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  نبرد کوروش بزرگ در اوپیس

 سیپندار نادرست قتل عام مردم در اوپ یبررس

 )نویسنده سرپرست( 1خالقیان مجید

 شهرکی کوروش

 1397آذر  11برابر با بروز رسانی 

 

باشد. می« درویدادنامه نبونئی»بزرگ،  کوروش یکی از اسناد بسیار مهم و ارزشمند درباره

عصر  این رویدادنامه که توسط رویدادنگاران بابلی تهیه شده، با توجه به آنکه هم

گیرد. از آنجا که میبزرگ نگارش یافته است، مورد استناد پژوهشگران قرار  کوروش با

 به شده، تنظیم( بابل پادشاه) «نبونئید» های پادشاهیاین سند بر اساس سال

 .است شده مشهور «نبونئید رویدادنامه»

بینیم که به یکی از ستیزان میهای کوروشها و نوشتهچندی است که در گفته

گیرند که کوروش بزرگ میشود و اینچنین نتیجه های این رویدادنامه استناد میبخش

تر مشخص های عمیقدر صورتی که با پژوهش  !!در اوپیس به قتل عام مردم پرداخت

شود که چیزی راجع به قتل عام مردم در این رویدادنامه وجود ندارد و در می
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های ترجمه. واقع شکست سربازان دشمن توسط کوروش بزرگ در آن آمده است

ارند که این بخش را مرتبط با شورش همزمان با نبرد اوپیس قابل تامل دیگری هم وجود د

 .داننددر بابل و سرکوب آن توسط نبونئید می

اوپیس شهری باستانی در ساحل رود دجله و فرات است و تنها مکانی است که 

رسد نبرد اوپیس تنها جنگی واقع به نظر می کوروش در آن با سپاهیان بابلی جنگید، در

گیرد و پس از آن شهر سیپر و پایتخت یعنی کشور بابل صورت میاست که در خاک 

 .شودشهر بابل بدون جنگ فتح می

 

 شهر باستانی اوپیس در شمال بابل و ساحل رود دجله

 

و  رویداد نامه نبونئیدمنابع تاریخی که شهر اوپیس در آنها ذکر شده یکی کتیبه 

کند دیگری تاریخ هرودوت است، کتیبه رویدادنامه از وقوع جنگ در این شهر اشاره می

www.takbook.com

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2018/11/royal_road_map2.gif


خِرَدگان پایگاه / 1397آذر  11 / نبرد کوروش بزرگ در اوپیس  

 

5 

 

در حالی که تاریخ هرودوت تنها از عبور سپاهیان کوروش از این شهر نوشته است. بدین 

 .گرددترتیب تنها آگاهی ما از جنگ اوپیس به ترجمه رویدادنامه نبونئید برمی

 
 دکتیبه رویداد نامه نبونئی

 

های متفاوتی ارائه شده است و تعدادی از از این بخش رویدادنامه، ترجمه

های اشتباه پیشین مواردی را در این باره مطرح پژوهشگران غربی با توجه به ترجمه

های تاریخی به ویژه در پژوهش دانش روز به روز در حال پیشرفت است اما اندکرده

 .تر داشته باشیمهای نوینوهشای به پژو فرهنگی که باید نگاه ویژه

کنند های دلخواه خود استناد میستیزان، فقط و فقط به ترجمهجالب آنکه کوروش

 !!کنندهای دیگر اصال اشاره نمیو به ترجمه

های بابلی را پیش از هر چیز بیایید یک ترجمه کلی و خالصه شده با توجه به واژه

 :بخوانیم
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 او داد،کوروش در اوپا )اوپیس( با سپاه اکد جنگ انجام میدر ماه تشریتو هنگامی که 

-5های ، بند3رویدادنامه نبونئید، ستون ) [داد شکست یا] کشت را اکد های«نیشو»

14.) 

