا توجه به در نظر گرفتن این سن ھا به نظر زمان تولد کوروش برابر بوده سال داشته. ... و ب ۴۰نشستن 
در ماد و این برخالف روایت ھایی است که از برابر بـودن زمـان تولـد کـوروش بـا  خشترهبا فرمانروایی ھو

در مـورد و این مورد نقدی بوده که می توان به تاریخ نگـاری ھـرودوت  ... .آستیاگ(ایشتوویگو) بیان شده
 داشت.کودکی کوروش 

و قسـمت ھـای  البته باید بیان کرد که ھرودوت یک مرد راستگو بوده و آنچـه بـه او رسـیده را نقـل کـرده
زیادی از روایت ھای او با تاریخ نگاری ھای نبونعید(پادشاه بابل) که ھمزمان با زمان زندگی کوروش بوده 

ھای زیادی از روایت ھای ھرودوت در مورد کوروش بـه مشابه بوده و این نشانی از نزدیک بودن قسمت 
 .واقعیت بوده
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 روایت ھای مختلف در مورد روش به قدرت رسیدن کوروش-

 در مورد روش به قدرت رسیدن کوروش بزرگ ھم در بین روایت ھا اختالف دیده میشود.

 

 

(دیودور سیسیلی) تاریخ نگار و نویسنده کتابخانه تـاریخی بـوده و کتـابی بـا نـام دیودوروس سیکولوس--
جلـد از آن در دسـترس اسـت یـا بـاقی  ۱۰جلد بود را نوشـت. و امـروزه حـدود  ۴۰تاریخ جھان که حدود 

 مانده. 

خالصه ای از شرح به قدرت رسیدن کوروش، به تاریخ نگاری دیودوروس بـه ایـن گونـه میباشـد، کـوروش 
سر کمبوجیه از ماندان دختر آستیاگ، پادشاه مـاد بـود. او بـه خـاطر کفایـت، دوراندیشـی، اسـتواری و پ

سایر صفت ھای نیکو سـر آمـد معاصـرین خـود شـد. پـدرش تربیتـی شـاھانه بـه او داد و افکـار او را بـه 
م خواھـد چیزھای عالی متوجه کرد. بنابر این کسی تردید نداشت، که روزی کوروش کارھای بزرگ انجـا

داد. آستیاگ چون شکست خورد فرار کرد، او بسیار خشمگین بود پس مقام ھـای عـالی رتبـه ارتـش را 
کنار گذاشته و به دستور آستیاگ آنھا را با انواع زجر کشتند تا موجب عبرت دیگران شوند و به جای آنھا 

گیری ھـا نتیجـه ای نگرفـت و افراد دیگری را قرار داد. در نھایت آستیاگ که سخت گیر بـود از ایـن سـخت
 و سربازھا بر علیه بزرگان شد.موجب شورش دیگران این سختگیری ھا سرانجام 

و در مقابل کوروش نه تنھا در مقابل دشمن بسیار شجاع بود، بلکه نسبت به خـودی ھـا ھـم مھربـان و 
 انمرد بود. به ھمین خاطر پارس ھا او را پدر خواندند.وج
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گونه روایت میکند، پس از اینکـه نامـه ھارپـاک در پـارس  روش به قدرت رسیدن کوروش را این ونیانوسی-
به کوروش رسید، او خوابی دید و به او گفتند، که بر پادشاه ماد قیام کند و شخصی را که فـردا پـیش از 

اه کـرد ، ھر کس دیگر خواھد دید، در کارھای خود شرکت دھد، کوروش آن فـرد را یافتـه و بـا خـود ھمـر
سپس کوروش بر علیه پادشاه ماد برخواست و پادشاه(آسـتیاگ)، ھارپـاک را بـرای مقابلـه فرسـتاد کـه 
ھارپاک در نھایت برای گرفتن انتقام پسـرش از آسـتیاگ بـر علیـه او خیانـت کـرد، پـس پادشـاه خـودش 

یگـری گذاشـت ارتشی فراھم و به جنگ کوروش رفت و برای دلیرانه جنگیدن ارتش در پشت آن ارتش د
تا ھر که در ارتش اول از مقابل دشمن فرار کرد، ارتش دوم به ھمانند یـک دشـمن بـا او برخـورد خواھـد 
کند. ارتش ماد شجاعانه جنگید و نزدیک بود پارس ھا شکست بخورند که مادرھـا و زن ھایشـان آنھـا را 

بـرد بازگشـته و توانسـتند ویق کردند، پارس ھـا بـه میـدان نو برای بازگشت به میدان جنگ تش سرزنش
ر ماد را شکست سختی دھند. آستیاگ اسیر شد، ولی کوروش با او مانند دشمنی مغلـوب رفتـار کلش

گردد والـی منطقـه پھنـاور ازنکرده و به او احترام گذاشت. و چون آسـتیاگ دیگـر نخواسـت کـه بـه مـاد بـ
 گرگان شد.
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کند، که با مرگ آسـتیاگ و اتحـادی کـه بـین  مسیر به قدرت رسیدن کوروش را اینگونه بیان می گزنفون-
گیرد، کیاکسار از پارس درخواست ارتش به سرداری کـوروش  سرزمین ھای دیگر بر علیه ماد شکل می

نکـه بـا توجـه بـه ایکند، کوروش به ماد رفتـه و بعـد از پیـروزی در ارمنسـتان، بـا ارتـش مـاد و پـارس  می
به نبرد بابل، لیدیه و متحدھای آنھا رفتـه و بـا پیـروی کـه ارتـش بود،  شده به کوروش سپرده فرماندھی

ماد از او کرد که مخالف نظر کیاکسار بود که از جنگ کناره گرفته بود، در واقع کوروش تبـدیل بـه فـرد اول 
در ایجاد کرده بود که به مرور متحدھای او با پیروزی ھـایی کـه  ماد و پارسشده بود و با اتحادی که بین 

به دست می آورد بیشتر ھم شدند، توانست بزرگتـرین پیـروزی ھـای زمـان خـود را بـه میدان ھای نبرد 
دست آورده و با بازگشت کوروش بعد از حدود پنج سالی که در جنـگ بـود، بـا پیشـنھاد کیاکسـار(دایی 

نسـت باشـد کـه در زمـان آسـتیاگ بـه علـت نداشـتن فرزنـد پسـر، بـه عنـوان و یا فردی می توا کوروش
خالصـه ای بـود از بـه ایـن شـود و  ) برای ازدواج با دختر او روبرو میجانشین و پسر او برگزیده شده بود

 قدرت رسیدن کوروش بزرگ به روایت گزنفون.  

می کند که در ادامـه  اشارهتاب دیگر خود البته گزنفون به مواردی از اختالف و نبرد میان پارس و ماد در ک
 به شرح کامل آن می پردازیم.
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بعـد از کـه البته گزنفون در کتاب دیگرش که در مورد بازگشت ارتش یونـان بـه سـرداری خـود گزنفـون، --
کنـد کـه در یکـی از آنھـا بـه محلـی  جنگ کوناکسا از قلمروی ھخامنشی بوده بـه مـواردی اشـاره مـی

کند که این شھری بـود بـزرگ و مـادی ھـا مالـک آن  نام که در نزدیکی رود دجله بوده اشاره میالریسا 
 بودند ... زمانی که پارسی ھا دولت ماد را از پای در آوردند، این شھر را محاصره کردند و ...

، و و در قسمتی دیگر گزنفون در مورد شھری میس پیال نام گوید که در گذشـته در تصـرف مـاد ھـا بـوده
 وقتی پارس ھا سرزمین ماد را گرفتند، ھمسر پادشاه ماد به اینجا پناه آورد و ...

شود که گزنفون ھم به قدرت رسیدن پارس ھا در مقابل مادھـا  با توجه به این دو قسمت مشخص می
 نمـی اینکه این نبرد در چه سطحی و در چه زمانی اتفاق افتاده اطالعیاز را ھمراه با نبرد دانسته، اما 

 دھد.

اینگونه به نظر می آید که گزنفون از بیان نبرد در شـرح روایـت کـوروش چشـم پوشـی کـرده، جـدایی از 
یکی از دلیل ھایی که ممکـن اسـت علـت آن باشـد را حسن پیرنیا  ،میزان سطح یا گستردگی این نبرد

 .اینگونه شرح می دھد

نفون داستان کیخسـرو را در ایـران شـنیده و حسن پیرنیا علت را اینگونه بیان میکند که، ممکن است گز

دست یافتن کوروش را بر ماد بـا تغییراتـی موافـق  ،در ذھن نگاه داشته باشد و پس از بازگشت به یونان
این داستان نوشته باشد، چون این نوع برتری کوروش بر ماد بدونه خونریزی، با رضـایت شـاه مـاد و مـاد 

 ش داشته بیشتر موافقت میکرده.ھا، با ستایشی که گزنفون برای کورو

و شاید ھم گزنفون نمی خواسته رابطه خوبی که بین کوروش با پدربزرگش(آستیاگ) در مدت حضـور در 
دربار ماد ایجاد شده بوده را با یک نبرد به پایان ببـرد و ایـن قسـمت را نادیـده گرفتـه چـون در رونـد کلـی 

 کرده. یروایت دست یابی کوروش به ماد اختالفی ایجاد نم

و دیگر تـاریخ نگـاری ھـا ولی نکته ای که در مورد یکی شدن پارس و ماد با توجه به تاریخ نگاری گزنفون 
کـوروش رسـیدند، باید در نظر داشت، این واقعیت بوده که پارس ھا و مادھا به یک اتحاد کامـل در زمـان 

 قابل مشاھده است.اتحادی که در دیوارنگاری ھای به جا مانده دوره ھخامنشی به خوبی 
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پس نمی توان پارس ھا را پیروز نھایی و کامل یک نبرد با مادھا دانست، چرا که در این صورت ھـر چنـد  
ھم اگر با کمک عده ای در ماد این پیروزی اتفاق افتاده باشد، ولی دلیلی بر چنین اتحادی در این سطح 

توانستند خـود را بـاالتر از مادھـا در نظـر  با برتری کاملی که به دست آورده بودند، می نبوده و پارس ھا
شـی از اتحـاد پـارس بـا مـاد بـوده. ندیوارنگـاری ھـای دوره ھخامتاریخ نگاری ھـا و گرفته که این مخالف 

مـاد یـک  نتیجه ای که می توان از این قسمت گرفت را می توان به این صورت بیان کرد که اتحاد پارس و
بـا  اتحاد برابر و با توجه به شرایط آن زمان و برای مقابله با سرزمین ھای دیگری که بر علیه ماد و پـارس

پارس و ماد در واقع یک نبرد درون سرزمینی بوده اسـت نـه متحد شده بودند، روی داده و نبرد میان ھم 
 یک نبرد بین سرزمینی 
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و دیگـر و اینکه ھر دو قبیله توانستند به این اتحاد خود ادامه دھند نشان دھنده کوچکی سطح این نبـرد 
و شاید دلیل نپـرداختن گزنفـون  ، می باشدبوددر زمان دیگر پادشاه ھا مانند داریوش رخ داده که نبردھا 

دیگـر کتـاب خـود بـه خـاطر به این نبرد در کتاب کوروش نامه و فقط اشاره ھای کـوچکی کـردن بـه آن در 
 ھمین مورد کوچکی این نبرد بوده.

 موردی که در این اتحاد نباید فراموش کرد سه

 اتحاد پارس و ماد پایه ھای اصلی ایجاد ھخامنشی بود. -۱
 پس از یکی شدن پارس و ماد، باز ھم در بسیاری از تاریخ نگاری ھا از کلمه ماد اسـتفاده شـده اسـت. -۲

 که نشان دھنده پایین بودن سطح تغییرات این سرزمین در نظر دیگر سرزمین ھا بوده.

نبرد پارس و ماد چه بخواھیم آن را در یک سطح بزرگ در نظر بگیریم به مانند تاریخ نگـاری ھـرودوت و یـا  -۳
روش بـزرگ بخواھیم آن را یک تغییر داخلی با توجه به شرایط به وجود آمده در آن زمان با فرمانـدھی کـو

، چـون در تـاریخ نگـاری ھخامنشـی گرفتدر نظر بگیریم، نمی توان آن را یک نبرد غالب و مغلوب در نظر 
 .شود چنین حالتی از غالب بودن یکی بر دیگری دیده نمی
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مادھـا و در زمـان غالب قبل از آن با برتری که نتیجه این اتحاد را می توان یک تغییر داخلی در نظر گرفت 
و ایـن اراده و دیـدگاه  .انجـام شـدو برتـری فرمانـدھی پـارس ھـا پس از آن با فرماندھی کـوروش بـزرگ 

این اتحاد که دیگر نـام عملکردھای حاصل از کوروش بزرگ بوده که با تغییراتی که ایجاد کرد، موجب شد 
فتح سرزمین ھا و پس از آن به اجـرا ھخامنشی به خود گرفته بود، با قانون ھایی که کوروش در ھنگام 

با آن گستره  حکومت تاریخ بشر تریندرستکار ، با اراده ترین واز با اخالق ترین گذاشت به یک نمونه نادر
  ماندگار شود.برای ھمیشه در تاریخ بشر ثبت و  وسیع پادشاھی که تحت فرماندھی داشت

 

 ادامه این بررسی در قسمت نتیجه گیری این بخش می باشد 
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 (آخرین پادشـاه بابـل)تـوان در رویدادنامـه نبونعیـد روایت دیگر در به قدرت رسیدن کوروش بـزرگ را مـی-
پیش از میالد شروع و مدتی بعـد از فـتح  ۵۵۶مشاھده کرد که در آن به تخت نشستن نبونعید در حدود 

قسـمتی از ایـن بـه نظـر مـی آیـد کـه رسـد.  پیش از میالد، به پایان می ۵۳۹بابل توسط پارسی ھا در 
رویدادنامـــه در زمـــان کـــوروش بـــزرگ نوشـــته شـــده اســـت. و در قســـمتی از مـــتن از جنگـــی میـــان 

شـود.  ماد) توسط پارس ھا منتھی میایشتوویگو(آستیاگ) و کوروش گفته که به فتح ھگمتانه(پایتخت 
و در این رویدادنامه شروع کننده جنگ را آستیاگ معرفی کرده است که لشـکر خـود را جمـع و بـه قصـد 
کوروش پادشاه انشان بیرون رفت. امـا بـر علیـه او شورشـی شـده و او را گرفتـه و بـه کـوروش تسـلیم 

 کردند. و در نھایت کوروش به سمت ھگمتانه رفت.
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) تـاریخ نگـار ارمنـی مسـیر بـه قـدرت رسـیدن ۴۹۰تـا  ۴۱۰حدود سالھای -خورنی(موسس خورناتسی-
کوروش را اینگونه بیان می کنـد، پادشـاه ارمنسـتان(تیگران) بـا پادشـاه پـارس(کوروش) پیمـان دوسـتی  

 می بندد.

 

 موسس خورناتسی

شود. آستیاگ شبی در خـواب، تیگـران را  این اتحاد موجب بدبینی پادشاه ماد اژی دھاگ(آستیاگ) می
سوار بر پرنده ای بزرگ(اژدھا مانند) دید که به او حمله کرده است. ایـن بـدبینی او را بیشـتر کـرد. پـس 
خواھر تیگران را به ھمسری خواست و پس از آن از خـواھر تیگـران  خواسـت کـه بـرای بـه دام انـداختن 

را انجام نداد. پس آستیاگ تصمیم به جنگ گرفت، تیگـران کـه  برادرش به او کمک کند، که آن زن این کار
. ولی چند ماه نبرد دو طرف نتیجـه ای نداشـت و این را پیش بینی کرده بود با لشکری به ماد حمله کرد

 تیگران نگران خواھر خود بود.
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د توانسـت اکنـون آسـوده شـده بـو ولی خواھر او توانست از ماد گریخته و به امنستان برود. تیگـران کـه
شکست بدھد و آستیاگ را بکشد. پس از آن بود که کـوروش را در یـاری پادشـاه بـرای پیـروزی  را ھاماد

  می بینیم. او کامل 

در نقد این روایت می توان گفـت کـه ریشـه در واقعیـت نداشـته و پادشـاه ارمنسـتان در آن زمـان نمـی 
بـه نظـر مـی آیـد نویسـنده داسـتان تیگـران توانست چنین عملکردی در لشـکر کشـی داشـته باشـد و 

دوم(تیگران بزرگ) را که سـال ھـا پـس از دوران کـوروش بـزرگ و آسـتیاگ مـی زیسـته اسـت(ھم دوره 
اشکانی ھا بوده)، را با دوران آستیاگ ترکیب کرده است. و داستانی غیر واقعی ایجاد کرده که ھدف آن 

 د. بزرگنمایی خاندان شاھی ارمنستان می توانست باش

 

 

- 

ھرودوت نیز به قدرت رسیدن کوروش بزرگ را در نبردی که با آسـتیاگ داشـت دانسـته کـه بـا حمایـت --
ھارپاگ(فرمانده نیروھای ماد) پارس ھا بر مادھا پیـروز شـدند و آسـتیاگ در نبـرد دوم ھـم بـه مـوفقیتی 

 رفتاری کرد.  نرسید و اسیر شد که کوروش بزرگ با او خوش
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 از به قدرت رسیدن کوروش  شھبازی ای از نتیجه گیری شاپورچکیده -

ھنگامی که آوازه کارھای کـوروش در آسـیای بـاختری پیچیـد، ھمسـایه ھـای پـارس بـه جنـب و جـوش 
افتادند. مادھا که از سخت گیری ھای فرمانروای خود به ستوه آمـده بودنـد، در پـی رھبـر تـازه ای مـی 

فرمانـده بـزرگ مـادی نیـز بـه کـوروش  (ھارپـاگ)ھارپاگوس ا کردنـد.گشتند. کم کم به کوروش تمایل پید
 پیمان فرمانبرداری و وفاداری سپرد.

نبونعید که از ترس مادھا از دست اندازی به حران ناامید بود، با لشکر کشی به سوی باختر تھامه را به 
و بـی قـرار داشـت  ناحیـهنیایشـگاه خـدای سـین کـه در آن عالقـه او بـه و تختی برگزید. ایـن کـار او یپای

 خدای ملی بابل) موجب بدخواھی مردم و کاھن ھا به او شد.-توجھی او به مردوک(خدای خداھا

پیکی نـزد پادشاه بابل که از ستیز میان کوروش و آستیاگ آگاھی یافته بود. برای استفاده از این فرصت 
آسـتیاگ پـس از آگـاھی از علیه مـاد. کوروش فرستاد و از او خواست تا با ھم پیمان دوستی ببندند، بر 

این پیمان، ارتش خود را به دو قسمت برای نبرد با نبونعید و کوروش فرستاد. فرماندھی ارتشی کـه بـه 
 پس از رسیدن به ارتش کوروش، به او پیوست. کهنبرد کوروش رفته را ھارپاگ بر عھده داشت، 

به جنگ کـوروش رفـت. امـا ارتـش او از فرمـان او آستیاگ امید خود را از دست نداد و چند سال بعد خود 

کوروش ھم به آستیاگ زیانی نرساند و او را تـا پایـان  سرپیچی کرده و آستیاگ را تسلیم کوروش کردند.
 زندگیش نزد خود نگاه داشت.

نبونعید ھم توانست به حران دسـت یابـد و بـه بازسـازی نیایشـگاه مـورد نظـر خـود بپـردازد و از آن پـس 
 ھای کوروش را تحت نظر گرفت.پیشرفت 
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شـود، بیـان نبـردی اسـت کـه میـان آسـتیاگ و  آنچه از منبع ھا و روایت ھای یونانی و رومی دیده می-
کوروش انجام شده، اما اینکه علت اصلی این نبرد یا اینکه این نبرد در چه سطحی از گسـتردگی بـوده، 

در نوشته ھای اصلی به ایـن نبـرد نـداده و فقـط در واضح نمی باشد. به طوری که گزنفون بھای خاصی 
روایت دیگری به اشاره ھای کوچکی از یک برخورد میان پارس ھا و مادھا پرداخته. و در مقابـل ھـرودوت 

 به این نبرد به شکل گسترده تری پرداخته.

توان سطح دو گروه ماد ھا و پارس ھا را بعد از به قدرت رسیدن  برای نزدیک شدن به واقعیت ماجرا می
در واقع بعد از به قدرت رسـیدن پـارس ھـا تفـاوت خاصـی در سیسـتم مـاد کوروش بزرگ در نظر گرفت، 
توان گفت کوروش بزرگ بر مادھا لباسی پارسی پوشاند، بـه شـکلی کـه  شکل نگرفته و به نوعی می

ر تمدن ھخامنشـی دارای جایگـاه بـاالیی بودنـد و بعـد از منطقـه پـارس، تعداد زیادی از مقام ھای ماد د
 منطقه ماد مقام باالیی داشت.

و این مورد نشان میدھد که جابه جایی بزرگ یا سرکوبی از پارس بر ماد اتفاق نیوفتاده بلکه یک انتقـال 
خواندنـد بـه ماننـد  مـی قدرت از خاندانی به خاندان دیگر بوده و مردم دنیای باستان پـارس ھـا را مـادی

توانسـته یـک  توان نتیجه گرفت نبرد ماد با پـارس بیشـتر مـی یونانی ھا، مصری ھا و یھودی ھا که می

اختالف کوچک داخلی بوده باشد که مسیر را برای به قدرت رسیدن کوروش بزرگ ھموار کـرده و ممکـن 
 ایـن اخـتالف نسـطح پـایین بـودی است بی تفاوتی گزنفون به این نبرد به ھمین علت بوده باشد، یعن

 داخلی.
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رویداد مھم بعدی که نام کوروش بزرگ را بیش از پیش بر سر زبان ھـا انـداخت، پیـروزی بـر ارمنسـتان، -
با نیروھای ماد و پارس بـرای دفـاع در مقابـل  حل اختالف ھای مرزی ارمنستان و ھمراه کردن ارمنستان

ھـرودوت و کتزیـاس در مـورد  .نـد میشـدلیدی و چند سرزمین دیگر بودنیروھای متحدی که شامل بابل، 
اتفاق ھایی که در جریان نبرد با ارمنستان که با پیروزی کوروش ھمراه بود، مطلبی را بیـان نکـرده انـد و 
به این قسمت از زندگی کوروش بزرگ نپرداختند و این گزنفون بوده که به تاریخ نگاری آن پرداخته که بـه 

 صه ای از روایت گزنفون در مورد پیروزی کوروش در ارمنستان خواھیم پرداخت.شرح خال

ارمنستان سرزمینی بوده که با توجـه بـه گفتـه خورنی(تـاریخ نگـار, نویسـنده وفیلسـوف ارمنـی) کـه در 
سـده پــنجم بعـد از مــیالد میزیسـته اســت. سـردودمان ارمنســتان را بـا توجــه بـه یــک دیـدگاه اســطوره 

، اما تاریخ ارمنستان در سرزمینی کوھسـتانی شـکل گرفتـه (اسطوره ارمنی) دانستهشناسی از ھایک
ایـن سـرزمین  سده چھـارممعروف به سرزمینی کوھستانی یا فالت ارمنستان بوده، در  ،که در جغرافی
 و فضایی میان دو دریای سیاه و خزر را شامل میشده. شتری یافتهگستردگی بی

شــده کــه گســتره  پادشــاھی اورارتــو را شــامل مــی آن قســمت ،دورتــردوره ھــای در  پــیش از آنامــا 
جغرافیایی این پادشاھی یا تمدن اطراف دریاچه ارومیه، دریاچه وان و بلنـدی ھـای ارمنسـتان را شـامل 

 میشده.

درست در شمال آشور، قومی بـه سـر مـی «ویل دورانت در مورد سرزمین ارمنستان می گوید،           
اقوام دیگر اسـتقرار بیشـتری داشـت، ایـن قـوم را آشـوری ھـا اورارتـو مـی نامیدنـد، و برد که نسبت به 

ه بعدھا به نام ارمنی خوانده شده اند. ارمنـی ھـا قرنھـای متعـددی، کعبرانی ھا آرارات، ھمین مردمند 
پیش از آنکه تاریخ مدون پیدا شود، حکومت مستقل و آداب و عادت ھا و ھنرھـای مخصـوص بـه خـویش 
داشتند، این شکل زندگی در میان ایشان، تـا آن زمـان کـه امپراطـوری پـارس بـر ھمـه آسـیای بـاختری 

ثروت خود را در جنگھای ھجومی پرخرج و جنگ ھای دفـاعی بـرای رد اشت. ... استیال پیدا کرد، ادامه د
حمله ھـای آشـوری ھـا از دسـت دادنـد، و در زمـان جھـانگیری کـوروش تحـت تسـلط پارسـی ھـا قـرار 

 »گرفتند.

ای تاریخ نگار ارمنی خورنی، در جنگ ھـای میـان اورارتـو و آشـور، ارمنـی ھـا نـه تنھـا ھبر اساس گفته 
مادھا بودند بلکه رابطه بسیار نزدیک و محکمـی نیـز بـین آنھـا برقـرار بـود امـا ایـن رابطـه  ھمیشه متحد
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محکم بر اساس تاریخ نگاریه گزنفـون دوام چنـدانی نیافـت وقتـی ھووخشـتره(یکی از توانـاترین پادشـاه 
مین ) برای زیرفرمان بـردن پادشـاھی ارمنسـتان بـه ایـن سـرزپادشاه مادھای ماد) و پس از او آستیاگ(

 ارمنستانشکست خورده و مطیع دولت ماد شد. و پادشاه  ارمنستانیورش بردند، که در نھایت پادشاه 
پذیرفت که سالیانه مقدار پولی معین به دولت ماد پرداخت کند و در ھنگامی که دولت ماد با خطر جنگ 

 .روبرو شد، پادشاھی ارمنستان باید بخشی از نیروھای خود را به ماد ارسال کند

اما پادشاه ارمنستان از اختالفی که بین ماد و بابل افتـاده بـود، تصـمیم گرفـت از پرداخـت پـول سـالیانه 
خودداری و شروع به ساخت استحکام ھایی دفاعی کرد و در واقـع در زمـانی کـه دولـت مـاد از پادشـاه 

از این کار ھم خودداری ارمنستان با توجه به قرارداد بین دو طرف درخواست نیرو کرد، پادشاه ارمنستان 
 توان گفت ارمنستان در مقابل ماد دست به شورش زد. کرد و به نوعی می

 ه عنـوانداشت، قرار بر آن شد تا ب (افراد با تجربه)در پارس با مذاکره ای که کوروش با مردھا و پیرمردھا
 به سمت ماد حرکت کند. ،فرماندھی ارتش پارس

در اینجا گزنفون به شرح روش جمع آوری سپاه که روشی خاص بوده پرداخته و سـپس بـه شـرح بحـث 
داشـت در ھنگـام ھمراھـی او تـا مرزھـای پـارس که پدر(کمبوجیه) با کوروش  و نظامی یاخالقآموزنده 

 پردازد.  می

 توان به این جمله ھا اشاره کرد،  در اشاره ای به قسمت ھایی از آن گفتگو می

از روش فرمانروایی درست و اخالقی می گوید به ایـن گونـه کـه چـه قـدر در قسمتی از گفتگو کمبوجیه 
برازنده و شایسته است که شخص بکوشد تا خود وسایلی فراھم سازد تا نیک و زیبا باشد و از آزمایش 

یـی کـه بـا ھای روزگار پیروز و موفق در آید، ... چه نیک سرشت و فرخنده شخصی اسـت آن فرمـان روا
مـردم را  ،درست فکر کردن و رفتار کردن وسایل رفاه و روزی زیر دست ھای خود را به فراوانی تھیه کنـد

چنان رھبری و تربیت کند که شایسته و مرفـه بـار آینـد و اگـر چنـین مـوفقیتی حاصـل کـرد، کـاری قابـل 
 ستایش و درست انجام داده.

روایی کردن در نظر من کاری دشوار، وظیفه ای بسـیار درست است، فرمان و کوروش در ادامه می گوید،
... من بارھا به این مطلب توجه کـرده ام کـه بیشـتر فرمانرواھـا و مـردم و ھمچنـین  بزرگ و مھم است.

اداره کننده ھا متحدھای ما تصور می کنند که تفاوت اصلی بین حکومت و رعیت این است که مدیرھا و 
آنھا پر از طال باشد و بیشتر از دیگران بخوابند و روی ھـم رفتـه کـم تـر از  باید بھتر بخورند و صندوق ھای
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زیردست ھا و مردم زحمت بکشند و رنج ببرند. در حالی که به باور من اخـتالف آنھـا در ایـن نیسـت کـه 
کارھــا و فرمـان رواھــا زنـدگی راحــت تـر و آرام تــری داشـته باشــند، بلکـه تفــاوت اصـلی در پــیش بینـی 

 و... کار کردن است. ا، دیدگاه بزرگ داشتن و دوستی ب عملکردھا

 این گفتگو تا مرزھای ماد ادامه داشت، کمبوجیه بازگشت و کوروش وارد ماد شد.

پـردازد کـه در آن گفتگـو بـه شـمارش  و سپس گزنفـون بـه شـرح گفتگـو میـان کیاکسـار و کـوروش مـی
 یییونانی ھا، عرب ھا و دیگـر سـرزمین ھـا که شامل بابل، لیدیه، نیروھای متحد رقیبنیروھای خود و 

 پرداختند. ،خواستند وارد جنگ شوند بوده که بر علیه ماد و پارس می

که در نھایت تعداد نیروھای دشمن را بسیار دیدند، سواره ھای خودی دو سوم سـواره ھـای دشـمن و 
 نصف نیروھای دشمن بودند.از پیاده ھای خودی کمتر 

 نبرد سختی در راه بود.

کیاکسار درخواست نیروھای بیشتری از پارس کرد، اما کوروش اشاره کرد که با آمدن نیروھای بیشتر از 
 ،ی در پوشـش نظـامییپارس، باز ھم برتری با دشمن خواھد بود پس بھتر دیـد کـه دسـت بـه تغییرھـا

بـرای نبـرد  افزایش آموزش و ورزش ھای گوناگون برای باال بردن تـوان آنھـا ،سالح ھای نظامی سربازھا
 بزند. مستقیم

 نیروھا به باالترین سطح برای نبرد برسند.  ،و در نھایت با باال بردن روحیه

مھیـا  راسـربازھا  یکیاکسار این تغییرھا و آموزش ھا را پسندید و با توجه به توصیه کوروش لـوازم راحتـ
 کرد.

پـردازد کـه کـوروش بـزرگ بـرای جلـوگیری از  گزنفون بعد از شرح کامل این موارد به بیان روشھایی مـی
 .نبودخبری از دشمن ھنوز پایین آمدن روحیه سربازھا انجام میداد، چون 

درگیـر جنـگ نبـوده و بـه دنبـال علـت  ( آن را ھند نامیده) واز سرزمینی که نماینده ھاییروزی کیاکسار 
فرسـتاده کیاکسـار پـس  ،از طرف مقابل به آنھا تجاوز شده درگیری بودند تا طرف دسته ای را بگیرند که

 برازنـده و زیبـاییای به نزد کوروش فرستاد و درخواست کرد که به نزد او در قصر بیاید و فرستاده لبـاس 
برای کوروش از طرف کیاکسار آورده بود و از درخواست کیاکسار برای دیدن کوروش با این لباس فـاخر در 
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از نیروھـا را برداشـته و بـا نظـم نظـامی و  انبوھی، در حال بازدید از افراد خود بوده قصر گفت. کوروش ک
 خود را به قصر رساند. ،سریع

دانسـت کـه کـوروش  مـی نماینـده ھـاکیاکسار این کار(نپوشیدن لباس فاخر) را نوعی سرافکندگی نزد 
 موجـب دیـر رسـیدن مـن مـیبـرد کـه  پاسخ داد پوشیدن لباس و آماده کردن خود برای آمدن، زمان می

شده، در حالی این بھتر بوده که بعد از شنیدن درخواست شما با عده ای از نیروھا و به سرعت خـود را 
 به اینجا رساندم.

ھـا بـه گفتگـوی میـان کیاکسـار و کـوروش نماینده گزنفون بعد از شرح گفتگون میان کیاکسار، کوروش و 
 پردازد بعد از رفتن سفیرھا. می

پـردازد کـه خـرج  گفتگو کوروش که پول خود را خرج نیروھای ارتش کرده بود به بیان این مورد مـیدر این 
این نکتـه اشـاره دانسته و به  ارتش به عھده ماد بوده و این را یک سنگینی بار در آن زمان برای ماد می

 که ماد ھم پول زیادی در آن زمان نداشته. کرد

و در نھایت با صحبتی که میان کیاکسار و کـوروش شـد، تصـمیم بـر آن شـد کـه بـا توجـه بـه سـرپیچی 
پادشاه ارمنستان از فرستادن نیرو و پول با توجه به قرارداد میان این دو سرزمین که در ایـن شـرایط بایـد 

 فرستاده میشد، کوروش به سمت ارمنستان حرکت کند.کمک 

باید در ھمین زمان به این موضوع رسیده گی کند و ارمنستان را به اجـرای کیاکسار نمی دانست که آیا 
 مشـکل دیگـر بـه مشـکل ھـای خـودقرارداد وادار کند یا این که این کار عجوالنه بوده و ممکن است یک 

 اضافه کند.

بعد از تصمیم به حرکت کوروش، کیاکسار از پادشاه ارمنسـتان گفـت کـه ممکـن اسـت بـه علـت ضـعف 
را سـخت خواھـد کـرد،  و آنچه با خود برده دفاعی به کوه ھا اطراف فرار کند که دستیابی به او نیروھای

و بـا ھـم آمـوزش  هپس باید او را محاصره کنی. و از آنجایی که فرزند پادشاه ارمنستان با تو دوست بـود
نم که پادشـاه گمان میک ممکن است با شناختی که نسبت به تو دارند به سوی تو بیایند وو  می دیدید

 برای فرمانبرداری از تو آمادگی بیشتری داشته باشد.

سپس گزنفون به شرح نقشه ای که برای به دام انداختن پادشاه کشـیدند پرداخـت و از مراحـل اجـرای 
 شود. دام افتاده و تسلیم می که در نھایت پادشاه ارمنستان به گوید آن می

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
137 

مادی، خانواده پادشاه و در حضور پسر پادشاه(تیگران) که کوروش در جمع بزرگھای ارمنستان، پارسی، 
 خواھد تا از خود رفع اتھام کند. از دوست ھای کوروش بوده از پادشاه می

گزنفون بعد از شرح این محاکمه و نتیجه آن که با نظرھای منطقی تیگران ھمـراه بـود در نھایـت پادشـاه 
بود را برای جنگ بفرستد که با مخالفت کوروش روبـرو تصمیم گرفت نیروھا و پول ھایی که در ارمنستان 
کـه شـاید  گزنفون از آنھا به عنوان کلدانیھا نام بـردهکه شد، چرا که ارمنستان در جنگ با ھمسایه خود(

، پـس ه باشـد) بـودقدیمی تر آن سـرزمین، قبـل از ورود ارمنسـتانی ھـا بـه آنجـابومی ومنظورش اقوام 
و در مورد ثروتی که پادشاه ارمنسـتان بخشـیده بـود،  نیروھا را قبول کردکوروش بزرگ فقط نیمی از این 

دیگر را به عنوان قـرض گرفـت بـا  پذیرفت و مقداریماد با توجه به قرارداد قسمتی از آن را کوروش بزرگ 
 .گردانم در مقابل آن را تالفی کرده یا عین پول را باز میگفت که توجه به جنگی که در پیش رو بوده و 

بـه او بـاز که در ھنگام فرار به ھمراه خانواده شاه اسیر شده بـود سپس کوروش بزرگ ھمسر تیگران را 
تـو خـالف یـا قصـدی نسـبت بـه مـا انجـام گوید که من او را اسیر نمی دانم، چـرا کـه  گرداند و می می

ر مقابـل آنھـا خود را بگیـر مـن د ھایگوید، تو ھم ھمسر و فرزند پادشاه ارمنستان ھم میبه و  ،ندادی
 ، ...چرا که آنھا ھیچ گاه اسیر نشده اندخواھم،  نمی چیزی

 و در ادامه تیگران پذیرفت که ارتش ارمنستان را برای نبرد فرماندھی کند.

در ادامه کوروش برای جلوگیری از غارت ارمنستان توسط کلدانی ھا تصمیم به ساختن قلعـه ای گرفـت 
که دیده بانھـای  ھایی ارمنستان و نیروھای ھمراه کوروش برای فتح بلندیکه برای این منظور نیروھای 

کلدانی آن را در تصرف داشتند وارد نبرد شدند. نبرد سختی بود که در نھایت با پیروزیه نیروھای کوروش 
 و ارمنستان به پایان رسید.

 ی کلـدانینجیر اسیرھاسپس کوروش فرمان به ساختن قلعه ای در آن محل داد. و دستور به باز کردن ز
 را داد. و بیمارھا و رسیدگی به زخمی ھا

گوید در رابطه با اسیرھا که بروند بـه سـرزمین خـود و در آنجـا  و در ادامه گزنفون از اندیشه کوروش می
و از  آمـدهمشورت کنند که اگر تصمیم به جنگ گرفتند با اسلحه و اگر خواھان صلح شـدند بـی اسـلحه 

 ، چرا که ما نمی خواھیم با شما بجنگیم.ه به شما کمک خواھد شدک دوستان ما شوید
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پادشاه ارمنستان پس از شنیدن خبر پیروزی کوروش به نزد او رفته و با گفتن این موضوع که کـوروش بـا 
این پیرزوی که برای ارمنستانی ھا بدست آورد توانست به تالفی پولی که قرض کرده بود بپردازد و ایـن 

 از این پول برای ارمنستانی ھا با ارزش بوده. پیروزی بیشتر

زراعـی زمـین ھـای پس از مشورت تصمیم بـه صـلح گرفتنـد. و از فقـر خـود بـه علـت نبـودن کلدانی ھا 
گفتند و ... که در نھایت کوروش بزرگ با میـانجی گـری کـه میـان برای کوروش مناسب در سرزمین خود 

ھای ارمنستان توسط کلدانی ھـا و اسـتفاده از چراگـاه ھـای دو طرف انجام داد در مورد استفاده از زمین
شده، و برای جلوگیری از پدید آمدن اختالف میان دو طرف کلدانی ھا توسط ارمنستانی ھا موجب صلح 

تصمیم بر آن شد تا بلنـدی  بین ارمنستانی ھا و کلدانی ھا با توجه به نگرانی که از ھم داشتند،دوباره 
 روھای کوروش باقی بماند.  بین آن دو تحت نظر نی

و شـھرھای ارمنسـتان اھـالی اکنون که کوروش بزرگ توانسته بود در ارمنسـتان بدونـه اینکـه بـه غـرور 
ا حـل کنـد، از صدمه ای وارد کند، پیروز شود و ھمچنـین توانسـته بـود اخـتالف ھـای مـرزی ارمنسـتان ر

بودنـد از خانـه ھـا بیـرون آمـده و ھـر آنچـه از کـه در مسـیر راه او ارمنسـتانی ھـا  ارمنستان حرکت کرد.
 راهھمـبـا ملکـه رفتند و پادشاه ارمنستان می و به بدرقه او  گرانبھایی که داشتند به پای او می ریختند

امـا  ش به سر راه کوروش آمده و پـولی را کـه کـوروش بـه آنھـا پـس داده بـود را دوبـاره آورد،ھایبا فرزند

که گفت، شما مگر نمی دانید که ھدف و قصد مـن از ایـن مسـافرت ھـای کوروش آن را نپذیرفت و به مل
تو، ای بانو، با ثروتی که با خـود داری  منظور ندارم. یم و برکت است و سوای آن پاداشظجنگی ایجاد ن

به خانه خود بازگرد و مگذار شوھرت آنھا را در خاک پنھان کند و پسـر جـوان خـود را بـا طالیـی کـه داری 
و با عده ای سرباز تربیت شده به اردوی من بفرسـت. بـا بقیـه ثـروت خـود بـه خـانواده خـود مجھز کرده 

 کمک کن و زندگی آرام و آبرومندی برای خود ترتیب بدھید.

 سپس کوروش بزرگ مسیر ماد را در پیش گرفت.

