
پدیا، دانشنامٔه آزاداز ویکی  

 

 

مشهور است،  کوروش کبیر و کوروش بزرگ ( که به :ی باستانپارس )به کوروش دوم
الد، بر پیش از می ۵۲۵تا  ۵۵۵های بود که در بین سال شاهنشاهی هخامنشیگذار و نخستین شاهبنیان

کشف شده، خودش را  بابل که دراستوانٔه خود کرد. کوروش درحکومت می آسیا ای ازنواحی گسترده
، شاه بزرگ انشان، از پیشچیش ، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ کوروش ، نوادهٔ انشان ، شاه بزرگکمبوجیه فرزند»

، کوروش نسب شاهانه هرودوت کند. به گفتهٔ معرفی می« استهمیشه پادشاه بودهای که خانواده
 اند و گزارشرا مادر کوروش دانسته آستیاگ دختر ماندانا ، دیگر نویسندگان یونانی،کتزیاس جزاست و بهداشته
است. برخی از مورخان امروزی این روایت را معتبر اند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بودهداده
است و هدفش این بوده که از های سیاسی داشتهدانند اما برخی دیگر اعتقاد دارند رواج این روایت ریشهمی
ها آشتی دهد و را با فرمانروایی پارس مادها مادی بسازد تاشاهنشاهی هخامنشی، مردی نیمهگذار بنیان

 دانند.ای بین ماندانا دختر آستیاگ و کوروش قائل نیستند و آن را افسانه میاصوالً رابطه

های اولیٔه زندگی او روایات متعددی وجود دارد؛ اگرچه هر یک سرگذشت و جوانی کوروش و سالدربارٔه کودکی 
اند، بیشتر اند، اما شرحی که آنها دربارٔه ماجرای زایش کوروش ارائه دادهتولد وی را به شرح خاصی نقل کرده

کند؛ ولی فقط یکی از می است. هرودوت در مورد دستیابی کوروش به قدرت، چهار داستان نقلشبیه افسانه
های از قرن پنجم تا چهارم پیش از میالد مسیح یک سلسله داستان گزنفون داند. طبق نظرآنها را معتبر می

 است.شدهمتفاوت دربارٔه کوروش نقل می

ه هایی کیورش برد و با کمک هگمتانه ش ابتدا علیٔه شاه ماد طغیان کرد و سپس به پایتخت حکومت ماد درکورو
را شکست داد و  لیدیه ، شاهکرزوس از درون سپاه ماد به او شد، هگمتانه را فتح کرد. سپس

لشکر کشید و پس از دو هفته، شهر سارد به اشغال نیروهای ایرانی درآمد. کوروش مسئولیت  سارد سویبه
، «پارت»سوی بازگشت و به اکباتان فتح دیگر شهرهای آسیای صغیر را به فرماندهانش واگذار کرد و خود به

لشکر کشید. جزئیات « ا ر خواتیش»و « گوشت  ثه»، «گندار»، «سغد»، «باختر»، «خوارزم»، «هرات»، «زرنگ»
 الع کمی دربارٔه کیفیت این نبردها وجود دارد.است و اطها در تاریخ ثبت نشدهاین جنگ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustrerad_Verldshistoria_band_I_Ill_058.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OldPersian-KU.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OldPersian-U.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OldPersian-RU.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OldPersian-U.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OldPersian-SHA.svg?uselang=fa


نگ با بابل شد. به گواهی اسناد را کرد و وارد ج بابل پیش از میالد، کوروش آهنگ تسخیر ۵۳۵در بهار سال 
است و توسط یکی از فرماندهان کوروش تاریخی و عقیدٔه پژوهشگران، فتح بابل بدون جنگ بوده

پیش  ۵۳۵اکتبر سال  ۲۵هفده روز پس از سقوط بابل، در روز  در شب جشن سال نو انجام شد. گئوبروه نامبه
های درگیر از میالد، خود کوروش وارد پایتخت شد. تصرف بابل نقطٔه عطفی بود که باعث ایجاد تعادل بین قدرت

شان در اسرائیل را فراهم کرد. کوروش تبعیدی به میهن یهودیان در آسیای غربی شد و زمینٔه بازگشت
ای را را بازسازی کنند و ظروف و اشیای طالیی و نقره گاه اورشلیمپرستش همچنین دستور داد که

 از اورشلیم ربوده بود، به یهودیان تحویل داد. نبوکدنصر که

و تصرف بابل، نوشته شده و به منزلٔه سند و شاهد تاریخی  نبونعید پس از شکست دادن استوانٔه کوروش
های رسمی سازمان استوانٔه کوروش را به همٔه زبان مان ملل متحدسازمیالدی، ۱۵۹۱است. در سال پرارزشی

 قرار داده شد. نیویورک منتشر کرد و بدلی از این استوانه در مقر سازمان ملل در شهر

کشته شد؛ ولی این دیدگاه را اکثر مورخان جدید رد  هاماساگت دهد که کوروش در جنگ باهرودوت گزارش می
ه مرگ کنند و معتقدند که داستان هرودوت ساختگی است. تنها منبع موثق کهنی که غیرمستقیم بمی

 ۵۳۵شده در بابل است که نخستین آن مربوط به دوازدهم اوت کند، دو لوح و سند گلی یافتکوروش اشاره می
دهد. سند دوم که مربوط به را نشان می« نهمین سال کورش، شاه کشورها»پیش از میالد است که تاریخ آن 

را بر خود دارد. این « جیه، شاه کشورهاسال آغاز فرمانروایی کمبو»پیش از میالد است،  ۵۳۵سی و یکم اوت 
اوت  ۳۱تا  ۱۲دهند که کوروش در فاصلٔه بین دو سند که در ظاهر اهمیت چندانی ندارند، در واقع نشان می

نشینی کمبوجیه در این تاریخ است و یا حداقل، خبر درگذشت وی و بر تختپیش از میالد درگذشته ۵۳۵سال 
 است.به بابل رسیده

کردند اما در این سال ها نقش به سزایی در تحوالت دنیا بازی نمیقبل از میالد پارس ۵۵۵ل پیش از سا
ها و فتوحات کوروش بر سالطین همسایه آغاز گردید. کوروش یک نظامی نابغه بود، به طوری که بین پیروزی
کسب نمود. های متعددی پیش از میالد با فرماندهی موفق لشکریانش پیروزی ۵۳۵تا  ۵۵۵های سال

پیش از میالد از شرق، رود سند در هندوستان و از غرب، آناتولی  ۵۳۵گستردگی پهنه حکومت کوروش تا سال 
 [۴]کیلومتر طول داشت. ۳۲۵۵بود. این قلمرو حکومتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع زندگانی کوروش

 

 پاسارگاد در مرد بالدار نگارهٔ سنگ

 

 ارنست هرتسفلد نقشه هوایی مقبره کوروش بزرگ توسط

 

 شناسی تاریخ ماد و هخامنشیمنبع و منابع زندگانی کوروش بزرگ نوشتارهای اصلی:
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است. مهمترین منابع  کتزیاس و گزنفون ،هرودوت ترین منابع کالسیک برای زندگانی کوروش،مهم
، شاه کلدانی است که از کوروش شکست خورد و گزارش خود رویدادنامه معروف نبونئید شرقی،
 [۵]است. استوانه کوروش کوروش،