 

 .پردازیمالبته این ترجمه خیلی کوتاه و خالصه بود و در ادامه به جزئیات می

ها و باشد و شکستگیمیاین بخش مربوط به سال هفدهم پادشاهی نبونئید 

های سطرهای پیشین باعث دشواری ترجمه این بخش شده است. تقریبا هیچ خوردگی

ای از سال دوازدهم تا شانزدهم باقی نمانده که متوجه شویم در این دوران چه نوشته

های اتفاقاتی افتاده است تا وقایع سال هفدهم را بر اساس آنها تحلیل کنیم. حتی نوشته

سال هفدهم هم خوردگی دارد. کلیت این است که نبونئید سالها در پایتخت نبوده  ابتدای

و باعث عدم برگزاری جشن سال نو شده اما پس از مدتی به بابل بازگشته است. در این 

میان کوروش به کشور بابل حمله کرده و سپاهیان نبونئید را شکست داده است. در ادامه 

 با کوروش خوب رفتار بر متن  شود وو بابل یاد می از فتح بدون جنگ شهرهای سیپر

 .کندمی تاکید مردم

به راستی در این بخش از متن منظور از اکد، شهر بابل است یا کشور بابل؟ ضمیر 

تواند هم معنای که می« نیشو»گردد به نبونئید یا کوروش؟ واژه به چه کسی بر می« او»

ا با توجه به اینکه کوروش در اوپیس حضور ، در اینج«سرباز»دهد هم معنای « مردم»

اشاره به سربازان « نیشوهای اوپیس»استفاده شده و نه  «نشوهای اکد» دارد و از اصطالح

 داشته یا منظور مردم است؟

شوند و ما در این اینها ابهاماتی هستند که در این بخش از متن باستانی دیده می

 .پردازیمنبونئید می نوشتار به بررسی این بخش از رویدادنامه
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 بررسی منابع دیگر

در منابع دیگر گزارشی از این واقعه نیست و در هیچ منبعی ذکر نشده که کوروش بزرگ 

مردم اوپیس را قتل عام کرده است! تنها در تاریخ هرودوت، اشاره به شهر اوپیس 

مردم نشده  ای به نبرد اوپیس یا کشتارو هیچ اشاره (1۸9، بند 1هرودوت، کتاب ) شده

سازد که در جهان باستان چیزی درباره قتل عام مردم اوپیس است. این شرایط آشکار می

مشهور نبوده است که اگر بود جدا از درستی یا نادرستی آن حتما در منابع آن عصر ذکر 

 .شدمی

قطعا اگر بندهای پیشین رویدادنامه نبونئید خوردگی نداشت، اطالعات سودمند 

 .آمدره این موضوع به دست میبیشتری دربا

 

  «نیشو»  و« اَکَد»های واژه

« شهر بابل»توانسته به بوده و هم می« بابل»معادل با « اکد»در متون بابلی آن زمان واژه 

رود سخن می« سپاه اکد»اشاره داشته باشد. طبیعتا در زمانی که از « کشور بابل»و هم 

شود سخن گفته می« مردم اکد»زمانی که از است و « بابل کشور سپاهیان»منظور 

 .است« بابل شهر مردم»منظور 

هایی مثل واژه پارسی های آن بهکه شاید بهترین برگردان« نیشو»همچنین واژه 

توانسته هم به مردم هم به سربازان اشاره داشته باشد، طبیعتا می« مردان»و « افراد»
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لی فوق با توجه به صورت بابلی آن آورده شده، که در ترجمه کوتاه و ک« نیشو»باشد. واژه 

 .مبنای بحث و اختالف نظر پژوهشگران گردیده است

 

 های قدیمی و اشتباهترجمه

از آقای گِریسون این کتیبه به صورت زیر برگردان  1966در ترجمه قدیمی متعلق به سال 

 :شده است

تیگریز علیه ارتش آکد در ماه تشیری وقتی که کوروش دوم در اوپیس در کنار رود 

جنگید، مردم آکد عقب نشینی کردند. کوروش شهر را غارت و مردم را قتل عام 

 .(129: ص1391کرمی پور، ) کرد

 

این ترجمه قدیمی مورد استناد مورخان مطرحی چون جان مانوئل کوک، اومستد، 

شاید نتوان  آملی کورت، هینتس قرار گرفت، در حالی که ترجمه آن اشتباه بود. بنابراین

همه پژوهشگران را مقصر دانست بلکه سرچشمه اصلی آن دچار مشکل بود. نتیجه استناد 

کشتن »ای اتهام های غلط و همچنین غرض ورزی برخی مورخان آن شد که عدهبه ترجمه

شناس آمریکایی با را به کوروش زدند، به عنوان مثال اومستد باستان« مردم در اوپیس

 :سدنویآب و تاب می

نزدیک به آغاز اکتبر، کوروش نبرد دیگری در اوپیس کنار دجله نمود، و مردم اکد را 

با آتش سوزاند، پس از این نمونه ترس آور، دشمنانش دالوری از دست دادند، و در 

 .(69-6۸: صص 13۸3اومستد، ) یازدهم اکتبر سیپار بدون نبرد گرفته شد
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پا  آنکه اتهام کشتن مردم را به کوروش میزنددر این نتیجه گیری اومستد عالوه بر 