 رفـتن کوروش بار دیگر نزد کیاکسار رفت و از اینکه دشمن حرکتی انجام نمی دھـد و اینکـه  موجـب بـاال
اینکه اینجا نشسته منتظر دشمن باشیم برای ما  ازادامه داد ینه ارتش برای ماد شده سخن گفت و ھز

و بـه غـارت  رسـاند برتری ندارد، زیرا نه تنھا حضور ارتش سرزمین ھا در ماد بـه ایـن سـرزمین ضـرر مـی
کنـد،  را بیمنـاک مـی، بلکه حمله ما به خاک دشمن دل سربازھای ما را قوی و دشمن خواھند پرداخت

 پس باید جنگ را به خاک دشمن برد و ضرر را به سرزمین او رساند.
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خـاک شـود کـه نیروھـا وارد  سپس گزنفون به ادامه گفتگوی آن دو پرداخته و در نھایت تصمیم بر آن می
 شده و اردو بزنند. دشمن

 ، تا شروع جنگ پرداخته شد.تا این قسمت به روایت گزنفون در مورد پیروزی کوروش بزرگ در ارمنستان
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-- 

 نبرد کوروش با کرزوس(پادشاه لیدیه)-

 

 

-- 

 روایت ھرودوت در مورد نبرد کوروش با کرزوس-

که به طور معمـول از کـوه بـه جلگـه ( بزرگ پسر خود را در ھنگام شکار خرس یک کرسوس(کرزوس) که
ھـم کـه در تـالش ھـای خـود نـه تنھـا نتوانسـته اھالی منطقه  و خسارت میزد مزرعه ھامی رفته و به 

بودند خرس را به دام بیندازند، که تلفـاتی ھـم داده بودنـد و در نھایـت از پادشـاه کمـک خواسـتند) و در 
حادثه ای از دست داده بود، پس از خاکسپاری فرزند، دو سـال بـه سـوگواری پرداخـت کـه خبـری بـه او 

 اھی از مردی با نام کوروش که روز به روز در حال قدرتمندتر شدن است.رسید از خارج مرزھای پادش

ھرودوت بر این باور بود که کوروش بزرگ پس از فتح ھمدان، به جنگ با پادشاه لیدیه(کرزوس) رفـت کـه 
  .قصد حمله به ماد را داشت

میلـت(در غـرب توانسـت شـھر اینکـه و می گویـد ھرودوت در مورد توسعه ای که کرزوس به آن پرداخته 

آناتولی امروزی) را که از مستعمره ھای مھم یونانی ھا در آسیای صغیر بـود را بـه فرمـانبرداری خـود در 
، رب رود ھـالیس(قزل ایرمـاق امـروزی)آورد. بعد از آن تمام قسمت ھای آسیای صغیر موجود در طرف غـ

وب آنـاتولی امـروزی) را فرمـانبردار به جز لیکیه(ناحیه ای در آنـاتولی امـروزی)و کلیکیه(منطقـه ای در جنـ
 خود کرد.
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 نقاشی از کرزوس

لیدیه موقعیت جغرافیایی مناسبی در بین یونان، بابل و آشور داشت که موجب رشد اقتصـادی آن شـده 
ھای دنیای آنروز به حسـاب سرزمین یکی از معروفترین با تبدیل شدن به یک مرکز علمی و فلسفی، و 

 می آمد.

ش ینقدرت گرفتن ھر یک از ھمسایه ھای خود را خطـری بـرای آینـده سـرزم ،در این زمانو کرزوس که  
بـه جـایی داخلـی کـه صـورت گرفتـه بـود، یه ماد تشکیل داد که اکنون با جا پنداشت، اتحادی بر عل می

 مادھا جایشان را به پارس ھا داده بودند.

 رسـیده بـود، مـی کـرزوسانـده آنھـا بـه این ناشناس بودن پارس ھا و خبرھایی که از پیروزی ھای فرم
ھـرودوت در  قدرت جدید بوده باشـد. متوقف کردن اینتوانست خود دلیلی بر تحریک شدن کرزوس برای 

گوید که از نظر عقل و آینده نگری معروف بود. او مخالف جنگ کـرزوس بـا  مورد فردی ساندانیس نام می
پسندم، چون داری بـا مردمـی  این تصمیم تو را نمیمادھا بوده پس به کرزوس اینچنین میگوید که، من 

ستیزه میکنی که لباس ھایشان از پوست حیوان ھا و خوراک آنھا از چیزھـایی اسـت کـه زمینھـای کـم 
حاصل به آنھا میدھند و ھیچگاه به قدری که می خواھند، نخورند. این مردم در عمرخود ھرگز مشـروبی 

محصول ھای شیرین را نمی شناسند. اگر بر آنھا پیروز شدی، چـه یده اند و انجیر و سایر مجز آب نیاشا
سودی خواھی برد از آنھا و اگر شکست خوردی، پس از آنکه به این سرزمین آمدنـد و از محصـول ھـای 
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ما چشیدند، آیا دیگر خارج خواھند شد، یا ما میتوانیم آنھا را از اینجا برانیم، باید سپاسـگذار باشـیم کـه 
 ه فکر آمدن به اینجا نیوفتادند.آنھا خودشان ب

 اما این سخن ھا در کرزوس بی اثر بود.  

پـردازد بـرای پـیش بینـی آینـده نبـرد کـه  کامل ھمفکری کرزوس با معابد می در ادامه ھردودت به شرح
 ،خالصه آن به این شرح بوده

مـورد آینـده جنـگ تـا نظـر آنھـا را در  فرستاده شدهفرستگانی از طرف کرزوس به معبدھای مختلف  که 
کند تا به میزان توانایی و درستی نظرھای غیب گوھـای  بداند و در این بین پرسش ھایی نیز مطرح می

 معبد پی ببرد و کرزوس برای ھر یک از معابد ھدیه ھایی نیز در نظر گرفت.

بـود کـه بیشـتر از دیگـر معبـدھا نظـر  و پیشـگوی آن پیتـونس معبد دلف پاسخاین  در میان ھمه معبدھا
کرزوس را به خود جلب کرد، پس پادشـاه لیـدی در ھـر نوبـت ھدیـه ھـای بسـیار بـا ارزشـی بـرای ایـن 

 می فرستاد. ھامعبد

 

 دلفی
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دارد، مـی توانسـت مفھـوم ھـای مختلفـی  پاسخ ھایی که کرزوس در نوبت ھای مختلـف دریافـت مـی
مفھـوم مـورد نظـر خـود را از آن کامـل از مفھـوم ایـن پاسـخ ھـا، ، اما کرزوس بدونه آگاھی داشته باشد

 پاسخ ھا برداشت می کرد.

 ، پیشگوھا چنین پاسخ دادند کهدر یک نوبت 

کرسوس به کوروش حمله کند، امپراتوری زورمندی را در ھم خواھد شکست و پادشـاه بایـد دقـت اگر «
 »یونانی کدام است و با او متحد گردد نیرومندترین قومکه  کند

در پاسخ به این پرسش که آیا پادشاھی او طوالنی خواھد بود، پیتونس چنـین پاسـخ داد و در نوبت بعد 
 ،که

ت پـا، بـرو بـه طـرف منتظر باش تا روزگاری برسد که قاطری پادشاه ماد شود آنگاه تـو ای لیـدی سسـ«
فرار کـن, در فـرار عجلـه کـن و خجالـت زده نبـاش از  یدی)(اشاره به رودی بوده در لصخره ھای ھرموس

 ».اینکه ترسو قلمداد شوی

از تمام جوابھایی که به او رسیده بود این یکی بیشتر از ھمه او را خرسند ساخت، زیـرا نمـی توانسـت 
ھـد باور کند که ممکن بود قاطری پادشاه شود و بنابر این نتیجه گرفت که پادشاھی ھرگز از او دور نخوا

 شد.

 .کروزس با شنیدن این پاسخ شاد شده و شروع به جمع آوری لشکر کرد

و در ھمان زمان مردی را که ھمه او را عاقل می پنداشتند سعی کرد که پادشاه را از شروع ایـن جنـگ 
بازدارد و علت ھای خود را بیان کرد و در نھایت اشاره کرد که کوروش قصد حمله بـه مـا را نداشـته. امـا 

گ دیـد بـا عبـور از رود از اینکه تھیـه جنـ پسکرزوس نظرھای او در در تصمیم کرزوس تغییری ایجاد نکرد. 
ــا کمــک  ــور از آن مشــکل، امــا ب ــود و عب ــان دو ســرزمین ب ھــالیس(قزل ایرمــاق امــروزی) کــه در مــرز می

 تالس(فیلسوف یونانی) وارد سرزمین ماد شد.

طقـه ھـای رفـت بـه غـارت و بردگـی گـرفتن مـردم من یکرزوس ھمین طور که در سرزمین ماد پـیش مـ
 پرداخت. ماد نیز می مختلف
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گانی به نزد یونانی ھا فرستاده بود و از آنھا خواست تا بر علیه کرزوس قیام کنند که ادنیز فرستکوروش 
 توسط یونانی ھا پذیرفته نشد، و کوروش به استقبال کرزوس رفت.

بین دو طرف در گرفت و مرگ و میرھا از ھر دو طرف زیاد بـوده و تـا شـب بـه جنـگ ادامـه نبرد سنگینی 
بی نتیجه ماندن جنگ، وقتـی کـرزوس نیروھـای خـود را کمتـر از نیروھـای مقابـل دیـد، دادند، در انتھا با 

کـرد کـه بـا وجـود  تصمیم گرفت که به طرف سارد(پاییتخت لیدی) عقب نشینی کند و این تصور را نمـی
رقیـب ھـای او ، (کـه در مسـیر رسـیدن بـه سـارد قـرار داشـت)سرمای سخت زمستان و سرزمین بابل

بـا پایـان زمسـتان و اینگونـه در نظـر داشـت کـه . و داشـته باشـندحملـه بـه سـارد را شجاعت و یا توان 
م از تاریخ حرکت پیـام رسـان پنج فصل بھار و به این صورت که در ماهو در رسیدن نیروھای متحد بار دیگر

 . ھایی که نزد متحدھا فرستاده بود، برای دیدن او به سارد بروند

 

 ی لیدیپادشاھی باستان

 مرخص کرد.را نیروھای اجیر شده  به سارد، از بازگشت پسکرزوس 

م برای حرکت به سمت سارد را داشت و پـیش از اما کوروش بزرگ برخالف دیدگاه کرزوس، شجاعت الز
 را بار دیگر برای حمله آماده کند، به سرعت به سارد رسید.آنکه کرزوس بتواند نیروھای خود 

کـرد بـا ایـن سـختی  حیـرت افتـاد، چـون تصـورش را ھـم نمـیکرزوس با شنیدن خبر آمدن کـوروش بـه 
ایجـاد کننـد، او بتوانـد  ارتش کوروشتوانستند برای  زمستان و مشکل ھایی که متحد ھای کرزوس می

 خود را به سارد برساند.
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اکنون دیگر کرزوس امیدی به حضور متحدھای خود نداشت، چرا که ھم دور بودند و ھم برای آمـدن آنھـا 
 پایان فصل سرما انتظار میکشید.باید تا 

چـاره ای نداشـت جـز نبـرد بـا کـوروش، سـواره نظـام خـود را کـه در آن زمـان معـروف و  که پس کرزوس
دو لشکر در جلو دشت سارد به ھم رسیدند، محلی با بیابان ھای وسیع قدرتمند بودند به بیرون برده و 

  .و بدون درخت

گ مادی، به جای اسب، از شـتر ھـایی کـه ھمـراه داشـتند در اما ارتش کوروش بزرگ به پیشنھاد ھارپا
استفاده کردند و این کار موجب به ھم ریختگی سـواره نظـام کـرزوس و اسـبھای آنھـا  جنگیصف ھای 

عقب نشینی نکرده با آنکه مجبور شدند پیاده به جنگ ادامه دھنـد، و بعـد لیدی شجاع شده، اما ارتش 
، وقتـی پیـروز نھـایی نبـرد باشـداز یک جنگ بزرگ و با مرگومیر زیاد این ارتش کوروش بـود کـه توانسـت 

 .ارتش کرزوس از میدان نبرد رویگرداندند و فرار کردند، ارتش کوروش به تعقیب آنھا پرداختند

 ،ھای باقی مانده به شھر سارد و قلعه ھا پناه بردند و ارتش کوروش که با حملـه کـردنپس از آن لیدی 
 تصمیم به محاصره شھر گرفته شد. ، پسموفق به ورود به شھر نشدند

کرزوس پیـام رسـان ھـایی را بـه نـزد متحـدھای خـود فرسـتاد و از آنھـا خواسـت ھـر چـه زودتـر خـود را 
 دانست. به ماندن در شھر و منتظر متحدھا بودن می برسانند. کرزوس تنھا چاره را تصمیم

اما اتفاقی این ھدف کرزوس را به سرانجام نرساند و آن قسـمتی از دیوارھـای شـھر بـود کـه بـه علـت 
 نمود. در ظاھر ورود به شھر را غیر ممکن میبرخورد به کوه  و شیب تندی که در آن ناحیه بود، 

ھا که بعد از افتادن کالھخودش در قسمتی  نگھباناز س) نام، با دیدن حرکت یکی د(ھیروفردیتا اینکه 
رسید، دید که چگونه نگھبان از آن قسمت به پایین آمده، کالھخودش را برداشـته و  که دیوار به کوه می

زه ھـا به بال برگشت. و در نھایت ھمین مسیر راه ورود ارتش کوروش را به شھر باز کرده با باز کردن دروا
تـوان گفـت کـه قـویترین دولـت در آن  و به این ترتیب میورود ارتش کوروش به شھر.  در نھایتاز داخل و

  زمان دروازھای خود را در مقابل بزرگترین پادشاه تاریخ گشوده دید.

پردازد در مورد یکی از خداھا که بـه  از سقوط شھر سارد به بیان داستانی افسانه ای می پسھرودوت 
 او باران گرفت و آتشی که کرزوس در آن به دام افتاده بود را خاموش کرد. فرمان
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 روایت گزنفون در مورد نبرد میان کوروش و کرزوس-

از بازگشت از ارمنستان، نزد کیاکسار رفته و بعد از ھم فکـری تصـمیم بـر ایـن گرفتـه  پسکوروش بزرگ 
به حملـه بزننـد، پیشدسـتی کـرده و وارد خـاک  دست مقابلشد که به جای آنکه صبر کنند تا نیروھای 

 دشمن شوند.

در نزدیکی پیاده نظام نیروھای از ماد به فرماندھی کوروش وارد خاک دشمن شد،  یبه این ترتیب ارتش
 اردو زدند و سواره نظام به تاختو تاز در سرزمین دشمن پرداخت. مرز

کیاکسـار  باقی نمانـده اسـت. در صـحبتی بـهدر ھنگام حرکت، چون کوروش دید بیشتر از ده روز فاصله 
گفت، از حاال ما باید پیوسته مراقب حمله دشمن باشیم.اما نبایـد اینطـور وانمـود کنـیم کـه از تمـاس یـا 

 .جنگ ترسی داریم یا اینکه مجبور به جنگ شده ایم

نیروھـای  پیمودند تا اینکه به ارتش کرزوس رسـیدند، پس ارتش کوروش و کیاکسار با سرعت راه را می
دور که از نزدیک شدن نیروھای ماد با خبـر شـده بودنـد، بـا توجـه بـه عـادت بعضـی از ملـت ھـا کرزوس 

کـه ممکـن اسـت شـب ھنگـام اردوی خود خندق ھایی کنده بودند تا در صورت حمله ناگھـانی دشـمن 
 .و زمان کافی برای آماده سازی نیروھا داشته باشند غافلگیر نشوندباشد، 

که آرایش جنگـی  کیاکسارپس از استراحت، روز بعد کرزوس و متحدھای او در حال استراحت بودند، اما 
ایـن  و ترساندن آنھـا، امـا کـوروش مخـالفدرخواست حمله داشت برای ضربه زدن به دشمن  گرفته بود

بـودن  کـمبـه حمله بوده و بیان کرد در صورت موفق نشدن، دالوری دشـمن را بیشـتر کـرده و ھمچنـین 
، در نتیجه شجاعت آنھا بیشـتر نیـز خواھـد شـد، و در ادامـه کـوروش بـزرگ برند تعداد ارتش ما پی می

 گفت که باید زمانی حمله کنیم که دشمن از سنگرھای خود در حال بیرون آمدن باشد.
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 نقاشی از کرزوس

 ند.دسربازھا را به دالوری و شجاعت دعوت کر ،فرمانده ھا ،روز دیگر در ھر دو ارتش

توانستند به  و کرزوس به سربازھای زیر فرمانش وعده از دارایی ھای رقیب داد که با پیروزی بر آنھا می
 مغلوب را مال فاتح در نظر میگرفت. اموالد. چرا که کرزوس ندست آور

نیروھای کرزوس در حال خروج از سنگر بودند که کیاکسار درخواست حمله داشت، اما کوروش مخالفت 
کرد و در نظر داشت که باید نصف بیشتر نیروھای دشمن را در حمله پراکنده و نابود کرد تا دیگـر نتواننـد 

 کنند. آماده جنگ دیگرخود را برای دوباره 

واسـت حملـه داد و موقـع را مناسـب میدیـد و کـوروش بـه اصـرار اما مـدتی بعـد کیاکسـار بـار دیگـر درخ
کماندارھای ارتش کرزوس شروع به تیرانـدازی زود ر خود به سوی دشمن حرکت کرد و ککیاکسار با لش

 ھنگام کردند و ارتش کوروش با عبور از تیرھای روی زمین ریخته شروع به دویدن به طرف دشمن کردند.

مـی ، کـه بـا سـرعت بیشـتر خـود را بـه دشـمن کـوروش در نبـرد تـن بـه تـنآمادگی نیروھای ارتـش با 
نیروھای کرزوس که توان مقاومت نداشتند، موجب عقب نشینی آنھا به سمت سنگرھا شده  ،رساندند

در حالی که نظم خود را از دست داده بودند و ارتش کوروش در تعقیـب آنھـا وارد اردوگـاه دشـمن شـده 
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جنگ، نیروھای کرزوس که شکسـت را پـیش روی خـود  از گذشت زمانی از پسجنگ در گرفت. بودند و 
کشتار فراوانی ایجاد شد، در ھمین زمـان سـواره نظـام  و فرار زده کهند دست به عقب نشینی یدد می

کـم کـم خـود را از تیـرس  او تحت فرمـان با فرمان کوروش ارتشو  ماد در تعقیب سواره نظام دشمن بود
 نیروھای دشمن خارج کردند.

 ارتش کوروش بعد از مدتی ایستادگی در مقابل دشمن در محلی مناسب اردو زدند.

 اما نیروھای دشمن را ھراس و ترس فرا گرفته بود و تعداد زیادی از آنھا شبانه فرار کردند.

 را تخلیه و به عقب بازگشتند.کرزوس و متحدھایش که وضع را به اینگونه دیدند، اردوگاه 

ین زمـان بـرای تعقیـب نیروھـای کـرزوس، در افردای آن روز، کوروش اردوگاه دشمن را خالی از نیرو دید، 
سواره نظام ماد بود که تحت فرمان کیاکسـار بودنـد. پـس از کیاکسـار درخواسـت کمک گرفتن از نیاز به 

دلیلی ھم بـرای خطـر بیشـتر نمـی  ب از او نبوده وتعقیب دشمن را خواستند، اما کیاکسار که فکر تعقی
کـرد، تصـمیم کـوروش را  بعد از پیروزی داشت خود را برای مھمانی و خوشگذرانی آمـاده مـی دید، پس

 برای تعقیب نپسندید و بھانه ھایی را برای این تصمیم خود آورد.

با او برای تعقیـب  ده، بتواندداوطلب بوتا ھر که از مادی ھا که داشت خواست دردر مقابل کوروش بزرگ 
 دسته ھای عقب مانده دشمن ھمراه شود که کیاکسار نیز مخالفتی با آن نداشت.

 و ارتش به فرماندھی کوروش بزرگ و متحدھای دیگری که به او می پیوستند به راه افتاد و در واقع می
 وقتی که کیاکسار کنار کشید.توان این زمان را زمان برتری کامل کوروش در اتحاد پارس و ماد دانست 

خـوب جنگیـدن و از گویـد  و متحد جدید او و سخن ھای کـوروش مـیو در ادامه گرنفون از ارتش کوروش 
ھـا خوب رفتار کردن که قسمتی از آن به این گونه بوده، ... چنان چه پیروز شدیم باید از آنچه فتح کننده 

ارت نپردازیم. کسی که به چپاول دست بزند از زمره را سرنگون می کند دوری بجوییم، یعنی به قتل و غ
 آدم ھا نیست نام جانور برای او سزاوارتر است. ... 

نیروھـای وقتـی  بـا روشـن شـدن ھـوا دشمن رسـاندند و یخود را به نیروھا ھنگامی که ارتش کوروش
زیـادی  فھمیدند دچار تـرس و آشـفتگی شـدند، تعـداد کرسوس، حضور ارتش کوروش را در نزدیکی خود

عرب ھا کشـته شـدند امیر و  )کاپادوکیهکاپادوسی(دست به فرار زدند و در نبردی که ایجاد شد پادشاه 
و در ادامـه ارتـش کـوروش بـه تعقیـب فـراری ھـا  و عـرب ھـا زیـاد بـود. بابلیو میزان مرگو میر نیروھای 
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بـه سـمت عقـب حرکـت و تعدادی از متحد ھای او که شب ھنگام به ھمراه زنھا پرداخت، اما کرسوس 
 کرده بودند از دسترسی نیروھای کوروش خارج شده بودند.

سالح خود را تحویـل نیروھای دشمن دشمن محاصره شده و در نھایت  اردوگاهسپس به فرمان کوروش 
 و تسلیم شدند.

 

 نقاشی از کوروش

بقیـه ارتـش کـوروش سواره نظام تحت فرمان کـوروش بـه دنبـال عـده دیگـر کـه گریختـه بودنـد رفتنـد و  

 مشغول جمع آوری آذوقه شدند.

سواره نظام در راه تعقیب دشمن وسایل، لوازم جنگی و زنھایی را که از نیروھای دشـمن  بدسـت مـی 
 آوردند به اردو می آوردند.
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گویـد، رسـم  ن میـدان ھـایی مـینـیدر چبه ھمراه ارتش ھا  ی اسیر شدهھا حضور زنمورد گزنفون در 
روند، آنچه که برای آنھا گرانبھا بـوده را بـا خـود  زه ھم این بوده که وقتی به جنگ میآسیایی ھای امرو

دھنـد. شـاید بـه ھمـین  ، این کار را برای بھتـر جنگیـدن انجـام مـیگویند برند و می به میدان جنگ می
 برند. را برای خوشگذرانی با آنھا به ھمراه خود به جنگ می ھاگونه باشد و شاید زن

دید تا بتوانند ھمتـای دیگـر  در این زمان یک سواره نظام قدرتمند را نیاز نیروھای پارسی میکوروش که 
پس تصمیم بر این شد کـه از اسـب ھـایی کـه متحدھا عملکرد خوبی در تعقیب دشمن داشته باشند، 

 در نبردھا به دست آمد یک سواره نظام نیرومند پارسی ایجاد شود.

 علـت هبـکه در جنگ اسـیر شـده بودنـد را فراخوانـد و بـه آنھـا گفـت کـه در ادامه کوروش بزرگ، افرادی 
ی از این پس دیگر ھـیچ خطـری آنھـا را تھدیـد نخواھـد کـرد، از ایـن بـه بعـد مـدیرھای دیگـری فرمانبردار

. شما در خانه ھای خود خواھید ماند و ھمان زمین ھایی را که قبل از ایـن کشـت و زرع خواھید داشت
اھید نمود. و با ھمان زن ھا و کودک ھایی کـه تـا پـیش از ایـن بودیـد زنـدگی خواھیـد می کردید آباد خو

سالح خـود را تسـلیم نماییـد،  یدبرای اطمینان از اینکه از این تاریخ به بعد سر جنگ با کسی ندارو  کرد.
 ھر که سالح خـود را تحویـل نـدادتا صلحی پایدار ایجاد شود. من در سخن ھای خود صمیمی ھستم و 

مورد تعقیب قرار خواھد گرفت و ھر که با ما از در دوسـتی و نیکـی وارد شـد از متحـد ھـا و یارھـای مـا 

 م نھاد. یخواھد بود و ما بند اسارت بر گردن یارھای خود نخواھ

سپس کوروش بزرگ از آنھا که در آن محل حاضر بودند و سخن ھای او را شنیده بودند، خواست که این 
 . نبودند برسانندمحل حاضر  آنکسانی که در  هپیام ھا را ب

که با خشنودیه متحـدھای کـوروش ھمـراه توسط کوروش تقسیم غنایم  روشو سپس گزنفون به شرح 
 مـی و ھمچنین درخواست نیـروی تـازه از پـارس ه و خوراک آماده شده بودقآذوبود و ترتیبھایی که برای 

  پردازد.

در ھنگام تقسیم غنایم، کوروش بزرگ این کار را به عھده خود متحدھایش گذاشت. آنھا کـه از ایـن کـار 
کوروش و اعتمادی که به آنھا کرده تعجب کرده بودند از کوروش علت را خواستند و کوروش بزرگ پاسـخ 

ن بایـد حضـور داشـته داد، آیا تصور می کنید که در ھر چه که در اردوگاه می گذرد من یا نماینده ھای مـ
کارھا شرکت داشته باشـید و بعضـی مـوارد ھـم مـن جـای در باشیم، آیا بھتر نیست شما به جای من 

شما عمل خواھم کرد. اگر به جز این باشد کارھا انباشته شده و میزان اشتباه افزایش یافته. مـا غنـایم 
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ه این کار بر آمده ایم. ما ھم به شما را برای شما حفاظت کردیم و اقرار کنید که به بھترین شکل از عھد
معموریت می دھیم که آن را بین نیروھای ارتش خود تقسیم کنید و اطمینان دارم شـما نیـز بـه بھتـرین 

 شکل این معموریت را انجام خواھید داد. ھم شما و ھم ما سعی خواھیم کرد به نفع ھمه عمل کنیم.

شـگذرانی انتظـار داشـت کـه نیروھـای خـود را تحـت فرمـانش واز جشـن و خ پسدر ادامه کیاکسار که 
ارتـش اردوی از دست کـوروش خشـمگین شـد و فـردی را بـه محـل  ،خبری از آنھا نبود. پس ولیببیند، 

پیام او را برساند و در نھایت اگـر کـوروش نخواسـت بـازگردد، بـه مـادی ھـا بگویـد بـه  تا فرستادکوروش 
 دستور کیاکسار باید بازگردند.

دل مانده بودند بین بازگشتن یا پذیرفتن خشم کیاکسار با تصمیم کوروش قـرار بـر  نیروھای مادی که دو
آن شد که نامه ای به نزد کیاکسار فرستاده و از پیروزی ھای ارتش بگویـد کـه بـه نفـع مـاد و امنیـت آن 

حـال آنکـه ایـن نیروھـا  کنـد، نیروھای مادی را احضـار مـیخواھد بود و از کیاکسار گله کرده بود که چرا 
مـی کمتـر  نیـز جنگند و ھر چه که بیشتر نیروھای دشمن را به دور برانند، خطر آنھـا برای امنیت او می

 .شود
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آشـوری(بابلی) بـه او  )گبریـاسگوبریاس(اراده کوروش بزرگ در نپذیرفتن دختر و ھمه دارایی ھایی کـه -
 بخشیده بود.

 آشوری(بابلی) به نام گبریاس(به احتمـال زیـاد ھمـان اوگبـارو) مـیپیرمرد در این قسمت گزنفون از یک 
 گوید که با تعدادی سوار به نزد کوروش، برای مالقات با او آمد.

 برسد، از آنچه بر او گذشته بود گفت. کوروش از اینکه گبریاس موفق شد به حضور پس

کنـد  محکم و سرزمین بزرگی که بـر آن حکومـت مـی لعهفی کرد و از قوری(بابلی) معرشاو خود را یک آ
بـرد، چـون  سوارھا را برای کمک به او مـی ،سوار دارد که در زمان زنده بودن پادشاه ۲۳۰۰گفت و اینکه 

 داشت. خوبی ھایی از او دیده بود و او را دوست می

چـون او دشـمن اما اکنون که او کشته شده و پسر او بر تخت نشسته، نمی خواھم به او خدمت کنم، 
 شوم تا به کمک تو انتقام از دشمن خود بگیرم. تابع و بنده تو می ،من است، پس به نزد تو آمده

اسـت خو گویـد، پادشـاه مـی پردازد و می و گبریاس در ادامه به علت دشمنی خود با پسر پادشاه می
کـه دو  نیـزه ھـاییدختر خود را به پسر من بدھد و روزی که پسرم با پسر پادشاه به شکار رفته بودنـد، 

و شـیری را  خرسھای پسر من ھر دو دفعه توانست  ه پرت کرد به ھدف نخورد ولی نیزهبار پسر پادشا

 کردند از پا در آورد. که حمله می

شت. پادشاه بسیار ناراحت شد و به من دلـداری داد این موجب خشم پسر پادشاه شد و پسر من را ک
 و اگر او زنده بود من نزد تو نمی آمدم.

 ولی حاال که پسر او پادشاه است من در فکر انتقام ھستم.

گویی از ته دل است، من حاضرم قاتل پسر تو را مجازات کنم. اگر با این کـار  گفت، اگر آنچه میکوروش 
 برگردانم، در مقابل چه خواھی کرد؟قصر و سرزمین تو را 

و آنچه بـرای پادشـاه مـی کـردم از  تو خواھد بود گبریاس پاسخ داد، ھر زمان که بخواھی قصر من منزل
خواسـتم بـه پسـر پادشـاه  دارم کـه مـی زیبا دختریو مھمتر از این ھا، . این به بعد برای تو خواھم کرد

مـن خواسـت کـه او را بـه قاتـل بـرادرش  زم افتـاد، دختـرم ااتفاق برای پسرکه این ایناز بدھم، ولی بعد 
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ه دختر عزیزم را به دست تو بسپارم و امیدوارم آرزوی خود را بـه افتخار دارم دست یگانندھم، من اکنون 
 . و ھمچنین تمام ارتش من در خدمت تو و خودم ھم در تمام جنگھا با تو خواھم بود.گور نبرم

 به سمت قصر گبریاس حرکت کرد. صبح روز دیگر کوروش با ارتش

روز بعد به قصر رسید و در اینجا گزنفون به شرح کامل توان دفاعی قصـر یـا در واقـع قلعـه کـه در سـطح 
 پردازد. بسیار باالیی بوده می

 گفته ھای گبریاس و میزان وفاداریه او اطمینان نداشت، با احتیاط وارد شد. درستیکوروش که ھنوز از 

به شرح رویدادھا و صبحت ھای ردو بدل شده می پردازد کـه خالصـه ای از آن بـه ایـن و سپس گزنفون 
 باشد. گونه می

گبریاس ھدیه ھایی به او تقدیم کرد و سپس دختر خود را که از نظـر قـد و قامـت و بعد از ورود کوروش، 
ای رد و گفـت، بـه نـزد کـوروش آو مرگ بـرادر سـوگوار بـود،کرد و به علت  زیبایی توجه ھمه را جلب می

ارم، تـا ھرگونـه مصـلحت پکوروش آنچه ثروت دارم در پای تـو مـی ریـزم و دختـرم را بـه دسـتت مـی سـ
درخواسـتی و دختـرم  بگیـریسـرم را پفتار کنی. در مقابل، من فقط یک تقاضا دارم کـه انتقـام ردانی یم

 .دارد از این که خون برادرش تباه نشود

 خواھد. گبریاس باور پیدا کرد، قول داد چنان کند که گبریاس می کوروش بزرگ که به درستیه گفته ھای

 دھم. پذیرم و آن را به این دختر و شوھر او می و در ادامه گفت، تمام این ثروت را می

گرانبھـای بابـل و  یچون از اینجا بروم به یکی از ھدیه ھای تو بسنده خواھم کرد که تمام گنجینـه ھـاو 
 برابـری نتوانـدکه دل من را از شوق و شـادمانی انباشـته مـی کنـد، ھدیه یک ی عالم با این گنجینه ھا

  .کرد

به کوروش بزرگ بخشیده بـود، بـا که گبریاس که در باور خود آن ھدیه با ارزش را دخترش فرض کرده بود 
 شگفتی پرسید که این ھدیه کدام است؟

 کوروش در پاسخ گفت،
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خواھند به چیـزی دسـت انـدازی کننـد، دروغ بگوینـد و عھـد  بدونه شک در دنیا ھستند افرادی که نمی
خود را بشکنند، ولی چون پیش نمی آید که کسی به این نوع افراد ثروتی زیـاد بسـپارد، یـا اختیارھـای 

کند و یا دخترانـی کـه دوسـت داشـتنی ھسـتند در اختیـار ی را به آنھا تسلیم یکامل بدھند، یا قلعه ھا
  بودند. مردمیه گوناز آنکه مردم بدانند به راستی اینھا چآنھا بگذارد، میمیرند پیش 

 را امروز تو قلعه محکم و فتح نشدنی را به من سپردی، ثروت بسیار پیش پایم ریختی،ھمه قـدرت خـود
به من تقدیم کردی، دختر نازنینی که مایه خشنودی و ستایش تو است به من واگذار نمودی، اما بـاالتر 

ن فرصت مناسبی فراھم ساختی تا به ھمه عالم بفھمانم کـه بـا وجـود ھمـه ایـن از ھمه اینھا، برای م
امکانات، از حریم خود قدمی فراتر نمی نھم، در صدد نیستم با میزبان ھا پیمان شکنی کنم، یا به خاطر 

ی حرص و ولع مال و زر به آزار و ستم دیگران بپردازم، یا دانسته و فھمیده از زیر بار عھـد خـود شـانه تھـ
 کنم.این بزرگ ترین پاداش و عزیزترین ھدیه ای است که به من بخشیدی.

بدان که من قدر این ھدیه را می دانم و تا زمانی که من عادل باشم و خبر عدالتم موجب ستایش مردم 
و در  از من باشد، ھرگز آن را فراموش نخواھم کرد و کوشش خواھم کرد که نیکی ھای زیاد به تو بکـنم.

 تر شما ھم من فردی را که سزاوار و شایسته او باشد، پیدا خواھم کرد.مورد دخ

پس از این سخن ھا کوروش بر خالف میل گبریاس که خواھان مانـدن او بـرای شـام بـود، از قلعـه خـارج 

 راه گبریاس به محل اردو بازگشتند.شد و به ھم

در خوردن و آشامیدن و اخـالق و گبریاس با دیدن ساده زیستی ، سادگی خوراک پارسی ھا، بسندگی 
 دلپسند آنھا، در ھنگام بازگشت به ستایش آنھا پرداخت.

 روز دیگر گبریاس به ھمراه سوارھای خود برای راھنمایی کوروش حرکت کردند.
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 واقعیت ھا در مورد گوبارو(گبریاس) در تاریخ به روایت شاپور شھبازی-

یک نامه بابلی را چاپ کرد که در آن از نبوکدنصـر(بخت نصـر) گفتـه شـده. از  Scheilشیل  ۱۹۱۴در سال 
در ناحیه جنوبی بابل فرمانروا بوده است، و یـا مقـام  Gubaruاین نامه بر می آید که مردی به نام گوبارو 

کـه از دسـت پادشـاه  Gobryasسرداری داشته. گزنفون در کوروش نامه از یک حاکم پیر آشوری به نـام 
. از سـوی دیگـر از ، مـی گویـدخـود بـه کـوروش پیوسـت دلخـواهه ور دردمند گشته بود و سـرانجام بـآش

 کوروش بزرگ در حمله به بابل گوبارو فرماندار گوتیوم بوده است.  فرماندهسالنامه نبونعید می دانیم که 

 

 تصویری بازسازی از بابل باستان

نتیجه گرفت کـه گوبـاروی منقـول در نامـه بـابلی، در زمـان نبوکدنصـر مـی  لب ھاشیل از تطبیق این مط
زیسته است. و باید گبریاس او را ھمان گوباروی عھد بخت نصر دانست و چنین فرض کرد که وی سالھا 

ظـر داد کـه ن ۱۹۱۵در  King... کینـگ  پارسـی پیوسـت.بعد، یعنی پس از مرگ پادشاه خود، به کوروش 
راب نیروھای ارتش بابل در زمان نبونعید را می دانسته، حدس می زده که بابلی ھـا چون گوبارو وضع خ

و به ھمین دلیل گریخته و به پادشاه پارسی پیوسـت. و  داشتتوان پایداری در برابر کوروش را نخواھند 
 Clemenکلمـن کلـی  ۱۹۲۱در  این خیانت گوبارو را عامل اصلی پیروزی کوروش بر بابلی ھـا مـی دانـد.

clay  از نداشتن فعالیت گوباروی مورد نظر در نامه بابلی در زمان نبوکدنصـر گفتـه. تامپسـونThampson 

ق.م نوشـته شـده اسـت، بـا توجـه بـه  ۵۵۶به این مورد اشاره می کند که نامه پـس از سـال  ۱۹۲۵در 
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بدون لقب مھم یاد شده. که به نظـر ایـن نامـه در زمـانی نگاشـته شـده کـه  Nergal shar usurاینکه از 
بیان کرد که اگر گوبارو در زمان نبوکدنصر ھم می زیسـته اسـت و  Hallپایان یافته بود. ھال پادشاھی او 

سردار او می بوده، می توانسته است یک پارسـی باشـد، زیـرا گروھـی فـراوان از بیگانـه ھـا در لشـکر 
ــد.  نبوکــد نصــر ــان بزرگــی  ۵۳۶نوشــت در ســال  Olmsteadامســتد خــدمت مــی کردن ــد زی ق.م نبونعی
یکـی  .)یالم را در تصرف داشتندعکلده از ھمان ابتدای کار ارگ شوش، مھمترین شھر  ھای دید(پادشاه

از برجسته ترین فرمانده ھای نبوکدنصر به نام گبرواس(گوبارو) به فرمانداری گوتیوم گمارده شد. در ایـن 
زمان وی بر نبونعید شورش کرد و به کوروش پیوست، و نبونعید تنھا به حفـظ خـداھای شـوش از طریـق 

پـا گذاشـته و بـر حـاکم  یالمـی بـه مـرز آکـدعجنگ آورھای  ۵۴۶جون  ۹بردن آنھا به بابل موفق شد. در 
 حمله می کردند. Urukوفادار اروک 

 شھبازی این نظر را در جھت کاھش اھمیت پیروزی کوروش بر بابل دانسته.

نظر دیاکونوف ھم مبنی بر اینکه گوباروی سالنامه نبونعید ھمان ایباروس، پارسی زرنگ عھـد کـوروش و 
بـا توجـه  به دلیل اختالف در نام ھـا را شھبازی ،اند یا داریوش است که ھرودوت و کتزیاس از او نام برده

 .به ریشه یابی محلی آنھا، پذیرفتنی نمی داند

 گونه نتیجه گیری کرد در نھایت می توان این

گوباروی مورد نظر در سالنامه نبونعید، ھـیچ گونـه رابطـه ای بـا نبوکدنصـر نداشـته اسـت. او فرمانـده -۱
 پارسی باستان گعوبرومی شده. کوروش بزرگ بوده است و نام او به

شور که پس از گشودن نینوا به تصرف مادھـا در آمـد، فرمانروای ماد و یا آن قسمت از آ گعوبرو در ابتدا-۲
بود. او پـس از فـتح بابـل بـه مقـام بلنـد رسـید و کارھـای بـزرگ بـه دسـت او رفـت، چنـان کـه نـام او تـا 

 نھرین زنده ماند.لروزگارھای دراز در بین 

نکته دیگر اینکه در سنگ نوشته بیستون، و با توجه به یارھای شش گانـه داریـوش بـه گعـوبرو پسـر (و  
گعـوبرو  مردونیه بر میخوریم که ھرودوت ھم از او به نام پدر زن داریوش یاد کرده. ایـن گعـوبرو را نبایـد بـا

 فرمانده کوروش یکی دانست، چون او اندکی بعد از فتح بابل درگذشت.)
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 روایت گزنفون در مورد نبرد کوروش و کرزوسه ادام--

و  )کادوسـی ھـاکادوزی(کوروش که در پی افزایش نیروھای خود بود به این موضوع پی برد که دو گـروه 
 ھستند که با آشوری ھا(بابلی ھا) مخالفند به علت آزاری که به آنھا رسانده بود. )سکاھاساس ھا(

و کوروش از ماجرای جوانی آگاه شد کـه وقتـی مـورد تمجیـد یکـی از زنھـای پادشـاه قـرار گرفـت، مـورد 
 و او را اخته کرد. قرار گرفتهخشم پادشاه 

 کوروش برای مالقات آن جوان که بعد از مرگ پدر سرزمین ھای خود را که آن سوی بابل بود را اداره می
بـا  ،که کوروش تصـمیم گرفـت بـه جـای یـک حرکـت احتیـاط آمیـزکرد، چاره ای نداشت جز عبور از بابل، 

شجاعت به سمت بابل حرکت کند تا دشمن فکر نکند که کوروش و نیروھایش به علت ترس مدتھا خود 
 را نشان نداده اند.

حدود چھار روز بعد ارتش کوروش به انتھای سرزمین گبریاس رسید و کـوروش لشـکر خـود را بـه صـورت 
بعد از مدتی توقـف و جمـع آوری غنیمـت ھـایی، مقـداری را صـرف ارتـش و بقیـه را بـا  جنگی در آورد. و

موافقت فرمانده ھای ارتش به گبریاس دادند تا پاسخی باشد به نیکی ھایی که گبریاس نسبت به آنھا 
 انجام داده بود.

 سپس ارتش کوروش به طرف بابل شد، اما بابلی ھا بیرون نیامدند.

 طرف کوروش برای پادشاه برد که اگر میخواھی بجنگی مـن حاضـرم و اگـر نمـی پس گبریاس پیامی از
 خواھی سرزمین را حفظ کنی، تسلیم شو.