شناسی هم های نوین باستانتاحدودی قابل اعتماد است و پژوهش هرودوت هایاز میان منابع کهن، نوشته
انگیز سرایی و تفریحهای کتزیاس جنبٔه داستاناما نوشته [۶]کنند.های او را تأیید میای از موارد، گفتهدر پاره

های آنان اند، گفتههدارند و تقریباً در تمامی مواردی که هرودوت و کتزیاس دربارٔه واقعٔه یکسانی صحبت کرد
های ها را از روی منابع دیگر بررسی کرد، گفتهبسیار با هم اختالف دارند و در مواردی که بتوان این اختالف

اش به های رسمی ایرانی و مشاهدات شخصیکند که از سالنامهکتزیاس ادعا می [۹]کتزیاس نادرست است.
های بیشتر نشان داده که وی حتی به است ولی بررسیعنوان پزشک دربار در نوشتن کتابش استفاده کرده

د آنچه را کرد، ممکن نبوهای رسمی استفاده میاست. اگر کتزیاس از سالنامههای شرقی آشنا هم نبودهزبان
های رسمی، محال محض ها در سالنامهکه وجود آن« داندمی»داند نداند ولی در عوض چیزهایی را که نمی

های کتزیاس صرفنظر کنیم زیرا وی زمان درازی را در ایران توانیم تماماً از نوشتهاست. با این حال، نمی
است و گاهی در بین مطالب ات زیادی را شنیدههخامنشی بسر برد و با هخامنشیان زیادی رابطه داشت و روای

 [۸]شود که محال است خود او جعل کرده باشد.کند، یک نام یا روایتی یافت میارزشی که نقل میبی

 یونانیمنابع 

ترین اند، مهمدر میان منابع کهن یونانی موجود که دربارٔه کوروش هخامنشی سخن گفته
که  -هستند. از این میان، هرودوت بیش از یک سده و کتزیاس و گزنفون  گزنفون و کتزیاس ،هرودوت آنها
شک، این نویسندگان اند. بیامنشی فاصله داشتهسده با روزگار شهریار هخ ۲کمتر از  -عصر یکدیگرند هم

نگاری یونانی و بر پایٔه احتیاجات روحی و روانی قوم و ملت خود و برحسب ذات، یونانی براساس سنت تاریخ
نگاشتند. با این همه، روایات یونانی به تربیت و خواست خویش، تاریخ ایرانیان و کورش هخامنشی را می

گرفته و سپس در محیط فرهنگی یونان، ریخت نهایی خود را های ایرانیان شکلایٔه گزارشهرحال و المحاله، بر پ
 [۵]یافته است.

شویم که که در روزگاران پس از مرگ بنیانگذار توجه میهای هرودوت، کتزیاس و گزنفون مبا بررسی نوشته
های شخصیت وی، مانند مردان بزرگ تاریخ، سرگذشت او را نزد ها و دافعهشاهنشاهی هخامنشی، جاذبه

های ایرانی توان گزارشرسد، میای از ابهام روایات گوناگون و متناقض فرو برده بود. به نظر میایرانیان در هاله
 [۱۵]روها.دسته تقسیم کرد: روایت دوستداران، روایت مخالفان، روایت میانه ۳کوروش را به دربارٔه 

جوان، روایت دوستداران کوروش بزرگ را گزارش  مورخ مشهور یونانی، گزنفون به تبعیت از کوروش ۳از میان 
کرد؛ کتزیاس به پیروی از فضای حاکم بر دربار اردشیر دوم، روایت مخالفان کوروش را نقل نمود؛ و هرودوت تحت 

روایت  -که تا روزگار اردشیر یکم هخامنشی نیز تداوم یافت  -تاثیر طبع معتدل و شخصیت معقول داریوش 
 [۱۱]روها را دربارٔه کوروش در بیان آورد.اعتدالیون و میانه

پردازی آمیخته است. هرودوت مورخین معاصر، معتقدند که هرودوت همواره مسائل مهم تاریخی را با افسانه
کند. دربارٔه زندگی کوروش، های عامیانه و غیرواقعی نقل میران کودکی و رشد کوروش را بر اساس افسانهدو

اند صرفاً حقیقت را بیان کنند، و نیز روایاتی که هر سه روایت که به گفتٔه خود او از مطلعین پارسی که خواسته
تردید زاییدٔه مقاصد سیاسی و تبلیغاتی بیدهد، از ژوستین و نیکالی دمشقی به نقل از کتزیاس ارائه می

 [۱۲]است.

 منابع یهودی

نیز  اسرائیلبنی کرد.های اجتماعی و دینی را اعالم در خالل فتح بابل، کوروش منشور خود در خصوص آزادی
مشمول چنین قانونی شد و کوروش آنها را مخیر کرد که در بابل بمانند یا به سرزمین کنعان در ساحل مدیترانه 

گردند. در خصوص آنان که به کنعان بازگشتند، کوروش تمهیداتی را برای بازسازی هیکل یا معبد سلیمان باز
ار بفراهم آورد و استقرار آنان را در آن منطقه تسهیل کرد. این رفتار برای یهودیان، که نقطٔه مقابل رفتار اسارت

ای در متون دینی آنان یافت. در که جایگاه ویژهبابلیان بود، کوروش را به قهرمانی برای قوم یهود بدل ساخت 
شده و گاه اقدام او در جهت آزادسازی عنوان منجی بردهشماری از کتاب انبیا از کتب عهد عتیق، نام کوروش به

ای از این یادکرد را عنوان یک مأموریت خودآگاه یا ناخودآگاه الهی تلقی شده است. نمونهیهود از اسارت، به
، ۲۸:۴۴( کتاب اشعیا )۱۴، ۶:۳، ۱۹-۵:۱۳، ۵-۴:۳، ۱(، کتاب عزرا )۲۳-۲۲:۳۶ر کتاب دوم تواریخ ایام )توان دمی
 [۱۳]( بازجست.۱:۱۵، ۶:۲۵، ۲۱:۱( و کتاب دانیال )۴۹، ۲-۱:۴۶بعد، به ۱:۴۵



 نام
 ریشه نام کوروش نوشتار اصلی:

 

 «.من کوروش، شاه هخامنشی هستم» اسارگادپ بر ستون زبان اکدیو عیالمی ،زبان پارسی باستان شده بهنوشتٔه حکاکی

 

 زروبابل در حال نمایش نقشه اورشلیم به کوروش بزرگ

که به خط  های هخامنشینبشتهسنگ است. درهای گوناگونی ذکر شدهنام کوروش در منابع مختلف به صورت

( و  :پارسی باستان )به« کوروش»یا « کورو»اند، بصورت نگاشته شدهزبان پارسی باستان و
و در « کوراش»ها نبشتهسنگ عیالمی شد. در نسخهٔ خوانده می« کورائوش»الیه در صیغٔه مضاف  

زبان  ضبط شده و در« ِرشکو»و « کوُرش»بصورت  تورات است. این نام درنوشته شده« کوِرش» اکدی متون
خوانده « سیروس»یا « سایروس»اند که همین نام با اندکی اختالف در اروپا گفتهمی« کوُرس»آن را  یونانی
آثار  در ابوریحان بیرونی های اسالمی، ابوالفرج بن عبری در کتاب مختصر الدول واز مورخین سده [۱۴]شود.می
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الذهب و مروج ، مسعودی در«کوُرش»نام این شاه را  الباقیه عن القرون الخالیه
نیز  حمزه اصفهانی و« کِیُرش»در تاریخ کامل  ابن اثیر در تاریخ الرسل و الملوک و طبری ،«کوُرس» الجوهرمعادن

 [۱۵]اند.نوشته« کوروش»در تاریخ سنی ملوک االرض و االنبیا 

توان یافت که هیچ پایٔه ها دربارٔه معنی نام کوروش را در آثار کتزیاس، پلوتارک و استرابو میترین دیدگاهکهن
« خورشید»معنی کتزیاس و پلوتارک، نام کوروش را به [۱۶]علمی ندارند، ولی از لحاظ قدمت شایان توجه است.