توسط کوروش « آتش زدن مردم»و مدعی  را فراتر از اسناد و مدارک تاریخی گذاشته

توان حتی در ترجمه قدیمی کتیبه دید و هیچ را نمی« آتش»شود، حال آنکه واژه می

ییر آشکار شود. این تغکجای ترجمه این کتیبه سخنی از آتش و آتش افروزی دیده نمی

تواند باشد که متاسفانه در برخی از متن چیزی به غیر از غرض ورزی نویسنده متن نمی

 .شودهای پژوهشگران غربی دیده مینوشته

این ترجمه این است که در اینجا اگر منظور مردم اوپیس است،  پاسخ اشکال بدون

نظور مردم اوپیس بود استفاده شده است؟! طبیعتا اگر م« نیشوهای اکد»چرا از اصطالح 

 .شداستفاده می« نیشوهای اوپیس»باید از اصطالح 

همچنین چرا این ترجمه با دیگر منابع از جمله استوانه کوروش بزرگ و ادامه 

 ید همخوانی ندارد؟ئهمین رویدادنامه نبون

شود، درباره فتوحات در بخش ابتدایی استوانه کوروش که از زبان یک بابلی نقل می

 :بزرگ اینچنین آمده استکوروش 

سپرده  (کورش=) همه مردمان سیاه سر )=عامه مردم( را که )مردوک( به دستان او

، ترجمه 14و  13استوانه کوروش، بندهای ) بود، به دادگری و راستی شبانی کرد

 (.رزمجو، موزه بریتانیا

رویدادنامه نبونئید در ادامه همین رویدادنامه نبونئید، هماهنگی استوانه کوروش با 

 :شودآشکار است و اینچنین ذکر می

گفت شهر در امنیت و صلح هنگامی که کوروش سراسر با درود به بابل سخن می

 .(19، بند 3رویداد نامه نبونئید، ستون ) بود
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ند تکیه های نادقیق که اصال به ابهامات توجهی نداشتتوان به ترجمهبنابراین نمی

 .کرد

ه بای که از این بخش ارائه شده نیست و با توجه ترجمه گریسون، تنها ترجمه

رای های دیگری هم ترجمه شده است. برای مثال ترجمه داابهامات این بخش، به صورت

نشگاه توسط پرفسور ولیفرد جی لمبرت در دا 2007سال بعد، در سال  41اشکال گریسون 

 .دامه به آن مفصل میپردازیمبیرمنگام انگلستان تصحیح شد، که در ا

ای که با تاریخ و اما ترجمه قدیمی گریسون از رویدادنامه نبونئید باعث شد عده

ی را فرهنگ ایران زمین سر ستیز دارند کمال سود جویی را از ترجمه برده و شایعات

 .پیرامون کوروش بزرگ گسترش دهند

 

 (ارفعی و اوپنهایم هایترجمه بررسی) کوروش یا نبونئید؟

گران پردازیم. برخی از پژوهشحال به بررسی چندی از ترجمه های قابل تامل دیگر می

شود شاره میدانند چرا که در متن ادر این بخش را مرتبط با نبونئید می او برجسته، ضمیر

جه که کوروش در اوپیس حضور داشته و ناآرامی توسط افراد اکد بوده است. پس نتی

اده ن با نبرد کوروش در اوپیس، شورشی در اکد )شهر بابل( رخ دگیرند که همزمامی

 .است

 گزارشی 2مبرای مثال دکتر عبدالمجید ارفعی که بر اساس ترجمه شادروان اوپنهای

 :از رویدادنامه ارائه داده، اینچنین آورده است

                                            
2 Leo Oppenheim 
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باشندگان تازد، آنگاه که کوروش بر سپاه اکد در اوپا ]=اوپیس[ بر کناره رود دجله می

نائید ]=نبونئید[ باشندگان سردرگم را قتل عام -اکد سر به شورش برداشتند، اما نبو

 .(14، ص 13۸9ارفعی، ) کرد

 

این ترجمه بسیار قابل تامل است و از چند جنبه قابل بررسی است. اول آنکه این 

 گزارش»ترجمه هماهنگی نسبی با آن چیزهایی دارد که در متون دیگر بابلی نظیر 

 .خوانیمدرباره نبونئید می« استوانه کوروش»و « منظوم

 :در گزارش منظوم اینچنین آمده است

شد. ]او مردم عادی را با ]نیـ[از ]به نابودی نائید( اجرا نمینبو نظم از سوی او )=

همان، ص ) بست را راه بازماندگان[ بر …]کشاند[، بزرگ زادگان را در جنگ بکشت، 

16). 