بابلی ھا از طرف پادشاه پاسخ دادند که، من از کشتن پسرت پشـیمان نیسـتم، پشـیمانی مـن از ایـن 
ما در حال آماده  که د چراخواھید جنگ کنید، سی روز بعد بیایی است که چرا تو را ھم نکشتم و اگر می

 .و فرصت نبرد نداریم خود ھستیمکارھای سازی 

باشد که این پشیمانی و حسرت را با خود به گـور ببـری، زیـرا مـی بیـنم از گبریاس ھم در پاسخ گفت، 
 وقتی گرفتار سودای پشیمانی شده ای دقیقه ای راحت و آرم نیستی.
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عقب کشید و تصمیم گرفـت قلعـه ای را کـه بـرای حفاظـت  پس از آن کوروش نیروھای خود را از بابل به
بابل از باختری ھا و سکاھا بنا شده بود را بدست آورد و برای این کار به کمک ھمان جوانی کـه توسـط 

  پادشاه اخته شده بود نیاز پیدا کرد.

در حرکتـی کوروش نقشه به دست آوردن قلعه را برنامه ریزی کرد و با ھمکـاری آن جوان(گاداتـاس) کـه 
نمایشی برای مقابله با محاصره قلعـه توسـط کـوروش، چنـد بـار بـرای ظـاھر سـازی بـا ارتـش کـوروش 

 قلعه را تسلیم کند.وارد قلعه شود، در نھایت موفق شد  نبردھایی کوچک انجام دھد و توانست

داشـته  پس از سقوط قلعه، کوروش گاداتاس را از دوست ھای خود دانسته که اگر نمـی توانـد فرزنـدی
 باشد، اما اکنون دوستانی دارد که به کمک او خواھند رفت.

سپس گاداتاس به کوروش گفت که باید به سرزمین خود بازگردد، چرا کـه وقتـی پادشـاه از ھمکـاری او 
 در سقوط قلعه آگاه شود برای تنبیه، به سرزمین او حمله خواھد کرد.

بـه علـت ھمراھـی گاداتـاس بـا تصمیم گرفت ا، در ھماھنگی با بزرگ ھای ارتش و متحدھپس کوروش 
 آنھا، برای کمک به او در مقابل پادشاه به دنبال گاداتاس به طرف سرزمین او حرکت کنند.

فاصله تا سرزمین گاداتاس سه روز بود، اما پیمودن این مسیر برای ارتـش کـوروش بـه علـت بزرگـی آن، 
 کشید. ھفت روز طول میشش تا 

 که گاداتاس برود و ارتش کوروش به دنبال او حرکت خواھد کرد.پس تصمیم بر آن شد 

در این قسمت گزنفون به شرح نظم خاصی که کوروش بزرگ به لشکر داده و نحـوه برخـوردش بـا بـزرگ 
 ر پرداخت.کھای لش

گیرد، بـه ایـن صـورت کـه  از سویی دیگر از طرف یکی از افراد مھم گاداتاس بر علیه او خیانت صورت می
ن فرد دید که پادشاه نسبت به عملکردھای گاداتـاس خشـمگین اسـت، بـا پادشـاه وارد مـذاکره وقتی آ

 شد و تصمیم به کمین گاھی برای گرفتن گاداتاس گرفته شد.

 پاداش خیانت آن فرد، بدست آوردن ھمه دارایی ھای گاداتاس بود. ،و در مقابل
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از آنجـا  گاداتاس زخم برداشت، اما توانسـته و گاداتاس و افراد ھمراه او در مسیر بازگشت در دام افتاد
ر کـوروش رسـیدند، پـس تعقیـب کننـده ھـای کاز پادشاه به دنبال او بودند که به لشـ یفرار کند و ارتش

 گاداتاس تصمیم به فرار گرفتند اما عده زیادی از آنھا در درگیری از پا در آمدند.

ایـن  از کـرد، بعـد انـداختن گاداتـاس را از نزدیـک دنبـال مـیپادشاه که خود آن برنامه ریزی برای بـه دام 
 اتفاق به ناچار به یکی از شھرھا پناه برد.

یـورش  محـل پادشـاهدر این بین کادوسی ھا که از متحدھای کوروش بودند، بدونه ھماھنگی به سمت 
پـس از شـھر این عده پی بـرد، تصـمیم بـه جنـگ گرفـت،  و پراکندگی ادشاه به کم بودنبردند و وقتی پ

و  غنیمـت ھـایی بدسـت آوردهخارج شده و در جنگی با کادوسی ھا توانست فرمانـده آنھـا را کشـته و 
کشت. و بقیه کادوسی ھا فرار کردند. با رسیدن این خبر بـه کـوروش بـزرگ، او بـه یـاری ھم عده ای را 

لشـکری ھـا شـب را بـه و دیگـر کوروش آنھا شتافت و توانست آن عده را به اردو بازگرداند، سپس خود 
 پرستاری مجروح شده ھا گذراندند.

این اتفـاق را تجربـه  را فراخواند ومتحد او و کادوسی ھا نیروھای فرمانده ھای  بزرگ، کوروش پس از آن
بدونـه و حرکتـی فـردی ای دانست تا از این به بعد یک عده بدونه ھماھنگی بـا بقیـه لشـکر دسـت بـه 

 .ھماھنگی نزنند

در درگیـری صبح روز بعد کوروش به محل نبرد روز قبل رفته و کشته شده ھای نبرد را دفـن کردنـد و نیـز 
 توانستند غنیمت ھایی از آن نواحی بدست آورند.ھایی 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
160 

 

 مجسمه از کوروش، ھامبورگ

به نزد پادشاه ارسال کـرد کـه در  جارچیھاپیامی را از طریق ھمه اسیرھا را آزاد کرد و پس از آن کوروش 
اگر پادشاه حاضر شود به متحدھای کوروش و کسانی کـه بـه او آن خواستار عھدی بود که بر مبنای آن 

مـزاحم کشـت و زرع زمـین ھـای ارتـش کـوروش و متحـدھای او ھـم پیوسته اند آزار نرساند، در مقابـل 
د شـد و ایـن بـه سـود نـاکنـده اسـت نخواھزراعی تحت فرمان پادشاه که زیاد و در سراسر سـرزمین پر

 . پادشاه است که صلح را بپذیرد

 در نھایت پادشاه این پیشنھاد را پذیرفت.

توانسـت بـا اطمینـان خـاطر از آن ناحیـه بـرود، بـا  و در نتیجه با پذیرفته شدن این عھد حاال کوروش مـی
 ودند، آسیب نخواھد رساند.اطمینان از این که دیگر پادشاه به مردمی که با کوروش متحد شده ب
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در ھنگام رفتن گاداتاس تعدادی اسب و ھدیه ھایی به علت حمایت کوروش، تقدیم کرد و گالیه داشـت 
بـا پیشـنھاد او را نـابود و مالھـایش را بدسـت خواھـد آورد، پـس از اینکه بعـد از رفـتن کـوروش، پادشـاه 

 و تصمیم بر این شد که گاداتـاس در ادامـه کوروش گروھی از سربازھا را برای محافظت در آنجا گذاشته
 ند.او را ھمراھی ک ،مسیر کوروش بزرگ

 مـیمالقـات کیاکسـار بـا کـوروش شـرح بعد از آن لشکر کوروش به حدود ماد رفته و در اینجا گزنفـون از 
ن او و نـاتوان شـدن بـودکـوروش و جلـب نظـر و برتری گوید و از گله ھایی که کیاکسار از قدرتمند شدن 

گویـد و در نھایـت از اطمینـان  به او نداشته می نسبت بی توجھی دیگرانتحقیر و جز ای خود که نتیجه 
 .گوید اعتماد او میکردن داده و جلب خاطری که کوروش بزرگ به کیاکسار 

در ادامه قرار بر این شد که بزرگھای لشکر جمع شده و به مشورت بپردازند که آیا بایـد ھمـین مسـیر را 
 ده و به جنگ پایان دھند.نیروھا را مرخص کرکه تاکنون آمده بودند را ادامه دھند و یا اینکه 

گوبریـاس و متحدھای کوروش به ھمراه ھیستاسپ(به احتمال زیاد ھمان ویشتاسپ، پدر داریوش اول) 
 خواستند که کوروش بماند. نزد کوروش رفتند و میگاداتاس 

 خواست تا مشورت کنند و تصمیم بگیرند که آیـا مـی ھاو در نھایت کیاکسار از بزرگ ھای ارتش و متحد
 خواھند به مسیری که تا اینجا آمدند، ادامه دھند یا اینکه نیروھا به سرزمین ھای خود بازگردند.

کردند پرداخت و در نھایت کوروش بزرگ ھم نظـر  گزنفون به شرح نظر ھایی که بزرگھا بیان میدر اینجا 
خود را بیان کرد با چنین مفھومی که اگر نیروھای خود را مرخص کنـیم، ضـعیف خـواھیم شـد و دشـمن 
قوی. با اینکه دشمن خسارتھای زیادی دیده اما اگر فرصت یابد جای تمـام ایـن خسـارت ھـای جـانی و 
مالی را پر خواھد کرد و ما با اینجا ماندن ھم کاری از پیش نخواھیم برد، چون زمستان را در پیش داریـم 

چرا که بـا وجـود گرسـنگی و سـرما نخـواھیم توانسـت بـا  و باید در فکر پناھگاه و خوراک ھای الزم بوده
بـا مشـغول ا بتـوانیم دشمن پیکار کنیم. پس باید قلعه ھایی بدست آورده و قلعه ھایی ھـم بسـازیم تـ

 از سرزمین ھای تحت کنترل خود پاسداری کنیم.کردن دشمن به خود 

 شنیدن نظرھای کوروش، تصمیم بر آن شد تا با ھمین نقشه به پیش بروند. از بعد

 کیاکسار نیز آن را پذیرفت و تعدادی ھم قبول کردند که به ساختن قلعه بپردازند.

 و شروع به آماده سازی خود کردند. یافتهمحلی مناسب برای اردو زدن ارتش کوروش پس 
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بـه  بـا ثـروت زیـادی دیـده به دست آمد که پادشاه چون خود را در امنیت نمـی بابلدر این زمان خبری از 
سمت لیدیه رفته. دیگر احتمال جنگ بسیار قوی شده بـود پـس کـوروش بـر سـواره نظـام خـود بـیش از 

 ارابه ھای زیادی تھیه دید.پیش افزود و 

، غیر از آنچـه بـرای اھـالی تـروا گوید می کوروش برای تغییر ارابه ھای جنگی اندیشهگزنفون در اینجا از 
 از آن اسـتفاده مـیکـه تـاکنون بیشـتر آسـیایی ھـا  یا سیرن تا آن زمان معمول بوده و متفـاوت بـا آنچـه

 کردند.

 و ارابه ران را در میدان نبرد باال برد. ارابهیجاد کرد قدرت رزمی با تغییر ھایی که کوروش بزرگ در ارابه ا

که  می گیرد، او فردی بودسپس کوروش برای نفوذ به داخل نیروھای دشمن از فردی آراسپ نام کمک 
ه سـپرد بـه امانـت اوه آ نام که کـوروش او را نـزد به علت خیانتی که در امانت کرده بود در مورد زنی پانت

 .، به این معموریت فرستاده می شودتا  زمانی که ھمسر پانته آ بازگردد بود

 داستان کامل پانته آ در ادامه خواھد آمد.

اندوه فرو رفته بود چرا که دیگر در نزد دیگـر افـراد مـورد  آراسپ که مورد سرزنش کوروش قرار گرفته و در
 خنده قرار گرفته و ضعیف دانسته میشد.

ب شد تا کوروش تصمیم بگیرد از آراسپ برای نفوذ به میـان دشـمن اسـتفاده کنـد. و ھمین رویداد موج

توانست خـود را دشـمن کـوروش بیـان کـرده و بـه ھمـین بھانـه مـورد اعتمـاد  اکنون آراسپ میکه چرا 
 دشمن قرار بگیرد و به میان آنھا نفوذ کند.

را معموریـت ایـن و برای جبران اشتباه خود و آراسپ در مقابل گذشتی که کوروش نسبت به او داشت  
 پذیرفت.

با در جریان گذاشتن کـوروش وقتی که خبر خیانت آراسپ در پیوستن به اردوی دشمن به پانته آ رسید، 
 به دنبال ھمسر خود که از دوست ھای پدر پادشاه کنونی بابل که اکنون دشمن کوروش بود، فرستاد.

دانست، پانته آ تردیدی  اتاس) پادشاه کنونی را از نظر اخالقی فاسد میو از آنجا که ھمسر پانته آ(آبراد
 در پیوستن آبراداتاس به کوروش بزرگ نداشت.
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چرا که کوروش بزرگ وقتـی کـه نیروھـای مـاد پـس از پیـروزی در منطقـه ھـای مختلـف پانتـه آ را کـه در 
تقدیم کردند، اما کوروش بـزرگ آن زن توانست به زانو در آورد را به کوروش بزرگ  زیبایی ھر مردی را می

را برای ھمسر او حفظ کرد و برخالف اصرارھایی که در مـورد دیـدن آن زن بسـیار زیبـا بـه کـوروش بـزرگ 
و کوروش بزرگ در نھایت پانته آ را به دوسـت مـورد اعتمـاد  شد، ھیچ گاه حاضر نشد آن زن را ببیند می

زیبایی پانته آ تسلیم شده بود و این موجـب شـد کـه مـورد خود، آراسپ سپرد. اما آراسپ نیز در مقابل 
 سرزنش کوروش قرار بگیرد.

آبراداتاس(ھمسر پانته آ) پس از آگاه شدن از این ماجرا با حـدود دو ھـزار سـواری کـه تحـت فرمانـدھی 
 داشت به کوروش پیوست و متحد او شد.

ا اسـب ھـای زره پـوش و مجھـز بـه داس پس از آن آبراداتاس که از عالقه کوروش بزرگ به ارابه ھایی بـ
 اسبھای ارتش خود مجھز کرد.با آگاه شد. شروع به ساخت ارابه کرد و آنھا را 

ان تو برای حرکت دادن ارابه ھا، می که و پس از آن کوروش تصمیم گرفت با استفاده کردن از ھشت گاو
جـا داد و در نبردھـا چنـین بـرج  در آن رابا حدود بیست فـرد را بر ارابه ھا با کنگره ھایی بر آن برج ھایی 

 باشند.کمک بزرگی به او در پشت ارتش می توانستند ھایی 

(سرزمین ھند مورد نظر گزنفـون ممکـن اسـت در آن زمان سفیرھایی از سرزمینی که گزنفون آن را ھند

کـه بـه دنبـال نامیده به نزد کوروش آمدند و از طرف پادشاه خـود  متفاوت با سرزمین ھند امروزی باشد)
حمایت از آن گروھی در نبرد پیش رو بود که عامل ایجاد جنگ نبودند. و پادشاه ھنـد کـه پادشـاه بابـل و 

برای کمک به کوروش بزرگ و متحدھای او پول فرسـتاد و در متحدھای او را عامل جنگ ھا دانسته بود، 
 مک کند.تواند به کوروش ک در صورت نیاز باز ھم میگفت که  ی ھمراه آنپیام

و کوروش از سفیرھای ھندی خواست تا تعدادی از آنھا به سرزمین دشمن رفته به منظـور بسـتن عھـد 
دھد ویا قصد انجام داشته آگاھی یابند و سپس  با پادشاه، اما در واقع باید از آنچه که دشمن انجام می

 به نزد کوروش بازگردند.

گرفت و رقابتی که برای پیشـی گـرفتن بـین آنھـا  با ساخت و سازھایی که در ارتش کوروش شکل می
 ایجاد شده بود، ارتش کوروش برای جنگ آماده شده بود.
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با مجھز کـردن شـترھا بـه دو کمانـدار  کیاکسار ارابه و ساخته شدن با ساخت حدود صد ارابه آبراداتاس
 وز جنگ می دانستند.آمادگی برای جنگ در سطح باالیی بود و بیشتر مردم با دیدن این ارتش او را پیر

سفیرھای ھندی ھم خبر آوردند که نیروھای دشمن با فرماندھی کرزوس و جمع آوری پول ھای زیاد در 
 حال جمع آوری نیروھای نظامی مزدبگیر ھر چه بیشتری ھستند.

فرستادند نام بـرده و بـا پخـش  و سپس از سرزمین ھای زیادی که نیروھای نظامی خود را داشتند می
 باخت و جایش را به نگرانی میداد. اخبار در میان اردو، امید به پیروزی رنگ خود را داشت می شدن این

کوروش بزرگ که این نگرانی را در اردو دید، نیروھا را جمع و ترسی را که از میزان قدرت نظامی دشـمن 
ز دشـمن بـود، آنھـا را در اردو افتاده را بیان و ادامه داد که مگر شـما نبودیـد کـه وقتـی تعـداد مـا کمتـر ا

 شکست دادیم و در ادامه گزنفون از بر شمردن نیروھای نظامی خودی و دشمن از دیدگاه کوروش بزرگ
امید دادن به نیروھـا  از و توانند با پیروزی بر دشمن بدست آورند گفته و ھمه ی قدرت و منابعی که می

 .   گوید می

آوری خواربار دشمن گفته کـه مـورد پسـند نیروھـا قـرار  و در نھایت از حمله ای غافلگیرانه به محل جمع
 گرفت.

در نھایت کیاکسار با حدود یک سوم نیروھای سواره نظام خود برای دفـاع از مـاد مانـد و بقیـه ارتـش بـا 

 فرماندھی کوروش بزرگ شروع به حرکت کردند.

در این قسمت گزنفون به نوع چیدمان ارتش کوروش، جایگاه و وظیفه ھایی که ھر یک در زمان حرکت یا 
 کند. اشاره میاردو زدن دارند 

در مسیر حرکت توانستند چند فرد از نیروھای دشمن را دسـتگیر کـرده و در بـازجویی از آنھـا بـه کمبـود 
ارتش دشـمن در اطـراف آنھـا ایجـاد شـده بـود و ارتـش مواد خوراکی اشاره کردند که به علت زیاد بودن 

 دشمن با دانستن اینکه کوروش در نزدیکی آنھاست دچار افسردگی شده اند.

به فرماندھی کرزوس در ارتش دشمن و دو زیردست  ،و در ادامه در پاسخ به پرسش ھای کوروش بزرگ
 او که یکی یونانی و دیگری مادی(آراسپ) بوده اشاره کردند.

 روش با شنیدن این خبر اینگونه وانمود کرد که از خیانت آراسپ خشمگین است.و کو
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کوروش بزرگ اسیرھای دشمن را رھا کرد که خبر رسید دسته ای سـواره نظـام دشـمن بـه سـمت مـا 
 می آیند.

 بزرگ، تعدادی از ھمراه ھای خود و ھیستاسپ را با تعدادی سوار به سمت دشمن فرستاد.کوروش 

 نیروھا به آراسپ و محافظ ھای او برخورد کردند.اندکی بعد 

 بعد از برگشتن نیروھا به اردو، کوروش با دیدن آراسپ بلند شده و به استقبال او رفت.

ھمه از دیدن شادی کوروش دچار سرگردانی شدند که چـرا بـا دیـدن یـک خیانتکـار اینگونـه شـاد شـده 
 است.

آراسپ به نیروھای دشمن را برای ھمه توضیح داد سپس کوروش بزرگ واقعیت موضوع و علت پیوستن 
و گفت که این فرار ظاھری به دستور او بوده و نـه از تـرس یـا میـل بـه خیانـت داشـتن آراسـپ و اکنـون 

 آراسپ توانست کار بزرگی را با تمام خطرھایی که داشته را انجام بدھد.

 فتند.گخوشامد با آگاھی یافتن از این موضوع ھمه به آراسپ 

س گزنفون در این قسمت به بیـان دانسـته ھـایی کـه آراسـپ اکنـون بـا مقـام بـاالیی کـه در ارتـش سپ
در دشمن یافته و در صف آرایی آن نیز شرکت داشته پرداخته و از برنامه ای که کوروش برای ارتش خود 

 گوید.  گیرد می در نظر میمیدان جنگ 

مراسم، ارتش برای جنگ آماده شده، کوروش بـر اسـب نشسـت و فرمـان حرکـت  روز دیگر بعد از انجام
ردایـی ارغـوانی بـر تـن, کـاله داد، سالح و لباس ارتش به ھمانند خود کـوروش بـود، بـا زرھـی بـر تـن و 

سـوار بـر اسـبھا و ارابـه  نیزه ای از چوب محکم و شمشیری بلند به کمر آویخته خودھایی پردار بر سر و
کـرد، درخشـندگی  ش ھای محافظ بـرای آنھـا. و آنچـه کـه کـوروش را از دیگـران ویـژه مـیھایی با پوش

   شمشیر او بود.

روزی را بـه ارتـش اسـتراحت داد و در ادامـه گزنفـون بـه  سـهبعد از رسیدن به محل نبرد کـوروش بـزرگ 
درگیـر در  فرمانده ھای ارتش کوروش اشاره و بعد از پدیدار شدن ارتش دشمن به تاکتیک ھای دو طـرف

 جنگ می پردازد.

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
166 

د ارتش کرزوس که از دو سمت از ارتش کوروش بیشتر بودند، سعی کرد با پیشـروی آنھـا بـه ارتـش خـو
 برای حمله استفاده کند.از برتری خود در دو سمت بدھد تا بتواند  نیم دایره مانندحالتی 

کـرد و فرمـان  کـرزوس حرکـت مـیش تغییر خاصی به ارتش خود نداده و به سمت ارتش ودر مقابل کور
گذشت با گفتن  ارابه ھا و ارتش می میان ازھایی را به فرمانده ھا در مورد روش حمله داد و زمانی که 

 پرداخت. جمله ھایی به تشویق و روحیه دادن به ارتش خود می

خواست کـه خـود  کرد و کوروش از او آبراداتاس به عنوان فرمانده ارابه رانھا در پیشتاز نیروھا حرکت می
 را تنھا به خطر نیندازد.

 له ھـر کـدام از آن قسـمت ھـا را مشـخصنقشه حمسپس کوروش به قسمت ھای دیگر ارتش رفته و 
کرد اشاره به پایدار نگـه داشـتن سـاختارھای نظـامی دسـته ھـای  و موردھای مھمی که بیان می کرد

   .ارتش و استفاده از دسته ھای شترسوار در جلوی دشمن بود

در نھایت شکل دو ارتش به صورت مربعی در مربـع دیگـر درآمـد، بـه جـز یـک طـرف آن کـه پشـت ارتـش 
 کوروش بزرگ بود از سه طرف دیگر محاصره شدند.

و کوروش ھنوز خاموش مانده بود تا زمان مناسـب برسـد و بـا رسـیدن  سکوت بر ھمه جا حکم فرما بود
نیروھای دشمن را ھدف قـرار داد و بـا سـرعت و با یک دسته سواره نظام قسمت راست زمان مناسب 

 .سرسختی بسیار وارد صف ھای آنھا شد

دیگر فرمانده او نیز به پھلوی دیگر حملـه کـرد و دسـته  یکی از پھلوھا،به با حمله سنگین کوروش بزرگ 
شترسوارھای موجود در ارتش کـوروش توانسـتند نظـم سـواره نظـام حریـف را بـه ھـم ریختـه و از پـس 

 شترھا دیگر نیروھا و ارابه ھا به حریفی که نظم خود را از دست داده بود تاختند.
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 نقاشی از صحنه نبرد

به ھای دشمن در این زمان صحنه نبـرد را تـرک افرمان حمله داد، تعدادی از ارآبراداتاس ھم در این زمان 
گریختند. آبراداتاس بعد از شکافتن این صف به یکی از قویترین نیروھای متحد کرزوس کـه مصـری  و می

 ھا بودند رسید.

بـرای  مصری ھا سر جای خود مانده بودند، در صف ھایی به ھم فشرده با عمق زیاد که قابـل شـکافتن
آبراداتاس نبود. مقاومت مصری ھا در مقابل ارابه رانھا مجھز به داس موجب مرگ بسیاری از آنھـا شـده 

 در این ھنگام ارابه آبراداتاس سرنگون شد. بود.
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 نقاشی از صحنه نبرد

ارتش پارس ھا از شکاف ایجاد شده به وسیله ارابـه ھـا در ارتـش مصـر اسـتفاده و ھجـوم بردنـد، نبـرد 
سنگینی روی داد اما مصری ھای باقی مانده با توجه به برتری کـه در تعـداد، سـالح و سـپرھا داشـتند 

 توانستند جلوی این حمله را گرفته و ارتش پارس ھا را عقب بزنند.

و با عقب نشستن پارس ھا، برجھای قرار گرفته بر ارابه ھا شروع به تیربـاران مصـری ھـا کردنـد کـه بـا 
 آنھا نیز وادار به نبرد نزدیک شدند، نبرد به شکل بسیار سنگینی ادامه داشت. ،یرهورود نیروھای ذخ

بـرای جلـوگیری از پـیش آمـدن ارتـش مقابـل، در ھمین زمان کوروش بزرگ به آن منطقه از نبرد رسـید و 
و  ه کار را در دور زدن نیروھای مقابل دید. پس با تعدادی از نیروھای ارتـش موفـق بـه دور زدن حریـفچار

 ھجوم از پشت به آنھا شد و توانست تعداد زیادی از نیروھای رقیب را از پا در آورد.

مصری ھا وقتی متوجه ھجوم دشمن از پشت شدند با اینکه زخمی ھای زیادی داشتند، برگشتند و بـا 
 سواره نظام درگیر شدند.

از سـرنگون شـدن وقتـی  پـسگوید کـه  مصری می یسنگین و سرباز یاز نبرد ،گزنفون در این قسمت
اسب بلند شده که موجب شد  ،بزند خود را زیر پاھای اسب کوروش دید، توانست به شکم اسب ضربه

خوردند و  کمک او رفتند، ضربه میبه نیروھای ارتش کوروش فریاد بر آوردند و د. نزبو کوروش را به زمین 
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خود را  سواره نظام ھاتا اینکه یکی از  دیدند و به نیروھای دشمن فشار می آوردند زدند، فشار می می
 به کوروش رساند از اسب به زیر آمد و کوروش را سوار کرد.

 دید. طرف شکست خورده می مهکوروش پس از آنکه سوار بر اسب شد، مصری ھا را از ھ

بـه پس دستور داد که فشار بیشتری بر ارتش سنگین اسلحه مصری نیاورده و فقط از دور با تیر و زوبین 
 نبرد ادامه دھند.

از  سپس کوروش خود را به باالی یکی از برج ھا رساند و دیـد بـه جـز مصـری ھـا ھـیچ قسـمت دیگـری
 توان مقابله ندارد. دشمن

شــجاعت و دالوری ســربازھای مصــری، نظــر کــوروش بــزرگ را بــه خــود جلــب کــرد و چنــین ســربازھای 
 ن نیروھا، به نبرد پایان داد. شجاعی را سزاوار مرگ نمی دید، پس با دستور عقب کشید

سپس فردی را به نزد مصری ھا فرستاد و پیامی برای مصری ھا ارسال کرد با این مفھوم کـه آیـا شـما 
توانیـد بدونـه  و رفتند، کشته شوید و اینکه شما مـی هخواھید برای ترسوھایی که شما را رھا کرد می

 د.اینکه شرافت شما لکه دار شود جان خود را نجات دھی

دوست فردی شـوند کـه زنـدگی و تصمیم بر آن شد که مصری ھا سالح ھای خود را تحویل و از آن پس 
 را به آنھا بخشید.

و مصری ھا از کوروش خواستند که از آنھـا نخواھـد بـا کـرزوس بجنگنـد چـون ھـیچ شـکایتی از کـرزوس 
 نداشتند.

به او برای ادامه زنـدگی داد، کـه تـا گوید که کوروش به مصری ھای پیوسته  و گزنفون از شھرھایی می
 فون ھمچنان ھمان گونه تحت کنترل مصری ھا بود. نزمان گز

کرزوس پس از آنکه شکست ارتش تحت فرماندھی خود را دید بـه سـمت شـھر سـارد(پاییتخت) عقـب 
 نشینی کرد و متحدھای او جدا شده و به سمت سرزمین ھای خود رفتند.

 کرزوس، به طرف سارد حرکت کرد.کوروش بزرگ ھم به دنبال 
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وقتی ارتش کوروش به دیوارھای سارد رسیدند، به فرمان او برای عبور از دیوارھا دست به تھیه نردبانھا 
ا داشـتن بـش و متحـدھای او را وو ماشین ھایی زدند. و در این ھنگام بود که یک فرد پارسی ارتش کور

 راھنمایی کرد  یشد،از راھی که از شھر به طرف رود سرازیر مدانش 

 

 نقاشی از پیدا شدن مسیری برای ورود به شھر

و به ھمین شکل قسمتی از ارتش توانست وارد شھر شود و با رسیدن این خبر به لیدی ھـا دیوارھـای 
 شھر را رھا کردند و فرار کردند.

در جایگـاه خـود  مـهدیگر شھر فتح شده بود و صبح ھنگام کوروش بـزرگ وارد شـھر شـد و فرمـان داد ھ
  د.نبمان

کرزوس به سمت قصر خود بازگشت و کوروش بزرگ بعد از قرار دادن افـرادی بـرای حفاظـت کـرزوس بـه 
 سمت قلعه مرکزی رفت.

 

 

 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
171 

-- 

فتح شھر سارد از دیدگاه کتزیاس کمی عجیب و افسانه ای به نظر می آید بـه ایـن گونـه کـه کتزیـاس -
سردار خـود سـربازھای چـوبی سـاختند و در مقابـل دیوارھـای شـھر گوید، پارسی ھا به پیشنھاد  می

نصب کردند و این ھیکل ھای چوبی چنان موجب وحشت و پریشانی اھالی سارد گردیـد کـه خـود آنھـا 
 تسلیم شدند.

 

 

-- 

 نوشته ھای دیودور تاریخ نگار، در مورد فتح سارد نزدیک به ھرودوت بوده.-

کـه اشاره می کند بـا ایـن مفھـوم دیودور به پیامی که از طرف کوروش بزرگ برای کرزوس فرستاده شد 
، اما باید زیر فرمان ما قرار بگیری. کـرزوس مخـالف پذیرم که تو را ببخشم و فرمانروای لیدی کنم من می

 ھا باید زیرفرمان او بروند. بود و بیان کرد که کوروش و پارس

 

 

-- 

ویـد، کـوروش بعـد از بـه قـدرت گ تاریخ نگاری ھای توگوس پمپیوس در مورد فـتح سـارد مـی ژوستین از-
رسیدن، با جنگھای زیادی مواجه شد با سرزمینھایی که تا پیش از آن تحت حکومت مـاد بودنـد و اکنـون 

 از تغییر اوضاع رضایت نداشته و علیه کوروش شوریدند.

کوروش بیشتر این شورش ھا را فرونشـاند و بـه سـمت بابـل حرکـت کـرد. در آن زمـان کـرزوس پادشـاه 
لیدیه که فردی توانا و ثروتمند بود به کمـک بابـل آمـد و شکسـت خـورد، و بـه سـرزمین خـود فـرار کـرد. 

 کوروش نیز پس از رسیدگی به کارھای بابل به سمت لیدیه رفت. 
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-- 

 رویداد کوروش و کرزوس -

 

 

-- 

 گوید، وگوس پمپیوس در مورد سرگذشت کرزوس چنین میرژوستین از تاریخ نگاری ھای ت-

کرزوس در نبرد با کوروش شکست خورد و اسـیر شـد، ولـی کـوروش رفتـاری جوانمردانـه بـا او داشـت، 
 گی به او بخشید.ندکرزوس را به ھمراه یک شھر برای ادامه ز یقسمتی از دارایی ھا
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-- 

 گوید،  گونه می گزنفون در مورد سرنوشت کرزوس پس از فتح سارد به دست کوروش بزرگ این-

کرزوس پس از آنکه شھر را از دست داد به سمت قصر خود بازگشت و کـوروش بـزرگ بعـد از قـرار دادن 
افرادی برای حفاظت کرزوس به سمت قلعه مرکزی رفت.و در آنجا دید که پارسی ھا قلعه را خـوب نگـه 

کنـد، اسـلحه ھـای خـود را  اشته اند، اما قسمتی از متحدھا که گزنفون از آنھا به نام کلدانی یاد مـید
 دوند. رھا کرده و در پی غارت به این سو و آن سو می

 

 باقیمانده معبد آرتمیس در سارد از زمان لیدی باستان

کوروش بزرگ با دیدن این صحنه فرمانده ھای این نیروھا را خواسته و به آنھا گفت که از ارتـش او خـارج 
از دسـتورھای نظـم و انضـباط نداشـته، شوند و به آنھا گفت که من ھمراه خود نمی کنم آنھـایی را کـه 

 .دست به غارت اموال دیگران می زنندنظامی سرپیچی کرده و 

ر کنم، اما اکنـون ت را نسبت به دیگر کلدانی ھا که ھمراه ما نیامدند خوشبختخواستم شما  و من می
 تعجب نکنید که بعد از خروج از ارتش من، مورد حمله قویتر از خود قرار خواھید گرفت.

کـه ترسـیده و پشـیمان شـده بودنـد از کـوروش بـزرگ خواسـتند کـه آنھـا را بـه خـاطر عمـل ھا کلدانی 
 بودند ببخشد. و ھر چه را که غارت کرده بودند را پس بدھند.اشتباھی که انجام داده 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
174 

خواھیـد شـما را ببخشـم،  کوروش بزرگ پاسخ داد که من به این غنیمت ھا نیازی ندارم، ولی اگـر مـی
 باید تمام این غنیمت ھا را به افرادی بدھید که در قلعه به نگھبانی ماندند.

ر پست خود ماندند، بیشتر از دیگر سـربازھا بـوده، در ادامـه دو اگر سربازھا ببینند که پاداش آنھایی که 
 کارھا خوب پیش خواھد رفت.

گوید که در آن کرزوس از تصـمیم ھـای  سپس در این قسمت گزنفون از دیدار بین کوروش و کرزوس می
 خود بسیار پشیمان بوده.

 قسمت ھایی از گفتگوھای دو طرف به این گونه بود،

دخترھـا و مخـالف بـه بردگـی گـرفتن  ورھا، زنھا و، باارتگری و تجاوز به حقوقه مخالف غکوروش بزرگ ک
انسانھا، خرید و فروش آنھا به عنوان برده و استفاده جنسی از انسانھا به عنوان برده جنسی بـوده بـه 
کرزوس گفت، سربازھایم پس از گذراندن شجاعت ھا و خطرھای زیاد توانستند شھری را بدست آورنـد 

شھر آسیا بوده و حق دارند که اکنون حاصل زحمت ھـای خـود را  ینز بابل پربارترین یا ثروتمندترکه بعد ا
بگیرند. اما من نمی خواھم که شھر را برای غارت به آنھـا واگـذار کـنم، زیـرا شـھر خـراب خواھـد شـد و 

 بدترین انسانھا بھترین غنیمت ھا را خواھند ربود.

از را کرزوس در پاسخ گفت، من از کوروش می خواھم که شـھر را بـه تـاراج ندھـد، زن ھـا و کـودک ھـا 

بشـنوند ھـر چـه کـه در تـوان آنھـا   از زبان من راموافقت تو مردھا جدا نکند و ھمین که مردم سارد این 
به تـو بخشـیدند را  باشد، خواھند آورد و به تو خواھند بخشید، و خود مردم خواھند توانست دوباره آنچه

تا سال دیگر بدست آورند. ولی اگر شھر غارت شود با از میان رفـتن زیربنـای رشـد، منبـع ایـن ثروتھـا از 
 میان خواھد رفت. و ...

کوروش بزرگ، کرزوس را به خاطر نظرھایی که داد ستایش کرد و سپس در مورد پاسـخ پیشـگوی دلـف 
 از آپولون(یکی از خداھا) پرسید.
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 آپولون

خواست بدانـد آیـا فرزنـدی خواھـد داشـت یـا  و گزنفون به شرح کامل گفته ھای کرزوس از ابتدا که می

خیر تا زمان جنگ با کوروش و غروری که او را از ثروتھای فراوانی کـه داشـته و فریبـی کـه از بزرگنمـایی 
 چاپلوسھا از خود خورده بود که عامل جنگ او با کوروش و در نھایت این نتیجه بوده را بیان کرد. 

 آپولون درست بود وقتی گفت، خودت را بشناس. دھد که عقیده پیشگوی  کرزوس ادامه می

گیـرم، دلسـوز اکنـون تـو  گوید وقتی که خوشبختی روزھای گذشته تو را در نظـر مـی کوروش بزرگ می
گردانم و ھمچنین دوست ھا، خدمت  شوم. شنیده ام که زن و چند دختر داری، آنھا را به تو باز می می

، فقط تنھا کاری را که اجـازه مدھ ش از این داشتی به تو پس میامتیازھایی که تا پی در کنار آنکارھا و 
 نمی دھم انجام بدھی جنگ است.
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نظـر ھـای او از آن به بعد ھـم کـوروش بـزرگ، کـرزوس را بـه ھمـراه خـود در سـفرھا ھمـراه کـرد کـه از 
 .استفاده کرده و ھمچنین خیالش از او به طور کامل آسوده باشد

ا و بزرگ ھا را خواست تا در مورد تحویل گرفتن گنجینه ھـای کـرزوس و روز دیگر وقتی کوروش دوست ھ
پاداش ھا بگوید، دید که آبراداتاس در آنجا نیست و وقتی از حال او خبر گرفت به او گفتند، آبراداتـاس در 
جنگ با مصری ھا کشته شده و از نیروھـای او بـه جـز دوسـت ھـایش بقیـه گریختنـد و ھمسـرش او را 

 کند. رابه ای گذاشته و به کنار رودی(پاکتول نام) برده و او را برای خاکسپاری آماده مییافته و بر ا

 سوار و با ھزار سوار به محل مورد نظر رفت. ،کوروش بزرگ با شنیدن این خبر سریع بر اسب
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 ،هگونه بود سرنوشت کرزوس بر اساس تاریخ نگاری ھرودوت به این-

گوید و اولین باری که توانسـت سـخن بگویـد زمـانی کـه  پسر کر و گنگ کرزوس می ھرودوت از ماجرای
خواستند او را بکشند کـه آن پسـر فریـاد زد  ارتش کوروش به کرزوس برخورد و به علت نشناختن او می

 .ھالک نکنکه ای مرد، کرزوس را 

 

 نقاشی از زمان فریاد زدن پسر کرزوس

بـه پس از چھارده سال پادشـاھی، محاصـره و اسـیر شـد. کـرزوس  دھد که کرزوس ھرودوت ادامه می
. وقتـی ھیـزم ھـا را آتشـی درسـت کردنـد دستگیر شـدند وھمراه چھارده نفر دیگر از بزرگ ھای لیدی 

 ن را صدا زد.ولوآتش زدند، کرزوس فردی با نام س

، کــه پــس از شــرح ســولون قــانون گــذار و شــاعر یونــانی بــود، و ھــرودوت از دیــدار او بــا کــرزوس گفتــه 
کـه در کرزوس را نـه در قـدرت و ثـروت او  خوشبختیی بین سولون و کرزوس، در نھایت سولون گفتگوھا

 .دید که آیا در جھان فردی خوشبخت بوده یا خیر پایان کار او می

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
178 

 

 نقاشی از دیدار سولون و کرزوس

نبـودن خوشـبختی خـود گفـت کـه زد، پرسیدند، او از پایـدار  وقتی از کرزوس در مورد فردی که صدا می
 آن فرد دانسته بود. خوشبختیسولون به آن اشاره کرده بود و پایان کار ھر فرد را نشانی از 

گفته کرزوس در کوروش اثر کرد و بی درنگ فرمان بر خاموش کردن آتش داد، اما زبانه ھای آتش دیگر از 
 ی تیـرهمـک خواسـت و در ایـن ھنگـام ابرھـاکنترل خارج شده بودند، کرزوس از آپولون(یکی از خـداھا) ک

 پدیدار و چنان بارانی به باریدن گرفت که آتش را خاموش کرد.

 پردازد. و در ادامه ھرودوت به شرح گفتگوی کرزوس و کوروش بزرگ می

 این نه شھر من است که غـارت مـی ،گوید، با غارتگری ھا که در قسمتی از آن کرزوس به کوروش می
شود با مال و داریی  ربایند، اکنون من دارای چیزی نیستم و آنچه می ھای من را می شود و نه گنجینه

باشد. کوروش چاره خواست و کرزوس پاسخ داد، چون خداھا من را بنده تو کـرده انـد، ایـن  ھای تو می
ایرانـی ھـا بـر م بگـویم. و سـپس ادامـه داد کـه فھمـ وظیفه من است که آنچه را که بھتر از دیگران می

اجـازه بـدھی کـه شـھر را غـارت فھمند و اگر اکنون  که دارند، اندازه نمی فقیر و مغروری سب طبیعتح
خواھنـد  شـورشبـر علیـه تـو آنھا که بیشتر غارت کـرده انـد کنند و ثروت زیادی جمع کنند، بعد از مدتی 

را بـر دروازه ھـا قـرار بـده تـا  پاسـبانھاییگـویم انجـام بـده،  پسندی، آنچـه مـی کرد. اگر نظر من را می
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ھزینه کنند، پس آنھـا  (ژوپیتر)که باید اموال را برای خداھا دلیلبه این  ،مالھای غارت شده را پس بگیرند
 گردانند. باز میرا ھا  با میل خود مال

و بـه معبـد فرسـتاده را و در ادامه کرزوس از کوروش درخواست کرد تا زنجیرھایی که به بند در آمده بـود 
دھـد. آیـا بـرای خـدا شـرم آور بخـود را فریـب  ش کنندھایبپرسد که آیا این درست است که خدا پرست

کوروش بـا گونه شده است.  تشویق کند در حالی که نتیجه این کوروشنیست که کرزوس را به جنگ با 
 خنده ای درخواست او را پذیرفت.