پسر دیگری برایش »(، پس از پادشاهی داریوش دوم، همسرش ۴۵روایت کتزیاس )پرسیکا، بند اند. بهدانسته
( نیز دربارٔه کوروش، پسر ۲، بند ۱، فصل «اردشیر»پلوتارک )ذیل «. معنی خورشید نامیدآورد و او را کوروش به

گویند، از خورشید کوروش نامش را از کوروش قدیم گرفت که، چنانکه می»نویسد: دوم داریوش دوم، چنین می
* hvar-در فارسی باستان باید « خورشید»است. واژٔه « خورشید»ای پارسی برای واژه Κύροςنام گرفت؛ زیرا 

از  [۱۹]در سانسکریت است. svarدر اوستایی و  hvar-*؛ که قابل مقایسه با xvarزین بوده باشد، از ایرانی آغا
« کوروش»بود و « آگراداتس»ش بزرگ در آغاز (، نام کورو۶، بند ۳، فصل ۱۵سوی دیگر، در روایت استرابو )کتاب 

در جنوب پاسارگاد بر خود نهاد. سستی این نظر « ُکر»نامی است که او پس از پادشاهی و با الهام از نام رود 
 [۱۸]شد.از آنجا روشن است که پیش از کوروش بزرگ، پدربزرگش نیز به همین نام خوانده می

اند، که سازی نام کوروش کردهشناسی، اقدام به ریشههای اخیر، افرادی بدون آگاهی به تکنیک زبانطی سال
 :[۱۵]استرضایی باغ بیدی تعدادی از آنان را ذکر کرده

  قوچ»به معنی.» 

  نگرگر، آیندهدورن»به معنی.» 

  چوپان/شبان»به معنی.» 

 پسر روشنایی»)روشنایی( به معنی « اوش»)پسر( و « کور»ای مادی و ترکیبی از واژه.» 

 نشان بزرگی و احترام است(.« سیاه»در اینجا «)پسر سیاه»)سیاه( به معنی « رش»)پسر( و « کور»ترکیبی از  ای کردی وواژه 

  پسر خورشید»)خورشید( به معنی « روش»)پسر( و « کور»ترکیبی از.» 

  ترکیبی از واژه مادیkora- پسر( و واژه اوستایی( *aša-  به معنی )پسر راستی»)راستی.» 

  شبیه خورشید»معنی بوده به« خوروش»در اصل» 

  مرتبط با واژٔه یونانیκύρτός سرور، ساالر»معنی به» 

  مرتبط با واژٔه یونانیκύρτός مجعدموی، کسی که موی مجعد دارد»معنی به« خمیده، مجعد»معنی به» 

 :[۲۵]استر کردهطور خالصه ذکشناسی نام کوروش بودند که رضایی باغ بیدی بهدنبال ریشهبعضی از دانشمندان به

 :نام غیر ایرانی است و ریشه در زبان ایالمی دارد؛ که این نظریه بر دوپایه استوار است 

 است.پادشاهی ایالم بوده پارس همان انشان/انزان باستانی و بخشی از 

 های برجای مانده ایالمی با برخی از نامku-ri- در ایالمی نو معنی « کور»شوند. برای مثال زادوک با اشاره به فعل آغاز می

ان نکند. با توجه به حضور ایرانیان در بابل و ایالم و پرداختن آرا برای نام کوروش پیشنهاد می« پرستاری کننده، مراقبت کننده»

اند. از این های ایرانی در متون متاخر بابلی و ایالمی فراوان به کار رفتهبه بسیاری از امور اداری و اقتصادی در آن مناطق، نام

 ۵۴۵/۵۴۱ترین کاربرد نام کوروش در بابل، در متنی بابلی متعلق به سال رسد؛ کهنرو، اساس این نظریه استوار به نظر نمی

/ نیز آمده که ku-ru-uk-ka/kurukkaعالوه در الواح ایالمی تخت جمشید نام دیده شده است. به ku-ui-ra-šúق م به صورت 

 باشد.« کوروش کوجک»معنی به -kuru-kaتواند بازماندٔه نام ایرانی می

 .نام ایرانی شرقی است 

  نام هندواروپایی، هم خانواده باkúru-  است.« کور، نابینا»سانسکریت و به معنی 

 است.« جوان، کودک»روش به معنی کو 



  از ریشه هندواروپایی و هندوایرانیkaũ- خوار کننده دشمن »، مشتق شده است و به معنی «خوار کردن، پست کردن»* به معنی

 های ایرانی دورٔه باستان تا کنون ندارد.یک از زباناست. شایان ذکر است این ریشه حتی یک مشتق در هیچ« در مشاجره
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های تاریخ معاصر ها و گزارشاند که از حکاکیکردهانی مینیای کوروش برای چندین نسل بر قبایل پارس حکمر
من کوروش شاه هستم، شاه »است: نبشتٔه کوروش در پاسارگاد آمدهکوروش هویدا است. در سنگ

، شاه کمبوجیه کوروش، شاه بزرگ، پسر»یا « کوروش، شاه بزرگ، شاه هخامنشی»، «هخامنشی
کوروش، شاه تمام جهان، شاه »کند: اینگونه شروع می اور های شهر بابل ازدر حکاکی«. هخامنشی
فرزند »، کوروش خودش را استوانٔه کوروش و در [۲۱]«، پسر کمبوجیه، شاه سرزمین انشانانشان سرزمین



رگ، کمبوجیه، شاه بزرگ شهر انشان، نوادٔه کوروش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان نواده چیش پیش، شاه بز
 [۲۳][۲۲]است.معرفی کرده« استای که همیشه پادشاه بودهشاه شهر انشان، از خانواده

 

 .تندیس کوروش بزرگ در پارک المپیک سیدنی

است. بدین  ماندانا و کمبوجیه اول (، کوروش فرزنددیودوروس ،گزنفون ،هرودوتدر منابع کالسیک یونانی )
ا این گزارش ر باخوایس ، پیانکوف وکامرون هایی چوندان( نوه ایشتوویگو است. تاریخترتیب فرزندشان )کوروش
گوید که کوروش زمانی که داند و میاین گزارش را مشکوک می والتر هینتس دانند. اماصحیح و قابل اعتماد می

ه توان ادعا کرد کبه پانزده سالگی رسید، ایشتوویگو هنوز به تاج و تخت ماد دست نیافته بود. بدین ترتیب می
پیوند خانوادگی کوروش و ایشتوویگو محل  گوید کهمی بریان [۲۴]توانسته نواده ایشتوویگو باشد.کوروش نمی

تواند توجیه ایدئولوژیکی هلنی از قدرت کوروش در ماد و حتی در لیدیا باشد. این تردید است. چون این ادعا می
کوشد نخستین تماس کوروش و احمس و یابیم، وقتی که میای است که آن را نزد هرودوت باز میمایهبن

ای مطرح است که مبوجیه را توجیه کند؛ که در بیشتر موارد توجیهات دودمانیسپس علل فتح مصر به دست ک
های سیاسی این روایت ریشهبرخی دیگر اعتقاد دارند رواج  [۲۵]پس از وقوع رویدادها ابداع شده است.