 

 :استوانه کوروش اینچنین آمده استهمچنین در 

داشت )و( هر ]نبونئید[ همواره به شهر وی )=شهر مردوک = بابل( تبهکاری روا می

یازید(، مردمانش[ را با یوغی بی آرام به روز ]به آزردن )آن( سرزمین دست )می

، ص 13۸9، ترجمه ارفعی، ۸استوانه کوروش، بند ) را... نابودی می کشانید، همه آنها

46). 

 

کنید که بارها اشاره شده است که نبونئید رفتار بسیار بدی با مردم مشاهده می

نماید که مردم پایتخت کشور بابل که شهری مقدس بابل داشته است. حتی چنین می

 .کردندشده اصال از نبونئید راضی نبودند و او را نفرین میبرای بابلیان محسوب می
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هایی را سرکوب کرده باشد. چه شورش پس هیچ بعید نیست که نبونئید

 .هایی که از طرف سپاهیان خودش رخ داده استهایی از طرف مردم و چه شورششورش

های رویدادنامه نبونئید واژه اکد اشاره به شهر نکته مهم دیگر آنکه در اکثر بخش

واژه بابل داشته است. برای مثال در وقایع مربوط به سال یازدهم کامال مشخص است که 

اکد اشاره به شهر بابل دارد. اما در این بخش صراحتا گفته شده که کوروش بزرگ در 

اوپیس حضور داشته و مشغول جنگ با سپاهیان نبونئید بوده است. سپس از اکد یاد 

توانسته حضور شود بنابراین اگر بپذیریم منظور شهر بابل است کوروش در دو جا نمیمی

وپیس باشد و هم در شهر بابل! بندهای پیشین هم تاکید داشته باشد. هم در شهر ا

 .کنند که نبونئید به بابل بازگشته استمی

 .توان در این باره بررسی کرداما چند اشکال را می

اشکال اول اینکه اگر منظور نبونئید است چرا مستقیم نام نبونئید برده نشده است. 

جاهای دیگر رویدادنامه، وقتی از این پادشاه نیست چرا که در  پاسخ البته این اشکال بدون

استفاده شده است. شاید کاتبان « او»یا « شاه»نیامده و از واژه « نبونئید»شود، نام یاد می

شوند که با توجه به اینکه اشاره به اکد کردند در نظر داشتند که مخاطبان متوجه می

توانستیم این ی نداشت میمنظور نبونئید است. متاسفانه اگر بندهای پیشین خوردگ

 .موضوع را بهتر بررسی کنیم

شود که نبونئید به سیپر یا اشکال دوم اینکه، بر اساس بندهای بعدی مشخص می

شاید اوپیس آمده است به طوری که در وقایع ماه تشریتو سال هفدهم، بالفاصله پس از 

ف شد و نبونئید شود که سیپر در روز چهاردهم بدون جنگ تصرقضیه اوپیس، ذکر می

شود پس از آن هم ذکر می .(15و  14، بندهای 3رویدادنامه نبونئید، ستون ) فرار کرد

یعنی نبونئید از اوپیس یا سیپر به بابل  (16همان، بند ) که نبونئید در بابل دستگیر شد
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شود توان کرد که به ترجمه فوق اشکال وارد میگریخته است. از این بخش برداشتی می

نکه در قضیه اوپیس و ماجرای بعد از آن، نبونئید در بابل نبوده و در سیپر یا اوپیس و ای

 .است نشده ذکر حضور داشته است. متاسفانه در متن روز دقیق قضیه اوپیس

یک برداشت دیگر از متن این است که نبونئید، پس از سرکوب شورش بابل، راهی 

رد و دوباره به بابل بازگشت. ولی سیپر به منظور جنگ با کوروش شد اما شکست خو

روز نبونئید  14کند که در نزدیک بودن این رویدادها به یکدیگر، کمی ابهام ایجاد می

مدام رفت و آمد کرده باشد همچنین در متن ذکر شده است که سیپر بدون جنگ فتح 

افزاید چرا که اگر نبونئید برای جنگ با کوروش شده و این هم بر ابهامات این ترجمه می

 .شدتازه به سیپر رسیده بود، شهر بدون جنگ فتح نمی

 