 مفھوم که خـود خـدا ھـم قـدرت آن را نداشـته وکند با این  دریافت می که کرزوس از پیتونس و پاسخی
 خـود را مـیپـنجم و کـرزوس دارد تـاوان گنـاه جـد  فرار کند باشد او می سرنوشت آنچه در تواند از نمی
 .و ...  دھد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
180 

-- 

گوید که پس از  پردازد و می سرنوشت کرزوس باز ھم به گفته ھای افسانه مانند میکتزیاس در مورد -
 بـه بنـد مـیچنـد بـار فتـه و ربـرد کـه او را گ و پیروزی او، کرزوس به معبد آپولـون پنـاه مـی ورود کوروش
کنـد و ایـن توجـه آپولـون(یکی از خـداھا) بـه  دستی از غیب آمده، او را از بند رھا مـیھر بار کشند، اما 

 وقتی پی می برد که کرزوس را خداھا پشـتیبانی مـی کننـد کرزوس موجب شگفتی در کوروش شده و
ادامه زنـدگی خـود  هتا در آنجا ب برای فرمانروایی فرستاد barena)( در نھایت کوروش بزرگ او را به شھر

 بپردازد.
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 در مورد سرانجام کرزوسروایت نیکالاوس دمشقی(فیلسوف و تاریخ نگار یونانی) -

کوروش بر پادشاه لودیه ببخشید، ولی پارسی ھا آنقدر از کرزوس خشمگین بودند که خرمنـی از ھیـزم 
لودیایی دیگر به سمت خرمن بردند. مردمی که در  ۱۴منظم در پای تپه ای ایجاد کردند و او را به ھمراه 

، کوروش سـکوت کـرده دپرداختنزیادی برای کرزوس آنجا حضور داشتند با دیدن این صحنه به ناله و زاری 
 بود و امید داشت به اینکه آنھا از تصمیم خود برای سوزاندن بازگردند. 

 

 از به آتش کشیده شدن کرزوس ینقاش
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به درخواست کرزوس، پسر او را که تا پیش از این توانـایی سـخن گفـتن نداشـته و تـازه لـب بـه سـخن 
و پسر می خواست در مجـازات بـه ھمـراه پـدر  گشوده بود را به دیدن او بردند. ھر دو اشک می ریختند

برای آراییـدن گرانبھا  فراوان و باشد، که با مخالفت کرزوس روبرو شد. تعدادی از زنھا با لباس و زیورھای
 ھیزم ھای خرمن آمدند. پسر از خداھا برای نجات کرزوس کمک خواست.

را بـه آنجـا رسـاند و از ناراضـی  درست در زمانی که کرزوس از خرمن ھیزم باال می رفـت، کـاھنی خـود
 بودن خداھا از مجازات کرزوس گفت.

نھا پنداشتند که این یک نقشه می باشـد، ، آندپس از آنکه به فرمان کوروش این خبر را به نیروھا رساند
 پس خرمن را به آتش کشیدند.

روش شد، پس از کرزوس چند باری نام سولن را فریاد زد و این فریادھای کرزوس موجب اشک ریختن کو
آن برای خاموش کردن آتش شتافتند ولـی شـعله ھـا دیگـر بلنـد شـده بودنـد و آنھـا نتوانسـتند آتـش را 

 خاموش کنند.

و باد تندی داشت از باران خبری نبود، تا اینکه کرزوس به عبادت خداھا پرداخت و ابـر  با آنکه آنروز طوفان
 گرفت. سیاھی آسمان را پوشاند و باران تندی به باریدن

آتش خاموش شد و کرزوس را به نزد کـوروش بردنـد و از آن پـس آیـین آلـوده نکـردن آتـش را دوبـاره رواج 

دادند. کوروش ھم پس از پذیرفتن کرزوس درخواسـت او را بـرای فرسـتادن زنجیرھـایش بـه معبـد بـرای 
ه او بازگردانـد و بـا فھمیدن علت فریبی که خورده بود را انجام داد، سپس کوروش، خانواده کـرزوس را بـ

 دوستی که میان کوروش و کرزوس ایجاد شده بود از آن پس کوروش او را با خود ھمراه کرد.
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پردازد،  در رویدادنامه نبونعید که به بیان رویدادھای دوره فرمانروایی نبونعید و در نھایت شکست او می-
در متن اصـلی قابـل خوانـدن در منطقه ای که  ،کند اشاره می لشکرکشیتی از رویدادنامه به سمدر ق

گفتـه کـه بـا توجـه بـه زنـده  ...، بدست آوردن ثروت ھای آن و مرگ فرمانده دشمناقدام به از  ونیست 
ماندن کرزوس در دیگر تاریخ نگاری ھایی که انجام شـده، احتمـال کمـی دارد کـه بـه نبـرد لیـدی اشـاره 

 کرده باشد.

 

 رویدادنامه نبونعید

کند که بازسازی ایـن عالمـت ھـا بـر مبنـای  کارگیل با بررسی این رویدادنامه و کلمه مورد نظر بیان می
شواھد واقعی نمی باشد. و دیگر تحقیق کننده ھا به مانند اولستر و رولینگر عالیم مربوطه را خوانـده و 

 کنند که ممکن است این عالمت اشاره به اورارتو داشته باشد. بیان می

مورد این قسمت از رویداد نامه نبونعید به بیان چند مورد می پردازد، که شرح خالصه  شھبازی در شاپور

 ای از چند مورد آن شامل، 
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ھرودوت، گزنفون، کتزیاس، نیکالاوس دمشقی از گرفتار آمدن کرزوس  با چنان اطمینانی سـخن مـی -۱
بـه دسـت پارسـی ھـا، از  سـارد)(سـاردیسگویند که نمی توان پذیرفت، پادشاه لودیه در ھنگام افتادن 

 میان رفته باشد.

ھرودوت و کتزیاس در سخن از روزگار کمبوجیه پسر کوروش، از کرزوس چنان یاد می کنند کـه نشـان -۲
 می دھد وی تا ھنگام پادشاھی کمبوجیه زنده بوده است.

مانع تعقیب شدن او بـه جنگ پتریا(به علت عقب نشینی کرزوس به پایتخت و اطمینان از اینکه سرما -۳
در میانـه پـاییز رخ  )برای حدود پنج ماه بعد فراخوانده بـودوسیله کوروش خواھد شد و متحدھای خود را 

داده است و لشکرکشی کوروش به سوی لودیه را می توان در پایان تابستان یا آغاز پـاییز تخمـین زد، و 
که در رویدادنامه آمده است می باشد و نشان می یعنی میانه بھار -این نزدیک به شش ماه دیرتر از ایار

 دھد که سرزمینی که کوروش برای فتح آن رفت، به نظر لودیه نبوده است.

 ھمه در مورد حرف ھایی که از سرزمین مورد نظر در رویدادنامه باقی مانده، ھم نظر نیستند و ...-۴
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سال پیش از میالد تخمین می  ۵۰۰شدن آن را در حدود پیکر نگاری یونانی بر روی کوزه ای که ساخته -
 زنند.

 

 کرزوس در ھنگام خودکشی

بر تختی با شکوه نشسـته، و ایـن تخـت را بـر  کهدر این تصویر پادشاه را می بینیم با باالپوش شاھانه  
در در یـک دسـت چوبدسـتی پادشـاھی و روی ھیزم ھای منظمی قرار داده اند، در حـالی کـه پادشـاه 

دارد که ماده درون آن را بر روی آتش یا خاک می پاشـد و  (به نظر پیاله می قربانی)ت دیگر پیاله ایدس
در مقابل او مرد دیگری خم شده و با وسایلی که در دست دارد به نظر در حـال پاشـیدن آب مقـدس بـر 

  توده ھیزم می باشد که نام او را یواومس نوشته اند. 

، پادشاه را بر تخت پادشاھی و چوبدسـت پادشـاھی را در دسـت او نشـان مـی دھـد کهدر این تصویر 
نشانی بر این می باشد که کرزوس در ھنگام آتش گرفتن خـرمن ھنـوز پادشـاه بـوده و ایـن عمـل او در 

رسـم ھـای مربـوط بـه آن با واقع یک خودکشی بوده که کرزوس پیش از دستگیر شدن قصد انجام آن را 
 دکشی او را می توان در شکست خوردن او و سقوط پایتخت دانست. داشته و علت خو
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که در ادامه ممکن است به علت بارندگی یا به موقع رسـیدن کـوروش بـه صـحنه و دسـتور بـه خـاموش 
 کردن آتش، کرزوس جان سالم به در برده باشد.

 داشته.نشان از اقدام به خودکشی کرزوس ھم  یونان باستانو شعرھای به جا مانده از 
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 و نقد تاریخ نگاری ھرودوت رزوسنتیجه گیری در مورد مرگ ک-

 

 کرزوسنقاشی از 

نقدی که در این قسمت به گفته ھرودوت وارد می باشد به این صورت بوده کـه کـوروش نمـی توانسـته 
اعتقادھـای پارسـی دستور به برپا ساختن آتش برای مجازات کرزوس بدھد به این علت که با توجـه بـه 

ھای باستان، آتش مقدس شمرده شده و به جز موارد خاص نمی توان در اینگونـه مـوارد از آن اسـتفاده 
و نـیکالاوس در   دانسـته البته ھرودوت خود نیز این مورد را می(کرد چون موجب آلودگی آتش می شده

و ایـن نیروھـای خشـمگین از توضیح این مورد می گوید بر آتش بردن کرزوس بـه دسـتور کـوروش نبـوده 

کرزوس بودند که عقدیه ھای پارسی را فراموش کرده بودند و برخالف خواست کوروش دست بـه چنـین 
اقدامی زدند و زمانی که از فریادھای کرزوس که فردی را نـام مـی بـرد، اشـک از چشـم ھـای کـوروش 

کـه موفـق شی آتش داشـتند آن نیروھا از این کار خود پشیمان شدند و سعی در خاموپس جاری شد، 
که آتـش را  بارانی با توجه به عبادت ھای کرزوس برای خداھا شروع به باریدن گرفت و در نھایتنشدند 

و ھمچنین کوروش فردی نبوده که دشمن ھای خود را به اینگونه مجازات کند در حالی که  )خاموش کرد
به طور معمول به دشمن ھای خود آزادی می بخشید، تا از این طریق بتواند بخشـندگی خـود را نشـان 

 داده و نام نیکی از خود به یادگار بگذارد.

اشـاره بـه مـرگ کـرزوس دارد، مـی تـوان ایـن گونـه با کنار ھم گذاشتن تاریخ نگاری ھا و دیگر موارد که 
نتیجــه گیــری کــرد کــه کــرزوس پــس از آنکــه شکســت را پــذیرفت بــرای مــرگ شــرافتمندانه تصــمیم بــه 

 خودکشی گرفت از طریق خودسوزی که کوروش توانسته به موقع از خودکشی او جلوگیری کند.
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 نتیجه گیری شاپور شھبازی در مورد سرانجام کرزوس-

 بر توده آتش فرمان نداد. (لیدی)وش ھرگز به نھادن پادشاه لودیهکور-۱

کرزوس که دیگر امید خود را از دست داده بود تصمیم به خودکشی(خودسـوزی) گرفـت تـا بـه دسـت -۲
 ھم آورد خود نیفتد.

(کــه در روایــت  barenaو در مــورد شــھر کــوروش و پارســی ھــا کــرزوس را از خودکشــی بازداشــتند، -۳
روش پس از پیروزی بر کرزوس، این شھر را برای فرمانروایی به کرزوس بخشـید) بایـد گفـت کتزیاس، کو

 که احتمال دارد درست باشد، و ممکن ھم ھست آن را ساخته باشند.

در ادامه شاپور شھبازی از پژوھشگرانی نام می برد که بـه نظـر آنھـا کـوروش پادشـاه لودیـه را از مـرگ 
 داوطلبانه رھایی بخشید.

Curtius کورتیوس ،Bury بوری ،Edwards ادواردز ،Farnel فرنل ،How and Wells  ھو و ولز وسایکس ھم
 د.ییه را از مرگ داوطلبانه رھایی بخشودمعتقدند که کوروش پادشاه ل
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 ویل دورانت در مورد تاریخ لیدی و سرانجام کرزوس-

آسیای صغیر روی کار آمـد تـا جـایی کـه میـراث بقایـای در اواخر قرن نھم قبل از میالد، قدرت جدیدی در 
تمدن به آن رسید و عنوان پل فرھنگی میـان لیـدی و یونـان را پیـدا کـرد. افسـانه ای کـه بـه وسـیله آن 

خ نگارھـای کنجکـاو توضـیح یفریگیایی ھا می کوشیدند اساس پیدایش دولت و حکومت خود را برای تـار
ادی، طلوع و غروب ملتھا را نشان می دھـد. ... فریگیـایی ھـا از ، داستانی است که، به صورت نمدھند

اروپا به آسیا راه یافتند و در محل آنکارا برای خود پـایتختی سـاختند، و تـا مـدتی، بـرای تسـلط بـر خـاور 
نزدیک، با آشور و مصر رقابـت مـی کردنـد. ... از مـردم بـومی محلـی کـه در آن فـرود آمـده بودنـد عـادت 

بعضـی از رسـم ھـا و شـعایر شـرابخواری الھه از طریق فحشای مقدس را پذیرفتند، ... خدمتگذاری به ا
فراوان و ھرزگی که در جشنھای کارناوال رومی وجود داشت از ھمان آداب مردم فریگیا اخذ شده بود. و 

گوگس با طلوع دولت جدید لیدیا تسلط فریگیایی ھا بر آسیای صغیر تمام شد. ... برپا کننده دولت لیدیا 
بود، که شـھر سـاردیس را پایتخـت سـلطنت خـود قـرار داد. ... کـرزوس جانشـین وی لیـدیا را آن انـدازه 
وسعت داد که تا حدود تمام آسیای صغیر را شامل می شد، ... بر ضد کشور پارس به کنکاش پرداخت، 

ت) مـی ھمـان مـورخ(ھرودو و چیزی نگذشت که ارتش کوروش را پشت دروازه ھای شھر خویش یافت.

گوید که علت شکست کرزوس آن بود که از تن شـترھای سـواران پارسـی بـویی بـر مـی خواسـت کـه 
اسب ھای لیدیایی ھا به آن عادت نداشتند و سواران خود را از میدانھای جنگ بیـرون مـی بردنـد، و بـه 

 این ترتیب بود که شھر ساردیس به تصرف پارسی ھا در آمد. 

وس فرمــان داد تــا تلــی از ھیــزم فــراھم ســازند و خــود وی، زن ھــا و مطــابق روایــت ھــای قــدیمی، کــرز
ــه  ــد، او ب ــرار گرفتن ــر آن ق ــان شــھروندان ب ــده از می ــده مان ــای زن ــوان ھ ــرین ج ــایش، و شــریف ت دخترھ
خصیھا(خواجگان حرمسرا)ی خود فرمان داد تا ھیزم را آتش بزننـد و او و دیگـران را بـا ھـم بسـوزانند. در 

و  به یاد سـخن سـولون افتـاد و بـر نـادانی و کـوردلی خـویش افسـوس خـورد آخرین لحظه ھای زندگی
خداھا را مالمت کرد کـه آن ھمـه قربانیھـای او را گرفتـه و بـدبختی و فنـا را، در پـاداش، نصـیب او کـرده 
بودند. اگر گفته ھرودوت را باور کنیم، کوروش را بر وی رحمت آمـد و فرمـود تـا آتـش را خـاموش کننـد، و 

 ا با خود به ایران برد و او را از رایزنھای نزدیک و مورد اعتماد خویش ساخت.کرزوس ر
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   آراسپماجرای پانته آ، آبراداتاس، کوروش بزرگ و -

مادھا بنا بر رسم ھایی که در بسیاری نقاط جریان داشـت، زنـی از  ،در اولین نبرد بزرگ و پس از پیروزی
پـیش از آن بـه عقـد آبراداتـاس در سرزمین شوش به نام پانته آ را که از زیبایی مثل و مانندی نداشت و 

اردو را تـرک کـرده و او داده شـده بـود بـه  کـهآبراداتاس برای انجام معمـوریتی زمانی که آمده بود، ولی 
 بـه عنـوانکه دیگر سرپرستی نداشت را این زن مادھا پس از پیروزی ، یش ھمسر خود بماندنتوانست پ

بـا خیمـه ای برگزیـده بـرای کـوروش بـه ھمـراه نوازنـده ھـایی  و مـادی ھـا او را دست آوردندبه غنیمت 
درخواست یکی از نیروھا که عالقـه منـد بـه موسـیقی بـود یـک  در پاسخ به، که کوروش بزرگ گذاشتند

 .نوازنده را به درخواست او به نزدش فرستاد

اخـالق و امـا با اینکه آن زن زیبا به عنوان یک غنیمت یا پاداش پیـروزی بـه دسـت کـوروش رسـیده بـود، 
گی بـر آنھـا چیـره و  که در چنین زمانی بی اراده ھا انساناز جوانمردی کوروش بزرگ، برخالف بسیاری 

، و تصمیم گرفت که از آن زن در زمـان نبـودن نکردشود، آن زن را قبول  بر آنھا حکم فرما می یبی اخالق
ھـای قـدیمی و قابـل اعتمـاد  ھمسرش، تا زمان بازگشت او نگھداری کند، پس او را به یکی از دوسـت

 سپرد.به امانت خود که آراسپ نام داشت 

 

 بی جان پانته آ و ھمسرش آبراداتاسنقاشی از پیکرھای 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
191 

ببینـی تـا بـه را آراسپ پذیرفت که از او نگھداری کند، اما به کـوروش بـزرگ گفـت الزم اسـت کـه آن زن 
و برای کوروش از گردن و بازوی بلورین آن زن گفت وقتی که  او پی ببریو بی مانند بودن زیبایی  ،اصالت

 .در ھنگام شیون و بر سر کوفتن پدیدار گشت

این زن در ایـن سـطح مـی باشـد، دیـدار او بـرای شایستگی کوروش بزرگ پاسخ داد اکنون که زیبایی و 
زیرا می ترسم با وقت کم و کارھای بسیاری که بر عھـده دارم اگـر مالقـاتی دسـت  .من مشکل تر شد

 دھد، ھوای تکرار دیدارش مرا از دیگر کارھایم باز دارد و کارھایم برجا بماند.

مـانعی بـرای  را قدرت زیبـایی زنھـاپس بحثی میان آراسپ و کوروش ایجاد شد به این گونه که، آراسپ 
اختیـاری مـی دانسـت و برای مـرد  بی تفاوتی مرد نسبت به دیگر کارھایش ندانسته و اینگونه تمایل را

 و مثالھایی زد. ، عاشق نخواھد شدخود را به زنی ببازدگفت اگر فردی نخواھد 

پاسخ داد که اگر عشق ارادی می باشد، چگونه وقتی می خواھند ترک آن کنند چنین روش بزرگ اما کو
قدرتی ندارند؟ چه بسیارند آنھا که اسیر و دلداده شدند، حال آنکه قبل از این که به دام عشـق اسـیر و 

دل داده در  و گفت عاشق ھـای سرگردان شوند، ذات آنھا از اسارت نفرت دارد و در ادامه مثال ھایی زد
دست محبوب خود اسیر و ناتوان باقی می مانند و شیفته کرشمه ھا، میل و ھوس ھـای محبـوب خـود 

 .می شوند و ... 

ولی آراسپ این را قبول نداشت و پاسخ ھایی داد که در قسمتی از آن بیان کـرد کـه ایـن انسـان ھـای 
و دچـار شکسـت ضعیف ھستند که چون مغلوب نفس شھوانی خود می شوند و در پنجه شھوت اسیر 

 می گردند، آنگاه عشق و زیبایی را متھم می سازند و ... و اکنون میبینی مـن کـه ایـن زن را بـه چشـم
خود دیدم و در نظر بسیار زیبا و برازنده آمد، ولی تو خود میبینی که اکنون سوار بر اسب خویش در اینجا 

 حاضر ھستم بدون اینکه در کارھای خود سستی یا انحرافی داشته  باشم.

و کوروش در پاسخ گفت، ممکن است که تو قبل از آن مھلتی که عشق بـر وجـودت تسـلط یابـد خـود را 
به ھمان گونه که اثر آتش آنی نبوده، به ھمین خاطر من حاضر نیستم با دست خـود آن اشی رھانیده ب

 را لمس کنم تا مانند چوب مشتعل شوم، و ... .

و در انتھای بحث آراسپ اشاره کرد که ای کوروش، خاطرت آسوده باشد، اگـر مـن مـدت ھـا در زیبـایی 
و قـدرت مـن خـارج باشـد. و کـوروش ھـم از او خیره شوم باز دست بـه کـاری نخـواھم زد کـه از تسـلط 

 زن نگه داری کند، و سپس دو سوار از یکدیگر جدا شدند.آن خواست که از 
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 ، آراسپ عاشق پانته آ شد و نتوانست خودداری کند.زمانی از آن بحث بعد از گذشت مدت

ولی پانته آ که دوستدار ھمسـر خـود بـود بـا ایـن آراسپ روبرو شد،  پیشنھاد معاشرتتا اینکه پانته آ با 
دلخـوری  (کوروش و آراسـپ)و برخالف میلش کـه نمـی خواسـت بـین دو دوسـتپیشنھاد مخالفت کرد 

پرده از این راز بر نداشت، ولی آراسپ که خشمش از مقاومت آن زن شعله ور شـده بـود او  ایجاد شود،
به اجبار کام دل از او خواھد ستاند. زن که وضع را چنین  را تھدید کرد که اگر تن به این درخواست ندھد،

 مجبور شد آن را به اطالع کوروش برساند. دید،

چـه  اکنـون خود را در مقابل عشق رویین تن می دانسـتکه او  ،کوروش نیز به سرزنش آراسپ پرداخت
ن پاکدامنی چـون او تجـاوز ه بود و برای او پیام فرستاد که مبادا به اجبار به زشد و بیچاره که مغلوب شد

 کنی.

کوروش بزرگ وقتی دید آراسپ دیگر نزد دیگران ضعیف و سست شمرده شده و و در مالقات با آراسپ، 
و اکنـون قصـد گیرد تصمیم گرفت تا آراسپ را به بھانه خیانتی که بـه کـوروش کـرده  مورد خنده قرار می

 تا بتواند در بین آنھا نفوذ کرده. به سمت نیروھای حریف بفرستدفرار از دست او را دارد 

 آراسپ نیز این را پذیرفت.

به دنبـال با در جریان قرار دادن کوروش پانته آ نیز که از جدا شدن یکی از دوستھای کوروش ناراحت بود، 

دانست آبراداتاس که اکنون یکی از متحدھای پادشاه در ارتش مقابـل اسـت  ھمسر خود فرستاد و می
از بی اخالقی پادشاه که سعی در دور کردن آن با دانستن بزرگواری که کوروش به آنھا کرده و ھمچنین 

   دو از ھم داشته، به کوروش خواھد پیوست.

موضـوع بـا حـدود دو ھـزار سـوار بـه  و به ھمین شکل نیز شد و آبراداتاس بعـد از اطمینـان یـافتن از ایـن
 سمت کوروش آمد.

آبراداتاس وقتی در جریـان اخـالق، مھربـانی و خـودداری کـوروش نسـبت بـه ھمسـرش قـرار گرفـت بـه 
 کوروش پیوست.

و با درخواستی که از کـوروش داشـت به تھیه ارابه ھای جنگی پرداخت و سپس در آماده سازی نیروھا 
ھا را که در میدان نبرد در مقابل قلب دشمن قرار می گرفتند بـه عھـده  توانست فرماندھی مرکزی ارابه

 بگیرد.
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 نقاشی از آبراداتاس

اداتـاس پیش از شروع نبرد و در زمان وداع، پانته آ لباس رزمی را که با فـروش جواھرھـای خـود بـرای آبر

کـه بـه بـاور مـن بایـد بـرای آماده کرده بود به او داد و از میـزان دلبسـتگی خـود بـه او گفـت و ادامـه داد 
کوروش با ارزش باشیم، وقتی که من اسیر و از آن او شدم، نه فقط او نخواست مرا برده خـود بدانـد، یـا 
من را با شرایط شرم آوری آزاد کند، بلکه مـن را بـرای تـو نگھـداری کـرد، مثـل اینکـه زن بـرادر او باشـم. 

دادم که اگـر اجـازه بدھـد تـو را بخـواھم تـا بیـایی، ی موقتی ھم که آراسپ فرار کرد، من به کوروش پیا
 برای او متحدی باوفاتر و بھتر از آراسپ باشی.

  .آبراداتاس سوار بر ارابه جنگی خود لحظه به لحظه از پانته آ دورتر شدپس از بدرودی اندوھگین، و 

یاران من، پشـت سـر مـن «با فریاد بر عھده داشت آبراداتاس نبرد بزرگ که فرماندھی ارابه رانھا را و در 
 درگیـری ادامـه نبـرد بـا درنبرد را شروع کرد و پس از بـاز کـردن مسـیری در میـان دشـمن » ھجوم آورید

 .جان خود را از دست داد و در نھایت ارابه اش واژگون سنگینی که با ارتش مصر داشت،

 او رساند.وقتی کوروش در جریان مرگ آبراداتاس قرار گرفت سریع خود را به 
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 نقاشی از مرگ آبراداتاس

پانته آ نیز پس از یافتن ھمسرش در میـدان نبـرد، بـا ارابـه ای او را بـه کنـار رودی پـاکتول نـام بـرده و در 
حالی که خدمتکارھا در یکی از تپه ھای نزدیک آن در حال کندن قبر بودند، او سر آبراداتـاس را روی زانـو 

 تنش پوشانده بود. گرفته و بھترین لباس او را به

بـا درد و انـدوه فـراوان گفـت، با اشک ھای حلقـه زده بـر چشـم ھـایش این صحنه  نکوروش پس از دید
  را گذاشتی و در گذشتی. افسوس ای دوست خوب و باوفا، ما

کـوروش از سـاخت آرامگـاھی بـرای آبراداتـاس  ،شـود سپس گفتگویی میان پانته آ و کوروش انجام می
قـرار  به خواسته خود پانته آ بـرای او و فردی را گوید که از این پس تنھا نخواھد بود آ می و به پانتهگفته 

 و باشد.اراھنمای  دکه به ھر کجا که خواست برو ددھ می

کوروش که بسیار ناراحت بود از پانته آ دور شد تـا او را در ایـن آخـرین زمانھـا بـا ھمسـرش تنھـا بگـذارد. 
 بقیه  را به بھانه سوگواری برای ھمسرش دور کرد. پانته آ نیز به جز دایه اش

گفت و دایه ھر چه سعی کرد او را از خودکشی بـاز دارد،  خواسته خود برای مرگسپس به دایه اش از 
 نتوانست.
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 قبل به ھمراه داشت، کشیده و ضربه ای به خود زد.از پانته آ خنجری را که 

ھم خنجر کشـیده و  ھاخدمتکارشده بود و  دیگر دیربه سرعت بازگشت اما  رسید وقتی خبر به کوروش
 خودکشی کرده بودند.

 ، دن این رویدادھا بسیار دردناک شدکوروش با دی

 

 نقاشی از پانته آ، آبراداتاس و کوروش

و آرامگاھی بزرگ برای آنھا  ه شدمراسم دفن باشکوھی برای پانته آ و آبراداتاس گرفتزیر نظر کوروش و 

 ساختند. خدمتکارھایی که خودکشی کرده بودند و 

این بنا که به یادگار آن دو ھمسر وفادار و خدمتکارھای آنھا به دست کـوروش گزنفون در ادامه می گوید 
 ساخته شد ھنوز برپا است و بر ستونی نام آن زن و شوھر نگاشته شده.
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 پس از فتح سارد-

 

 

-- 

 که مرزھای ھخامنشی تا مستعمره ھای یونان رسیده.گوید  ھرودوت پس از فتح لیدی می-

پـردازد، و  تـاریخی آنھـا در منطقـه مـیاکنـدگی و زبـان ھـای رقوم ھای یونانی، نحوه پ به بیانو سپس 
اشاره دارد به این مورد که بین آنھا اتحادی نبـوده و ھـر یـک اتحادھـایی کـوچکتر تشـکیل داده و بـا ھـم 

 کردند. رقابت می

ی پیش کوروش فرستاده و درخواسـت داشـتند کـه یاھنماینده  تعدادی از یونانی ھا و یونانی نشین ھا 
برخورد کند، یعنی دخالتی در کارھای داخلی آنھـا نداشـته  (کرزوس)کرسوسکوروش با آنھا نیز ھمانند 

 به آنھا نیز بدھد. ،باشد و امتیازھایی که پادشاه لیدی داده

در پاسـخ بـه آنھـا پس از آنکه با دقـت بـه حـرف ھـای آنھـا گـوش کـرد، بزرگ  گوید کوروش ھرودوت می
در کنار دریا قدم میزد، چشمش به ماھی ھـا افتـاد و شـروع بـه نـی  نی زنیکه وقتی گفت، داستانی 

کی بیاینـد ولـی وقتیکـه شـخسـمت نـی پـیش او بـه صدای زنی کرد به خیال اینکه ماھی ھا به ھوای 
ھی به چنگ آورد و به ساحل کشید، مـاھی ای گرفته و مقدار زیادی موربوده ت فھمید امید او بی نتیجه

ھا شروع به جستن و رقصیدن کردند ولـی نـی زن گفـت، اکنـون دیگـر رقـص شـما فایـده ای نـدارد زیـرا 
 وقتیکه من برای شما نی میزدم نخواسته بودید برقصید.

به وسـیله نماینـده ھـایی کـه ، وقتی که کوروش ده که آنھا باید قبل از فتح ساردمفھوم این گفته این بو
وس قیـام مـی کردنـد، نـه زپذیرفتنـد و بـر علیـه کـر می بود، کردهاز آنھا درخواست اتحاد و فرستاده بود 

 .اکنون که وقتی کار به پایان رسیده اظھار فرمانبرداری کنند

دیگران داشتند، قرار داد کرزوس عملکردی متفاوت از که  (میلت ھا)کوروش بزرگ فقط با قسمتی از آنھا
 را تجدید کرد.
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سپس نماینده ھایی که پاسخ مورد نظر خود را دریافت نکرده بودند به سرزمین ھـای خـود بازگشـتند و 
 سپس در نقطه ای جمع شده تا در مقابل کوروش متحد شوند.

 در نھایت تصمیم بر آن شد تا نماینده ای به اسپارت فرستاده برای کمک گرفتن.

 اسپارت ھا نیز نماینده ای به لیدی، پیش کوروش فرستادند، 

ممکـن نبـود  کـه مره نشین ھای یونانی، چـراعو آن نماینده گفت، پرھیز کنید از آسیب رساندن به مست
 اسپارت ھا به چنین کاری رضایت دھند.

ی خود در مورد ای یونانگفته ھای نماینده اسپارتی برای پارسی ھا عجیب بود، پس کوروش از ھمراه ھ
از مردی کـه  من پرسید، و پس از شنیدن پاسخ رو به نماینده یونانی کرده و گفت، و تعداد افراد آنھا آنھا

یـا  سوگند یکـدیگر را فریـب دھنـدیا شوند تا با پیمان قسم  جمع می مانده، در میدان در شھرھای خود
زنده ماندم اسپارتی ھا آنقدر ھا گرفتاری شخصی که در مورد  ھیچ گونه نگرانی ندارم. اگر دروغ بگویند،

آن صحبت کنند خواھند داشت بدون آنکه فرصت داشـته باشـند در مـورد دیگـر یونـانی ھـا وقتـی صـرف 
 کنند.

مـی توانـد اشـاره بـه محـل ھـایی باشـد کـه یونـانی ھـا در از دیـد ھـرودوت مفھوم پیام کـوروش بـزرگ 
پیـام دیگـری کـه جـدا از برداشـت  پردازنـد و و بـه خریـدو فـروش مـی شھرھای خود در آنجا جمع شـده

کـه در ظـاھر تواند اشاره بـه نـوع حکومـت آنھـا بـوده باشـد  میھرودوت از این پاسخ می توان داشت، 
ساختارش را از ھمین فریبکاری و دروغ ھای محل دادوستد مورد نظر ھرودوت گرفته باشد به این شکل 

کردنـد،  فراد با سخن رانی ھای خود عقیده ھای خود را به مردم تزریق مـیکه در محلی جمع شده و ا
 یاد کـرد، با تبلیغاتعوام یا ھمان فریب  ابتدایی(دولت مردمی) توان از آن به یک نوع دموکراسی که می

که امروزه از فردی به نام کلعیستنس یاد می شود، به عنوان یکی از اشـراف آتـن باسـتان کـه در سـال 
کـه کـوروش  فراھم کـرد،امروزی پیش از میالد با اصالح قوانین آتن زمینه را برای دموکراسی  ۵۰۸حدود 

کلعیسـتنس  ۵۰۸ا ی ۵۰۷ی آن پیش از اصالح قوانین سال که زمینه ھاحکومت دادوستد و بزرگ این نوع 
 نپسندید.در دیگر سرزمین ھا را دخالت ھای اسپارتی ھا ھمچنین و شکل گرفته بود 
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 تاریخ نگاری گزنفون در مورد پس از فتح سارد -

زمانی که ارتش کوروش بزرگ در سارد در حال ساخت ماشین ھایی بودند، بـرای فـتح قلعـه ھـایی کـه 
ھنوز تسلیم نشده بودند، نماینده ھایی از طرف مردمـی کـه گزنفـون آنھـا را کـاری ھـا بیـان کـرده، نـزد 

وروش کمـک اختالفی که آنھا را به دو دسته تقسیم کرده بود و ھر یک از کـ به علتکوروش بزرگ آمدند 
 خواستند.

نام را کـه در ھنـر جنـگ و گفتگـو سـطح بـاالیی داشـت را بـا  (آدوسیوس)یوسزکوروش بزرگ، فردی آدو
 ارتشی برای کمک به آنھا فرستاد.

آدوسیوس با آگاھی یافتن از اختالف دو طرف، در ابتدا با دادن وعده پشـتیبانی بـه ھـر یـک از دو طـرف، 
آدوسیوس با بیان اینکه اندیشه بدی ندارد و بـرای کمـک آمـده، توانسـت به دست آورد، و را اعتماد آنھا 

 اجازه ورود ارتش را به قلعه ھای ھر دو طرف بگیرد.

سپس ھر دو طرف نمایندھایی نزد او فرستادند و وقتی نماینده ھای ھر یک از طرف ھای درگیر نماینده 
که آدوسیوس به آنھا گفت، من به شما گفـتم گمان کردند که آدوسیوس آنھا را فریب داده، دیگر را دید، 

 که به شھرھای شما وارد شوم بدونه آنکه اندیشه بدی داشته باشـم و بـرای کمـک آمـده ام. اگـر مـی
اما با ایجاد آرامـش  خواستم به یکی از شما کمک کنم در نھایت به ضرر شما بوده و شھر خراب میشد.

ی و کارھای خود پرداخته. آیا این برای شما بھتـر نیسـت توانید با خیال راحت به کشاورز می ،بین شما
که با یکدیگر دوست بوده، زمین ھای کشاورزی خود را آمـاده و ھـر یـک اسـیرھای طـرف مقابـل را پـس 

 دھد. ھر گاه اگر فردی بخواھد برخالف  این روش رفتار کند، کوروش و ما دشمن ھای او خواھیم بود.

 زمان، آرامش کامل پیدا شد. از آن پسو به این گونه بود که 

و آدوسیوس که در پاسخ پیام کوروش در مورد فرستادن نیروھای کمکی گفت، اکنون ارتش خـود را ھـم 
 ند.ندپادگانی برای نگھبانی در آن ماتعدادی در نیاز ندارم. سپس ارتش را از شھرھا بیرون برده و فقط 
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ه نـزد کـوروش او خواسـتند کـه بمانـد و بـا رفـتن بـسپس اھالی کاری وقتی از رفتن او با خبـر شـدند از 
 بزرگ، درخواست کردند که او را فرمانروای کاریھا کند.

آدوسیوس پس از بازگشت، به فرمان کوروش بزرگ با نیروھای خود به کمک ھیستاسپ(به احتمال زیاد 
 شد.رفته که در نھایت پادشاه فریگیه تسلیم  )فریگیهفریژی(فتح  ھمان ویشتاسپ)، برای

 و ارتش بعد از به جا گذاشتن نیروھایی از آنجا خارج شدند.

گوید که کـرزوس  ھمراه شدن کرزوس با کوروش بزرگ پرداخته و از فھرستی میبیان سپس گزنفون به 
از وسیله ھای گرانبھا که ھمراه داشتند برداشته و به کوروش داد و گفت با این فھرسـت میـزان امانـت 

 خواھی دانست.داری نیروھای خود را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
200 

-- 

 رویدادھای پس از خروج کوروش از لیدی-

 

 

-- 

 لیدی پس از خروج کوروش از رویدادھایتاریخ نگاری ھرودوت در مورد -

پس کوروش برای رسیدگی به شرق، اداره آن شھر را به یک فرد پارسی به نام تابالوس سپرد و فـردی 
برای جمع آوری خزینه ھا قرار داد و شـھر را بـه خـود مـردم واگـذار که اھل لیدی بوده به نام پاکتیاس را 

کرد تا مانع از تحقیر مردم سارد پس از شکست شده باشد و سپس به ھمراه کرزوس به سمت شرق 
 حرکت کرد.

اما پاکتیاس به این بخشندگی کوروش پشت کرده و پـس از خـروج کـوروش ادعـای اسـتقالل کـرده و بـا 
ینه ھای کرزوس را در اختیار داشت، توانست ارتشی فراھم کند و سپس به سـمت توجه به  اینکه گنج

 فرمانده پارسی که کوروش در سارد گذاشته بود، رفته و قلعه او را محاصره کرد.

با رسیدن این خبر به کوروش بزرگ با بخشندگی که نسبت به مردم لیدی داشته، رو به کـرزوس گفـت، 

گیزی چه برای خود و چه برای دیگران بـر نخواھنـد داشـت و در حـالی کـه گویا لیدی ھا دست از فتنه ان
من وقتی تو را که برای آنھا از پدر بھتر بودی از پادشاھی کنار گذاشتم و با خود ھمراه کردم، ولی شھر 
را به اھالی سپردم. آیا بردگی برای لیدی ھایی که اینگونه برای خود و من مشکل ساز می شوند بھتر 

 نیست؟

کرزوس پاسخ داد که اھالی لیدی نه در گذشته اشتباھی داشته و نه اکنون، چرا که در گذشته اشتباه 
 ،از من بوده و اکنون دارم مجازات میکشم و ھم اکنون نیز اشتباه از پاکتیاس است و او را ھم که خـودت

 اداره سارد را به او سپردی مجازات کن و اھالی لیدی را ببخش.

از شرح گفتگوی میان کوروش و کرزوس از مازارس مادی می گوید، که کوروش بزرگ او را و ھرودوت بعد 
 با فرمان ھایی برای فرونشاندن شورش به سارد فرستاد.
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 تاریخ نگاری گزنفون در مورد رویدادھای پس از خروج کوروش از لیدی-

ی مـی گویـد کـه کـرزوس از گزنفون به بیان ھمراه شدن کرزوس بـا کـوروش بـزرگ پرداختـه و از فھرسـت
وسیله ھای گرانبھا که ھمراه داشتند برداشته و به کـوروش داد و گفـت بـا ایـن فھرسـت میـزان امانـت 

 داری نیروھای خود را خواھی دانست.

کوروش بزرگ پاسخ داد که کار خوبی کردی ولی قسمتی از این مالھا برای ھمان افرادی اسـت کـه بـه 
 ر چیزی بدزدند، از مال خود دزدیده اند.دست خود آنھا سپرده شده، اگ

اما با این وجود فھرست را به تعدادی از دوست ھا و فرمانده ھا داده تا بتوانند میزان امانت داری نیروھـا 
 را دریابند.

 ،کوروش بزرگ تعدادی از لیدیھا را با خود ھمراه کرده و به آنھا اسـلحه داد امـا آنھـایی کـه خـوب نبودنـد
 برای تنبیه اسلحه آنھا را گرفته و به خدمت در اردو مشغول شدند.

در کنار لیدی ھا کوروش بزرگ از سرزمین ھایی که فرمانبردار شده بودند نیـز نیروھـایی بـا خـود ھمـراه 
 کرد و وقتی به بابل رسید ارتش بزرگی گرد آورده بود.
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 روایت متفاوت کتزیاس و نقد تاریخ نگاری او-

در خالصه ای از پیشروی ھای شرقی و زمان آن با توجه به گفته ھای شاپور شھبازی مـی تـوان چنـین 
زمان پیشروی مورد برداشتی داشت، اختالف گفته ھای کتزیاس با دیگر تاریخ نگاری ھای بیان شده در 

مـی دانـد  کوروش به سمت شرق و نبرد با سکاھا بوده که کتزیاس آن را بعد از فتح ماد توسط کـوروش
 در حالی که دیگر تاریخ نگاری ھای بیان شده این فتح ھا را پس از پیروزی بر سارد می دانند.