مادی بسازد تا مادها را با گذار شاهنشاهی هخامنشی، مردی نیمهاست و هدفش این بوده که از بنیانداشته
ای بین ماندانا دختر آستیاگ و کوروش قائل نیستند و آن را ها آشتی دهد و اصوالً رابطهفرمانروایی پارس

 [۲۹][۲۶]دانند.افسانه می

سال سلطنت کرد. از  ۳۵دهد که کوروش در چهل سالگی شاه شد و به استناد دینون، گزارش می سیسرون
پیش  ۵۵۵پیش از میالد به دنیا آمده و در  ۶۵۵قبل از میالد مسیح درگذشت، در حدود سال  ۵۳۵آنجا که او در 

گوید که کوروش با کاساندان، شاهزادٔه است. هرودوت میمیالد جانشین پدرش به عنوان شاه پارس شدهاز 
تن آنها  ۲های کمبوجیٔه دوم و بردیا داشت و صاحب سه دختر بود که نامپسر به ۲هخامنشی ازدواج کرد و 

 [۲۸]آتوسا، آرتیستونه نام داشتند و سومی احتماالً رکسانا بود.
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 کودکی و نوجوانی
 افسانه زایش کوروش بزرگ نوشتار اصلی:

 

 .یانو ریچیسباست، اثردوران کودکی کوروش نقاشی

دارد؛ اگرچه هر یک های اولیٔه زندگی او روایات متعددی وجود میدربارٔه کودکی و جوانی کوروش و سال
اند، اما شرحی که آنها دربارٔه ماجرای زایش کوروش ارائه سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده

وروش به قدرت، چهار داستان نقل است. هرودوت در مورد دستیابی کاند، بیشتر شبیه افسانهداده
داند که این داستان هم از نظر داندامایف دارای ولی فقط یکی از آنها را معتبر می [۲۵]کند.می

از قرن پنجم تا چهارم پیش از میالد مسیح یک سلسله گزنفون طبق نظر [۳۵]است. فولکلور عنصرهای
 [۳۱]است.شدههای متفاوت دربارٔه کوروش نقل میداستان

)پدربزرگ کوروش( شبی در خواب دید که از دخترش آنقدر آب خارج شد که  آستیاگ بنا به گفتٔه هرودوت،
که فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا  خواب وی را چنین تعبیر کردند مغها را غرق کرد. آسیا و تمام ماد کشور

را به یکی از بزرگان پارس به زناشویی داد. پس از تولد  ماندانا چیره خواهد شد. از این روی، وی دخترش
است پس او فرزند دخترش که تاکی از بدن ماندانا روئیده و تمام آسیا را فراگرفته اش، وی خواب دیگری دیدنوه

ش را به یکی از سپرد و دستور داد که کودک را نابود کند. هارپاگ، کورو هارپاگرا به یکی از بستگانش به نام
های شاه به نام میترادات )مهرداد( داد و از او خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل چوپان

از موضوع باخبر  ِسپاکو رها کند تا طعمٔه ددان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام
ه از کشتن کودک خودداری کند و بجای او، فرزند خود را که تازه شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید ک

زاییده و مرده بدنیا آمده بود، در جنگل رها سازد. چوپان نظر همسرش را پذیرفت و جسد مردٔه فرزندش را به 
مأموران هارپاگ سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت. هارپاگ هم جسد پسر چوپان را با اسمی 

 [۳۲]ر مقبرٔه شاهی دفن کرد.دیگر د
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کرد، آن کودکان وی را به عنوان پادشاه ها بعد هنگامی که کوروش ده ساله شده بود و با کودکان بازی میسال
وی در میان بازی، دستور داد یکی از کودکان را تنبیه کنند. پدر آن پسر به نام آرتمبارس نزد آستیاگ برگزیدند. 

است. کوروش را نزد آستیاگ شکایت کرد و اظهار داشت که یکی از بردگان وی فرزند درباریان را چوب زده
اده چنین سوءظن برد که مبادا او فرستادند تا تنبیه شود. شاه با مشاهدٔه کوروش و شباهت وی با افراد خانو

کوروش نؤه خودش باشد. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگوید شکنجه خواهد شد و وی حقیقت را 
طفل دخترم را که به تو سپرده بودم، چگونه »بیان داشت. پس از آن، شاه هارپاگ را احضار کرد و از وی پرسید: 

پس از آنکه طفل را به خانه بردم، خواستم طوری رفتار کنم که »پاسخ داد که: هارپاگ با دیدن چوپان « کشتی؟
او گفت حاال که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و « امر تو اجرا شده باشد و قاتل پسر دخترت هم نباشم.

ترتیب که او را برای ضیافتی داد و از هارپاگ خواست به این میهمانی بیاید و فرزندش را هم همراه بیاورد. بدین 
صرف شام دعوت کرد و بدون آنکه وی خبردار شود از بدن فرزندش که همسن کوروش بود، غذایی تهیه کرد و 

 به خورد پدرش داد.

مدتی بعد آستیاگ بار دیگر به جادوگران و کاهنان روی آورد و از آنها سوال کرد که آیا هنوز باید از آن خطر از 
است برای آنکه کوروش اکنون تعبیر شدها خیر؟ آنها پاسخ دادند که رویای شاه هماش بترسد یجانب نواده

کرد به عنوان شاه انتخاب شد؛ بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسد. پس هنگامی که با کودکان دیگر بازی می
 [۳۳]اش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد.از آن آستیاگ آرام گرفت و نواده

ها، قهرمانانی از قبیل شاهان و های اولیه در اشعار و افسانهتقریباً همٔه جماعات متمدن از همان دوره
آور و گاه اند. شباهت بهتقهرمانان ملی خود را ستودههای سلطنتی و بطورکلی بنیانگذاران مذاهب و سلسله

های زیادی دارند، از دیر باز معلوم بوده و ها در میان اقوام مختلف که اغلب از هم فاصلهبودن این افسانهیکسان
داستان هرودوت از  [۳۴]خورد.هایی به چشم میهای والدت معموالً شباهتدر سبک و روال این نوع افسانه

های تاریخی دیگر مانند حکایت های تولد شخصیتتنها همانندهایی در داستانتولد کوروش، نه
های شاهی در تاریخ ایران نیز )بنیانگذار بابل( دارد، بلکه دربارٔه دودمان سارگن بزرگ و کودکی موسی کودکی

اردشیر  هایی موجود است که داستان کوروش اولین آنهاست. داستان زادن و جوانیننظیر چنین داستا
 [۳۵]است.نیز همانند داستان کوروش ساسانی نخستین پادشاه دودمان بابکان

 جنگ با مادها
 نبرد مرز پارس و نبرد هیربا ،طغیان پارسی )های( وابسته:نوشتار

در پارس، با بابل نشینی النهرین حکایت از آن دارند که کوروش پس از به تختاسناد موجود از منابع میخی بین
روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب، خیالش آسوده باشد و احتماالً همزمان توجه خود را به شرق و 