 (رزمجو و لمبرت های)بررسی ترجمهمردم یا سربازان؟ 

های جدید از رویدادنامه نبونئید، موضوع اوپیس و جریانی که پس از آن آمده است ترجمه

سربازان »کنند که منظور ها اشاره میاند. در این ترجمهای دیگر تحلیل کردهرا به گونه

است. یعنی کوروش در اوپیس با سپاه اکد جنگید، سربازان اکد عقب نشینی کردند « اکد

در نبرد اوپیس پیروز شد. احتماال نبونئید در همان اوپیس با کوروش رویارو  و کوروش

 .شده و پس از شکست، به بابل فرار کرده است

پرفسور  این خوانش توسط یکی از بهترین متخصصان خط میخی، یعنی

به طوری که او به این موضوع پرداخت و سطر را با دقت بیشتری . تایید شده است لمبرت

 :د. متن ترجمه بدین شرح استترجمه کر
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در ماه تشریتو وقتی کوروش با سپاه اکد در اوپیس بر ساحل دجله جنگید، سربازان 

غنیمت گرفت و سربازان )اکد( را مغلوب  (کورش) اکد عقب نشستند. او

 (.34: ص 1391بادامچی، ) کرد

 

که تقریبا ها از این بخش دانست توان یکی از معتبرترین ترجمهاین ترجمه را می

 .ابهامات را رفع کرده است

اند، در حالی که این واژه با توجه به را به مردم تعبیر کرده« نیشو»برخی واژه 

کند، به طوری که پرفسور ساختار این متن، در اینجا غیر منطقی و بی معنی جلوه می

دهد تر تشخیص داده است. لمبرت به درستی تذکر میرا صحیح« سرباز»لمبرت معنای 

نام درستی برای سپاه نبونئید است چون اکد به معنی کل « سپاه اکد»که اصطالح 

اند. اما سرزمین بابل است و احتماال مردمی از سراسر بابل در سپاه نبونئید حضور داشته

برای نامیدن شهر اوپیس یا سیپر عجیب است چون فقط مردم « مردم اکد»اصطالح 

اند. به عبارت دیگر اگر کشتار مردم محلی مورد نظر محلی در آن نواحی حضور داشته

کند که واژه نیشو را به معنی رسا نیست. لمبرت پیشنهاد می« مردم اکد»است عبارت 

بادامچی، ) تعبیر کنیم که در این صورت همان سپاه اکد مورد نظر است« افراد و مردان»

 .(34: ص 1391

و استاد دانشگاه تهران( که یکی از )پژوهشگر موزه بریتانیا  دکتر شاهرخ رزمجو

رودان است و ترجمه مستقیم او از استوانه کوروش در های باستانی میانمتخصصان زبان

 :تارنمای رسمی موزه بریتانیا قرار دارد، اینچنین درباره اوپیس نوشته است

 کنند که نبونئید، بههای بابلی، داستان سقوط شهر ]بابل[ را چنین بیان میکتیبه

رفت. در اوپیس، نبردی میان سپاه ایران و اکد  کورش همراه سپاهش به جنگ

www.takbook.com



خِرَدگان پایگاه / 1397آذر  11 / نبرد کوروش بزرگ در اوپیس  

 

15 

 

)سپاهیان نبونئید( روی داد که سپاه اکد شکست خورد و عقب نشینی کرد. نبونئید 

پس از شکست گریخت و به دنبال آن شهر سیپّر، شهر نزدیک بابل تسلیم 

 4باستان گئوبَرووه پارسی به 3بخشی از سپاهش را به فرهاندهی گوبارو کورش. شد

مهر ماه( بدون جنگ تسخیر  20اکتبر ) 12به سوی بابل فرستاد و او بابل را در روز 

 .(71و  70: صص 13۸9رزمجو، ) کرد. نبونئید در بازگشت به سوی بابل دستگیر شد

 

 ایاشاره موضوع این به کوروش استوانه یادبود همایش سومین در همچنین رزمجو

 بهترین از رتلمب پرفسور رزمجو، دکتر قول به. داد ارائه باره این در را توضیحاتی و داشت

 یشانا از را اشکاالتشان دنیا متخصصان بهترین همیشه که بود دنیا میخی خط متخصصان

یشان متن را به پرفسور لمبرت نشان داد و ا ظهار داشت کها رزمجو دکتر. پرسدندمی

 .به قتل عام مردم در آن سطر نوشته نشده استهم تأیید کرد که چیزی راجع 

ه در واقع شکست سپاه دشمن توسط کوروش در آن بخش از رویدادنامه نبونئید نوشت

 .(1392 رزمجو،) شده است

 