کتزیاس اینگونه بیان می کند که کوروش با اھـالی شـرقی نیـز وارد جنـگ شـد ولـی نتوانسـت پیـروزی 
میتـیس اکتزیـاس میتیس(از دیدگاه ابدست آورد، ولی ھنگامی که آنھا از نسبت کوروش با ایشتوویگو و 

دختر ایشتوویگو بوده که پس از شکست از کوروش به ھمسری او در آمد، که به نظر این ھـم قسـمتی 
میتـیس مـی ادیگر از داستان ھای ساختگی کتزیاس بوده، در واقع برداشتی کـه امـروز از زنـی بـه نـام 

دو سـرزمین مـاد و بابـل بـا شود، او را دختر ھووخشتره پادشاه ماد می دانند، که پادشاه برای نزدیکی 
ازدواج او با بختنصر پسر نبوپلسر پادشاه بابل موافقت کرد و گفته می شود که بختنصـر دسـتور سـاخت 

میتـیس دختـر امیتیس داده بود، البته احتمال کمی ھم مـی دھنـد کـه اباغ ھای معلق بابل را به خاطر 
میتـیس را بـه اتاریخ نگاری کتزیاس کـه  ،رویدادایشتوویگو یا ھمان آستیاگ بوده باشد، و با توجه به این 

کوروش نسبت می دھد را می باید جزو دیگر قسمت ھای داستان سازی ھـای کتزیـاس دانسـت کـه، 
تاریخ نگاری او با توجه به دانسته ھای امروزی بیشتر از ھر تاریخ نگاری دیگری بـه دور از واقعیـت بـوده) 

تزیاس اینگونه ادامه می دھـد کـه کـوروش بـا سـکاھا ھـم وارد آگاه شدند، داوطلبانه تسلیم شدند. و ک
نبرد شد، و آن ھا را در ھم شکست و پادشاه آنھا آمورگس را گرفتار کرد، ولی ھمسـر آمـورگس لشـکر 
ھای پراکنده سکایی را گرد آورد و توانست پارسی ھا را شکسـت دھـد و تعـداد زیـادی را اسـیر کنـد و 

ا اسیرھا تعـویض کنـد. سـرانجام سـکاھا بـاجگزار پارسـی ھـا شـدند و کوروش پذیرفت که آمورگس را ب
آمــورگس از دوســت ھــای کــوروش شــد و اینھــا مرزھــای آن قســمت را در مقابــل قبیلــه ھــای بیابــانگرد 

 شمالی نگھبانی می کردند.

ھمان طور که اشاره شد شاپور شھبازی این قسمت از تـاریخ نگـاری کتزیـاس را اشـتباه مـی دانـد کـه 
تاریخ لشکر کشی کوروش به منطقه ھای شرقی و شمال شرقی را مستقیم پس از گشودن ماد بیـان 

را کرده. و در ادامه گزارش ھای کتزیاس را سراسر به افسانه شبیه مـی دانـد تـا بـه تـاریخ. و آمـورگس 
 .بیان می کندپادشاه ساختگی توسط کتزیاس 
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 نتیجه پیروزی کوروش بر لیدی از دیدگاه شاپور شھبازی-

 خالصه ای از دیدگاه شاپور شھبازی در مورد رویدادھای پس از پیروزی

دولت نیرومند لیدی و پادشاه جنگجوی آن نه تنھا بھترین سربازھای سرزمین خود را زیر فرمـان داشـت، 
 روت فراوانی از منبع ھای  سرزمین، کشاورزی و بازرگانی بدست می آورد.ثبلکه 

بابل، مصر و یونانی ھا به ھراس افتادند، با توجه به ھم پیمـان بـودن پس از سقوط لیدی سرزمین ھای 
 آنھا با لیدی، اکنون در ھراس از انتقام بودند.

کرزوس به ھمانند قبـل مـورد اسـتفاده قـرار کوروش نیازی ندید در کار بازرگانی دست ببرد و سکه ھای 
 گرفت.

نتیجه دیگـر از پیـروزی کـوروش، بلنـد نـامی او و پیچیـدن بزرگـی رفتـار نیـک او بـا مـردم بـود، از آن پـس 
 بدخواھان او دریافتند که کوروش نه تنھا مرد رزم است بلکه خردمند و مردم نواز نیز می باشد.

ه ھم رسیدند و پس از پیروزی بـر شـھرھای یونـانی آسـیای کوچـک با این پیروزی دو قوم ھندواروپایی ب
 زمینه برخورد اندیشه ھای ایران و یونان شد.

برخی از اھالی آسیای کوچک که تعدادی از آنھا کـه پـیش از گشـودن سـارد فرمـانبردار کـرزوس بودنـد، 

 بدون جنگ به کوروش پیوستند.

پیش از جنگ لیدی، کوروش پیکی نزد یونانی ھایی فرستاد کـه ھـم پیمـان کـرزوس بـوده( بـه نظـر پـدر 
کرزوس و خود او پس از سالھا زدو خورد نتوانسته بودند این قسمت ھا را به فرمانبرداری خـود در آورنـد، 

نجـا بپردازنـد) و باشند و سالیانه باجی به پادشاه آ شد که آن شھرھا دوست و ھم پیمان لیدیپس بنا 
از آنھا خواست تا از کرزوس جدا شده و در مقابل کوروش قرار نگیرنـد، امـا شـھرھای کوروش در آن پیام 

  یونانی این را نپذیرفتند.

دی در ھـراس افتادنـد، فرسـتاده ھـایی نـزد لیـولی پس از سقوط لیـدی، یونـانی ھـا کـه از سرنوشـت 
 آنھا به ھمان گونه رفتار شود که کرزوس می کرد.  خواست داشتند که بارکوروش گسیل کردند و د
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 و با توجه به گفته ھرودوت برای فرستاده ھای یونانی داستانی گفت. کوروش آن را نپذیرفت

روزی نی زنی از کنار دریایی می گذشت، چشمش به چند ماھی افتاد، پس نی بـر لـب بـرد و نـواختن 
آب به خشکی شوند و نزد وی آیند. ولی چـون از ایـن کـار  گرفت با این پندار که ماھی ھا به نوای نی از

بھره ای نبرد، توری بر گرفت و بزودی انبوھی از مـاھی ھـا را بـه دام انـداخت و بـه خـاک ریخـت. درایـن 
زمان بود که ماھی ھا به جست و خیز پرداختند، ولی نی زن به آنھا گفت دست از رقاصـی برداریـد کـه 

 نیامدید و نرقصیدید. من برای شما نی نواختم، نزد سودی ندارد، زیرا آنگاه که

ھایی بیان کرد که از آنھا درخواسـت کـرد از ھـواداری  کوروش این داستان را برای سرزنش کردن یونانی
کرزوس دست بردارند، گوش نکردند، ولی اکنون پـس از سـقوط لیـدی، دسـت دوسـتی دراز کـردن آنھـا 

 سودی نداشت.

ھرودوت، کوروش تنھا با شھر میلیتوس دوستانه رفتار کرد. چـون ھـم از دالوری آنھـا در با توجه به گفته 
 جنگ با لیدی خبر داشت و ھم آنھا از ابتدا از پیوستن به دشمن ھای کوروش خودداری کرده بودند.

امـا  بقیه شھرھا به ساختن دژ، برج و باروھای استوار پرداختند. و در ادامه از اسپارتھا کمـک خواسـتند.
اسپارت ھا نیز نمی خواستند و یا توان آن را نداشتند که به نبرد کوروش برونـد. ولـی پیکـی بـه لیـدی و 

 نزد کوروش فرستادند تا به او در مورد نبرد با یونانی ھا ھشدار بدھند.

ی کـه در شـھرھای مـقدرت و روش زندگی آنھا به او پاسـخ داد، مـن از مردکوروش نیز پس از آگاھی از 
مانده، در میدان جمع می شوند تا با پیمان قسم یا سوگند یکدیگر را فریـب دھنـد یـا دروغ بگوینـد،  خود

ھیچ گونه نگرانی ندارم. اگر زنده ماندم اسپارتی ھا آنقدرھا گرفتـاری شخصـی کـه در مـورد آن صـحبت 
 نند.کنند خواھند داشت بدون آنکه فرصت داشته باشند در مورد دیگر یونانی ھا وقتی صرف ک

 روانه شد. شرقپس از آن کوروش برای رسیدگی به دیگر قسمت ھا، به سمت 

پارسی، و بـرای اینکـه سیاسـت را از نیـروی  Tabalusپیش از بیرون رفتن فرماندھی شھر را به تابالوس
 کـه از اھـالی لیـدی بـود سـپرد. Pactyasتیاسکمالی جدا کند، گنجینه ھا و دارایی ھای کرزوس را به پا

این کار کوروش نشان از آزادمنشی و زیردست نوازی او بوده که برای نگه داشتن دل اھالی لیـدی گـنج 
 ھا را به یک فرد از اھالی ھمان سرزمین سپرد.
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اما پاکتیاس ناسپاسی کرده و زمانی که ھنوز کوروش در راه بوده با گنجی که در اختیار داشت ارتشـی 
ابـالوس بـه قلعـه ای پنـاه بـرد و بـه دفـاع پرداخـت و از کـوروش کمـک فراھم کرد و به سارد حمله کرد. ت

بــا ورود مــازارس،  بــه لیـدی فرســتاد. Mazarseخواسـت. کــوروش نیــز ســپاھی بـه فرمانــدھی مــازارس
پاکتیاس از سارد گریخت و در نھایت پس از چند جابه جایی در شـھرھا، مـردم خیـوس او را گرفتـه و بـه 

 سرنوشت پاکتیاس پس از آن چیزی نوشته نشده است.د در مور مازارس تحویل دادند.

 پس از مدتی ھارپاکوس جانشین فرمانده قبل شد که به دلیل بیماری درگذشت.

 دست یابد.در آسیای کوچک و او توانست به پیروزی ھای بزرگی 
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سـمت بابـل روی داده بررسی رویدادھایی که در فاصله بین خروج کوروش بـزرگ از لیـدی و حرکـت بـه -
 است.

 

مستعمره ھای یونانی نشین را بـه فرمانـده  ،رسیدگی به سرزمین ھای فتح شده از کوروش بزرگ پس
 رسیدگی قسمت ھای شرقی و دیگر قسمت ھای سرزمین پرداخت. هھای خود سپرد، خود ب

نی و رومـی، اما به علت بی اھمیتی منطقه ھای شرقی قلمروی ھخامنشی برای تاریخ نگارھـای یونـا
 تاریخ نگاری خوب و کاملی در این مورد در دسترس نیست. 

و سرزمین ھـایی  ۵۳۹تا  ۵۴۷و به ھمین علت در مورد عملکردھای کوروش بزرگ در بین سالھای حدود 
 دانسته ھای کافی در دسترس نبوده. ،که زیر فرمان در آورده

فرمـان در آوردن آنھـا بـه سـمت بابـل سپس کوروش بزرگ پس از رسیدگی بـه ایـن سـرزمین ھـا و زیـر 
 حرکت کرد.

باشـد بـه ایـن علـت کـه  در مورد سرزمین ھای فتح شده در شـرق در بـین پژوھشـگرھا اختالفـی مـی
 دانند و تعدادی ھم زمان آن را قبل از فـتح بابـل مـی تعدادی فتح این سرزمین ھا را بعد از فتح بابل می

 دانند.

بـا  آن زمان فتح شده اند اطالعـات کـاملی در دسـت نیسـت، امـاکه در از شرق در مورد قسمت ھایی 
توجه به سنگ نوشته ھـای بیسـتون، تخـت جمشـید و نقـش رسـتم کـه از داریـوش بـه جـا مانـده نـام 
ساتراپ ھای تحت فرمان امپراتوری ھخامنشی بیان شده که در بند ششم سـنگ نوشـته بیسـتون بـه 

این سنگ نوشته مربوط به سال سوم پادشاھی داریـوش سرزمین اشاره شده که با توجه به اینکه  ۲۲
بوده و این سال ھا را داریوش به فرونشاندن شورش ھا گذرانده بود و ھمچنین با توجـه بـه کوتـاه بـودن 
دوران پادشاھی کمبوجیه که توانسته بود مصر را فتح کند، پس فتح این سرزمین ھا را می توان مربـوط 

دانست. که می توان از آن سرزمین ھا به پارت، زرنگ، ھـرات، خـوارزم، به دوره پادشاھی کوروش بزرگ 
  د، گندار، ثه تگوش و ارخواتیش اشاره کرد.غباختر، س
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تعدادی از پژوھشگرھا بر این باور ھستند علت اینکه کوروش رسیدگی به سـرزمین ھـای غربـی و فـتح 
مستعمره ھا را به فرمانده ھای خود سپرده و به شرق بازگشته برای رسیدگی به شـرق و اطمینـان از 

ه پشت سر خود بوده و چون ارتش متحـدی کـه کـرزوس ترتیـب داده بـود بـه قلمـروی مادھـا یـورش آورد
بودند، کوروش بزرگ مجبور شد به نبرد او رفته و برای جلـوگیری از تکـرار ایـن اتفـاق بـه تعقیـب کـرزوس 

 .زدپرداب

توان اشـاره کـرد ایـن بـوده کـه اگـر کـوروش بـزرگ از منطقـه ھـای  اما آنچه در نقد این پژوھشگرھا می
تحـد کـرزوس در جنـگ اول، باید بعد از پیروزی بر ارتش م شرقی و پشت سر خود اطمینان نداشته، می

به سرزمین خود بازگشته و تا زمانی که از سرزمین ھای شرقی یا پشت سر خود اطمینان نمی یافـت، 
 نمی توانسته به تعقیب کرزوس بپردازد.

توانـد ایـن نکتـه باشـد کـه، چگونـه کـوروش مسـتقیم بـه  و مورد دوم در نقد نظر ایـن پژوھشـگرھا مـی
توانستند ارتش کوروش  رفته در حالی که متحد کرزوس، بابلی ھا می سارد(پاییتخت سرزمین کرزوس)

 محاصره کنند.یا او را و  ، متحد ھای او را تھدیدرا غافلگیر

توان این را پذیرفت که کوروش بزرگ که فردی باھوش بوده، اینگونه عمل کرده باشد، به ویـژه  پس نمی
پادشاھی رسیده بوده ، آن ھم بر مردمی که تـا پـیش از آنکه با توجه به تاریخ نگاری ھرودوت او تازه به 

 دانستند. آن خود را سرور یا برتر از قبیله پارس ھا می

کـرده را نادیـده بگیـرد و بـه  دیـد مـیھرا تاو کـه او و پادشـاھی و پذیرفتن اینکه کوروش این ھمـه خطـر 
 تعقیب کرزوس در غرب بپردازد، کمی سخت می باشد.

توانست به تعقیب کرزوس بپردازد که خیـال او از سـرزمین مـاد پریشـان نبـوده  کوروش بزرگ زمانی می
باشد. و این زمانی اتفاق می افتاده که خیال کوروش از پشت سرش راحت بوده باشـد. و در ایـن مـورد 

گوید زمانی که کوروش بـه نبـرد کـرزوس  تاریخ نگاری گزنفون واقعی تر به نظر می آید. چون گزنفون می
 در دست داشته و یـا مـیدر سرزمین ماد قدرت را  (به گفته گزنفون فرزند آستیاگ)یاکسار مادیرفته، ک

گویـد کـوروش یکـی از خویشـاوندان خـود را  توان به نوشته ھای ژوستین اشـاره داشـت کـه در آن مـی
 فرمانده پارس کرد و سپس شورش ھا را فرونشانده و برای نبرد با کرزوس رفت.

ھرودوت، کوروش نمی توانسته خود را به خطر انداختـه و مسـتقیم  به روایتبا توجه و در مورد بابل ھم 
 در حالی که پادشاه بابل از متحد ھای کرزوس بوده. به نبرد کرزوس برود
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کنـد کـه  می آیـد وقتـی بـه ایـن مـورد اشـاره مـینظر تر به  نفون واقعیزدر این مورد ھم تاریخ نگاری گ
، دیـد کـه کـرزوسسـرزمین قبل از رفتن به سـمت پس از پیروزی در جنگ اول بر کرزوس ، کوروش بزرگ 

اگر از سرزمین بابل دور شود، متحدھای او مورد تھدید پادشاه قرار گرفته و اگر ھم برای حفاظت از آنھـا 
بخواھد بماند، کارھایش عقب می افتد.پس کوروش بزرگ نماینده ای پیش پادشـاه فرسـتاد و خواسـت 

و کـوروش  طـرف دیگـر آزار نرسـاند. منـافعبـه  از دو طـرفتا عھدی بین دو طرف بسته شود تا ھیچ یـک 
زھای متحـد وربیشـتر از کشـا پادشاهبزرگ از فایده این عھد برای پادشاه گفته، چون تعداد کشاورزھای 

تر بـه کوروش در آن زمان نسبت به ارتش مقابل برتری داشـت پـس ضـرر بیشـ چونکوروش بوده و ھای 
 . و بابلی ھا که این پیشنھاد را به فایده خود دیدند، آن را پذیرفتند.پادشاه می رسید

در  کـوروپلیس (سـایروپلیس) یـا ھمـان سـایرس چتا(شـھر کـوروش)منبع ھای یونانی از شھری به نـام 
آن کنند که کوروش بزرگ در شرق تا آنجا پیش رفت و  ساحل رودخانه سیردریا(در آسیای میانه) یاد می

که از چنین شھری نام برده شـده اسـت  تا زمان اسکندر مقدونی پابرجا ماندبه نظر بنا کرد، که  شھر را
 .تشابه اسمی بوده باشدیک ممکن است فقط  و
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   توسط کوروش بزرگ فتح بابلتاریخ بابل باستان و -

 

 روی رود فرات، دو قسمت شھر در دو طرف رود ساخته شد.بابل شھری بر 

موجـب پیشـرفت و بـزرگ شـدن ایـن شـھر شـدند. و پادشـاھی بـا نـام در ابتدا این آموری ھا بودند کـه 
 حمورابی یک امپراتوری ایجاد کرد با قانون ھایی که به نام قانون حمورابی مشھور است. 

 

ابی و در باالی آن کنده کاری از تصویر حمورابی که در حال قسمت پایین سنگ، قانون ھای حمور        
 دریافت نشان سلطنتی از خدا می باشد.
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و کاسی ھا مـورد  از آسیای شرقی توسط ھیتی ھابا مرگ حمورابی امپراتوری او از ھم پاشیده شد و 
 حمله قرار گرفت و فتح شد. 

 گرفت.یالمی ھا و آشوری ھا مورد حمله قرار عپس از آن توسط 

 سپس بابل در اتحادی با ماد توانست، آشور را از پا در آورد.

بابل خـود پیوست. با شکست کرزوس  مادو پس از اینکه بابل به سرزمین ھای متحد با کرزوس بر علیه 
 را در خطر حمله دیگری توسط ھخامنشی ھا قرار داد.

ودی رفتـه، شورش ھای داخلی تا مرز نابدر طول این دوره ھا بابل چندین بار به علت غارت مھاجم ھا و 
 اما دوباره بازسازی شد

 

 بابل در جنگ

، قدرتمنـدترین و و در نھایت با توجه به موقعیت استراتژیکی و مدیریت خوب توانسـت بـه پیشـرفته تـرین
در زمان خود تبدیل شود. به طوری که در زمان خود حالـت مرکـزی  (دولت شھر)سرزمین ھا ثروتمندترین

 رفتند، بـه طـوری کـه مـی بود که از ھمه دنیای آن روز برای ھدف ھای مختلف به سمت بابل می یافته
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توان بابل را در زمان خود مرکز علم، دانش، فن، صنعت و تجارت بیان کرد در حالی که از نظر زراعـت ھـم 
 در سطح باالیی قرار داشت.

 نظر می آمد.اکنون بابل با دیوارھای بلند و محکم، تسخیر ناپذیر به 

پس از سقوط نینوا پاییتخت بـه بابـل منتقـل شـد، شـھر در دشـت  گوید، ھرودوت در مورد این شھر می
از ھمـه پـا قطـر ایـن شـھر را  ۷۵پـا ارتفـاع و  ۳۰۰دیواری بـا  پھناوری قرار داشته و به شکل مربع بوده و

ساختن دیوار به کار برده انـد که خاک آن را برای  با عرض و عمق زیاد طرف پوشش داده و خندق پر آبی
و دیوارھای شھر از دو سمت به لبـه رودی شھر را به دو نیم کرده  .داد میاین دیوار را از بیرون پوشش 

رودخانه می رسند و از آنجا از ھر گوشه شھر دیواری از آجر ساخته انـد. خانـه ھـا سـه یـا چھـار طبقـه 
کوچـه ھـایی کـه مـوازی بـا رودخانـه ھسـتند و چـه  ارتفاع دارند و تمام کوچه ھا مستقیم ھستند، چـه

کوچه ھای عمود بر نھر که به کنار رودخانه منتھی می شوند. و در انتھای این کوچه ھـای عمـود دروازه 
در ادامـه ھای کوچکی در دیوار دور نھر است که ماننـد دروازه ھـای بـزرگ دیـوار خـارجی برنـزی اسـت. 

ه امـا از نظـر مقاومـت کمتـر از دیـوار قـرار داشـت دیواراصلیگوید که بعد از  می باریکتریھرودوت از دیوار 
بـا  مرکز ھر یـک از بخـش ھـای شـھر قلعـه ای دارد کـه در یکـی از آنھـا قصـر پادشـاھی .اصلی نیست

 پردازد. این قسمت ھا میباشد و در ادامه ھرودوت به شرح  معبد می ،و در سوی دیگردیوارھای بلند 

 

 بابلنقاشی از شھر 
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افرادی کـه بـه پادشـاھی  که یکی از پادشاه ھای بزرگ بابل بود، )دوم (نبوکد نصردوم  بخت نصرپس از 
شدند تا اینکه نبونعید به قدرت رسید، اما او نیـز  رسیدند نتوانستند در قدرت باقی بمانند و جابه جا می

و  با کـرزوس بـر علیـه مـاد گرفـتنتوانست از بابل محافظت کند و با تصمیم ھای اشتباھی که در اتحاد 
با تغییر خدای مـورد باورھای مردم کوچک شمردن و  بابلھمچنین تصمیم ھای اشتباھی که برای اداره 

 فـتح شـدن دلیلـی شـد بـردر نھایـت  گرفت موجب دشمنی ھای زیادی بر علیه خـود شـد کـهنظر آنھا 
 .زودھنگام بابل

کند که اگر بین منبع ھـا اخـتالف ھـایی دیـده  نگونه بیان میدر مورد فتح بابل ایحسن پیرنیا(تاریخ نگار) 
شود، ولی در یک چیز اختالف نیست و آن اینکه شھری بـا آن ھمـه وسـیله و الیـه ھـای دفـاعی و  می

 محکم و مناسب بودن شرایط زمین ھای آن قسمت، خیلی زود سقوط کرده.

، ولی نه به ایـن زودی، چـون کردند می رعبومردم تازه نفس آریایی دیر یا زود از این رشته ھای دفاعی 
انبارھای خوراک بابل ھنوز پر بودند و با توجه به زمین ھای پھناور درون شھر که کشاورزی انجام میشد، 

توان علت به زیـر آمـدن زود  توانست مدت ھای زیادی دوام بیاورد. و با توجه به این موردھا می بابل می
 داخلی بابل و شرایط روحی اھالی بابل دید.ھنگام بابل را در اختالف ھای 

، موافـق بـا مـدرک ھـایی کـه از در مورد پیروزی کوروش بر بابل اینگونه ادامه میدھد کـهو در ادامه پیرنیا 

تـوان شـرح بابـل را اینگونـه بیـان کـرد کـه،  منطقه ھای باستان شناسی شده بابل به دست آمده مـی
اد و بابل که در قسمت بیرون سـد بخـت نصـر یـا سـد مـادی روش دید که اگر از قسمت ھای مرزی مکو

ــرود و  ــر آن ســد از دســت ب ــادی در زی قــرار دارد، بخواھــد وارد خــاک بابــل گــردد، ممکــن اســت زمــان زی
کوششھای زیادی نیاز است تا بتوان از آن سد رد شده و وارد منطقه ای شود که بین دیوار مـورد نظـر و 

 بابل قرار گرفته است.

گرفت با رد شدن از رود دجله به آن منطقه وارد شود، که با پایین آوردن سطح آب موفق بـه پس تصمیم 
 بـود اپیسنزدیکی شھر که در لشکر بابل  ااین کار شد. پس از آن کوروش به طرف شمال حرکت کرد و ب

 وارد نبرد شده و به پیروزی رسید.

 نت او بوده باشد.توانست به علت ضعف سردار بابلی یا خیا که این پیروزی می
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و از طرف دیگر سردار کوروش گبریاس به جنوب حمله کرد و توانست نبونید را که با لشکر خود در سـیپ 
پار بود را از آنجا براند و بدون مانع وارد بابل شد. پس از آن ارتش کوروش وارد شـھر شـد و پادشـاه بابـل 

 تسلیم شد.

 ه باید سرمشق شود.کوروش پس از پیروزی به گونه ای رفتار کرد ک

معبدھا که محل نیایش اھالی بابل بود در امان ماند و کسی به غـارت دسـت نـزد، بـرخالف بسـیاری از 
پیروزھای جنگ در تاریخ که مال و نـاموس شکسـت خـورده ھـا را غنیمـت جنگـی خـود دانسـته و بـرای 

نگرفـت کـه بـه باورھـای مـردم ھر گونه تجاوز گری خود قانونی ساختند. نـه تنھـا تجـاوزی صـورت توجیه 
شکست خورده نیز تجاوز نشد و آنھا آزادی در باور را بدست آوردند، آزادی که پادشاه بابـل آن را محـدود 

خود را پس از پیـروزی بـا  سنتیکه عقیده ھای  ،کرده بوده و در تاریخی که پر است از پیروزھای جنگی
ا یا باورھای مردم سـرزمین ھـای مختلـف را نـابود کردند و یا خداھ حمیل میزور بر شکست خورده ھا ت

شـد، بـه نیایشـگاه ھـای  کردند و یا ھر قبیله یا سرزمینی که بر قبیله یا سرزمین دیگری پیروز می می
بردنـد تـا  شکست خورده توھین کرده و نماد باور یا خدای آن را نابود کـرده و یـا بـا خـود بـه اسـارت مـی

 برتری خود را نشان دھند.

 ھاوروش بزرگ دستور به بازگرداندن نمادھای سرزمین ھـای مختلـف کـه بـه عنـوان نمـادی از خـدااما ک

 ، و ھمچنین دستور به بازسازی معبدھا در سرزمین ھای مختلف داد.ندشد ستوده می
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 تاریخ نگاری ھرودوت در مورد فتح بابل-

کارھایی را کـه او بـرای نیرومنـد شـدن و بـاال رفـتن برد و  نام می (نیتوگریس)ھرودوت ابتدا از ملکه بابل
تغییـر مسـیر رودخانـه فـرات ، به مانند به خصوص برای مقابله با مادھا قدرت دفاعی بابل انجام داده بود

و از خاکھـای حاصـل از آن بـرای ایجـاد  که از شھر می گذشت، حفر یک دریاچه در مسافتی دور از بابـل
و کـم شـدن ارتبـاط بابل  از ورود یا کند شدن ورود دشمن به سرزمین برای جلوگیری سازه ھای دفاعی

و ھمچنین ملکه دو سمت رودخانه در شھر را با ساختن پلی سنگی به ھم متصـل و  بودهمادھا با بابل 
 بندرگاه ھایی نیز در کنار رودخانه ساخت. 

. و سـپس دوم صـورت گرفتـه بـوداین کارھا با توجه به نظر پیرنیا توسط بخـت نصـر تعدادی از اما به نظر 
گوید و آماده سازی ارتش برای حرکت به بابل و نبرد با پسر ملکـه بابـل، بـه نـام  از کوروش میھرودوت 

 گوید. ید) میع(نبونتوس نالبی

 

 نبونعید در حال نیایش ستاره و سیاره ھا
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کند، که  یاد می زگیندرسند که ھرودوت از آن به نام  ارتش کوروش به رودخانه ای می ،در مسیر حرکت
 کرد را با خود برد. در ھنگام عبور از رودخانه، آب اسبی که داشت از آن عبور می

د از آن نـھم بتوانھا  این رود را آنقدر کم کند، که در آینده زن آب تصمیم گرفتپس از این رویداد، کوروش 
 خیس شود. آنھا ند، بدونه اینکه زانوھاینعبور ک

، خنـدق ھـا و ایجـاد کانـال ھـایی در اطـراف رودبا کنـدن حرکت به بابل عقب افتاد و لشکر کوروش پس 
 د.را به ھمان گونه که گفته بود پایین آورسطح آب 

گوید که تمام تابستان آن سال برای انجـام ایـن کـار گذشـت و در بھـار سـال بعـد کـوروش  ھرودوت می
 بزرگ راه بابل را در پیش گرفت.

روی داد که در خارج دیوارھـای شـھر اردو زده بودنـد نبردی با بابلی ھا  ،شدن کوروش به شھر با نزدیک
 که نیروھای بابل پس از شکست خوردن به شھر پناه بردند.

شـدن مواد خوراکی زیادی برای چند سال تھیه کرده بودند، بـه محاصـره سالح و اما از آنجا که بابلی ھا 
 دادند. اھمیت نمی

با در نظر گرفتن این رویدادھا بر آن شد کـه بـرای ورود بـه شـھر، قسـمتی از نیروھـا را در  کوروش بزرگ
و فرمان داد زمانی که جریـان رود کـاھش یافـت و توانسـتند از آن  همحل خروج رود فرات از شھر قرار داد

 ر کنند، داخل شھر گردند.وعب

در ورودی بـه محلـی  نـددن نیـاز نبودکه برای ورود به شھر و جنگی غیر نظامیسپس کوروش با قسمت 
 لجـن زار، امـا اکنـون دیگـر سـاخته بـوددر آنجا دریاچه ای در گذشته رفت که ملکه بابل(نیتو کریس) رود 

 شده بود.

نیروھای ھمراه کوروش بزرگ با کندن کانالھایی توانستند قسمتی از آب رود را به دریاچه ھـدایت کننـد، 
توانسـتند در سمت خروجـی رود از شـھر در نتیجه سطح آب رود آنقدر پایین آمد که ارتش کوروش بزرگ 

 از آن عبور کرده و وارد شھر شوند.

کردند، نتوانستند به این حمله پاسخ بدھنـد یـا اینکـه  میاما بابلی ھا که چنین رویدادی را پیش بینی ن
 .ه ھای ورودی شھر به رود به نفع خود استفاده کننددروازاز 
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 نقاشی از ورود نیروھا به شھر

ن روز نداشتن آگاھی و در نتیجه پیش بینی نکردن ورود نیروھای کوروش بـزرگ بـرای بـابلی ھـا کـه در آ
پایانی جز شکست نمی توانست داشـته  خوشگذرانی و نوشیدن بودند،رقص، جشن داشتند و در حال 

 باشد.

به علت وسعت شھر، اھالی قسـمت مرکـزی شـھر تـا مـدتی بعـد از تصـرف قسـمت ھـای خـارجی از 
موضوع خبری نداشتند و چون سرگرم جشن و شادی بودند ھمچنان به رقص و خوشی ادامـه دادنـد تـا 

 ند.آنکه از تسخیر قطعی شھر با خبر شد

 و شھر بدونه خونریزی ، غارت و تجاوز به دست کوروش بزرگ فتح شد.

 و درمورد سرگذشت نبونعید، ھرودوت چیزی نمی گوید.
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 تاریخ نگاری گزنفون در مورد فتح بابل-

کوروش پس از رسیدن به بابل فرمان محاصره شھر را داد و پس از بازدید قـدرت دفـاعی بابـل، خواسـت 
ارتش خود را به عقب بکشد که خبری از یک فراری از شھر به او رسید در مورد آمادگی حمله بابلی ھـا 

ارتـش  نیروھـای پیـاده نظـام شـدن مرکـز ارتـش او چـونبه ارتش او ھنگام عقب رفتن بـه علـت ضـعیف 
    برای محاصره آن پخش شده بودند. ،کوروش اکنون در اطراف شھر

 نری و روش حرکـت دادیـگی داد در مورد نوع جـا دو سمت ارتشبا فرمانھایی که به پس کوروش بزرگ 
ارتش را در ھنگام عقب رفتن پوشش بدھد، تا اینکه توانستند از تیرس بـابلی مرکز توانست ضعف ھای 

 اردوگاه بازگردند. ھا خارج شده و به

 پردازد. سپس گزنفون به شرح گفتگوی کوروش با سردارھای ارتش می

رود و پھنـای آن گفـت و سـردار دیگـر، محـل عبـور از  )کری سان تاسکریزانتاس(یکی از سردارھا به نام 
بـرای باشـد و رود را سـنگری بھتـر از دیوارھـا  اندازه قد دو فرد مـی یش ازگبریاس از عمق آن گفت که ب

 بابلی ھا دانست.

بنـدی ارتـش  با پھنا و عمق زیاد داد و در کنار کاری که با گروه کانالیو در نھایت کوروش فرمان به کندن 

و  انجام میشد، کوروش بزرگ به ساختن قلعه ھایی در کنار رود و نگھبانی و به صورت نوبتی برای کندن
خواھد بـه محاصـره بابـل  گونه بفھماند که او می پرداخت، تا با این کار خود به بابلی ھا این کانالمسیر 
 .بدھدادامه 

ایـن کارھـای کـوروش را بـرای ادامـه که مواد خوراکی برای بیست سال ذخیره کرده بودند، اما بابلی ھا 
 پنداشتند. می رمحاصره خنده دا

زمان مناسب برای انجام نقشه را روز جشن بابلی ھا بیان رگ بزبه پایان رسید، کوروش  کانالوقتی کار 
 پردازند. کرد، روزی که اھالی بابل تمام شب را به خوردن شراب و خوشگذرانی می

دند. و با پایین رفتن سطح آبـی کـه در طـول باز کررا  کانالبا غروب آفتاب به فرمان کوروش مسیر رود به 
یافتن از محکم بودن بستر رود برای عبور ارتش، کـوروش  اطمینانجاری شده بود و بعد از  کانالشب در 
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ــد ــزرگ فرمان ــاه ب ــادآور شــدھــای پی ــروزی ھــای گذشــته را ی از و  ده نظــام و ســواره نظــام را جمــع و پی
 در عـیش و نـوش بـوده و روش ھـایی بـرای غـافلگیر کـردن آنھـا که یراھکارھایی برای مقابله با دشمن

 .گفت

 

 نقاشی از غافلگیری شھر در ھنگام عیش و نوش

ارتـش  فرماندھیو سپس به علت آشنایی که گاداتاس و گبریاس در گذشته از شھر داشتند، آنھا را به 
 برای ورود به شھر و رفتن به سمت قصر برگزید.

گبریاس از احتمال باز بودن دروازھای قصر در شب نوشـیدن و خوشـگذرانی گفـت و اینکـه بـا وجـود ایـن 
 خواھند بود و کوروش از حمله بدونه خبر و برق آسا گفت.پاسدارھا 

و پیشروی شروع شد با حرکت ارتش کوروش به داخـل و از پـا در آوردن نیروھـایی از بابـل کـه در مقابـل 
 دند.کر ارتش مقاومت می
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، سـربازھای مـی پرداختنـدزمانی که مردم با دیدن ارتش بـه فریـاد زدن و گـریختن بـه خانـه ھـای خـود 
 .کردند مسیر خود را به سمت قصر باز می گاداتاس

روبرو شدند، کـه فریادھـای بلنـد شـده از نبـردی کـه مرکزی اما سردارھای کوروش با دروازه بسته قصر 
بـرای آگـاھی  حال باده نوشی بودند، موجـب شـد تـابین ارتش با پاسدارھای بابلی که در کنار آتش در 

فرمـان بـه بـاز کـردن دروازه ھـا بدھـد، امـا ھمـین رھبر پاسدارھای درون قصر علت این فریادھا  یافتن از
رھبر بـابلی  و خود را به فی بود تا مسیر خود را به داخل قصر باز کنندفرصت برای گاداتاس و ارتش او کا

ســربازھای گاداتــاس و رســاندند و در نبــردی بھــا، در حــالی کــه ایســتاده و قمــه ای بــه دســت داشــت 
 او و ھمراه ھایش را کشتند.گبریاس، 

 

 نقاشی از سقوط بابل در ھنگام عیش و نوش

کردند که کوروش ارتش سواره نظام خـود را بـه قسـمت ھـای  میدر آن زمان بعضی دفاع و بعضی فرار 
 .فرستاد مختلف شھر برای نبرد با آنھایی که ھنوز بیرون مانده بودند

، وگرنـه خطـر مـرگ در صـورت از ھمه خواستند که در خانه ھای خـود بماننـدو جارچی ھا به زبان بابلی 
 .کند تھدید میرا آنھا  ،خروج از خانه

ھوا وقتی نگھبان ھای دیگر قسمت ھـا از ایـن رویـدادھا  آگـاه شـدند، تسـلیم شـدند و با روشن شدن 
  قلعه ھای خود را تسلیم کردند.
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کشته شده ھای خـود را مـی  کوروش نگھبان ھایی در آن قسمت ھا گذاشت و فرمان داد که بابلی ھا
 ا جمع آوری شد.اسلحه ھ واسلحه ھای خود را تحویل دھند،  توانند به خاک بسپارند و باید

سپس پیشواھای مذھبی بابل را خواسته برای نگھداری آنچه در راه خداھا بخشیده شـده بـود و آنچـه 
و در ادامـه کـوروش بـزرگ، قصـر و خانـه ھـای بزرگھـای بابـل کـه در نبـرد  باشـد. که مورد نیاز آنھـا مـی

ری تکـه دالوری بیشـشکست خورده بودند را بین نیروھای خود تقسیم کرد، بـه طـوری کـه ھـر کسـی 
سـھم کننـد  کوروش بزرگ اجازه داد تا افرادی کـه احسـاس مـی کرده بود سھم بیشتری بدست آورد و

کمتری دریافت کرده اند در حالی که شایسته سھم بیشتری ھستند، بتوانند سھم خـود را درخواسـت 
 کنند.

 

 

و کوروش بزرگ فرمان داد که بابلی ھا بتوانند به زمین ھای خود برای زراعت رفته و از آن بـه بعـد بایـد --
  مالیات خود را به افرادی که در بابل دارای امتیاز ھستند، بپردازند.

و سپس گزنفون به شرح دیدارھای کوروش و گفتگوھای او با دوست ھا و افـراد زیـادی کـه بـه دیـداد او 
 بـه دیـدن او مـی اھـالیپردازد وقتی که صبح روزی دیگر کوروش در محلی قرار گرفتـه و  ودند میآمده ب

 داد. گفته ھای آنھا پاسخ میدرخواست ھا و رفتند و کوروش پس از شنیدن حرف ھای آنھا، به 

در ھمان دیدارھا بود که یکی از دوست ھای کوروش به نام کری سان تاس بلند شد و از رفتـار کـوروش 
بایـد خانـه ای در  برای ھمراه کردن دیگران در خستگی ھا و خطرھا گفته و به این مورد اشاره کرد که تو

تواند داشته باشد. آیـا  تنھا و بی خانه بودن تو چه نتیجه ای می ،سطح مقامی که داری داشته باشی
توانیم بدونه شرمسار شدن ببینـیم کـه مـا در خانـه ھـای سرپوشـیده بـوده و تـو در  کنی، می فکر می
 آزاد در مقابل تغییرھای آب و ھوا، و این در حالی است که ما زندگی بھتری از تو داریم.فضای 

منتقـل  ی که برای او تھیه کرده بودندبا شنیدن این گفته ھا، ھمه دست زدند. و سپس کوروش به قصر
 شد.

 وھایی برای محافظت و پادگانی نیرومند از نیروھای ارتش در بابل قرار داد.رنی آن پس از
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و سپس کوروش بزرگ برای ھمراه ھای خود که اکنون به سطح باالیی رسیده بودنـد از داشـتن اخـالق 
، کـه در غیـر ایـن الزم در این شرایط نسبت به محیط زندگی و برخورد با ضعیف ترھا و زیردست ھا گفـت

صورت ھمه آنچه که امروز با شجاعت و زحمت بدست آورده اید، فردا با خو گرفتن بـه تنبلـی و در پـیش 
 گرفتن یک زندگی مالیم و پست شمردن کار و زحمت کشیدن، از دست خواھید داد.

 پس از آن کوروش بزرگ افراد مناسب برای ھر پستی را در جایگاه اصلی آنھا قرار داد.

به شرح دیگر کارھایی که کوروش بزرگ برای ھر چه بھتر اداره شدن یـک سـرزمین و و در ادامه گزنفون 
بھتر زندگی کردن مردم انجام داد، پرداخته. از سیستمی که برای ھر چه بھتـر نظـارت بـر یـک سـرزمین 

داد تا مردم نسبت به یکـدیگر عـادل باشـند و بـه دادرسـی  شده تا تمام تالشی که انجام می اجرا می
 صی داشت.توجه خا

در ادامه گزنفون به دیگر پندو اندرزھا و آموزش ھایی که کوروش بزرگ برای ھر چه منظم تر و بـا اخـالق 
 تر شدن انسان ھا مفید بوده می پردازد، از چگونگی رفتار بـا زیردسـتھا، آمـاده سـازی نیروھـا، دوسـت

رفتارھـای افـراد بـه ماننـد  داشته شدن و مورد احترام ھمه اھالی سرزمین قرار گـرفتن، نـوع پوشـش و
انداختن آب دھان در پیش فرد دیگر خودداری کرده، بینی خود را پاک نکنند یـا روی خـود را بـرای  اینکه از

اشـاره  دیدن چیزی برنگردانند، ورزش و ظاھر افراد ھم از دیگر پندھای کوروش بوده کـه گزنفـون بـه آنھـا

 کند. می
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آن کسانی در تاریخ کرد که از بزرگی تنھا شعار دادنش را  مهبزرگتر از ھبخشندگی کوروش بزرگ او را --
 بلد بودند.