بود. کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشی خود را با حمله به دژ مادی شمال ایران نیز معطوف کرده
ه از شش طایفٔه ساکن پارس، به شورش او پیوستند اما از پاسارگاد آغاز کرد و به گفتٔه هرودوت، تنها سه طایف

در این شورش، نبرد سختی  [۳۶]طرف خود کشید.قرار معلوم، وی تعدادی از نجبای مادی را به
ها دهد که در ابتدا اوضاع جنگ اصالً به سود سپاه کوروش نبوده و پارسگزارش می نیکوالس دمشقی گرفت،در

ر تعداد سپاهیان، وضع بهتری داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی که در از برابر مادها که ار نظ
اید؟ این دنیا آمدهجا بهخواهید دوباره به همان جایی بروید که از آنحال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که آیا می

 [۳۹]تری بجنگند و فائق آیند.ها باعث شد مردان با سرسختی بیشرفتار زن

است ظرف دو سال بعدی، کلیٔه نیروهای مادی را از پارس بیرون کند. به گفتٔه هرودوت، کوروش احتماالً توانسته
شود، قاصدی را نزد وی فرستاد و او را به دربار ای جنگ آماده میهنگامی که آستیاگ شنید که کوروش بر

رود در آنجا حاضر خواهم شد. این عدم اطاعت احضار نمود. کوروش پاسخ داد خیلی زودتر از آنچه انتظار می
پیش از میالد همٔه نیروهای کمکی خود را از  ۵۵۵آستیاگ در سال  [۳۸]کوروش از آستیاگ نشان یک طغیان بود.

آستیاگ سپاه خود »دهد: گزارش می رویدادنامٔه نبونعید شمال و شرق ایران برای لشکرکشی نهایی فراخواند.
 [۳۵]«.سوی کوروش، شاه انزان، تاخت تا او را از پای درآوردکار گرفت و بهرا به

هارپاگ فرماندهی سپاهیان ماد را برعهده داشت و بنابر روایت هرودوت، هارپاگ که آستیاگ شدیداً او را تنبیه 
 تیاگ در میان جنگسپاه آس»نویسد: کرده بود، تصمیم گرفت که از شاه انتقام بگیرد. رویدادنامٔه نبونعید می

بخشی از سپاهیان مادی به کوروش پیوستند و بقیه، راه فرار پیش گرفتند و آستیاگ برای  [۴۵]«سرکشی کرد.
ماندٔه سپاهش را برعهده گرفت اما ناچار شد از برابر کوروش شخصاً فرماندهی باقی دفاع از پایتختش هگمتانه،

آستیاگ اسیر شد و »دهد که نعید گزارش میرویدادنامٔه نبو [۴۱]به دژ شهر پناه برد و شهر تسلیم کوروش شد.
کوروش با وی رفتاری جوانمردانه داشت و زندگی آخرین شاه ماد را بدو «. مادها او را تسلیم کوروش کردند



زر و سیم و همٔه گنجینه را از هگمتانه »بخشید و او را به هیرکانیا ]گرگان امروزی[ تبعید کرد و خود کوروش 
پیش از میالد بر مادها، به بخش بزرگی از ایران دست  ۵۵۵او پس از پیروزی سال «. دبرداشت و به انزان بر

نشاندٔه پارس کرد. وی سپس به سمت ها را دستهای حاکم تعدی نکرد بلکه صرفاً آنیافت اما به حریم خاندان
هایی که مادها در جنگ با وارد شد تا سرزمین رودانمیان پیش از میالد به منطقهٔ  ۴۹۵غرب آمد و در آوریل 

اش را از آن خود کرد و جا پیروز شد، گنجینهاو بر شاه آن»آشورها از آن خود کرده بودند را مطیع خود کند. 
 [۴۲]«.جا گماردرا بر آن نیروهای خود

کوروش پس از تسخیر ماد، رسماً خود را فرمانروای ماد خواند و لقب شاهان ماد را به خود اختصاص داد، اما در 
ها سیستم ادارٔه کشور را از مادها به عاریت شد. پارسماد توسط یک فرماندار پارسی اداره میعمل سرزمین 

ها به عاریت گرفته بودند. درون حیطه و قلمرو های آن را از آسوریگرفتند که خود آنها نیز بسیاری از شیوه
ت؛ بنابراین یونانیان، یهودیان، امپراتوری هخامنشی، سرزمین ماد، دقیقاً پس از خود پارس رتبٔه دوم را داش

دانستند ها و سایر مردمان دنیای قدیم، سقوط ماد را در حقیقت جانشینی کوروش به جای آستیاگ میمصری
کردند. هر چند هرودوت در دانستند و تاریخ پارس را توالی و دنباله تاریخ ماد تلقی میها را مادی میو پارسی

شود، ولی در ها تفاوت قائل میمال دقت بین آداب و رسوم مادها و پارسهای پژوهشی کارهایش، با کبخش
کند و درهم های این دو را با یکدیگر مخلوط میپردازد، شیوهها میها و داستانفصولی که به افسانه

ها را اهل ماد خواندند. منابع مصری و نیز و سایر شاعران یونانی نیز پارسی سیمونیدس و تئوگنیس آمیزد.می
ها، هر جایی ، بعد از فتح ماد به دست پارسبیکرمن به گفته [۴۳]اند.ها را مادی خواندهسایر منابع نیز پارسی

( ۸:۳)کتاب دانیال ها بوده است. درهرودوت( سخن از مادها آورده، منظورش همان پارس ها )یعنیکه خارجی
 [۴۴]قوچ دو شاخ نمادی از ماد و پارس است.

 فروپاشی فرمانروایی لیدیه

 

 .ماد و مرز آن با لیدیه موقعیت

، وی بسیار نگران بود لیدیه شاه کرزوس پس از فتح همدان توسط کوروش و اسیر شدن آستیاگ، شوهرخواهر
های به ارث رسیده از ماد قناعت نکند و آهنگ گرفتن سراسر ای پیدا کند و کوروش به سرزمینکه رقیب تازه

برای اطمینان  نفس قوی گردد وروی تصمیم گرفت که نگذارد رقیب تازهآسیای صغیر را داشته باشد. از این
دانست و درصورتی خاطر، از چند پیشگوی مشهور یک سوال آزمایشی را پرسید که پاسخش را تنها خود می

معبد  ها بپرسد. از میان پیشگوها، فقط پیشگویگوها پاسخ صحیحی دادند، نتیجٔه جنگ را از آنکه غیب
ای از زر کرد و با به نخستین پرسش وی پاسخ صحیحی داد و کرزوس معبد مذکور را غرق در گنجینه دلفی

گ با کوروش تواند وارد جناطمینان کامل از درستی بی چون و چرای پیشگویی معبد دلفی، پرسید که آیا می
«. در جنگ بین کرزوس و کوروش، فرمانروایی بزرگی فرو خواهد پاشید»شود؟ پاسخ مشهود پیشگو این بود: 

خود لیدیه بود، از ذهن وی نگذشت و از این پاسخ خشنود شد و سرگرم « فرمانروایی بزرگ»اینکه منظور از 
ها خواست علیٔه و بابل فرستاد و از آن مصر تجهیز خود برای لشکرکشی علیٔه کوروش شد. وی فرستادگانی به

ها که از بزرگ شدن دولت هخامنشی نگران بودند، این اتحاد را پذیرفتند کوروش با وی متحد شوند و هردوی آن
در این هنگام، یکی از فرستادگان کرزوس به وی خیانت  [۴۵]و وعده کردند که در سال آینده به او کمک کنند.
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وروش فوراً مقدمات کرده و نزد کوروش آمد و بدو اطالع داد که کرزوس در حال تدارک نیرو برای جنگ با توست. ک
 [۴۶]جنگ را آماده کرد و تشخیص داد که نباید به دشمن فرصت دهد و او باید حمله را آغاز کند.