 سخن پایانی

س، باید های متن رویدادنامه نبونئید در سالهای پیش از نبرد اوپیبا توجه به شکستگی

جنگ  ابهاماتی است. منابع دیگر هم اطالعاتی دربارهگفت که تحلیل این بخش دارای 

 .اوپیس ارائه ندادند

                                            
3 Gubaru 
4 Gaubaruva 
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های متفاوتی از جمله دو برداشت قابل قبول تر، به هر حال باید گفت که برداشت

 :از این بخش شده است

آنکه این بخش اشاره به یک شورش همزمان با نبرد اوپیس در شهر بابل دارد  اول

استوانه »و « گزارش منظوم»های کوب کرده است که با نوشتهو نبونئید شورشیان را سر

های اوپنهایم بر اساس ترجمه) استهماهنگی نسبی دارد ولی دارای ابهاماتی « کوروش

 .(و ارفعی

آنکه این بخش اشاره به عقب نشینی سربازان بابلی در نبرد اوپیس دارد که  دوم

 .(لمبرت و رزمجوهای بر اساس ترجمه) از کوروش شکست خوردند

با توجه به اسناد و منابع کنونی و همچنین تسلط باالی پرفسور لمبرت به خطوط 

های دیگر به نظر میخی و تحلیل درست او، باید گفت ترجمه لمبرت معتبر تر از ترجمه

هایی از آید، هرچند ممکن است در آینده اسناد دیگری به دست آیند و حتی بخشمی

های د که به دلیل شکستی در دسترس نیستند پیدا شوند و ترجمهرویدادنامه نبونئی

 .معتبر تری ارائه شوند

کنند هایی که بر کشتار مردم توسط کوروش بزرگ تاکید میباید گفت ترجمه

دقت کافی ندارند و اصال به ابهامات توجه نکردند. این در حالی است که درباره اوپیس در 

« روایت منظوم»ها با دیگر منابع بابلی از جمله ینگونه ترجمهدیگر منابع گزارشی نیامده و ا

 همخوانی ندارند،« رویدادنامه»و حتی ادامه همین « استوانه کوروش»و 

توان گفت که جنگ کوروش و با توجه به اشتراکی که در منابع وجود دارد، می

حمله به کوروش  بابل ریشه در اتحاد نبونئید، پادشاه بابل با کرزوس پادشاه لودی برای
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شد، داشت. طبیعتا از آنجایی که نبونئید خطر بزرگی برای قلمروی کوروش محسوب می

  .کوروش به مقابله با وی پرداخت

 :نگاه کنید بهبرای اطالعات بیشتر 

 ینشان خردگان. گاهیپا«. کوروش یهاییآغاز کشورگشا لیدال(. »1394 ید 21) دیمج ان،یخالق

 http://kheradgan.ir/?p=9772: یاتاریرا

 

 

 شناسنامه نوشتار:

 خردگان. گاهیپا«. را قتل عام کرد؟! سیکوروش مردم اوپ ایآ(. »1397آذر  11کوروش ) ،یشهرک د،یمج ان،یخالق

 http://kheradgan.ir/?p=10228: یاتاریرا ینشان

 

 :هانامهیاریها و مایهبن

 .تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی .فرمان کوروش بزرگ (.13۸9) ارفعی، عبد المجید

 .تهران: انتشارات علمی فرهنگی. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی(. 13۸3) اومستد، آلبرت تن آیک

اکدی، تهران: نگاه به همراه ویرایش، ترجمه و واژه نامه متن  فرمان کورش بزرگ. (1391بادامچی، حسین )

 .معاصر

 .تهران: فرزان روز .استوانه کورش بزرگ. (13۸9رزمجو، شاهرخ )

سخنرانی در سومین همایش یادبود استوانه کورش، انجمن علمی دانشجویان (. 1392 آبان 11) شاهرخ رزمجو،

استوانه نگاهی به رویداد ها و سخنرانی های سومین همایش یادبود »تاریخ دانشگاه تهران. 

 http://7poa.com/post/205.htmنشانی رایاتاری:  .پردیس اهورا «.کورش

 . تهران: انتشارات گنجینه.راز کوروش بزرگ (.1391) کوروش پور، کرمی
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