بخشید، ھر آنچـه را کـه در طـول تـاریخ  می آنکوروش بزرگ بعد از فتح سرزمین ھا زندگی را به اھالی 
 کردند. ، غارت میطمعو  عقیدتیفاتح ھا به بھانه ھای مختلف  بیشتر

در نبـرد را بخشندگی کوروش در چنان سطح باالیی بود که ملـت ھـای دشـمن را کـه دولـت ھـای آنھـا 
 خواندند. شکست داده بود ھم پس از آن او را ھمچون پدر می

 ھمه فاتح ھا بود. و سرآمد باالتر ،بخشندگی و نیکی کوروش بزرگ

 تا اینکه روزی مورد سرزنش کرزوس قرار گرفت 

پردازد، مھمتر از معیار  یاری از ھر فردی باشد که به سرزنش چنین بخشندگی میتواند مع کرزوس می
 گذارد. این عملکردھای بزرگ است که اثرھای نیک و اخالقی به جا میھا اسم ھا و درجه 

و ایـن در روزی کرزوس به کوروش گفت، با این بخشندگی که تو داری، زمان زیادی نگذرد که گدا شوی. 
کـس دارای چنـین ثروتـی  ھـیچقـدری ثـروت در قصـر خـود گـردآوری کـه توانستی ب حالی است که می

 نباشد.

 داشتم؟ میو جواھر کردم، به نظر تو، اکنون چقدر طال  کوروش بزرگ پاسخ داد، اگر از ابتدا چنین می

 کرزوس در پاسخ مبلغ باالیی را بیان کرد 

را کـه بـه آن اعتمـاد دارد را بـه ھمـراه یکـی از سـردارھای فـردی از کرزوس خواسـت کـه کوروش بزرگ 
از به سردار خود گفت که به نـزد ھـر یـک کوروش کوروش به نزد دوست ھای کوروش بفرستد. و سپس 

توانـد  بگوید، کوروش برای انجام کاری پـول الزم دارد. و ھـر کـس ھـر چـه مـی او که رسید دوست ھای
ند را نوشته و مھر کـرده بـه فرسـتاده کـرزوس بسـپارید. سـپس دھ کمک کند، و مقدار آن پولی که می

 کوروش در کاغذھایی در مورد درخواست پول نوشت و آنھا را مھر کرد و به سردار خود داد.

اد و بـا پولھـای پرداختـی از مورد نظـر کـوروش بـزرگ را انجـام د فرمانھایسردار رفت و پس از مدتی که 
 طرف دوست ھای کوروش بازگشت.
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کرزوس میزان این پول ھا را حساب کرد، دیـد مقـدار طالیـی کـه فرسـتاده شـده از مبلغـی کـه او  وقتی
 توانست بدونه بخشندگی جمع کند، بیشتر است. پیش از آن اشاره کرده بود که کوروش می

کردی فقیـر نیسـتم.  می نسپس کوروش به کرزوس گفت، اکنون که دانستی من اینقدر ھم که تو گما
که من ثروت خود را جمع کنم که موجب حسـادت و کینـه مـردم شـوم و عـالوه بـر آن بایـد تو میخواھی 

برای حفاظت از ثروت خود محافظ ھایی بگمارم. اما اکنون دوست ھای من محافظ ھـای مـن ھسـتند و 
 در آفرینش آن کنند. باید به حریص بودن انسان ھا خیلی بھتر از محافظ ھای اجیر شده مال را حفظ می

دارایـی آنھـا  یاف کرد و من ھم در این مورد امتیازی نسبت به دیگران ندارم بـا ایـن تفـاوت کـه وقتـاعتر
گذارنـد زنـگ بزنـد و یـا بـرای شـمردن، انـدازه  کنند یا می بیشتر از آن است که الزم دارند، زیر خاک می

دوقھای آنھاست، به ن آن در رنج ھستند و در حالی که با ھمه این پولھایی که در صنردکردن و تماشا ک
پوشند که بتواننـد حمـل کننـد. پـس  به قدری می و توانند بخوردند که معده ھای آنھا جا دارد قدری می

وقتی به ثروت تـازه ای دسـت یـافتم، مقـداری را کـه  .و خستگی آوردتواند رنج  ثروت زیاد برای آنھا می
 بـه وسـیله آنھـا مـیکـه  مـردم سـرزمینو  بخشم به دوستان دارم و بقیه را می مورد نیاز است بر می

گونـه عملکردھـا  پوسند و نه زیادی آن موجب رنج و خستگی است. این توان چیزھایی یافت که نه می
و ھرچقدر نـام  ا موجب آسایش و سرافرازی نام استاین چیزھچرا که،  موجب آسایش و بزرگی است.

ثروت، خود افتخار ثروتی است که برخالف  شود. شخص بلندتر گردد، به بزرگی و زیبایی اش افزوده می
پس کرزوس من باالترین سعادت را در جمع کردن  ھر چه بر آن افزوده شود، تحمل بارش راحت تر است.

دانم، وگرنه سعادتمندترین مردم مانند نگھبان ھای ثروت در پادگان شھر ھستند که باید ثروت  مال نمی
ت را از راه عادالنـه بـه دسـت آورده و بتوانـد آن را بـه شـکل شھری را حفظ کنند. ولی آن فردی کـه ثـرو

به کار ببرد، بـه نظـر مـن از تمـام مـردم خوشـبخت تـر  در راه رفاه مردم و آبادی سرزمین شرافتندانه ای
 است.
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خـود مـی کوروش مشاھده می کرد، چون مردم سالم ھستند با اراده و تالش بسیار بـه اصـالح وضـع --
پردازند و آنچه برای ادامه زندگی نیاز دارند پیش بینی و ذخیره می کننـد، در صـورتی کـه چـون مـریض و 

رای اصـالح ایـن مـورد پزشـک بـدردمند شوند نسبت به ھمه چیز و ھمه کار بی تفاوت می شوند. پـس 
ا در جـایی فـراھم و عصـاره ھـای مفیـد رمع کـرد و انـواع شـربت ھـا، دواھـا ھای با تجربه را گرد خود ج

 ساخت. پس ھر گاه مردم بیمار می شدند پزشک ھا را برای مداوای آنھا می فرستاد.

و با این گونه عاقبت اندیشی و چاره اندیشی ھا مردم را سالم و شاد کرده و بر رفاه مردم در سـرزمین 
و دیگـر سـرزمین ھـا و به ھمین گونه مقام و بزرگی کوروش ھر روز نزد مـردم سـرزمین او  ھا می افزود.

که در زیر سایه او می زیستند افزوده می شد. دست دوسـتی او بـه سـوی ھمـه مـردم بـود و ھمـه از 
 دوستی و بخشندگی او برخوردار بودند.

ھمچنین کوروش مردم را به ورزش کردن تشویق کرده و از این طریق نه تنھا کوشش و رقابت را در درون 
 اه راستی و درستی آنھا نیز کوشش می نمود.مردم افزایش می داد، بلکه در ر
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در این قسمت گزنفون به شرح مراسم خروج کوروش از قصر، به منظور رفتن به معبـد و سپاسـگذاری --
 .می پردازداز خدای خداھا مردوک(خدای بابل) 

گوید کـه کـوروش بـرای  می سرخ، یا رنگ ھای باز و تیره لباسھای مادی با رنگھای ارغوانی و گزنفون از
خـواھی  پـس خـودت را کـی مـیاین مراسم به سردارھای خود داده ، وقتی یکی از افراد حاضر گفـت، 

 بیارایی؟ 

 

 نقاشی از کوروش بزرگ

کوروش بزرگ پاسخ داد، آرایندگی من در آرایندگی شما بوده و اگر بتوانم درباره شما نیکی کنم، در ھـر 
 بود. لباسی که باشم آراینده خواھم

یبـی بدھـد کـه در تکوروش بزرگ ترتیب مراسم را با برگذار کننده آن بررسی کرده و از او خواسـت کـه تر
 روز مراسم منظره آن برای دوست ھا، باشکوه و برای بدخواھان ما ترسناک باشد.

 .پردازد یمراسم مبرگزاری و زمان ھای پیش از مراسم  تیببه شرح ترسپس گزنفون 

در میـدان مقابـل  کـه نظامیو سـوار ھزار نیزه داری که در دو سمت دروازه قصر ایسـتادنداز حدود چھار 
مھـار اسـب ھـا را در دسـت  از اسب ھا پیاده شـده و قصر در صف ھای منظم قرار داشتند در حالی که

، عرابـه ھـا مسـیرپارس ھا در یک سو و متحـدھا در سـوی دیگر گرفته و دست به سینه ایستاده بودند.
 در دو سمت راه صف بسته اند.با فاصله ھای معین ھم 
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 دروازه قصر باز شد و بعد از خروج چھار گاو نر، اسبھایی خارج شدند.

و از شدند  پردازد که یکی پس از دیگری از دروازه قصر خارج می سپس گزنفون به شرح ارابه ھایی می
لباسـی کـه تاجی بر سر و خارج شد با  گوید وقتی که سوار بر ارابه ای از دروازه قصر کوروش بزرگ می

 پردازد. بیشتر آن را رنگ ارغوانی پوشانده بود و در ادامه گزنفون به شرح کامل این مراسم می

 آنھــایی کــه مــیبــه مــرخص کــرد و را کــوروش ھمــه متحــدھا  فــردای آن روزبعــد از مراســم و مھمــانی، 
خواسـتند برونـد ھدیـه ھـایی دریافـت  مـی خواستند پیش او بمانند زمین و خانه داد. و آن کسـانی کـه

کردند، به طوری که در پایان فرمانده ھا و سربازھا ناراضی نبودند. سپس کـوروش بـزرگ گنجینـه ھـایی 
و ھر فردی با توجه به میزان خـدمات مفیـدی  که از سارد آورده بود را در بین نیروھای ارتش تقسیم کرد.

و این تقسیم نیز چنـان پـیش رفـت کـه در پایـان ھمـه موافـق کرد.  که انجام داده بود سھم دریافت می
 عدالت پاداش گرفتند و ھر فردی به سھم خود رسید. 

 بخشندگی کوروش در سطحی بود که بعضی این میزان زیاد بخشـندگی را از دارایـی ھـای زیـاد او مـی
ن در فکر جمع کردن ثروت چوو عده ای دیگر این پندار را اشتباه و کوروش را فردی خواندند که  پنداشتند.

و از آن دست افراد نیسـت کـه  برای خود نبوده، پس آنچه را در اختیار داشته به یارھای خود می بخشد
 ثروت تشکیل بدھد. یخزانه ھا

دوسـتان مـن، افـرادی  کـوروش عـده ای را جمـع کـرد و گفـت،، وقتی این نظرھا به گوش کوروش رسید
 را کننـد کـه آنھـا از دیگـران نشـان دھنـد و فکـر مـی و ثروتمندتر ترخواھند خود را توانگر ھستند که می

دھـد و بـه  سخاوتمند خواھند دانست. ولـی نتیجـه معکـوس اسـت. فـردی کـه خـود را دارا نشـان مـی
رود. بعضـی ھـم سـعی در  دوست ھایش به نسبت دارایی که دارد کمک نکند، خسیس به شمار مـی

کنـد، چـون  رفتار مـی من چنین فردی ھم با دوست ھای خود بدمخفی کردن دارایی خود دارند، به باور 
 ھیچ کس نمی داند چه دارد، و پیش می آید که دوستی نیازمند کمک او باشد ولی چون ظـاھر را مـی

ثروتش را پنھـان نکنـد و آن را در راھـی  مرد آن است کهبیند دیگر توان بیان درخواست ندارد. به باور من 
. دوست ھای من، باور کنیـد کـه تمـامی ایـن وسـایل کـه مـن نام نیکی ایجاد کندھزینه کند که برای او 

برای شما و من است. این گنج ھا را جمع نکرده ام که بیھوده تلف شوند، بلکه برای آن اسـت کـه دارم 
 بتوانم در مقابل کارھای خوب پاداش بدھم، یا بتوانم به نیازمندھا کمک کنم.

 ه سمت ماد حرکت کرد.سپس کوروش از بابل خارج و ب
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-- 

 لوحه ھا و کتیبه ھای بابلی. ،فتح بابل با توجه به روایت رویدادنامه نبونعید-

تـوان گاھشـمار بـابلی دانسـت کـه در مـورد دوره ای از  یکی دیگر از دیدگاه ھا در مورد فتح بابل را مـی
 بدانیم.تاریخ بابل که قسمتی از آن را قبیله ھای آریایی تشکیل داده اند، 

 شامل دوره فرمانروایی نبونعید و شکست او از کوروش بوده. (رویداد نامه)این گاھشمار تاریخی

متن این نوشته که قسمتھایی از آن ھم به مرور زمان از دست رفته بـا توجـه بـه خبرھـایی کـه از دیگـر 
وی داده نگاشته شده رسیده و رویدادھایی که در خود بابل در دوره نبونعید و کوروش ر سرزمین ھا می

از رویدادھای دیگر سرزمین ھا بیان شده ممکن اسـت بـه علـت نقـل  ،است. در مورد قسمت ھایی که
نویسنده یا نویسـنده ھـای رویدادنامـه، از واقعیـت اتفـاق  دیدگاهاین خبرھا از دیگران و با توجه به  نشد

توان با اطمینان بیشـتری  دھد می افتاده فاصله داشته باشد، اما در مورد خبرھایی که از خود بابل می
 به آن نگاه کرد.

ر ماد و پارس در زمـانی کـه نبونعیـد ششـمین ھا و پادشاھی کوروش بزرگ بیپیروز از خبر نامهاین رویداد
 دھد. کرد، می تاجگذاری خود را سپری می سال

در حـدود سـال ھفـدھم تاجگـذاری نبونعیـد، کـوروش توانسـت بـا پیـروزی بـر و با ادامه این پیروزی ھـا، 

بـا ورود  بابل در شھری به نام اوپیس، شھر بابل را بدونه درگیری فتح کند و نبونعید اسیر شـد. نیروھای
 ش نیامد و به کار خود ادامه دادند.کوروش به بابل برای معبد ھا مشکلی پی
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 نقاشی از کوروش

توان در مورد این رویدادنامه اینگونه برداشت کرد که کاھن ھا از رفتارھای نبونعید و بی احترامـی او  می
و این خود زمینه ای شـد نسبت به خدای خداھا و ھمچنین رفتار او نسبت به دیگر خداھا ناراضی بودند 

و از  کـرد. او زودتـر از ارتـش او سـرزمین ھـا را فـتح مـی و آزادی باور کوروش که اخالقبرای استقبال از 
 سویی دیگر رفتارھای نبونعید موجب ناراحتی مردم نیز شده بود.

استقبال کنند و کوروش بـزرگ نیـز پاسـخ  ،کوروش بزرگورود و این موردھا موجب شد که اھالی بابل از 
بـه در جنـگ، بـه بھانـه پیـروزی  غـارت نکـرد ومالھـای مـردم را به بھترین شکل ممکـن داد وقتـی آنھا را 

شده  بردهاھالی دیگر سرزمین ھا که اسیر یا موس و باورھای مردم تجاوز نکرده، معبدھا را بازسازی، نا
 را آزاد و انسانھا را در پرستیدن باورھایی که داشتند آزاد گذاشت. بودند

رسـاند کـه کـوروش در مـدت ھفـت سـال در  اینگونه مـی گوید، با توجه به اسناد ین مورد میپیرنیا در ا
خیـال فــتح بابــل بـوده و فقــط در ســال ھفــتم بـه جنــگ قطعــی پرداختــه، چـون ســالنامه در ســال دھــم 

توانسـته  اشاره داشته که به نظر مـی فرمانرواپادشاھی نبونعید به پیدا شدن عیالمی ھا در اکد و یک 
اشـاره بـه نبـردی در  ۱۷در دسترس نبوده و در سـال  ۱۶تا  ۱۲سال ف کوروش معین شده باشد.  از طر
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شـدند بـاز شکسـت  اپیس شده که کوروش بزرگ، ارتش اکد را شکست داد و ھر قدر که آنھا جمع می
 می خوردند و در نھایت بابل بدونه جنگ فتح شد و نبونعید تصمیم به فرار گرفت.

 با ارتش وارد بابل شد، نبونعید به علت کند بودن در بابل اسیر شد. اوگ بارو (گعوبروو)

تا آخر ماه، دروازه معبد اساھیل محاصره شده بود. نیزه ای داخل این مکان مقدس نشد، پرچمـی را بـه 
 مصونیت داد. خود کوروش وارد بابل شد و به شھر  زمانی بعدآنجا نبردند. 

 

 نقاشی از ورود کوروش به بابل

خـداھایی را نمـاد وش صلح را در تمام شھر برقرار کرد. اوگ بارو را فرمانروای شھر قـرار داد. سـپس کور
که نبونعید به بابل آورده بود، به شھرھای خود آنھا بازگرداند. در شب یازدھم مـرھش وان، اوگ بـارو بـه 

 بود. آزر تا سوم نیسان اکد عزادار ۲۷جنگ رفت و پسر پادشاه در نبرد کشته شد. از 

 شود که نه تنھا کوروش خدای بابل و دیگر خداھا را محترم می از لوحه ھا و کتیبه ھای بابلی دیده می
داشته، بلکه معبدھای بابل را نیز تزیین کرده. و پس از فرمان در مورد عزادار شـدن بابـل بـه علـت مـرگ 

مد و کوروش پسر خـود کمبوجیـه را رایج در بابل به عمل آپسر نبونعید، تاج گذاری بابل موافق با مراسم 
 پادشاه بابل کرد.
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 استوانه کوروش در مورد فتح بابل-

شـود، لـوحی اسـت از  استوانه کوروش که امروزه به عنوان منشور حقـوق بشـر کـوروش شـناخته مـی
، مربوط به زمان خود کوروش بزرگ که پس از فتح بابل بـه و با متنی به خط میخی اکدی گل پخته سجن

 فرمان او نگاشته شد.

 

 منشور کوروش

شـود کـه نیمـه اول آن بـه نظـر از بیـان رویـدادنگارھای  نوشته ھای این لوحه به دو قسمت تقسیم می
بابلی نگاشته شده و نیمه دوم آن مربوط است به فرمان ھا یا قـانون ھـای کـوروش کـه از بیـان خـود او 

 دیگر فاتح ھای تاریخ مـی به ھمانندنگاشته شده که نشانی از اخالق و آزادگی او داشته در زمانی که 
تجـاوز بـه حقـوق ، باورھـا و نـاموس اھـالی سـرزمین  ل و غارت گرفته تاتوانست ھر آنچه خواست از قت

، اما ھیچ گاه چنین عملکردھـای انجام دھد عقیدتیھای  مغلوب را به بھانه ھای پاداش پیروزی یا دلیل
 .پلیدی انجام نداد

 سـال قبـل مـیالد مسـیح مـی ۵۳۰این لوح که در کاوش ھای بابل بدست آمد، قـدمت آن بـه بیشـتر از 
و شکل خاص استوانه که در دوران بابل نو برای گل نوشته ھای مھمی مانند مـتن ھـای شـاھی  رسد.

 گرفت. شده و در پی بنا قرار می به کار برده می
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پیـدا شـده و  ۱۸۷۹تا اینکه بعد از گذشت سالھای زیادی از زمـان نوشـتن آن در کـاوش ھـایی در سـال 
 کاملتر شد. سپس متن آن توسط چند فرد ترجمه و به مرور

و نـوع برخـورد او بـا مـردم سـرزمین شکسـت بـزرگ این استوانه بعد از ترجمه از اخالق گرایـی کـوروش 
بـه طـور کامـل را خورده که در تاریخ نگاری ھای یونانی و دیگر تاریخ نگاری ھـا بـه آن اشـاره شـده بـود، 

 آشکار کرد.

از آن استوانه به عنوان نخستین منشور حقـوق بشـر  پھلوی دوم(آخرین پادشاه ایران)سپس به وسیله 
میالدی، سازمان ملل متن استوانه را به زبان ھای رسمی سـازمان منتشـر  ۱۹۷۱یاد شد، که در سال 

 شود. کرد و یک بدل از استوانه در سازمان ملل در نیویورک نگھداری می

 

 صهموضوع ھایی که در منشور کوروش به آن پرداخته شده به طور خال

بیان کارھای اشتباه نبونعید. در نظر گرفته شدن عملکردھای نبونعید به وسیله خداھا و بخشندگی آنھا 
و برگزیده شدن او توسط خداھا. فتح بابل. شادی مردم و سـتایش نسبت به بابلی ھا. معرفی کوروش 

وش. پشـتیبانی آنھا از کوروش. معرفی کوروش و پیشینه او توسط خود کوروش. بیـان عملکردھـای کـور
مردوک از کوروش، فرزندش و ارتش او. گرویدن مردم دیگر سرزمین ھا بـه کـوروش. بازگردانـدن خـداھا و 

 مردم دیگر سرزمین ھا به سرزمین خود. بیان عملکردھای کوروش در آبادانی بخشیدن.
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 کوروش ترجمه استوانه--

 british museum official website (گرفته شده از ویکی پدیا)

(در » کـوروش«کنـد... ھا و زمین ... دشمنانش را ویـران میآن ھنگام که َمـردوخ، پادشاه آسمان. ۱خط 
لـیم)، شـاه  -بـی  -(با » بابـِل«، شاه جھان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه »)آش -َر  -کو «متن بابلی: 

   ...ای)، -دی  -کـَ  -(اَک » دکاَ «ری) و  -مـِ  -(شو» سومر«

 

 .ھمهٴ جھان. ... ۲خط 

 

 .مرِد ناشایستی به فرمانروایِی کشورش رسیده بود. ... ۳خط 

 

 .ھای کھن را از میان برد و چیزھای ساختگی به جای آن گذاشتاو آیین. ۴خط 

 

ریــم) و دیگــر  -(او » اور«ایلَـــه) بــرای شــھر  -َســگ  -(اِ » اَِسـگیلَـــه«معبــدی بَــدلی از نیایشــگاه . ۵خــط 
 .شھرھا ساخت

 

 .کردسرایی میھایی که شایستهٴ آنان نبود ... ھر روز یاوهھای ناپاک ... آییناو پیشکشی. ۶خط 

 

ھای روزمره به خدایان را مانع شد. او با مقرراتِ نامناسب در زنـدگِی مـردم او کارھای پیشکشی. ۷خط 
اوتـو) خـدای بـزرگ روی -اََمــر » (َمـردوخ«کرد. اندوه و غم را در شھرھا پراکند. او از پرسـتشِ دخالت می

 .برگرداند
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داد. او بـا ای سـاکناِن شـھر را آزار مـیاو مردم را به سختِی معاش دچـار کـرد. ھـر روز بـه شـیوه. ۸خط 
 .کرد ... ھمهٴ مردم راکارھای خشِن خود، مردم را نابود می

 

. دیگر ایزدان که با او زندگی خشمگین شد و از آن سرزمین ..» انلیل«از ناله و دادخواھِی مردم، . ۹خط 
 .ھا را ترک کردندکردند نیز پرستشگاهمی

 

ــزرگ می. ۱۰خــط  ــردم از خــدای ب ــدگی و م ــه زن ــین ک ــه وضــعِ ھمــهٴ باشــندگاِن روی زم ــا ب خواســتند ت
» بابــِل«رفـت، توجـه کنـد. مـردوخ خـدای بـزرگ، اراده کـرد تـا ایـزدان بـه شان رو بـه ویرانـی میکاشانه
 .بازگردند

 

ماننِد مردگان شده بودند. مردوخ به سوی آنان متوجـه شـد » دکاَ «و » سومر«ساکناِن سرزمیِن . ۱۱خط 
 .و بر آنان رحمت آورد

 

َمـردوخ به دنباِل فرمانروایی دادگر در سراسِر ھمهٴ کشورھا به جستجو پرداخت. بـه جسـتجوی . ۱۲خط 
ـْشان«ِه پادشا» کوروش«شاھی خوب که او را یاری دھد. آنگاه او ناِم  اَن) را برخوانـد. از  -شــَ  -(اَن » اَنـ

 .او به ناِم پادشاِه جھان یاد کرد

 

ای) را به فرمانبرداری کوروش درآورد. ھمچنین ھمهٴ مردمـاِن -تی-(کو» گوتی«او تماِم سرزمیِن . ۱۳خط 
 .(انسان) دادگرانه رفتار کرد» سیاه سر«َده) را. کوروش با ھر  -مان َمـن  -(اوم » ماد«
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کرد. َمـردوخ، خدای بزرگ، با شادی از کرداِر نیک کوروش با راستی و عدالت، کشور را اداره می. ۱۴خط 
 .و پنداِر نیِک این پشتیباِن مردم، خرسند بود

 

او کوروش را برانگیخت تا راِه بابـِل را در پیش گیرد؛ در حالی که خودش ھمچون یاوری راسـتین، . ۱۵خط 
 .داشتبرمیدوشادوشِ او گام 

 

افزارھـا ای، شمارش ناپذیر بود، آراسته بـه انـواعِ جنگلشکِر پر شماِر او که ھمچون آبِ رودخانه. ۱۶خط 
 .سپردنددر کناِر او ره می

 

ر کرد تا کوروش، بدون جنگ و خونریزی بـه شـھر بابــِل وارد شـود. او بابــِل را از ھـر دَمـردوخ مق. ۱۷خط 
 .دسِت کوروش سپرداید) شاه را به -نـَ  -بو  -(نـَ » بونعیدنـَ «بالیی ایمن داشت. او 

 

د و ھمهٴ فرمانروایاِن محلی، فرماِن کـورش را پذیرفتنـد. کمردِم بابـِل، سراسر سرزمین سومر و اَ . ۱۸خط 
 .ھای درخشان، او را بوسیدنداز پادشاھِی او شادمان شدند و با چھره

 

که به یارِی او از چنگاِل مرگ و غم، رھایی یافتند و بـه زنـدگی مردم َسرَوری را شادباش گفتند . ۱۹خط 
 .بازگشتند. ھمهٴ ایزدان او را ستودند و نامش را گرامی داشتند

 

د، شـاِه چھـار ک، شاِه جھان، شاِه بزرگ، شاِه توانمند، شاِه بابـِل، شاِه سومر و اَ »کوروش«منم . ۲۰خط
 .گوشهٴ جھان
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ـْشان«یَه)، شاِه بزرگ، شـاِه -زی-بو-ماَ -(کـَ » کمبوجیه«پسِر . ۲۱خط  (یکـم)، شـاِه » کـوروش«، نـوهٴ »اَنـ
ـْشان، نبیرهٴ  ـْشان-بی-ایش-(شی» پیشچیش«بزرگ، شاِه اَن  .ایش)، شاِه بزرگ، شاِه اَن

 

بـو) گرامـی -(نــَ » نـابو«لو) و -(بـِ » بعل«اش را اند و فرمانرواییاز دودمانی که ھمیشه شاه بوده. ۲۲خط 
 .و با خرسندِی قلبی پادشاھِی او را خواھانند. آنگاه که بدوِن جنگ و پیکار، وارِد بابـِل شدم دارندمی

 

ھای مرا بـا شـادمانی پذیرفتنـد. در بارگـاِه پادشـاھان بابــِل بـر تخـِت شـھریاری ھمهٴ مردم گام. ۲۳خط 
 .رجمند و گرامی داشتمھای پاِک مردِم بابـِل را متوجِه من کرد، زیرا من او را انشستم. مردوخ، دل

 

ارتشِ بزرگِ من، به صلح و آرامی وارِد بابـِل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردِم این شھر و ایـن . ۲۴خط 
 .سرزمین وارد آید

 

در پی بھبوِد وضعِ داخلِی بابـِل بودم ... نبونعید، بر دوشِ مردِم درماندهٴ بابـِل یوغی نھاده بود که . ۲۵خط 
 .نبود آنھادر خوِر 

 

ھای آنـان پایـان بخشـیدم. فرمـان دادم کـه ھمـهٴ مـردم در از بند رھایشان کـردم و بـه بـدبختی. ۲۶خط 
کس اھـالِی شـھر را از ھسـتی پرستشِ خدای خود، آزاد باشند و آنان را نیازارنـد. فرمـان دادم کـه ھـیچ

 .ساقط نکند. مردوخ از کرداِر نیِک من، خشنود شد

 

و ھمچنـین بـر ھمـهٴ » کمبوجیـه«ش، کـه ستایشـگِر او ھسـتم، بـر پسـِر مـن او بـر مـن، کـورو. ۲۷خط 
 سپاھیاِن من،
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اش را ارزانی داشت. ما ھمگی شادمانه و در صلح و آشـتی، مقـاِم بلنـدش را برکت و مھربانی. ۲۸خط 
 .اندستودیم. به فرماِن مردوخ، ھمهٴ شاھانی که بر اورنگِ پادشاھی نشسته

 

ــان، از ســرزمین و ھمــه پادشــاھانِ . ۲۹خــط  ــاال«ھای جھ ــای ب ــا » دری ــایین«ت ــای پ ــردِم » دری ، ھمــهٴ م
 ای)، ھمهٴ چادرنشینان، -ری  -مور  -(اَ » اموری«ھای دوردست، ھمهٴ پادشاھاِن سرزمین

 

شـور) و -(اَش» آشـور«مـن بوسـه زدنـد. از ... تـا ] ۲۳مـرا خـراج گذاردنـد و در بابــِل بـر پاھـای[. ۳۰خط 
 َشن)-(شو» شوش«

 

-(مــِ » ِمتورنـو«اَن)، -بــَ -اَم-(زَ » َزمبـان«نَک)، -نو-(اِش» اِشنونا«ِده)، -گـَ -(اَ » آگاِده«من شھرھای . ۳۱ط خ
ت) کـه ویـران لـ-دیـک-(ای» دجلـه«سوی و شھرھای کھِن آن» گوتیان«ایر)، سرزمیِن -(دِ » دیر«نو)، -تور

 .شده بود را از نو ساختم

 

ھا را یی که بسته شده بود را بگشایند. ھمهٴ خدایاِن این نیایشگاهھافرمان دادم تماِم نیایشگاه. ۳۲خط 
ھای خود برگرداندم. به جاھای خود بازگرداندم. ھمهٴ مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه

 .ھای ویراِن آنان را آباد کردم. ھمهٴ مردم را به ھمبستگی، فرا خواندمخانه

 

د را که نـَبونعید بدوِن واھمه از خدای بزرگ به بابـِل آورده بود؛ کخدایاِن سومر و اَ  چنین پیکرهٴ ھم. ۳۳خط 
 .میو خر به خشنودی َمـردوخ به شادی
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ھا شاد گردد. بشود، خدایانی که آنان را بـه ھای خودشان بازگرداندم، بشود که دلبه نیایشگاه. ۳۴خط 
 شان بازگرداندم،سِ نخستیندھای مقجایگاه

 

ھر روز در پیشگاِه خدای بزرگ، برایم خواستاِر زندگانِی بلند باشند. بشود که سخناِن پربرکـت و . ۳۵خط 
شاه، پادشاھی کـه تـو به کوروش«خواھانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من َمـردوخ بگویند: نیک

 .»داردارد و پسرش کمبوجیه جایگاھی در سرای سپند، ارزانیرا گرامی می

 

بی گمان در روزھای سازندگی، ھمگی مردم بابـِل، پادشاه را گرامی داشتند و من برای ھمـه . ۳۶خط 
 ...ای آرام فراھم ساختممردم جامعه

 

 ...ھا و کبوترانغاز، دو اردک، ده کبوتر. برای غازھا، اردک. ... ۳۷خط 

 

  ...لیل) را استوار گردانیدم-اِن-گور-(ایم» اِنلیل-ایمگور«باروی بزرگ شھر بابـِل بنام . ... ۳۸خط 

 دیوار آجری خندق شھر را،.... ۳۹خط 

 

یک از شاھان پیشین (کار ساخت دیوار را) با بردگاِن به بیگاری گرفته شـده بـه پایـان که ھیچ...  ۴۰خط 
 ...نرسانیده بودند

 

 .به انجام رسانیدم. ... ۴۱خط 
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 ...درھایی از چوب ِسدر و روکشی از مفرغھا گذاشتم با ھایی بزرگ برای آندروازه. ۴۲خط 

 

 لی) -اَپ  -نی  -با  -شور  -(آش » پالآشور بانی«ای از پادشاھی پیش از من بنام کتیبه. ... ۴۳خط 

 

 . ...۴۴خط 

 

  برای ھمیشه. ... ۴۵خط 

 

 کند، حسن پیرنیا مفھوم بیانیه کوروش را اینگونه بیان می

شاه با شکوه و جالل، شاه بابـل، شـاه سـومر و اکـد، شـاه چھـار ، شاه بزرگ، جھانمنم کوروش، شاه 
شـاه شـھر انشـان، از  -شاه شھر انشان، نوه کـوروش شـاه بـزرگ -سرزمین، پسر کمبوجیه شاه بزرگ

شاه شھر انشان، شاخه سلطنت ابدی، که سلسله اش مـورد محبـت  -دودمان چیش پیش شاه بزرگ
 زدیک.بل و نبو است و حکمرانی آن به قلب آنھا ن

در قصر پادشـاه ھـا  ،با خوشی و شادمانی مردم شدم، (بابل)وقتی من بدونه جنگ و جدال وارد تین تیر

بر تخت پادشاھی نشستم. مردوک، خدای بزرگ، قلبھای نجیب اھالی بابل را به طرف من متوجه کرد، 
من ھمه روزه در فکر پرستش او بودم. لشـکر بـزرگ مـن بـه آرامـی وارد بابـل شـد، مـن نگذاشـتم  چون

 دشمنی به سومر و اکد قدم بگذارد.

موفـق م سـاوضاع داخلی بابل و مکان ھای مقدس آن قلب من را تکان داد و اھالی بابـل بـه اجـرای مرا
ی یافتنـد. یبودند رھاو مذھب ھای انسان ھا)  آزادی باورھاآنھایی که مانع افراد بی دین (شده و از بند 

. مردوک، خـدای و دارایی اھالی از بین برود من مانع خرابی خانه ھای آنھا شدم، من نگذاشتم ھستی
مقام بزرگ خدایی  ، از کارھای من خوشحال شد و وقتی که، از ته قلب و با شادی،(خدای خداھا)بزرگ

کنم، به پسرم کمبوجیه و تمام لشکر  می ستایشم، و او را او را بزرگ داشتم، به من که کوروش ھست
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برکت ھای خود را ارزانی بخشید. پادشاه ھـایی کـه در تمـام سـرزمین ھـای عـالم در  ،من از راه عنایت
زنـدگی  چادرھـارب، کـه در غـقصرھای خود نشسته اند، از دریای باال تا دریای پایین .... و پادشاه ھـای 

گرفتنـد)  (پولھایی که پادشاه ھای بزرگ از فرمانرواھای زیر دسـت خـود مـی فراوانباج ھای کنند،  می
با  ، دری،تورنو نوناک، زامبان، م آکد، اشآوردند و در بابل بر پای من بوسه زدند. از .... تا آشور و شوش، 

ی خـداھای ،زگاری پـیش سـاخته شـدهود و رنایی که آن سوی دجله قرار دارھسرزمین گوتی ھا و شھر
به جاھای خود بازگردانیدم تا برای ھمیشه در جای خود بمانند. اھـالی را  کردند که در اینجا زندگی می

جمع کردم. خانه ھایشان را از نو ساختم و خداھای سومر و اکد را، کـه نبونعیـد بـه بابـل آورده و سـبب 
 ھای آنھـاری به قصه آسیبھیچ گون دونهخشم خدای خداھا شده بود، به خواست مردوک خدای بزرگ ب

از خداھایی که به شھرھای خود بـه واسـطه مـن برگشـته انـد،  شادی دل بود باز گردانیدم.موسوم به 
می خواھم، که ھر روزه در پیشگاه بل و نبو طور عمر من را بخواھند و نظر عنایـت بـه مـن داشـته و بـه 

 او کمبوجیه... .کند و پسر  مردوک آقای من بگویند، کوروش شاه، که تو را ستایش می

از اینجا چند خط بیانیه خراب شده و از بعضی کلمه ھا اینگونه به نظر می آید که در مورد معبـدی اسـت 
 که به نظر سند مربوط به آن بوده.

دھـد کـه نبونعیـد، ھیکـل خـدای  دھد مفھوم ھای این بیانیه جالـب بـوده و نشـان مـی پیرنیا ادامه می

چـون خـارج کـردن ھیکـل  مردم این سرزمین ھا از او سخت رنجیده بودنـد، سومر، اکد را به بابل آورده و
دلخـور  نبونعیـدخداھای یک شھر برای آنھا به مانند اسیر شدن بوده و پیشـواھای مـذھبی بابـل نیـز از 

 بودند. که این مورد بر اختالف ھای داخلی افزوده و موجب سقوط سریعتر بابل شده.
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 تاریخ نگار کلدانی به شرح پیرنیاتاریخ نگاری برس، -

در پادشـاھی نبونعیـد دیوارھـای بابـل را، کـه در سـاحل فـرات گویـد،  تاریخ نگار، در مورد فـتح بابـل مـی
است،خوب ساخته بودند و از آجر و قیر بود. در سال پادشاھی او کوروش شاه پارس، که سایر قسـمت 

ین بابل در آمد. نبونعید ھمینکه از این رویداد آگاه شد، ھای آسیا را فتح کرده بود، با ارتش زیاد به سرزم
ولی چون شکست خورد، با تعداد کمی از نیروھا فرار کـرد و بـه  با ارتشی به استقبال او رفت و جنگید،

پناھنده شد. کوروش بابل را گرفت و فرمان داد دیوارھای بیرونی شھر را خراب  (Barsippa)شھر برسیپ
کرد، که ممکن است شورشی در شھر ایجاد شود و گرفتن دوبـاره شـھر مشـکل  کردند، زیرا گمان می

بعد او به طرف برسیپ رفته و نبونعید را محاصـره کـرد. نبونعیـد کـه نتوانسـت در مقابـل محاصـره  است.
پافشاری کند، تسلیم شد. کوروش با او با مھربانی رفتار کـرد و سـپس او را بـه منطقـه ای در مرزھـای 

تبعید کرد، تا در ھمان جا به زندگی ادامه دھد. نبونعید در آنجا تـا آخـر عمـرش بـه زنـدگی  داخلی قلمرو
 ادامه داد و در ھمان جا در گذشت.

شاپور شھبازی در مورد برس(برسوس) می گوید که این دانشمند کلدانی در این باره نوشته ای داشته 
دست داشته و خود چیزھایی بـه آن افـزوده  است که از میان رفته ، پس الکساندر پلی ھیستر آن را در

)، از Abydenusبیـدنوس(آ) و Josephusاست. از روی گزارش ھمین نویسنده است کـه ژزفـوس یھـودی(
ژزفوس(سرچشــمه اش از برســوس بــوده) گویــد، در  بــه دســت کــوروش ســخن گفتــه انــد. افتــادن بابــل

آسیا را به زیـر فرمـان در آورده بـود، ھفدھمین سال پادشاھی نبونعید کوروش رھبر پارسی ھا که ھمه 
) نیـز، از روی Eusibiusبا سپاھی بزرگ برای نبرد به سمت بابل رفت. ... این داستان را یوسـی بیـوس (

 نوشته آبیدنوس آورده است، و چنانچه گفتیم ، سرچشمه اصلی آنھا روایت برسوس بوده است.
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 یھود، بابل و عملکرد کوروش-

از اینکـه بخـت نصـر دوم(پادشـاه شـده بیـان کـرده  پیشگوییرا یک رویداد  و آزادی خود بابلیھود سقوط 
قبل از میالد سرزمین یھود را فتح و معبد سلیمان را خراب و ھزارھا نفر از مـرد  ۵۸۶بابل) در حدود سال 

در بابـل اسـیر پیـروزی کـوروش قوم یھود حرکت داده به بابـل آورد، کـه تـا زمـان و زن یھود را از سرزمین 
نگه داری شده در ھمدان) برای بازگشـت ایـن قـوم این فرمان بودند، که کوروش فرمان آزادی یھودی ھا(

به سرزمین خود، به ھمراه کمک مالی برای بازسازی معبد و بازگرداندن ظـرف ھـای طـال و نقـره آنھـا را 
 داد.

منبـع ھـای مختلـف آمـده، نشـان از آنچه از دانسـته ھـا در مـورد عملکـرد کـوروش پـس از فـتح بابـل در 
که نسبت به ھمه ملت ھایی که مورد ظلـم پادشـاه بابـل قـرار گرفتـه و اسـیرو بـرده (مھربانی و آزادی 

شـود کـه کـوروش بـزرگ توجـه  گونـه برداشـت مـی اما از تاریخ نگاری قـوم یھـود ایـندارد،  )شده بودند
 خاصی به قوم یھود که در بند پادشاه بابل بودند داشته.