 

 .موزٔه لوور ، نگهداری درایتالیا پیش از میالد، کشف در ۵۵۵بر گلدان در حدود سال ای ، نگاره«کرزوس بر خرمن آتش»

( ایرماققزلپیش از میالد کرزوس با سپاه خود راه شرق را در پیش گرفت و از رود هالیس ) ۵۴۵در بهار سال 
 خود را به ارمنستان گذشت و کاپادوکیه را تسخیر کرد. در این فاصله ماه اکتبر فرا رسید و کوروش از ماد و از راه

نتیجه پایان یافت. روز بعد کرزوس چون دید تعداد رگرفت که بیمنطقٔه پتریا رساند و نبرد سختی بین طرفین د
د کرعقب نشیند، زیرا تصور می سارد طرف پایتخشنیروهایش از نیروهای کوروش کمتر است، ترجیح داد که به

واسطٔه سختی زمان و اینکه از مرکز ایران دور است و دولت بابل را در کوروش به که زمستان در پیش است و
تواند در بهار سال آینده با رسیدن نیروهای متحدش، کند و او میپشت سرش دارد، هرگز به سارد حمله نمی

ٔه یونانی از قدر صبر کرد تا مطمئن شد که سربازهای اجیرشدمراتب بهتر را تشکیل دهد. کوروش آنسپاهی به
د منعق نبونعید اند. سپس با دولت بابل وارد مذاکره شد و پیمان صلح باهای زمستانی خود مرخص شدهاقامتگاه

پیش از میالد  ۵۴۵و به ناگهان و با وجود فصل سرما در نوامبر کرد. به این ترتیب از جانب پشت سر مطمئن شد 
کرد حریفش در زمستان زده شد زیرا گمان نمیبه سوی سارد لشکر کشید. کرزوس با شنیدن این خبر شگفت

وارد جنگ شود. متحدین وی دور بودند و زودتر از بهار متصور نبود که کمکی به وی برسد، سپاهیان اجیرشده را 
های نظامنظام لیدیه یکی از سوارهسواره [۴۹]نظام نداشت.ای جز استفاده از سوارهص کرده بود و چارههم مرخ

ا در طرف شرقی سارد در دشتی به نام هرموس آراست زیرا ممتاز بود و برای این منظور، کرزوس سپاهش ر
نظام لیدیه، تاکتیک نظام مناسب بود. کوروش برای فلج کردن سوارهاین دشت وسیع برای عملیات سواره

کند، وی در جلوی صف لشگرش قطاری از ای را بکار بست، چون اسب از بو و هیکل شتر ر م میهوشمندانه
ها از بوی شتر ر م کردند و آشفتگی زیادی در صفوف سپاه ایجاد کردند و ایلیدیه هایشتر را آراست. اسب

ها به درون دژ عقب ایسواران نیز ناگزیر پایین آمدند و پیاده جنگیدند. سرانجام ایرانیان پیروز شدند و لیدیه
اد زیادی نوک نیزٔه شناسان در سارد تعددرنگ دستور حمله به دژ را داد زیرا باستاننشستند. کوروش بی

ای آماده کنند که در رو شد و ایرانیان مجبور شدند خود را برای محاصرهاند. حمله با شکست روبهپارسی یافته
فصل زمستان بسیار دشوار بود زیرا شهر سارد از نظر آزوقه مشکلی نداشت و به راحتی تسلیم 

 [۴۵][۴۸]شد.نمی

ان سپاهیان اعالم کرد که به نخستین کسی که گاه کوروش در مینتیجه سپری شد. آندو هفته از محاصره بی
متوجه شد  دریای مازندران نشیناز بارو باال برود، پاداش بزرگی خواهد داد. در این میان یکی از ایرانیان ساحل

نگهبان است. عالوه بر این او دیده بود که چگونه یک که قسمت جنوبی دژ که پشت به کوهستان بود، بی
خودش را که از سرش افتاده بود بردارد. اینک این است تا کالهای از این سوی شیب به باال خزیدهسپاهی لیدیه

تا از دیوار جنوبی باال رود و به دنبالش دیگران نیز از این اقدام سرمشق گرفتند  ایرانی شهامت به خرج داده بود
 [۵۵]پیش از میالد تسخیر شد. ۵۴۵و به دنبالش از دیوار باال رفتند و به این ترتیب دژ سارد در نوامبر 

نفر دیگر از  ۱۴به نوشتٔه هرودوت و برخی مورخان دیگر، کوروش پس از تسخیر سارد دستور داد تا کرزوس و 
بزرگان لیدی را دستگیر کرده و بسوزانند اما بر اثر استغاثه کرزوس، باران جاری شد و آتش را خاموش کرد و 
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ان او قرار گرفته بود وی را بخشید اما بعضی محققین جدید معتقدند با توجه به کوروش هم که تحت تأثیر سخن
اعتقادات مذهبی پارسیان باستان در مورد قداست آتش، احتماالً اصل قضیه به این صورت بوده که کرزوس برای 

گیری موقع از خودکشی کرزوس جلومرگ شرافتمندانه تصمیم به خودسوزی گرفته ولی احتماالً کوروش به
به گفته شاپورشهبازی این غیرمحتمل است که کوروش کرزوس را بر روی توده هیزم گذاشته  [۵۲][۵۱]است.کرده

ها )به جز موردی که شورش بکنند(، به خاطر آلوده کردن آتش، به صراحت باشد، چرا که در سنت پارسی
پیش از میالد، کرزوس را با خود به  ۵۴۵کوروش به هنگام ترک سارد در پایان نوامبر سال [۵۳]ممنوع شده است.

هگمتانه به تبعید برد و پنج سال پس از سقوط سارد، سراسر آسیای صغیر ضمیمٔه شاهنشاهی هخامنشی 
 شد.

 ی میانه و ایالمتسخیر شرق ایران و غرب آسیا

 

 [۵۴]هخامنشیان در دورٔه کوروش. درفش

است. کوروش مسئولیت فتح ماندهمبهم باقی آسیای صغیر های کوروش، پس از فتحی تاریخی جنگتوال
و بقیٔه آسیای صغیر را به فرماندهانش واگذار کرد و به اکباتان برگشت  دریای اژه شهرهای آئونیان را در ساحل

اینکه چرا کوروش منتظر  [۵۶][۵۵]تا مقدمات تسیخر بابل، باختر، سرزمین سکاها و باألخره مصر را فراهم نماید.
تواند ناشی از این باشد که نبرد آسیای کوچک نشده و با شتاب به درون ایران بازگشته، میپایان کارها در 

موقع بود و حمله از طرف پادشاه لیدیه صورت گرفت زیرا پس از انقراض دولت ماد، اوضاع کوروش با کرزوس بی
های یونانی دربارٔه جنگکرد. مورخان بایست به امور شرقی رسیدگی میثابتی بر ایران حاکم نبوده و او می

ها طور مختصر به این جنگاند و به جز هرودوت که آن هم بههای شرقی ایران سکوت کردهکوروش در قسمت
های تحت فرمان امپراتوری هخامنشی را در نام ایالت داریوش اند.کند، دیگران مطلبی ننوشتهاشاره می

های شرقی ایران نیز در ام سرزمینکند که نذکر می نقش رستم و تخت جمشید ،ستونبی هاینبشتهسنگ
نبشتٔه داریوش در بیستون، وی به نام بیست و دو سرزمین اشاره در بند ششم سنگ [۵۹]میان آنان است.

نبشته، فقط سه سال از دهند و چون در زمان نوشتن این سنگراتوری او را تشکیل میکند که امپمی
بایست این ها شده بود، میگذشت و این مدت هم صرف فرونشاندن شورشفرمانروایی داریوش می

و های قبل به امپراتوری هخامنشی افزوده شده باشند؛ دوران پادشاهی کمبوجیه کوتاه بود ها در دورهسرزمین
ها نبشتٔه بیستون از آنها را که در سنگگمان این سرزمیناو تنها توانسته بود مصر را فتح کند. پس بی

هایی بدانیم که در ابتدا عنوان بخشی از پادشاهی هخامنشی نام برده شده، باید کمابیش همان سرزمینبه
، «هرات»، «زرنگ»، «پارت»این ایاالت شامل  [۵۸]دست کوروش به امپراتوری هخامنشی افزوده شده بودند.به
 [۵۵]است.« ا ر خواتیش»و « گوشت  ثه»، «گندار»، «سغد»، «باختر»، «خوارزم»
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-۵۴۵که همگی جزئی از قلمرو سابق پادشاهی ماد در  ارمنستان و احتماالً  هیرکانی ،پارت ها احتماالً پارس
به گفتٔه گزنفون، هیرکانی داوطلبانه حاکمیت کوروش بر خود را پیش از میالد بودند را اشغال کردند.  ۵۴۸

ها بعد سط پارسبا هم اختالف نظر دارند که ایالم تو ران زادوک پذیرفت. همانطور که برای ایالم والتر هینتس و
الم شاه ای»پیش از میالد گرفته شد. با این وجود براساس یکی از متون پیشگویی بابلی،  ۵۳۵از سقوط بابل در 

خاندان هارران را تاسیس »، پادشاه بابل کسی که «حمله خواهد کرد و از تخت پادشاهی بیرون خواهد کرد
است. ایالم باید قبل از ل به عنوان نبونعید شناخته شدهاین شاه ایالم به عنوان کوروش دوم و شاه باب«. کرد

وروش( یا چتا )یعنی شهر کشدٔه سایرسشهر مهاجرنشین مستحکم [۶۵]حمله کوروش به بابل فتح شده باشد.
دهد که کوروش، شهر گزارش می پلینی است.یه، گواهی فعالیت کوروش در آن ناحسغد در سایروپولیس همان

های هند )ظاهراً گندهارا( و فرمانبرداری را ویران کرد و آریان حملٔه او به سرزمین افغانستان کپیسا در شمال
مردم آریاسپائی در امتداد مرز جنوبی درانگیانا را گزارش داد. به استناد گزارش هرودوت و بروسوس حملٔه او به 

پیش از  ۵۳۵د و پس از فتح بابل در پیش از میال ۵۴۹دادن لیدیه در های آسیای میانه بعد از شکستسرزمین
 [۶۱]است.میالد رخ داده

 فتح بابل

 

 وسعت امپراتوری هخامنشیان در دوران کوروش بزرگ.

 نبرد اوپیس نوشتار)های( وابسته:

ها هزار نفر از جوامع خارجی وجود داشتند و در میان آنها تعداد زیادی یهودی نیز وجود داشت که به در بابل ده
شورهای خودشان رانده شده بودند. این مردمان هرگز امید به بازگشت به میهن اجبار و فشار شاه کلدانی از ک

ترتیب پارسیان را کمک کنند و بدین  نبونعید خود را از دست نداده بودند. اینها همگی آماده بودند تا به دشمن
های اجتماعی از یک سو، نارضایتی کشاورزان، صنعتگران، اشراف و نجبا کردند. کشمکشناجی خود تلقی می

شاه بابل  [۶۲])کارمندان، کاهنان، بازرگانان و غیره( از سوی دیگر باعث شده بود که زیربنای اجتماع ویران شود.
را به انحصار خویش درآورده بود  کندر سکونت داشت، تجارت ُپرسود تیما که ده سال از پایتخت دور بود و در

داد که این امر موجب خشم و نارضایتی کاهنان را فراهم آورده ترجیح می مردوک را به ینخدای س و
های دادند، نسبت به فعالیتکشاورزان و صنعتگران که قسمت عمدٔه جمعیت کشور را تشکیل می[۶۳]بود.

 دردسر و زحمتتفاوت بودند و میل داشتند فرمانروایان قدیمی را، بیشدن برای جنگ، بینبونعید در زمینٔه آماده
های متعدد در عربستان خسته و فرسوده شده بود و یند، ارتش بابل بر اثر جنگبا فرمانروایان جدید تعویض نما

توان انتظار داشت که چنین ارتشی توانایی آن را داشته باشد تا با سپاهیان دشمن که هم از به مشکل می
درت د توانایی و قنظر تعداد و هم از نظر تجهیزات برتر بودند بجنگد و در برابر آنها بایستد. بدین ترتیب بابل فاق

ور شد، کاهنان او النهرین حملهالزم برای مقابلٔه مؤثر در برابر سپاهیان کوروش بود. هنگامی که کوروش به بین
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دهندٔه آمد گفتند و پیامبران یهودی اعالم داشتند که وی نجاترا نمایندٔه خدای مردوک دانسته، به وی خوش
 [۶۴]وی را به عنوان آزاد کنندٔه خود دانستند.قوم آنان است و سایر طبقات خارجی نیز 

خلیج  و در جنوب دجله ، در شرق رودفرات بابل از استحکامات طبیعی برخوردار بود؛ چنانچه در غرب رود
، از سر احتیاط اورشلیم ، فاتحنبوکدنصر دوم کردند و برای محصور بودن بابل در شمال،او را احاطه می فارس
 ای که فاصلٔه بیندانست. این دیوار در نقطه دیوار چین بلیتوان آن را نمونٔه باساخته بود که می دیوار مادی یک

ه ب آسیبی ببرای اینکه فشار آ»نویسد: رسد، بنا شد. سازندٔه دیوار، نبوکدنصر، میدجله و فرات به حداقل می
پیش از میالد  ۴۵۱گزنفون که در سال «. امدیوار نزند، رویٔه بیرونی آن را با آجر و مالت قیر استحکلم بخشیده

 [۶۵]زند.پا تخمین می ۱۵۵اش را پا و بلندی ۲۵بود، ضخامت آن را این بنا را دیده

پیش  ۵۳۵گذشت و در آغاز سال  رود سیروان طرف جنوب حرکت کرد و ازبه گوتیوم کوروش با سپاه خود از میان
، دژ شرقی دیوار مادی رسید و ُاوپیس محاصره و به آتش کشیده شد. ایرانیان از سر ُاوپیس از میالد به شهر
و سپاه  همراه خود آورده بودند. در نبردهایی خونین، اُپیس به تصرف درآمد قطران ، قیر وکرکوک زدوراندیشی، ا

نیز سقوط کرد و دژ غربی دیوار مادی نیز بدون درگیری  سیپار نبونعید شکست خورد. در روز دهم اکتبر شهر
بدین ترتیب کوروش در جنوب دیوار مادی با گذشتن از دجله، همٔه استحکامات  [۶۶]تسلیم سپاه کوروش شد.