 

 رفتن یھودی ھا به نزد کوروشنقاشی از 
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کند که، بعضی گفته اند، چون این قـوم در زمـان فـتح بابـل بـه  گونه بیان می پیرنیا علت این مورد را این
کوروش کمک کرده اند، کوروش خواسته قدردانی خود را نشان دھد. برخی نیز موقعیـت سـرزمین یھـود 

نیـز علـت را نزدیکـی مـذھبی دانسـته. ولـی از آنچـه در بیانیـه را علتی بر این موضوع دانسته. و برخی 
اسـیرھای ملـت ھـای شود، کوروش درباره بنی اسراییل ھمان کـرده کـه نسـبت بـه  بابلی او دیده می

دیگر نیز انجام داده بود، یعنی باورھـای مـذھبی ھمـه ملـت ھـا را محتـرم شـمرده. تفـاوت فقـط در ایـن 
بیشــتر ملــت ھــای مــورد نظر(کــه توســط کــوروش بــه آزادی  اســت، کــه حــس سپاســگذاری و قــدردانی

رسیدند) چون ضبط نشده، به ما نرسیده ولی رضایت ملت یھود و شادمانی آنھا توسط آنھا ضـبط شـده 
 و رویدادھای آن امروزه به ما رسیده.

 یروایتـ (قسمتی از اھل عتیق، که گفته شده توسط خود دانیال نوشته شده)یھودی ھا در کتاب دانیال
ھـا از بابـل و فـتح آن  کنند در مورد فردی به نام دانیال که در دیگر تـاریخ نگـاری افسانه مانند را بیان می

 نامی از چنین فردی برده نشده. ،توسط کوروش

دھـد و در آن  شبی بلشصر (پادشاه بابـل) مھمـانی بزرگـی ترتیـب مـیخالصه آن به این گونه بوده که 
ه که نبوکد نصر از اورشلیم آورده بود بـه عنـوان وسـایل نوشـیدنی مـورد مھمانی از ظرف ھای طال و نقر

نوشت. پادشـاه  یکه ناگھان انگشت ھای دست انسانی بیرون آمد و بر روی دیوار استفاده قرار گرفت.

که با دیدن دست، نگران و پریشان شده بـود، خواسـت تـا آن نوشـته را بخواننـد و آن را تفسـیر کننـد، و 
موفق به این کار شود پاداش بزرگی قـرار داد کـه دانیـال توانسـت آن را خوانـده و تفسـیر  برای فردی که

کند. با چنین مفھومی که پدر تو که مغرور گشت، پادشاھی را از دست داده و پادشاھی تو نیز تقسیم 
 خواھد شد.
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 نقاشی از مھمانی بلشصر

 توسطو به نوعی مجازات شدن آنھا به علت فساد  (یھود)در دیگر کتاب ھای قوم یھود از نابودی این قوم
آشور و سپس از نابود شدن خود آشور گفته شده و اینکه باز ھـم خـدای قـوم  خدای این قوم به وسیله

را برانگیزد. یھود آن منجی را خشم خدای خود نسـبت  (منجی)یھود برای نجات این قوم از اسارت فردی
 خواند.  میبه آشور و رھایی بخش آنھا از اسارت 

و قوم یھود که منتظر پایان دوره قدرت نمایی آشور(بابل) بود و فردی را که به این قدرت نمایی پایان داده 
را منجی خود دانسته که با پیروزی ھایی که کوروش بزرگ بدست مـی آورد و کـم کـم بـه سـمت بابـل 

وود و ھـم نـژاد خـود از دسـت که امید خود را به آمدن یک منجی از پشـت داشد، یھودی ھا  نزدیک می
یھـود دانسـته بـرای کوروش بزرگ را نجات دھنده خود خواندنـد و او را فرسـتاده خـدای قـوم داده بودند، 

 نجات این قوم از اسارت.

کند که خدای یھود را ستایش کرده، اما ایـن متفـاوت اسـت بـا  و قوم یھود، کوروش را فردی معرفی می
واقعیتی که از زبان خود کوروش در منشور یا لوحه کوروش بیان شده، چون کوروش نـه تنھـا یـک خـدا را 

بـوده و بـا سـاخت و تـرمیم و سـتایش ستایش نکرده، بلکه ھمه خـداھا و باورھـا بـرای او قابـل احتـرام 
کـه بـه علـت  (که معبد خدای قوم یھود تنھـا یکـی از آنھـا بـودهی مختلفمعبدھای خداھای سرزمین ھا
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ایـن را نشـان داده و  )اختالف ھای بین قوم یھود ساخت این معبـد بـه مشـکل خـورده و بـه عقـب افتـاد
مـردوک بـوده، ، ھمچنین کوروش بزرگ برای پیروزی ھای خود از خـدای خـداھا کـه در واقـع خـدای بابـل

 .راخدای قوم یھود  نهکند،  را ستایش می خدای بابلته سپاسگذاری کرده و پیوس

در نھایت کوروش بزرگ ظرف ھای خانه خـدای یھـود را کـه در زمـان نابودیـه معبـد آنھـا بعـد از شکسـت 
 توسط بابلی ھا برده شده بود به خود آنھا بازگرداند.

ھا در کتاب ھـای مختلـف از  و پس از آن کوروش بزرگ دارای جایگاه ویژه ای در تاریخ یھود شد. و یھودی
کوروش و بخشندگی او یاد کردند و کوروش را به نوعی مسیح یا نجات دھنده(ماشیاح) خود خواندند که 

 در نھایت رضایت خاطر یھوه را فراھم کرد.و یاری شد تا  از طرف خدای قوم یھود(یھوه) برگزیده

 

 نقاشی از یھودی ھا نزد کوروش بزرگ

یھود برای پاسخ به پیشینه کوروش بزرگ که از یھود نبوده پس چگونه می توانسـته منجـی آنھـا بـوده  و
در سـروده ھـای یـک شـاعر  باشد، در دوره ھای بعد دست بـه تحریـف تـاریخ ھـم زدنـد، بـه طـوری کـه
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 ه و اینبه نوعی در پاسخ به این که چرا منجی قوم یھود یک یھودی نبود ۱۴ایرانی در قرن حدود -یھودی
که چرا این قوم را پس از آزادی به اسراییل فرستاده و فرمان بازسازی معبد آنھا را داده می باشد که در 

ریف تاریخ بوده و در آن پدر و مادر(یک یھودی به نام اسـتر معرفـی مـی کنـد) کـوروش را واقع یک نوع تح
 کوروش نداشته.نه پیشیافرادی معرفی می کند که ارتباطی با واقعیت تاریخ در مورد 

بیان میکند که، یھـودی ھـا کـه  G.Masperoشاپور شھبازی در بیان قسمتی از پژوھش گستون مسپرو 
بابلی ھا چندان دلخـوش در مورد در بابل بودند، از جوانمردی ھای کوروش در مورد ھمه ملت ھا به ویژه 

روی آنھـا بـاز نشـده بـود،  هبـ نبودند. از سوی دیگر تا ھنگامی کـه راه رفـتن بـه سـوی سـرزمین موعـود
ھمواره در جوش و خروش بودند. پس وقتی کوروش راه را نشان آنھا داد، تنھا دین دارھای تھـی دسـت 
به آنجا(سرزمین موعود) شتافتند، و گروھی از یھودی ھای تـوانگر، پیشـه و امـور مـالی خـود در بابـل را 

ند که بابل شھری بود بزرگ و ثروتمند و پـر از میـوه رھا نکردند و در ھمان جا ماندند، زیرا نیک می دانست
نه ھای خود و کنیزھای زیبا، و اینھا بر منطقه ای گرم و بیابانی و بی پولی(کـه در و خواروبار، و دارای خا

 سرزمین موعود پیش روی آنھا بود) برتری داشت.

ادھا به ماننـد  اینکـه کـوروش با توجه به بیان این واقعیت ھا از پژوھش ھای گستون مسپرو و دیگر روید
بزرگ یھودی نبوده، پس نمی توانسته منجی پیش بینی شده آنھا بوده باشد و ھمچنین کوروش بـزرگ 

به مھربانی رفتـار  بابلی ھایھود که خواھان نابودی بابلی ھا بودند، با قوم که بر خالف پیش گویی ھای 
کرد، می توان چنین نتیجه ای گرفت که قوم یھود تنھا از یک اتفاق تاریخی که توسـط کـوروش بـزرگ بـه 

ھـم تنھـا  پیش فرض ھـا این خود استفاده کردند، که مذھبی فرض ھای انجام رسیده بود، به نفع پیش
ه ھای یھود از توھین و بد رفتاری توسط تعدادی از یھودی ھا پشتیبانی میشد. و بر خالف آنچه در نوشت

، آنچه واقعیت ھا نشان می دھد مخالف گفتـه ھـای یھـودی ھـا بـوده، ھای بابلی ھا با آنھا گفته شده
رانی داشته و توانستند به سرمایه و رتبه ھای باالی ذچون آنھا در بابل فضای کافی برای رشد و خوشگ

آزادی فقط تعدادی از آنھا که سطح اجتماعی پـایینی اجتماعی در آنجا دست یابند، به طوری که پس از 
داشتند به سرزمین خود بازگشتند و بقیه کـه در فضـای مناسـب بابـل توانسـته بودنـد بـه جایگـاه ھـای 

نـد و ھـیچ گـاه حاضـر نمـی شـدند از ایـن جایگـاه کـه بـرای آنھـا دباالیی دست یابنـد، در ھمـان جـا مان
داشـتن بدونـه  کـهی داشت دل بکنند و به یک سرزمین بیابـانی رانی، ثروت و کنیزھای زیبا در پذخوشگ

از از قشر ضعیف برای بھره برداری ھای مـادی و جنسـی  بھره برداری ھای تجاریشرایط مناسب برای 
بھـره سـود و خوشـگذرانی ھـای حاصـل از بـه ھماننـد  یھودی ھا خواستار سودی بـوده آنھا بوده بروند،

 .ببرند ھالی بابل در جھت رسیدن به منافع خودبرداری ھایی که توانستند از ا
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ر آن زمان که در دیگر زمان ھا ھم با پیش فرض گرایی مذھبی توانسـتند بھره برداری ھایی که نه تنھا د
به شکل ھای مختلف، در نقطه ھای مختلف انجام دھند به طوری کـه در زمـان قدرتمنـد بـودن بـه بھـره 

و در زمان ضعیف بودن بـه مظلـوم نمـایی و تحریـف رویـدادھای  برداری ھای مادی و جنسی از بومی ھا
تاریخ جھت ایجاد ساختارھای پایه ای برای دوباره به قدرت رسیدن در آینـده و تکـرار بھـره بـرداری ھـای 

 بوده.از بومی ھا و دیگر سرزمین ھا مالی و جنسی به نفع خود 

 

 نامگذاری کرده اند. کوروشنام  هو امروزه در سرزمین یھودی ھا(اسراییل) مکان ھایی را ب
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-- 

 از زرتشتیت ھای سامیمھمترین نتیجه ھای پیروزی کوروش بر بابل و اثر پذیری مذھب -

شاپور شھبازی به چند مورد از مھمترین نتیجه ھای پیروزی اشاره می کند که در خالصـه ای از آن مـی 
 توان به مواردی اشاره کرد مانند

 .دو استان جدید به سرزمین ھخامنشی ھاافزوده شدن 

 .یونان(شامل اسپارت) مانده بودند کم شدن دشمن ھای کوروش که اکنون تنھا مصر و قسمت ھایی از

بـا از میـان رفـتن دشـمنی و سـاخته شـدن افزایش بازرگانی بین منطقه ھای مختلـف برخوردار شدن و 
 .راھھای بازرگانی و نظامی نوین

بیگانه ھایی که تا پیش از آن از دانش و آموزش ھای موجود در بابل بازمانده بودنـد  آشنایی یونانی ھا و
 .و در نتیجه افزایش اثر پذیری دیگر سرزمین ھا از اندیشه ھای بابل

و اما شاپور شھبازی از مھمترین نتیجه ھای این پیروزی را به نقل از کتاب جھانـداری پـارس ھـا، ترجمـه 
ــه  ــی زاده اینگون ــه د.منش ــودان ب ــت جھ ــروزی بازگش ــن پی ــه ای ــرین نتیج ــه، از مھمت ــد ک ــی کن ــان م بی

 بود که خود دو نتیجه داشت، فلسطین)(پلستین

با مردمی سروکار یافـت کـه آزاد مـنش و  یکی آنکه این قوم سرگردان و کینه جوی، برای نخستین بار-۱

ا(یھودی ھا) نمودنـد ھنـوز بـه کوروش و جانشین ھای او به آنھبزرگوار بودند و آن آزادی و بخششی که 
آنھــا نشــان داده نشــده اســت، و چنانچــه تــاریخ نشــان داده، آنھــا تنھــا در ایــران از یــاوری و پشــتیبانی 
فرمانرواھا برخوردار بودند. بنابر این می توان گفت که ایشان آزادی خود را از ھخامنشی ھا دارنـد و ایـن 

 می یھودی ھا کردند.ھخامنشی ھا بودند که تورات را قانون نامه رس

و شاپور شھبازی مورد دوم را در دگرگونی ھای فراوانی می بیند که دین اسـراییلی ھـا در برخـورد بـا -۲
یافت. اندیشه و پذیرش رھاننـده جھـان از اندیشـه سوشیانسـھای زرتشـتی گرفتـه شـده  دین مزدیسا

ویرانگـر بـود ولـی چـون بـا  است. خدایی که پیروان موسا می پرستیدند کینه جو و زود خشـم و گـاھی
دیـده نمـی  ادر دیـن موسـخدای زرتشت روبرو شد از آب و تاب افتاد و آرام تـر گشـت، فرشـته ھـا، کـه 

 شوند، از امشاسپندان زرتشتی تقلید شده اند و میکاایل و رفاایل و جبراایل و جز آن نام یافته اند.
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است، تا جایی که دیو بـزرگ جھـودان یعنـی  دیوھا و سردسته آن شیطان از دیوھا و اھریمن مایه گرفته
 (دیو خشم) نیست.Aeishma Divaآسموده چیزی جز واژه 

پـل چینـوت زرتشـتی)  ستاخیز و سنجش گناه ھـا و پـل صـراط(ھمانجھان آینده، دوزخ و بھشت و روز ر
اینھـا جھودان رسیده است و از روی تورات آنھا در دینھای سـامی دیگـر پخـش شـده، و ھمه و ھمه به 

 ھمه نتیجه پیروزی کوروش بر بابلی ھا بوده است.
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 بازگشت کوروش از منطقه غرب تا مرگ او-

 

 

-- 

 دیدگاه برس، تاریخ نگار یونانی به شرح پیرنیا-

کنند، نوشته بود، که کوروش با قوم دھا یا داه جنگ کـرده  با توجه به نقل قولی که از این تاریخ نگار می
 میان نبرد کشته شد. دھا قومی بوده سکایی که در نزدیکی گرگان سکونت داشتند. و در
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 تاریخ نگاریه ھرودوت در مورد مرگ کوروش-

گوید که، حکایت در مـورد فـوت او  ھرودوت در مورد چگونگی فوت کوروش اطمینان نداشته و اینگونه می
 است.زیاد است، روایت من به حقیقت نزدیک تر 

بابل، به نبرد ماساژت ھـای جنگجـویی رفـت کـه در قسـمت ھـای شـرقی رود کوروش بزرگ بعد از فتح 
بـوده و نبایـد آن را بـا ارس  کاسـپین(به نظر منظور ھرودوت رودخانه ای در قسمت شرقی دریای آراکس

 سکونت داشتند. اشتباه گرفت)

رفـت، کـه ایـن قبیلـه ھـا ھـم در مسـیر تـوان یکـی از تیـره ھـای سـکایی در نظـر گ ماساژت ھا را می(
مھاجرت خود با دیگر قبیله ھای آریایی(ماد، پارس و...) به فالتی که بعدھا به علـت ورود ھمـین آریـایی 
ھا ایران خوانده شد، ھمراه شدند، اما ورود آنھا به این قسمت ھا موجب نبرد آنھـا بـا مادھـا و آشـوری 

 جنگیدند. م برای مادھا میھا شده که گاھی برای آشوری ھا و گاھی ھ

، اما ھجوم ھـا تـا زمـان ھخامنشـی ھـا ادامـه داشـته، تـا تا اینکه در نھایت مادھا آنھا را عقب نشاندند
 )اینکه داریوش ھخامنشی برای عقب نشاندن آنھا تا مرزھای داخلی اروپا پیش رفت.

در نھایـت موجب شد تـا کرد،  ھجوم ھای این قوم و ناآرامی ھایی که مرزھای ھخامنشی را تھدید می

 د.وکوروش وادار به نبرد با آنھا ش

کوروش خواست تا با ملکه ماسـاژت ھـا کـه در آن زمـان بیـوه ھرودوت اینگونه نگاشته است که در ابتدا 
پادشاه سابق بود ازدواج کند. اما ملکه این درخواست کوروش را نه برای خواستن خـود او کـه، یـک نـوع 

 ماساژت ھا پنداشت و با آن مخالفت کرد. بدست آوردن سرزمین

 ملکه را ھرودوت، ت می ریس نامیده.
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 نقاشی از تومیریس

فرستد با این مفھوم کـه، شـاه مـادی ھـا،  دھد که ملکه پیامی را برای کوروش می ت ادامه میوھرود
به آنچه داری بسنده کـن  کنی را رھا کن و نمی دانی نتیجه این کارھا چه خواھد بود. کارھایی که می

و بگذار ما ھم در سرزمین خود فرمانروایی کنیم. اما اگـر ایـن پنـد را نمـی پـذیری، بـرای وصـل کـردن دو 
شـویم تـا تـو بتـوانی وارد  ساحل رود به بیھوده رنج نبر. مـا بـه مسـافت سـه روز راه از سـاحل دور مـی

 اییم، تو نیز ھمین کار را انجام بده.دادی که ما به سرزمین تو بی ترجیهسرزمین ما شوی و اگر 

مـا دور  کوروش بعد از اینکه از این پیام آگاه شد، به مشورت با بزرگھا پرداخت، که ھمه گفتند بھتر است
کـرد بـا آنھـا  که دیگر کوروش را ھمراھـی مـی ،شویم و ملکه ماساژت ھا به این طرف بیاید. اما کرزوس

 مـورد لشـکر خـود نیـز چنـین مـیدانـی و در  را جاویـدان مـی مخالف بوده و گفت، کوروش اگـر تـو خـود
پنداری، بھتر است که من چیزی نگویم(یعنی بگذاری تا ملکه ماساژت وارد این سرزمین شود)، ولی اگر 

کـه کارھـای  قبول داری که تو نیز از بشری و لشکر تو نیز از بشـر ھسـتند، قبـل از ھـر چیـز بایـد بـدانی
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که  گذارد انسان برای ھمیشه سعادتمند باشد. ... اگر ما اجازه دھیم نمی انسان مانند چرخ است، که
ماساژت ھا به طرف ما بیایند، این برای تو خطرناک خواھد بود، در صورتی که تو شکست بخوری، ھمـه 
سرزمین را از دست خواھی داد چون آنھا بعد از پیروزی بر تو برنخواھند گشت و به دیگر نقطه ھا ھجوم 

اما در صورت فتح، تو چندان بر آنھا برتری نخواھی داشت، که از رود عبور کرده دشمن را در  برد. خواھند
ھمه جا تعقیب کنی، ولی خواھی خواست که چنان کنی و... . من عقیده دارم کـه از رود بگـذریم و بـه 

 م. و... .نشینند، پیش برویم و بعد سعی کنیم که آنھا را شکست دھی قدری که ماساژت ھا عقب می

گوید برای شکست دادن ماساژت ھا، اینکه مواد خوراکی و شـراب  و در ادامه کرزوس از نقشه ای می 
را در اردویی قرار دھیم که به دست دشمن می افتد، وقتی آنھـا بـه اردو برسـند و آن ھمـه خـوردنی و 

پرداخـت و مـا در ایـن  مشروب ھای خوب را بیابند، جنگ را فراموش کرده به خوردن و آشـامیدن خواھنـد
 توانیم کارھای بزرگ انجام دھیم. صورت می

، چـون کوروش نظر کرزوس را پسندید و در پیغامی به ملکه ماساژت ھا از او خواست که عقـب بنشـیند
 خواھد وارد سرزمین او شود.  کوروش می

بایسـت  پس از آن کوروش، کرزوس را به کمبوجیه(پسر کوروش که در صورت کشته شدن کـوروش مـی
سپرد و گفت که او را ھمیشه محترم بدارد. سپس کمبوجیه و کرزوس را به پـارس  )جانشین شاه شود

 فرستاد و خود به ھمراه لشکرش به آن طرف رود رفتند.

کوروش در خواب دید که پسر ھیستاسپ(ویشتاسب) با پرھایی که در شـانه اش دارد، آسـیا و اروپـا را 
ه داریوش نام داشت به علـت سـن پـایین در پـارس مانـده بـود و بـه پوشانده است. پسر ھیستاسپ ک

  جنگ نیامده بود.

کوروش چون خواب را معنی دار دیـد آن را بـا ھیستاسـپ در جریـان گذاشـت، و پسـر او را بـر ضـد خـود 
 دانست و از ھیستاسپ دادرسی پسرش را خواست.

سیدن پادشاھی او در نھایـت بـه داریـوش اما در واقع مفھوم این خواب از دید ھرودوت، مرگ کوروش و ر
 بوده.

کوروش نقشه کرزوس را پیاده کرد و حدود یک سوم از ماساژت ھا پـس از فـتح اردوی مـورد نظـر وقتـی 
خود را پیروز یافتند، با عادتی که داشتند بعد از پیروزی به جشن پرداختـه و زیـاد خوردنـد و آشـامیدند. و 
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ارتش کوروش به آنھا ھجوم برده تعدادی کشته و بقیه اسیر شدند  ھمینکه ماساژت ھا به خواب رفتند،
 ھم جزو اسیرھا بود. که نامش سپارگاپی سس بود، که پسر ملکه

ملکه بعد از اطالع از اتفاق ھایی که برای لشکر او افتاد، پیغامی برای کوروش فرستاد که، ای کـوروش، 
سر مرا اسیر کرده ای، مغـرور نبـاش کـه اینگونه پشوی، خوشنود نباش، که  که از خونخواری سیر نمی

 به این روش به او دست یافته ای، چون این کار در دشت نبرد و از راه مردانگی نبود.

 

 نقاشی از فرستادن پیام از تومیریس به کوروش

حاال پند من را که به صالح تو است گوش کن، پسر من را پـس بـده و از سـرزمین مـا بیـرون بـرو، بدونـه 
خـورم بـه  آنکه مجازات شوی. اگر چنین نکنی، به خاطر بالیی که به سـر نیروھـایم آوردی سـوگند مـی

 شوی. خدای آفتاب(خدای ماساژت ھا) که تو را از خونخواری سیر کنم، اگر چه تو سیر نمی

کوروش به پیغام ملکه توجھی نکرد. پسر ملکه وقتی از مستی خارج شد و بـه خـودش آمـد و بـه آنچـه 
غـل و زنجیـر آزاد شـد از اق افتاده بود آگاھی یافت، از کوروش خواست که او را آزاد کند و ھمـین کـه اتف

 لکه ھم که بی توجھی کوروش را به پیغام دید، ارتش خود را جمع و حمله کرد.خود را کشت. م
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پردازد که نھایـت ایـن نبـرد سـنگین کـه  در ادامه ھرودوت به شرح نبرد که آن را نبردی بزرگ خوانده می
ھیچ یک از دوطرف پا پس نگذاشته، این ماساژت ھا بودنـد کـه پیـروز شـدند. و کـوروش یکـی از کشـته 

سـپس ملکـه دسـتور داد سـال دانسـته.  ۲۸شده ھای نبرد بود. ھـرودوت مـدت پادشـاھی کـوروش را 
دا سـاخته بـود را در آن ظـرف خـون ظرفی را پر از خون انسـان کننـد و سـر کـوروش را کـه از پیکـرش جـ

 انداخت و با تمسخر گفت، 

 

 نقاشی از تومیریس و مرگ کوروش

ھر چند من تو را در جنگ شکست دادم، ولی تو از راه فریب مصیبتی برای من ایجاد کردی و پسرم را از 
 کنم. گفته بودم، اکنون تو را از خونخواری سیر میمن گرفتی. ھمانگونه که به تو 
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 نقد تاریخ نگاری ھرودوت در مورد مرگ کوروش بزرگ-

وایتـی کـه مـن بیـان مـی ھرودوت خود بیان می کند که روایت ھا در مورد مرگ کوروش زیاد است، اما ر
 کنم به حقیقت نزدیک تر می باشد.

 این گفته ھرودوت نشانی از صداقت این تاریخ نگـار بـوده کـه روایـت خـود را تنھـا رویـداد ممکـن در مـورد
سرنوشت و پایان زندگی کوروش بزرگ ندانسته و بیان می کنـد کـه بـه نظـرش ایـن روایـت بـه حقیقـت 
نزدیک تر است  که این نشان می دھد که ممکن است روایـت او در مـورد مـرگ کـوروش درسـت نبـوده 

 باشد.

روایـت ھـرودوت ارتـش وجود آرامگاه او در پاسارگاد بوده که بـه یکی از موارد نقد این پایان برای کوروش، 
کوروش شکست سنگینی خورده و سر کوروش به نزد ملکه برده شده است و در این صورت بازگرداندن 

 جسد او، آن ھم بدونه سر و انتقال آن به پاسارگاد کمی دور از انتظار می نماید.

 

 نقاشی از تومیریس و مرگ کوروش
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تاریخ نگاری ھرودوت در مورد پایان زندگی کوروش ریچارد فرای پژوھشگر شرق شناس آمریکایی در نقد 
بزرگ می گوید که ممکن است داسـتان ھـرودودت سـاختگی باشـد، امـا گـرفتن آسـیای میانـه توسـط 
کوروش درست می باشد به دلیل وجود شھر سایروپلیس در سـغد کـه نشـان دھنـده گسـتردگی فـتح 

 ھای کوروش در شرق می باشد.

 

 

-- 

  مرگ کوروش روایت کتزیاس در مورد-

کتزیاس که قسمت ھایی از تاریخ نگاری او بی شباھت به افسانه نبوده، در مورد مـرگ کـوروش نظـری 
متفاوت با ھرودوت داشته و مرگ کوروش را در میدان نبرد و توسط یک ملکه نمی داند و مرگ کوروش را 

 میدان نبرد خورده بود.در داند که  به خاطر زخمی می
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 شرح پیرنیا هبروایت کتزیاس -

 مـی اھـالی آن دربیـکبـه رود کـه  دھد که کـوروش بـه نبـرد سـرزمینی مـی کتزیاس اینگونه شرح می
گفتند. پادشاه این قوم آمرایوس نام داشت. نبرد سختی در گرفت، دربیکی ھا توانستند سواره نظـام را 

کشیدند. سواره نظام پراکنده شد، امـا دوبـاره  به کمینی بکشانند که با فیل ھای خود انتظار آنھا را می
 (از متحـدھای دربیـک ھـا)توانست جمع شود. کوروش از اسب به زیر افتاد و یکی از جنگجوھای ھنـدی

 زوبینی به طرف او پرتاب کرد که به ران او برخورد. کوروش را بلند کرده و به اردو بازگرداندند.

 ھزار نفر کشته شدند.در این نبرد از دو طرف درگیر حدود ده 

ھزار مرد جنگی برای کمک به پارسی ھا وارد نبرد شد. حمله  ۲۰روز دیگر آمورگس(پادشاه سکایی) با 
ھای سخت او دربیک ھا را از جا کنده و لشکر آنھا را پراکنـده و شکسـت داد. پادشـاه دربیـک ھـا بـا دو 

ر نفر بوده و پـس از آن دربیـک ھـا ھزا ۳۰میزان کشته شده ھای دربیک ھا حدود  پسرش کشته شدند.
 ھای جنگ رفتند.وزبه زیر فرمان پیر

 

 دیوارنگاری مربوط به دوره داریوش بزرگ از یک رھبر سکایی شکست خورده
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کوروش وصیت ھای خود را کرده و تخت پادشاھی را به پسر بزرگ خود کامبیز(کمبوجیـه) و حکومـت بـر 
سپرد به طوری که قسـمت ھـای تحـت  خود تانیوک(بردیا)ا به پسر کوچک قسمت ھایی از پادشاھی ر

 .حکومت پسر کوچک از مالیات معاف بوده

 ن درگذشت.آاز  و کوروش سه روز پس
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 روایت گزنفون در مورد مرگ کوروش-

رفـت، دیگـر زمـان  وقتی که حضور کوروش در بابل دیگر الزم نبـود و کارھـا در بابـل بـه خـوبی پـیش مـی
بازگشت به سرزمین خود فرا رسیده بود و گزنفون در این قسمت به شرح کامل روش توقف لشکر بزرگ 
کوروش در زمان اردو زدن و زمان حرکت و نظم خاصی که کـوروش بـه آن داده بـود تـا ھـر قسـمت و ھـر 

فلگیر شـدن فردی جایگاه خود را در اردو دانسته، تا کارھا با سرعت بیشتری در زمان توقف یا ھنگـام غـا
 پردازد. توسط دشمن و ھمچنین زمان حرکت انجام شده، می

و از تھیه دیـدن محلـی مناسـب کوروش پس از ورود به ماد، با ھدیه ھای گرانبھا به دیدن کیاکسار رفت 
و کیاکسـار ھـم در مقابـل بـه برای کیاکسار در بابل گفت برای زمانی که به سمت آن سرزمین می رود 

 بند و یک لباس مادی به کوروش بخشید. بند، دست از زر، گردن وسیله دخترش تاجی

وقتی دختر جوان تاج را بر سر کوروش گذاشت، کیاکسار گفت، کوروش این دختر مـن اسـت، او را بـرای 
پدر من شد و تو حاصل آن ازدواج ھسـتی.  ھمسر دختر، ھمانگونه که پدر تو ھم گزیدمرھمسری با تو ب

 دھم. مام ماد را جھیزیه دخترم قرار میو چون جانشینی ندارم، ت

آنکه پاسخ فھمم، اما پیش از  کوروش پاسخ داد، کیاکسار، من ارزش آنچه به من بخشیدی را خوب می

دختـر کیاکسـار ھدیـه ھـایی بـا  پس کوروش بـزرگ بـهسبا پدر و مادرم مشورت کنم.  قطعی بدھم باید
 سمت پارس رفت. ارزش و زیبا بخشید و پس از آنکه خاطر او را شاد و امیدوار ساخت به

 وقتی به مرزھای پارس رسید، قسمت بزرگ ارتش در ھمان جا اردو زدند و کوروش به ھمراه دوست ھا
سـت ھـا، کارمنـدھای دولـت، به شھر رفتند. کـوروش بـرای خـانواده، دو و تعداد کمی از نیروھای ارتش

 به ھمراه برد. بزرگ ھای قبیله ھا ھدیه ھاییپیرمردھا، و 

 با توجه به رسمی که وقتـیدر این زمان کوروش بخشندگی ھایی نسبت به مردھا و زن ھا پارس کرد، 
 .پادشاه ھای پارس پیروزمندانه از جنگی باز می گردند ھدیه ھایی می بخشند

برای بزرگ ھای پـارس سـخنرانی کـرد و از بزرگھـای پـارس سپاسـگذاری سپس کمبوجیه(پدر کوروش) 
بـا پیـروزی به او سپردند، اکنون کوروش توانسـت  که کرد که با اعتمادی که به کوروش کرده و ارتشی را

و نـامی نیـک و بدھد را پاسخ اعتماد شما به بھترین شکل ھا و پیشرفت ھایی که در ارتش ایجاد کرد، 
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و سپس گفت، ولی اگر تو، ای کوروش اگر مغرور شده و بخواھی یگر سرزمین ھا بسازد بزرگ از ما در د
به سود خود فرمانروایی کنی و شما، پارسی ھا اگر به خاطر حسد بخواھید به کوروش ضـرر برسـانید، 

پـس کـوروش از پـارس و قـانون ھـای آن در مقابـل  بدانید که خود را از سعادت بزرگی محروم کـرده ایـد.
ھای پادشـاھی کـوروش و  حفاظت کرده و شما پارسی ھا ھم عھد ببندید که در مقابل دشمن دشمن

تا زمانی که  دست اندازی ھا به قلمروی او، ھر گاه نیاز به کمک داشته، به کمک او شتاب خواھید کرد.
من زنده ام دولت پارس به دست من است، و پس از مرگ من اگر کوروش غایب بـود، بـه ھمانگونـه کـه 
من امروز مراسم قربانی را به جا می آورم، فردی الیق را برای انجام مراسم سپاسگزاری از خداھا قـرار 

 دھید.

 سخن ھای کمبوجیه مورد استقبال کوروش و پارسی ھا قرار گرفت.

 سپس کوروش به ماد بازگشت و دختر کیاکسار را به ھمسری برگزید.

و  حـاکم ھـاگـزینش ره منطقه ھای مختلف از نظر نظامی، پس از آن کوروش به بابل بازگشت و برای ادا
برنامـه  روش ھای اخالقی و مدیریتی که حاکم ھا باید داشـته و انجـام دھنـد را بـه آنھـا آمـوزش داده و

به قسمت ھـای مـورد نظـر بـرای اداره و حفاظـت از آن با ارتشی ھر کدام را در نھایت و  ریزی انجام داد
 .فرستاد ھا منطقه

 

 تصویری از بابل باستان
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در سال آینده ھمین زمان خود را برای یک بازدید کلـی از سـواره نظـام و دسـته ھـای و به آنھا گفت که 
 .ارابه جنگی، نیروھا و سالح آماده سازند

بازدید ھا ھر ساله توسط نماینده ای قدرتمند از طرف کوروش انجام می شد تا اگر حاکم ھـا  و این گونه
نیاز به کمک نظامی داشـتند بـه آنھـا کمـک شـود و یـا اگـر در نـوع حکومـت آنھـا خشـونت و خودسـری 

و یا اگر در کار حاکم ھا برای رسیدگی به مردم، آبادی زمین ھـای بـایر،  مشاھده شد، آنھا را تنبیه کنند
میزان مالیات و دیگر وظیفه و تکلیف ھا کوتاھی دیده می شد، نماینـده کـوروش بـزرگ بـه آن رسـیدگی 

آن  کـوروش بـزرگکوتاھی می گذاشت که در بعضی موردھـا  می کرد و یا کوروش بزرگ را در جریان این
مـردم نماینـده کـوروش  .ر فرا میخواند و یا او را از پستی که داشـت کنـار مـی گذاشـتحاکم را به حضو

 بزرگ را پسر پادشاه یا چشم پادشاه می خواندند.

گزنفون راه اندازی چاپارخانه(پست خانه) را برای انتقال ھـر چـه سـریعتر پیـام ھـا را از کارھـای کـوروش 
 بیان کرده.

گ ارتش در بابل جمع شد کـه ارتشـی بسـیار بـزرگ بـوده از حـدود به فرمان کوروش بزربعد از یک سال 
یـک سـفر دوازده لشکر سواره نظام، دو ھزار ارابه جنگی و شصت لشکر پیاده نظام  که کـوروش بـزرگ 

 .که ھفت ماه به طول انجامید در پیش گرفت را جنگی

 

بـرد کـه پادشـاه قسـمتی از  گزنفون پس از شرح نبردھا ، از سه منطقه بابل، شوش و ھمدان نام مـی
 گذراند. در ھر یک از این قسمت ھا میبه ترتیب ھفت ماه، سه ماه زمستان و دو ماه سال را 

عالقه مند بودن مردم به کوروش در چنان سـطح بـاالیی بـود کـه اھـالی ھـر سـرزمین آنچـه از کارھـای 
دادنـد و   ھای خـود را بـه او مـی محصولداشتند و بھترین که بیشتر از نیاز خود جاندارھا، میوه  صنعتی،

در مقابل ھدیه ھـای دانست اھالی سرزمین ھا نیاز دارند  کوروش بزرگ ھم در مقابل چیزھایی که می
 .آنھا به ھدیه دھنده ھا تقدیم می کرد

یـا امپراتـوری،  از ایجاد پادشـاھی پسھفتمین بار زمانی که دھد که کوروش بزرگ در  گزنفون ادامه می
و زمانی که دیگر پیر شده بود و پـدر و مـادر او چنـد ین ھای وسیع را سرکشی می کرد سرتاسر سرزم

به قصر خود رفـت و در خـواب  سال قبل فوت کرده بودند، در سفری به پارس و انجام مراسم برای خداھا
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داد. پـس از آن کـوروش پـس از انجـام مراسـم مـی که از رسـیدن زمـان مـرگ او خبـر  ندایی به او رسید
خـود و پایـانی شـرافتمندانه بـرای خانواده  ،نی برای خداھا از آنھا سعادتمندی سرزمین، دوست ھاقربا

 خواست.

سپس به قصر بازگشت و چند روزی را به استراحت پرداخت، در حالی که اشتھا و توان او کم شده بود، 
بزرگھای پارس ھم خواست درخواست کرد که پسرھای او به دیدنش بروند. و درکنار آنھا از دوست ھا و 

 که به دیدن او بروند.

و سپس بعد از جمع شدن ھمه، کوروش وصیت ھای خود را بیان کرد که گزنفون به شـرح آنھـا پرداختـه 
 که قسمتی از آن در زیر می آید.

 فرزندان و دوست ھای من دیگر زمان مرگ من فرا رسیده است و نشانه ھای آن را به خـوبی درک مـی
و ھـر آرزویـی  خواسـتم، گذشـت باید من را سعادتمند بدانید، ... تمام عمرم آنگونـه کـه مـیکنم. شما 

. ... ھیچ گاه غرور یا شـادی خـارج از انـدازه بـه خـود راه نـدادم. و اکنـون در آخـرین داشتم به آن رسیدم
یم را بینم و ھمچنین سرزمین و دوست ھا گی خود خوشبختم که شما فرزندانم را زنده میدروزھای زن

گذرم. بـرای جلـوگیری از ایجـاد اخـتالف میـان شـما جانشـین خـود را امـروز  گذارم و می سعادتمند می
پسـر بـه دارم، پـس حکومـت را  کنم. فرزندانم ھر دوی شما را بـه یـک انـدازه دوسـت مـی معرفی می

تـو سـرزمین ھـای و تانااوکسار(بردیا) بـه ...  بخشم. باشد، می که با تجربه تر نیز می (کمبوجیه)بزرگتر
م. ... سختی ھای پادشاھی و جانشین من بـودن بـر عھـده بخش ماد، ارمنستان و کادوسی ھا را می

اما این سختی ھا به عھده تـو  راحتی، پادشاه است و این سختی ھا مانعی است در راه خوشبختی و
ی دلیلـی بـر حفـظ و اما تو، کمبوجیه فراموش مکن کـه داشـتن عصـای پادشـاھ نخواھد بود تانااوکسار.

در  بـوده و وفـاداریو صـمیمی پادشاھی نبوده، بلکه با اطمینان ترین راه، داشـتن دوسـت ھـای وفـادار 
... و یارھـای در ھمـه انسـانھا شـاھد آن بـودیم مانند دیگر صـفت ھـا بود  نیست که اگر می ذاتی ھمه

شـما برادرھـا مـی خـواھم کـه از  ...وفادار با عملکردھای نیک و رفتارھای پسندیده به دست مـی آینـد
دانیـد ھـیچ چیـز بیشـتر از  شما مـی دست دوستی و اتحاد به ھم بدھید و یار و یاور ھمدیگر باشید ...

انسان به ابدیت می پیوندد و از ھر بندی آزاد و خواب به مرگ شبیه نیست. و در این زمان است که روح 
که قسمت ھای مختلـف جسـم بـه محـل  از عالقه مندی ھای جسمانی پاک و رھا می شود در حالی

. ... اگر روح پس از مرگ بدن، باقی می ماند، بـه احتـرام روح مـن، توصـیه ھـای اولیه خود باز می گردند
میـرد و بـاقی مانـدن روح  من را به کار بگیرید. اما اگـر شـکل دیگـری بـوده و بـا مـرگ بـدن روح ھـم مـی
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ھستند و ھمه چیز را تحت نظر و قدرت خـود دارنـد، وابسته به بدن است، پس از خداھایی که جاویدان 
 از خداھا بترسید و کار یا فکری نکنید که بر خالف عدالت و درستی باشد.بترسید. ... 

... اگر عملکردھا شما پاک و ھمراه عدالت باشد، نفوذ و قدرت شما پیشرفت خواھد کـرد، ولـی اگـر در 
تواننـد بـه شـما  از دست خواھیـد داد. چگونـه مـردم مـیفکر خیانت به ھمدیگر باشید، اعتماد مردم را 

اگر به وصـیت ھـای مـن عمـل . ھستید نیز بی عدالتاعتماد کنند در حالی که شما نسبت به ھمدیگر 
کنید می توانید در کمال نیک بختی با یک دیگر وظایف خطرناک خود را انجام دھید. از تاریخ و سرگذشت 

و از آنھایی پیروی کنیـد کـه از راه عـدالت و اتحـاد  .اه پند و عبرت استھای آن پند بگیرید. تاریخ آموزشگ
  پیروز و رستگار شده اند تا نام نیک از خود به یادگار بگذارید.

اریـد و ھـر ... فرزندھای من، وقتی زندگی من به پایان رسید، جسد من را در طال ، نقره یا چیز دیگر نگذ
خـاکی نیسـت کـه بھتـرین  سـپرده شـدن بـهھیچ چیز بھتـر از  چه سریعتر به خاک بسپارید. به راستی

نیکـی بـه دیگـران در مـن بـودم،  ھـا انسـان یـاوردھد. چون ھمیشـه  چیزھای خوب و زیبا را پرورش می
 .خوش دلی و آسایشی فراھم می ساخت که از ھمه شادی ھای عالم لذت بخش تر است

خواھد دستش را به من برسـاند و  شما فردی می ازدیگر به آگاھی از پایان زندگی خود رسیده ام. اگر 
خـواھم کـه شـما فرزنـدانم و  به چشم ھای من نگاه کند، پیش بیاید، ولی پس از مرگ و زیر نقاب مـی

مـرگ، چه در میان خداھا باشـم و یـا بـا فرا بخوانید، را به دور آرامگاه من  ھمهد، یدیگران بدن من را نبین
در ھر حـال در جایگـاھی امـن و آسـوده و  ).زندگی پس از مرگه به نبودن باشم(اشار نابود و پایان یافته

اطمینان بخش به سر خواھم برد. ھر که با توجه به رسم ھای قدیمی در آرامگاه مـن حاضـر شـود از او 
... و در آخر این حرف مـن  شده ام. لپذیرایی کنید. می خواھم ھمه بدانند که من به سعادت بزرگی نای

خواھید به دشمن ھای خـود ضـرر برسـانید، بـه دوسـت ھـای خـود نیکـی  کنید که اگر میرا فراموش ن
کنید. بدرود فرزندھای عزیزم، وداع من را به مادر خود برسـانید. بـدرود دوسـت ھـای مـن، چـه آنھـا کـه 

 حاضر ھستند و چه آنھا که اکنون در اینجا نیستند.

و  ، روی خـود را پوشـاندشـده بودنـد فشـرد کوروش پس از آن، دست ھمـه آنھـایی کـه در گـرد او جمـع
 درگذشت.
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 گونه روایت کرد. را این با سکایی ھا کوروش نبردسترابون تاریخ نگار و جغرافی دان یونانی -

محلی کـه آذوقـه و شـراب به گویند از شکست و فرار کوروش در نبرد با سکاھا. و سپس او  بعضی می
در تعقیب او بودند، با رسیدن به این محل و استفاده از مشـروب  فراوان جمع کرده بود، رفت. سکاھا که

و از آن بـه بعـد سـالگرد ایـن   ھا، مست شدند. پس از آن کـوروش بازگشـت و سـکاھا را شکسـت داد.
پیروزی را با لباس ھای سکایی که زنھا و مردھا مـی پوشـیدند و بـه رقـص، موزیـک و بـاده خـواری مـی 

 پرداختند، جشن می گرفتند.

 

 

-- 

 کند. یونیانوس یوستینوس تاریخ نگار رومی از تاریخ نگاریه تروگوس پمپیوس، اینگونه روایت می-

سر ملکه به خاک افتـاد. بعـد از رسـیدن ایـن لشکر بزرگ ماساژت در نبرد با کوروش شکست خوردند و پ
کوروش را در خبر به ملکه او اشکی نریخت، ولی آتش کینه در او شعله ور شد. پس نقشه ای کشید و 

 ھـزار نفـر مـی ۲۰۰گردنه ھای کوه به دام انداخت و توانست کوروش را بـه ھمـراه لشـکر او کـه حـدود 

شدند، شکست دھد، به گونه ای که ھیچ فردی از آن جان سالم به در نبرد تا خبـر ایـن شکسـت را بـه 
 عقب برساند.
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 ویل دورانت در مورد سکاھا -

ھا و در کنار دریای سیاه، سکاھا بیابانگردی مـی کردنـد، آنھـا مـردم وحشـی و باالتر از سرزمین ارمنی 
که در ارابه به سر میبردند و  درشت اندام قبایل جنگی نیمه مغول و نیمه اروپایی بسیار نیرومندی بودند

نگاه می داشتند، بی زیـن بـر اسـب ھـا سـرکش سـوار مـی شـدند، » پرده«زن ھای خود را سخت در 
د تا زنده بمانند، و زندگی را برای آن می خواستند که بجنگند، خون دشمن ھـای خـود را جنگ می کردن

می آشامیدند و پوست سر آنھا را دستمال خود می ساختند. این مردم، بـا حملـه ھـای پیوسـته خـود، 
را  قبل از میالد به باختر آسیا ھجوم آوردند و ھر که ۶۱۰-۶۳۰مایه ضعف آشور بودند و در حدود سالھای 

در سر راه خود می یافتند، می کشتند و ھمه جا را خراب می کردند. به این ترتیب، تا دلتای نیـل پـیش 
رفتند، آنگاه بیماری غریب در میان ایشان افتاد و گروه بیشماری از آنھا را بکشـت، و در آخـر کـار مغلـوب 

خ مختصـر نمونـه دیگـری از مادھا شدند و ناچار به سـرزمین اصـلی خـود در شـمال بازگشـتند. ایـن تـاری
زندگی اقوام وحشی را، کـه در حاشـیه دولتھـای شـرقی بـزرگ قـدیم مـی زیسـته و مایـه نـاراحتی آن 

 دولتھا بوده اند، در برابر ما مجسم می سازد.
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پیرنیا در مقایسه روایت ھایی که از کوروش بزرگ بعد بازگشت از بابل، توسط تاریخ نگارھا روایت شـده -
 کند، گونه نتیجه گیری می این

شود که کوروش پس از فتح بابـل در شـمال و  ، به جز روایت گزنفون چنین استنباط میھا از تمام روایت
شرق ایران به سکاھا پرداخته و حدود ایران را به سیحون(سیردریا) رسانده، ولی در مورد جنگی کـه در 

رھـا مختلـف اسـت، یعنـی قـومی را کـه بـا کـوروش آن کشته شده یا زخم برداشته گفته ھای تاریخ نگا
  دھا.-دربیک و برس کلدانی-ماساژت می نامد، کتزیاس-دوتوطرف بوده، ھر

 

 نقاشی از نبرد سکاھا

شود، که این مردم ھر سه سکایی بوده اند و ... نتیجه جنگ  از جغرافیای سترابون(استرابون) دیده می
شکست خوردند، بـه قـول کتزیـاس کمکـی از  ھخامنشی ھاھا درست معلوم نیست، به قول ھرودوت 

سکاھا به آنھا رسید و فتح کردند، به قول سترابون ھم فاتح شدند. بـه ھـر حـال، بـا وجـود اینکـه تـاریخ 
از کیفیت این جنگ ھا چیزی ننوشته و فقط مرحله آخر آن را به طـور خالصـه ذکـر کـرده نگارھای یونانی 

د کـه بعـد از فـتح بابـل کـوروش در طـرف شـمال و شـرق ایـران مشـغول اند، باز چنین استنباط می شو
اقوام سکایی را مطیع کـرده. ... امـا اینکـه کـوروش در جنگـی بـا  یجنگھای سخت و خونین بوده و بعض

مردم سکایی زخم برداشـته یـا کشـته شـده اسـت و یـا اینکـه در پـارس بـه مـرگ طبیعـی در گذشـته، 
ا خود ھرودوت ھم می گوید، که روایت ھـا در مـورد زنـدگی کـوروش توان چیزی گفت، زیر باتحقیق نمی
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مختلف است و او چیزی را که به حقیقت نزدیک تر می دانسته، نوشته است ولی در ایـن ھـم تردیـدی 
زمان مرگ  نیست که گزنفون آن روایتی را بیان کرده که با ستایش او نسبت به کوروش موافقت داشته.

قبل از میالد می داننـد و بـا در نظـر گـرفتن آن  ۵۲۹ھایی که در دست است در کوروش را موافق مدرک 
سـال بـوده اسـت، زیـرا نبونیـد نوشـته کـه  ۲۲مدت زمان پادشاھی او از زمان فـتح ھمـدان تـا آن زمـان 

 ۵۵۰کوروش در سال ششم پادشاھی او ھمدان را گرفت و این سال موافق حسابی کـه کـرده انـد بـه 
سـال  ۳۰ن و پمپیـوس وو کتزیـاس،دین ۲۸ی گردد. ولی ھرودوت مـدت پادشـاھی او را قبل از میالد بر م

نوشته اند. به آن جھت که تاریخ نگارھای مـورد نظـر پادشـاھی او در قبـل از فـتح ھمـدان را نیـز در نظـر 
 گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
268 

-- 

 روایت شاپور شھبازی در مورد پایان کار کوروش -

از ھمه اینھا(روایت ھای مختلف) می توان نتیجه گرفت که ماساژتھا و داھه ھا دست یکـی کردنـد و در 
 جنگ با کوروش چنان در ایستادند که سردار بی مانند(کوروش) به خاک افتاد، 

 

 مربوط به حدود سده چھارم پیش از میالدکماندارھای سکایی 

به پارس بردند. سرنوشـت سـکاھا درسـت روشـن نیسـت. ولی ارتش او تن او را به دشمن نسپردند و 
آنھا را در ھم کوفت، زیـرا مـی بینـیم  ،گمان می رود که کمبوجیه بر سر آنھا لشکر کشیده و به کین پدر

 بوده است. ھخامنشی ھاکه در آغاز پادشاھی داریوش سرزمین سکاھا فرمانبردار 
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-- 

و داسـتان مـادر سلیمان(افسـانه ای سـاختگی در مـورد پاســارگاد و  آرامگـاه کـوروش بـزرگ ،پاسـارگاد-
 و نتیجه گیری مقبره)

 

 آدولف ھیتلر                      »تنھا عدالت برای گوسفندھا دندان گرگ است.« 

 

 

اینگونه که به نظر می آید، بیشتر بناھای ساخته شده توسط کوروش بزرگ، در پاسارگاد بوده. و بـا در --
رفتن نقشه و کـاربرد بـاغ پاسـارگاد و کـاخ ھـا، مـی تـوان نشـانی از یکـی بـودن طراحـی در آن را نظر گ

 که به سلیقه یک فرد(کوروش بزرگ) انجام گرفته. ،مشاھده کرد

سالن ھای ستون دار، بدنه اصلی آن را تشکیل مـی دھنـد. ایـن کـاخ ھـا بـه عنـوان کـاخ کاخ ھایی که 
مسکونی، کاخ دروازه و کاخ عمـومی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفتنـد، بـا کتیبـه ھـایی بـه زبـان ھـای 

نیـز شـامل نقـش برجسـته  کتیبه ھا، که تعدادی از یالمی، اکدی و زبان مورد استفاده ھخامنشی ھاع
بالداری که تفسیرھای مختلفی از آن شده است) که امروزه تعداد بسیار کمـی از  انسانمانند بوده اند(

 باقی مانده. و در این میان می توان به کتیبه ھایی از کوروش بزرگ اشاره داشت. کتیبه ھا
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ایـن  .قـرار داشـتآرامگاه کوروش بزرگ در فاصله حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخ ھای پاسـارگاد --
، بنایی که آرامگاه بر روی سکویی قرار گرفته که از قطعه ھای تراشیده شده سنگ تشکیل شده است

که این بسـت  بدون مالط ساخته شده و به وسیله بست ھای فلزی سنگ ھای آن به ھم متصل شده
ھـا،  ھا کنده و دزدیده شده، که برای جلوگیری از آسیب دیدن استقامت بنا بـه علـت نبـوده ایـن بسـت

 .گودیھای مورد نظر به سرپرستی شھبازی را با تکه سنگ ھایی تعمیر کردند

 

 آرامگاه کوروش بزرگ

متر طـول  ۱۷�۳متر پھنا،  ۱۰�۲جسد قرار داشته. این اتاق حدود  قرارگیریدر باالی سکو اتاق مخصوص 
وانی مانند پوشـانده متر ارتفاع داشته، با یک ورودی کوچک. آرامگاه به وسیله سنگ ھایی شیر ۱۰�۲و 

 شده.

سـانتیمتر کـه حـدود  ۱۶۵حدود ارتفاع پله یا سکوھایی که به آرامگاه می رسد به اینگونه بوده، پله اول 
و پلـه ھـای چھـارم،  ۱۰۵سانتیمتر آن پنھان بوده به علت نتراشیده بودن آن. پلـه ھـای دوم و سـوم  ۶۰

یا سکوھا حدود نیم و سطح سـکوی ششـم کـه  سانتیمتر ارتفاع دارند. پھنای پله ۵�۵۷پنجم و ششم 
 ۱۱می باشد. و ارتفاع بنا کمـی بیشـتر از  ۳۵�۵در  ۴۰�۶قاعده اتاق آرامگاه را تشکیل می دھد، حدود 

 متر می باشد.
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دارای  ھـا آرامگاه کوروش بزرگ به احتمال زیاد به فرمان خود او ساخته شده بود. و در زمان ھخامنشـی
 خوبی از آن نگه داری میشده است.  احترام بسیار بوده و به

سقف آرامگاه و اختالف نظر ھا در مورد آن به اینگونه که سقف از داخل مسطح بوده امـا از بیـرون دارای 
شیب بامی است. شیب دار بـودن سـقف از بیـرون و خـالی بـودن پشـت آن بـا توجـه بـه ارتفـاع سـقف 

ن گونه که عـده ای ایـن محوطـه خـالی را محـل داخلی، موجب اخالف نظر ھایی در مورد آن شده. به ای
ھد بـا توجـه بـه ھمـین دیـدگاه، سـنگ دفن مرده دانسته اند، و اینگونه که شواھد تاریخی نشان می د

باال رفتـه و  آنجاھای سقف را برای ایجاد حفره ای به داخل فضای خالی شکسته اند و بعضی اھالی از 
د و فردی به نام فرصت شیرازی به نقل از افرادی کـه مـدخل از سوراخ ایجاد شده داخل دخمه را دیده ان

را دیده بودند، بیان می کند که در آن تابوتی از سنگ بوده که مرده در آن تابوت بوده. ولـی اکنـون جسـد 
 از بین رفته است.

 دیوید استروناخ را می توانید در زیر ببینید.بر اساس طرح  و این قسمت میان تھی ترسیم شده

 

 ای از سقف اتاقک آرامگاه کوروش بر پایه طرح دیوید استروناخ نقشه
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که فرصت شیرازی از آن یاد کرده(از وجود یـک یـا دو تـابوت در این قسمت  شھبازی در مورد و با بررسی
تشـکیل شـده از میان تھی در گذشته طرفدارانی داشته است)، این قسمت این فرضیه آن قسمت که 

و بـرای اینکـه درازی ایـن گـودی نـام بـرد.  cm۸۵عـرض یـک متـر و عمـق  و بـه ۷۵/۴یک گودی به طـول 
 استقامت سقف را متزلزل نکند، آن را دو تکه ساخته اند.

  در بازسازی ھای بعد از آن، سوراخ موجود در سقف مرمت شد. و

نگھا آقای سامی(باستان شناس) در مورد این آرامگاه نظری دارد به این گونه که او پی به تھی بودن س
برده و آنھا را گورھایی در نظر گرفته که جسد کوروش و ھمسر او در آن نگه داری میشده است و اتـاق 
آرامگاه را جایگاه یک مقام  بلندپایه مذھبی به عنوان نگھبان و یا موزه ای از سالح ھا و وسـایل کـوروش 

داده که در آن آرامگاه مجسمه ای از کوروش ھـم ممکـن اسـت قـرار گرفتـه بـوده  دانسته و احتمال می
 باشد. 

دیدگاه آقای سامی را رد  ،برپا بودن آن دیده س که خود این آرامگاه را در زمانولی گفته ھای آریستوبولو
 می کند.

زمـان اسـکندر با شکست ھخامنشی ھا از اسکندر و یک گزارش از تـاریخ نگـاری کـه در به این گونه که 
میشده این مطلب بیان شده است که، وقتی اسکندر به پاسارگاد آمد و از آرامگاه کـوروش کـه در  انجام

باغی بزرگ قرار داشت دیدن کرد به آریستوبولوس دستور داد درون مقبره را تزیین کند. آریستوبولوس در 
،پرده بـه عنـوان پوشـش ر کنـار تـابوتیک نیمکت د، مربوط به پیکر کوروش بزرگ درون مقبره تابوتی زرین

، سالح ، لباس ھای شخص کوروش و کلیه جـواھراتی در سمت دیگر یک میز، کف اتاق دارای فرش، آن
بـرای  رد، و ھمچنـین بـه یـک سـاختمان کوچـکرا مشاھده ک را که زمانی مورد استفاده قرار می گرفته

 ر عھده داشتند.مغھا اشاره کرده که وظیفه نگه داری آرامگاه کوروش را ب
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 نقاشی از اسکندر در دیدار از آرامگاه کوروش بزرگ

شاپور شھبازی در تکمیل این مطلب در رد نظر آقای سامی، بیان کرد که آریستوبولوس به طور واضح به 

این مطلب اشاره مـی کنـد کـه خانـه مغھا(مردھـای مـذھبی) کـه نقـش نگھبـان آرامگـاه را داشـتند در 
جای داشـته(پس درون آرامگـاه محـل نگھبـان نبـوده). و ھمچنـین درون سـنگھا را بـرای نزدیکی آرامگاه 

سبک شدن آنھا خالی می کرده اند، چنان که با جرزھای بـزرگ سـنگی پاسـارگاد، تچـر، صـد سـتون و 
 ھدیش نیز این چنین کرده اند.

ه ھـیچ چیـزی در آرامگـاه و وسایلی که تاریخ نگار اسکندر بیان نمـوده، امـروز جسد کوروش ،اما از تابوت
 باقی نمانده.

 وسایل به مرور زمان و با سقوط آریایی ھا و امپراتوری ھای آریایی، مورد دستبرد قرار گرفته.  تابوت و

شھبازی به مطلب دیگری نیز در زمان اسکندر اشاره می کند، به این گونه که در حمله اسکندر یکـی از 
شکسته، وسایل آن را تاراج و به کالبـد گزنـد رسـانده بـود، کـه اسـکندر بـا مقدونی ھا دِر این آرامگاه را 

 مجازات کردن عامل ھای این کار دستور به مرمت آرامگاه داد.

قسمت کف اتاق آرامگاه از دو تخته سنگ بزرگ تشـکیل شـده کـه جـرج کـرزن انگلیسـی در کتـابش در 
فره ھای بزرگی که بـه نظـر بـرای جسـتجوی از آسیب دیدن کف اتاق و سنگ آن با ح )۱۸۹۲(مورد ایران

 زیر آن کنده شده بود خبر می دھد.
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 طرح ارنست ھرتسفلد آلمانی از اتاقک آرامگاه کوروش با برشی از سقف آن

مورد دیگر در مورد آرامگاه کوروش بزرگ نقش یک گل آراسته در پیشانی اتاق آرامگاه در قسـمت مثلـث 
تنھا نیمی از آن، آن ھـم بـه صـورت بسـیار ضـعیف بـاقی مانـده  از آن در آخرین مشاھدهباالی درگاه که 

مـیالدی و  ۱۶۳۸است. و این گل توسط بازدید کنندگان خارجی(یوھان آلبرشت فون ماندلسلوی آلمانی 
 ) از آرامگاه توصیف شده بود. ۱۹۶۴دیوید استروناخ اسکاتلندی 

 این افراد گل را به این شکل توصیف کرده اند که

پر نوک دار دیگـر  ۲۴پر دیگر و در قسمت بیرونی آن  ۲۴پر اصلی که در خارج محوطه آن  ۱۲مورد نظر گل 
 آورده شده بود.
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 نقشی از گل آراسته در پیشانی اتاق آرامگاه کوروش

با توجـه بـه اینکـه سـاخته شـدن اینگونـه سـقف ممکن است دلیل آن در مورد سقف شیب دار آرامگاه، 
مھاجرت قوم پـارس اولیه شیب دار مربوط به نواحی بارانی بوده، می تواند علت آن از منطقه ھای  یھا

بوده باشد، که نشانی از باران خیز بودن منطقه ھـای اولیـه ایـن قـوم بـوده کـه ھنـوز رسـم آن در مـورد 
م بـه کنـار اجرا می شده، کـه بـه مـرور ایـن رسـدر مورد آرامگاه کوروش بزرگ ساختن اینگونه سقف ھا 

   رفته. 

 

 سازه ھای شبیه به آرامگاه کوروش

 آرامگاه گور دختر در استان بوشھر، که شاپور شھبازی این آرامگاه را مربوط به کوروش کوچک دانسته.

 که به نظر به زمان ساتراپ بودن لیدی باز می گردد. ،در ازمیر ترکیه امروزی آرامگاھی در سارد

 در شھرستان مرودشت استان فارس. آرامگاه معروف به تخت رستم 

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
276 

 

 گور دختر

 

 

 

 

 

ایی ھـای یـو با سقوط آخرین امپراتوری(ساسانی ھا) در این ناحیه، دوره پیشرو و تمدن سـازی کـه آر--
مھاجر در این ناحیه بنا کرده بودند به پایان خود رسـید. و ایـن ناحیـه جایگـاه تمـدن سـازی خـود را بـرای 

و باورھای آریـایی و آریـایی ھـای پیشـرو جـای خـود را بـه عقیـده ھـای مـذھبی  ھمیشه از دست داده
 سامی ھا و عرب ھا دادند.

ادامه تمدن سازی در این ناحیه که دیگر تبـدیل بـه حفظ و و به علت عدم توانایی عقیده ھای سامی در 
به تمدن و تـاریخ سـازی  یکی از ایالت ھای عرب با قواید و قوانین آنھا شده بود، ایران ھیچ گاه نتوانست
 ھای دوران آریایی ھا بازگردد، و روز به روز از پیشرفت و تمدن سازی دورتر شد.

 آرامگاه کوروش ھم می توان شاھد بود. مورد پاسارگاد و و نتیجه این اتفاق را در 
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عف دولـت از ض ۶گروھی از ترکمن ھا بودند که در حدود نیمه قرن (اتابکھای فارس به طوری که در زمان 
 محوطـهھجری مسـجدی در  ۶۰۲) در حدود سال سلجوقی استفاده و قدرت را در فارس بدست گرفتند

 پاسارگاد ساخته شد. 

 

                         شکوه سازه ھای ،ساکن ھای بومی ایران باتمدن و فرھنگ فاصله                       
 باستانی در منطقهآریایی مھاجر قوم ھای                                  .  

دلیل چنین اتفاقی را می توان در میزان فاصله بسیار زیادی دید که دوره ھـای بعـد از سـقوط ساسـانی 
آرامگـاه کـوروش و  ،ساسـانی ھـاپـس از ایی ھا) داشت، بـه طـوری کـه یدوران آریعنی ھا با قبل از آن(

جاندارانی به سازه ھای ستودنی اطراف آن را فراتر از توانایی ساخت بشر دانسته و سازنده ھای آن را 
نسبت می دادند که از داستان ھای مذھبی سامی ھا  (گرفته شده از داستان سلیمان)فراتر از انسان

 استخراج شد. ،حساب می آمد و در سرزمینی که دیگر یکی از ایالت ھا عربی و قلمروی آنھا به
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و این تاریخ سازی به حدی شدت گرفت که آرامگاه کوروش بـزرگ را، بـه مـادر سـلیمان نسـبت دادنـد و 
اجـرا مـی و محوطـه اطـراف آن مقبـره  ،مسـجددر مسجدی در آن بنا کرده و آداب و رسـوم اسـالمی را 

 کردند!  

شناس آلمانی در مورد این محل تھیـه کـرده  یرانارنست ھرتسفلد باستان شناس و ا در طرح ھایی که
اینگونه نشان می دھد که، مسجد به شیوه ای ساخته شده بود کـه آرامگـاه کـوروش در میـان آن قـرار 

 داشت.

 

 ، به نظر دیوارھا متعلق به مسجد بوده استآلمانی طرح ارنست ھرتسفلد

داشـته اسـت، نتیجـه بازدیـد مـیالدی از آن محوطـه  ۱۸۱۸آن گونه که کر پورتر انگلیسی در سال حـدود 
سـتون گـرد بـه ماننـد  ۲۴مشاھده ھای خود را اینگونه بیان میکند که منطقه وسیعی به وسـیله حـدود 
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کنـد. مـی سـتون کامـل  ۶یک مربع ساختمان مرکزی را در میان گرفته. به طـوری کـه ھـر ضـلع مربـع را 
اطـراف حـدود در اینچ) بوده. و  ۳پا و  ۳(cm۹۹پا) و قطر ستون ھا حدود  ۱۴(۲۷�۴فاصله ستون ھا حدود 

انباشته از آشغال و به شکلی خام دستانه با دیواری گِلـی بـه ھـم وصـل مـی  مانده، ستون پا برجا ۱۷
 باشند.  

 

نتیجه بازدید خود در اواخر قـرن  ،آلمانفرانتس ھاینریش وایسباخ، خاورشناس آلمانی از دوره نازی ھای 
سـتون بـوده، بـه  ۲۲سه طرف آرامگـاه دارای نوزدھم میالدی از محوطه آرامگاه را اینگونه بیان میکند که 

و ... و وجـود  متـر ۳۲متر و طـول ردیـف ھـای عمـود بـر آن  ۳۰ ی مقابل ھمطوری که طول ردیف ستونھا
  ید می داند. دیوار خارجی از ابتدا را دارای شک و ترد

و اینگونه بیان می شود که چون آرامگاه را به مادر سلیمان نسبت می دادند، پس ورود مردھا به داخـل 
مقبره مرسوم نبوده و بیشتر زنھا داخل می شدند. اما به مرور این رسم ھا با افزایش بازدیـد از آرامگـاه 

 کنار رفت.

 

از نظر فرھنگی و نژادی با آریایی ھای تمـدن سـاز باسـتان  تاریخ سازی (توسط مردمی که دیگر ایناما 

اختالف بسیاری داشتند) موجب شد که سالھا در منطقه و بر آرامگاھی کـه ھـیچ ارتبـاطی بـا داسـتان 
 ھای مذھبی نداشته، مراسم مذھبی اجرا کنند.

کوروش اسـتفاده این مسجد که در ساخت آن از باقی مانده ھای ستون ھا و سازه ھای اطراف آرامگاه 
بازگرداندن ایران بـه شـکوفایی  در مسیر(آخرین پادشاھی ایران که شده بود، در دوران پادشاھی پھلوی

 پیش از جشن شاھنشاھی جمع آوری شد.  بود)

میالدی) در مورد مقبره کوروش که بـه اشـتباه بـه مـادر  ۱۹۰۷در گذر از ایران(انگلیسی  کروشی ویلیامز
 ، می گویدبود و به زیارتش برای حاجت می رفتند،  سلیمان نسبت داده شده

می دھد. بـه ھمـین خـاطر  ترجیهبه نظر می آید ایرانی افسانه را به تاریخ و خرافات را به ھر دوی اینھا 
او ایـن مـورد را  امروز آرامگاه کوروش در سرزمین خودش با نام تخت مادر سلیمان، شـناخته مـی شـود.

به خواسته ھای مردھای بزرگ دانسته و بیان می کند، کتیبه ھا از بین رفته بی اعتنایی طنز آمیز زمان 
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است و آرامگاه که از صاحبان اصلی آن باز گرفته شده است، به مزاری برای پیشکش ھای دوِن مردمی 
نادان به موجودی موھوم، فرو کاسته شده است. چون در انبوه دخیل ھای بسـته شـده و حلبـی جـات 

 اندیشیدم که آیا کوروش خبر دارد و آیا اھمیت می دھد؟ نگریستم با خود
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از شکوه و پیشرفت بازمانده بود، بار دیگـر که پس از ساسانی ھا در ایرانی در زمان پادشاھی پھلوی --
و در راسـتای رسـیدن بـه ایـن ، قرار گرفـتبازگشت به سطح اول کشورھای جھان در مسیر بازسازی و 

 و مورد توجه پادشاه قـرار گرفتـهمردم ایران و جھان به آرامگاه کوروش شناساندن تاریخ باستان و  ،ھدف
 شد.برگزار و دیگر منطقه ھا در محوطه آن و دیگر جشن ھا ساله  ۲۵۰۰جشن ھای  به این منظور

 

 ساله ۲۵۰۰پھلوی دوم(آخرین پادشاه ایران) در جریان جشن ھای 

پادشاه از ایران و پایان پادشاھی، و در نتیجه متوقف شدن رشد، ھیچ گـاه شـکوفایی اما با رفتن آخرین 
کـه (چـون فاصـله فرھنگـی مردمـی  و نمی توان به بازگشت آن ھم امیدی داشـت، ،به ایران بازنگشت

بسـیار  ی این سـرزمینباستان مھاجرھایو نژاد سامی را به عنوان معیار برتری خود برگزیدند) با  عقیده
بیشتر از آن بوده که توقع بازگشت فقط قسمتی از تمدن سازی و امپراتوری ھای باستانی ایـن منطقـه 

  . که توسط قوم ھای آریایی مھاجر ایجاد شده بود ھم بتوان داشترا 
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و نتیجه حاصل از عدم توانایی مردم ایران در پذیرفتن پیشرفتی که در زمان پھلوی دوم(محمد رضا شـاه) 
در حال انجام بوده و متوقف کردن یا نابودیـه برای نزدیک شدن به سطح اول دنیا ھترین شکل ممکن به ب
آن ھـم در دوره ای از تـاریخ کـه  پس از خروج آخرین پادشاه و پایـان پادشـاھی در ایـران، ھاپیشرفت  آن

ت ھـا ھـم سرعت رشد سرزمین ھا در باالترین سطح خود بوده و دیگر سـرزمین ھـا از کـوچکترین فرصـ
برای رشد و جبران عقب ماندگی خود استفاده کرده تا خود را به سطح اول کشـورھای دنیـا برسـانند و 

بـه کوچکترین خطا و عقب ماندگی با توجه به سرعت بـاالی رشـد در دنیـای امـروز جبـران ناپـذیر بـوده، 
ورود آریایی ھـا بـه ایـن خوبی این نکته تاریخی را نشان می دھد که ایرانی ھای بومی از زمان پیش از 

و پذیرش آن نداشته و با ورود ھر قـوم مھـاجری چشمگیر خاصی برای رشد سرزمین تا به امروز توانایی 
 قبیله ھای آریایی مھاجر به ماننـد مـادتعدادی از نبوغ تنھا به این سرزمین بیشتر تابع آن شده اند و این 

به مرور زمان و بـا کمرنـگ شـدن  لیو .امپراتوری دست یابندھا و پارس ھا بوده که توانستند به تمدن و 
نبوغ، خون و فرھنگ آریایی ھا، بومی ھای این سرزمین دیگـر نتوانسـتند بـه یـک جایگـاه ثابـت در میـان 

سـریع دوران پھلـوی و کنـار زدن آن، بـه  رشـد و پیشـرفتھایعـدم پـذیرش بزرگھای تاریخ دست بیابند و 
مــی رســاند کــه تــالش ھــای دیگــر ھــم در راه بازگردانــدن ایرانــی ھــای خــوبی ایــن نتیجــه تــاریخی را 

شــدن بـه سـرزمین ھــای برتـر بــا  تـرنزدیککمـی و چشــمگیر بـومی(ایران امـروز) بــه رشـد و شـکوفایی 

 شکست روبرو خواھد شد.

در این قسمت می توان به تعدادی از عادت ھا و رسم ھای ایرانی کـه ھـرودوت بـیش از دو ھـزار سـال 
 اریخ نگاری خود عنوان کرده اشاره کرد.پیش در ت

 تعدادی از این عادت ھا که در زیر عنوان می شود، را می توان علت ناتوانی ایرانی ھای امروز دانست.

ھیچ ملتی نیست که به اندازه ایرانی ھا زود و آسان عادت ھـای خـارجی را اختیـار کنـد. ... ھمینکـه از 
 ن را مال خود می سازند.وجود چیز لوکسی با خبر شوند، فوری آ

از سایر ملل ایشان به نزدیکترین ھمسایه بیش از سایرین احترام می گذارند و آنھا را بعد از خودشان از 
ھمه گرامی تر می شمارند ... و دلیل آن این است که ایشان خـود را از ھـر جھـت خیلـی برتـر از سـایر 

 افراد بشر می دانند.
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 دارد.ھر شخصی چندین زن و صیغه 

و رسم عمومی ایشان ایـن اسـت کـه راجـع  ایشان عالقه بسیار به شراب دارند و زیاد از آن می نوشند
بکارھای مھم وقتیکه در مستی اند فکر و تعمل می کنند. و روز بعد که حالشان عادی شد از آن تصمیم 

 در حضور صاحب خانه صرف نظر و یا پیروی می کنند.

ی خورند، ولی میوه ھای فراوان صـرف مـی کننـد و چنـد ظـرف از آن بـر ایشان غذاھای پر گوشت کم م
یونـانی ھـا از سـفره طعـام گرسـنه بـر «سفره می گذارند و به ھمین دلیل است که ایشان می گویند، 

می خیزند زیرا بعد از غذا چیز قابل ذکری برای آنھا نمی آورند، در صورتیکه اگر باز ھم پـیش آنھـا چیـزی 
 ».خوردن دست می کشندقرار بدھند از 

 

ھـم عنـوان که به بیشتر از دو ھزار سال پیش باز مـی گـردد در ادامه مورد ھایی از تاریخ نگاری گزنفون 
 می شود.

فراغ بـال  ادر گذشته بر حسب قانون و عادت فقط به صرف یک وعده غذا اکتفا می کردند تا بقیه روز را ب
ه آغـاز مـبه ورزش و کار خود برسند. عادت صرف یک وعده غذا را حفظ نمـوده انـد، منتھـا آن را قبـل از ھ

 می نمایند و تا وقتی شب زنده دارترین مردم به خواب می روند در اتصالی می خورند و می آشامند.

رون مـی رود، بـه جـای ایـن آنھا در سر سفره آنقدر شراب می نوشند که به کلی اختیار از دستشان بیـ
که ظرفی بر سر سفره ببرند، آنھا را از سر سفره بیرون می برند از بس بـاده نوشـیده انـد نمـی تواننـد 

 روی پای خود ھم بایستند.

 زندگی آنھا به مراتب از آنچه در زمان کوروش بوده است سست تر و مالل انگیزتر است.

پوشـیدند ولـی عـادت ھـا و آداب قـدیمی خـود را حفـظ نمـوده در گذشته اگر چه لباس ھای مادی مـی 
بودند. امروز آن خصلت ھای مردانگی و شجاعت را که خمیره پارسی ھای قدیم بود از دست داده اند و 
فقط راحت طلبی مادی ھا را نگه داشته اند و در تـن آسـایی بـه انـدازه ای مبالغـه مـی کننـد کـه دیگـر 

بشان باید از فرش مستور باشد تا در زیر بـار وزن بدنشـان مقاومـت تختـه مقیدند زیر پایه ھای تخت خوا
 ھای کف اتاق احساس نشود.

www.takbook.com



   

Hamid ra 86 فھرست 
284 

 

در آداب غذا خوردن ھیچ یک از رسوم دیرین خود را فراموش ننموده اند ولی رفته رفته ھر روز بر غذاھای 
ا سر و بدن و پاھای خود را لذیذ خود افزوده اند. تن آسایی را به جایی رسانده اند که در زمستان نه تنھ

می پوشانند. و گرم می کنند، بلکه دست ھای خود را نیز در پارچه ھای گرم  انگشت ھا با پارچه ھای 
 گرم می پوشانند.

صاحب ظرف ھا و وسایل پر قیمت بسیارند و به آن می بالند و اگر به آنھا بگوینـد کـه ایـن ھمـه وسـایل 
 فراھم ساخته اند، ھیچ پروایی ندارند. قیمتی را از راه ھای کج و ناشایست

  .و ھمچنین عدل و انصاف را کم تر از پیش رعایت می کنند

 در میدان ھای نبرد نشان می دھند.و دلیری و شھامت را بر خالف گذشته کمتر 

گفته ھای ھرودوت از عادت ھای ایرانی و گفته ھای گزنفون از دور شدن پارسی ھا و ایرانی ھا بعـد از 
، فرھنگ و تالش ھای مورد نظر او، نشانی بوده تـاریخی از علـت عقـب مانـدگی قکوروش بزرگ از اخال

 . امروزی ساکن ھای بومی ایران

ھیچ ملتی نیست که بـه انـدازه ایرانـی ھـا «بر اساس گفته ھرودوت که در معرفی ایرانی ھا می گوید،
بـه  ،از اینکـه دوره شـکوفایی ایـران باسـتاننشانی بـوده » زود و آسان عادت ھای خارجی را اختیار کند

بـوده کـه بـه مـرور بـا کـم رنـگ  ی ایـرانعلت پذیرش عادت ھای قومھای مھاجر آریایی توسط بومی ھـا
با شکست ساسانی ھا، عقیـده ھـای سـامی  و در نھایتآریایی ھای اولیه  و اراده اخالق ،شدن خون
ھیچ گاه نتوانست شکوه دوران آریایی ھا را پس از آن و ایران  گرفتدر میان اقوام بومی ایران جای آن را 

پیشـرفت ھـای دوره در مقابلـه بـا توسط بـومی ھـای ایـران امـروزی که تاریخی تجربه ای تکرار کند و با 
بازتاب دھنده ای تاریخی انجام گرفت،  ی ھادر عملکرد ایران ا شاه پھلوی(آخرین پادشاه ایران)ضمحمد ر

به رشد و رفاه برای بومی ھای ایران امروز داشتن توقع بازگشتی چشمگیر تیجه گیری که بوده، با این ن
و دنیـای امـروز، بـه دور از ذھـن  در و جبران فاصله با توجه به سرعت چشم گیـر سـرزمین ھـای پیشـرو

  .امری غیر ممکن می نمایاند
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افتـد، اتفـاقی نیسـت، تمامی  حادثه ھای بد و نا مطلوبی که برای ھـر ملتـی اتفـاق مـی «
بلکه ملتی که بتواند نژاد و فرھنگ اصلی خود را حفظ نماید در سایر مراحل سیاسی موفق 

خواھد بود، بر عکس ملت ھایی کـه در برابـر 
حوادث سیاسی نژاد خود را از دسـت داده و 
در نتیجه با رابطه نزدیک با سـایر ملـت ھـای 

دچار بیگانه، ماھیت اصلی آنھا نیز تغییر یابد، 
ــــد. ــــد ش ــــت خواھن ــــدگی و شکس                        »پراکن

 .                                                              
 آدولف ھیتلر                    

 

 

  .                                                                                          

 

 

 ، بدرود َمردبدرود پادشاه                                                                                       

در انتظـار غـروب حیـوانی کـه انسـان نامیـده شـد، و ردھا رفتنـد، بشـر ُمردگـی را زنـدگی کـرد، وقتی مَ 
بسـته شـدن آخـرین پلـک ھـای آخـرین ، وقتـی بـا چرخش تکراری زمین را توھم زد. غروب نزدیک است

به توھم ھای این حیـوان  ،وقتی که کھکشان ھا ھم ،انسانھا، عصر ژوراسیک دیگری پایان خواھد یافت
 پایان        فاسد خواھند خندید.

hamid ra 86 

December 2016 

 ۱۳۹٥زمستان  َمرد، ُمرد. 
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 »ماگدا گوبلز« .دنیایی پس از پیشوا و عقیده ناسیونال سوسیالیسم وجود نخواھد داشت
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 کتاب: یک تمدن یک باور یک پیشوا

 کتابی در مورد آخرین تمدن آریایی و

 َمرد تاریخ معاصر جھانبزرگترین 

  

 آخرین ھدایتگر و ایدولوژی تاریخ جھان به

 عنوان آخرین تمدن نجات دھنده بشر.

 یدولوژی که عصر آن به تاریخ پیوست وا

        در مسیر انقراض خود قرار گرفت.بشر 

     

 hamid ra 86نویسنده:       

 لینک دانلود کتاب      
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 و خرد من را یاری رساندند. با سپاس از ھمه آنھایی که در راه عقل گرایی، تاریخ

و با سپاس از ھمه دوست ھای مھربانی که با تالش ھای خود در انجمن نازی سنتر توانستند، یکی از 
پنھان و تحریف شده توسط اربابھای دنیای امروز و فردا را  (آلمان نازی) مھمترین دوره ھای تاریخی

عات این دوست ھا برده و به این آشکار سازند و من ھم از آنھایی بوده که استفاده بی شماری از اطال
آنچه در گوشھایمان از کودکی تا مرگ نجوا می کنند ھمه اش دروغ نکته مھم پی بردم که 

امروز که پی ببرد.  دنیا، مگر آنکه ھر انسانی با پژوھش ھای شبانه روزی خود به واقعیت وجودی است
ه خود من ھم در آن نخواھم بود خبر این متن را می نویسم این انجمن فعال بوده، ولی از فردایی ک

 تاالر گفتمانلینک به  –  nazicenter.comنازی سنترندارم. لینک به انجمن 

 

www.takbook.com

http://www.nazicenter.com/
http://www.nazicenter.com/
http://www.forum.nazicenter.com/
http://www.forum.nazicenter.com/

	--ترجمه استوانه کوروش
	(گرفته شده از ویکی پدیا) british museum official website