دفاعی نبوکدنصر را ُدور زد و دو روز بعد، دوازدهم اکتبر، همزمان با جشن سال نوی تقویم بابلی، گئوبروه با 
د وارد بابل شد و بدون جنگ و تلفات، شهر را تصرف کرد و مطابق با دستور کوروش، بالفاصله نظم سپاه خو

دند. هیچ عبادتی را احاطه کر اسانگیال هایسپرهای نیروهای گوتیوم، دروازه»ای در بابل وضع شد. سختگیرانه
 [۶۹]«دچار وقفه نشد. نه در اسانگیال و نه در دیگر معابد هیچ مراسمی از قلم نیفتاد.

خواسته به هر نحوی که شده دل کاهنان را وروش میشود که کها چنین استنباط میاز خالل گزارش
درنگ، از مانده به خط میخی که بیسوی خود جلب کند. از الواح برجایها مردم را بهآورد، تا به کمک آندستبه

. استآید که تغییر حکومت بدون دردسر انجام پذیرفتهاند، چنین برمینام کوروش تاریخ خوردهصبح روز بعد به
 [۶۸]دردسر زندگی روزمره در پایتخت تسخیر شده هستند.سناد بابلی گواه ادامٔه بیاین ا

 پس از فتح بابل

 

 میالدی. ۱۴۹۵در سال  ژان فوکه ، اثریهودیان در نزد کوروش بزرگ نقاشی

پیش از میالد، خود کوروش وارد پایتخت شد و همچون  ۵۳۵اکتبر سال  ۲۵هفده روز پس از سقوط بابل، در روز 
های نی پیش شاخه»دهد: باره گزارش میت. رویدادنامٔه نبونعید در اینبخش مورد استقبال قرار گرفیک رهایی
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های بابل صلح را بشارت پای او گسترانده شد. شهر غرق صلح و آرامش بود. کوروش برای سراسر سرزمین
 [۶۵]«داده بود.

برترین قدرت اجرایی در بابل متعلق به ساتراپ پارسی است. اولین حکمران شهر بابل، فرماندٔه کوروش، 
پیش از میالد  ۵۳۸هفته بعد از فتح بابل درگذشت. در  ۳گئوبروه بود که بر کل میانرودان تسلط داشت. گئوبروه 

نوان شاه بابل منصوب کرد تا بر سایر امپراطوری تسلط داشته باشد. مدت کوروش، پسرش کمبوجیه را به ع
رسد: او تنها شاه بابل و بخش شمالی )کشور حکمرانی کمبوجیه، در حقیقت محدودتر از آن بود که به نظر می

 ۵ش از بابل( بود درحالی که مرکز و جنوب بابل در دستان کوروش و نمایندگانش بود. عالوه بر این کمبوجیه بی
 [۹۵]پیش از میالد، به دالیلی نامشخص، کوروش او را از سمتش عزل کرد. ۵۳۹ماه حکمرانی نکرد. در 

ها بر بابل، داد. او کسی بود که قبل از پیروزی پارس« وئ ه بولیتنب»کوروش حکمرانی بابل را به بابلی زاده، 
، کوروش استان مجزایی شامل میانرودان و نواحی غرب فرات ۵۳۵منصبی در حکومت نبونئید داشت. در 

در آنجا  ۵۲۵)فنیقیه، سوریه، فلسطین( تشکیل داد و گوبارو را ساتراپ پارسی آنجا گماشت. گوبارو حداقل تا 
 [۹۱]بود.حکمران 

دنبال آن های درگیر در آسیای غربی شد و بهتصرف بابل نقطٔه عطفی بود که باعث ایجاد تعادل بین قدرت
در پی داشت که پیش از این در  فنیقیه سوریه و فلسطین و نیز سواحل سلطٔه بیشتر ایرانیان را بر شهرهای

کنندٔه کوروش که سبب خشنودی کاهنان شد این بود که همٔه اقدام تعیین [۹۲]حوضٔه قدرت بابل قرار داشت.
پیامد دیگر تصرف بابل، بازگشت  [۹۳]زور به بابل آورده بود را به جاهای خود بازگرداند.هایی را که نبونعید بهبت

پیش از میالد، کوروش اجازٔه بازگشت این یهودیان  ۵۳۸ در سال [۹۴]یهودیان تبعیدی در بابل، به میهن خود بود.
عنوان فرماندار منطقٔه که رهبر یهودیان در اسارت بود را به« شش بازار»نام به فلسطین را داد و شخصی به

در خصوص خانٔه خدا در »همچنین دستور داد که معبد اورشلیم را بازسازی کنند:  [۹۵]یهودیه منصوب کرد.
های مکعب و بر ارش، با سه الیه از سنگ ۶۵و به بلندی  ارش ۶۵اورشلیم: معبد باید ساخته شود، به طول 

کند. همچنین باید اشیای زرین و سیمین خانٔه ای از دیرک. مخارج را خزانٔه دربار سوریه پرداخت میروی آن الیه
و میثر داته ]مهرداد[،  [۹۶]«.داست، بازگردانده شوخدا را که نبوکدنصر از معبد اورشلیم برداشته و به بابل برده

دار مادی کوروش در بابل، از سوی کوروش فرمان یافت تا ظروف و اشیای زرین و سیمین را که نبوکدنصر خزانه
پیش از میالد از اورشلیم ربوده بود، تحویل دهد. تعداد این قطعات به بیش از پنج هزار عدد  ۹۵۸در سال 

)ایالت(  ساتراپی ، ایجاد یکاسرائیل دوبارٔه یهودیان دراحتماالً انگیزٔه کوروش از اسکان  [۹۹]است.رسیدهمی
شناختی مدارک باستان [۹۸]ائل بین ایران و مصر بود اما نتیجٔه آن، تجدید اسکان و نوسازی در اسرائیل شد.ح

خلیج  های مرزی ازبازسازی معبد اورشلیم، یک رشته پایگاه دهد پس ازاست که نشان میبسیاری در دست
و اورشلیم و دیگر  صیدا ر درتا سواحل فلسطین، بازسازی و ایجاد شد و دژهایی بر سر راه مص ایسوس

 [۹۵]شهرهای این منطقه ساخته شد تا پایگاه مناسبی برای حمله به مصر باشد.

 ها و مرگنبرد با ماساگت
 مرگ کوروش بزرگ نوشتار اصلی:



 

 نقاشی از انسان بالدار.

 

 (۱۶۳۸سیاحان آلمانی در قرن هفدهم در برابر مقبره کورش کبیر در پاسارگاد )سفرنامه آلبرشت ماندلسلو، 

های احتماالً کوروش مقدمات امر را برای تسخیر مصر فراهم کرده بود و اقدامات وی بود که باعث شد در سال
اش را از تاخت و ولی ابتدا تصمیم گرفت مرزهای شمال شرقی امپراتوری [۸۵]بعد، ایرانیان مصر را تسخیر کنند

 ها و صدمات چشمگیری بر ایرانیانها در امان بدارد. این تاخت و تازها زیانتاز اقوام چادرنشین ماساگت
 [۸۱]شهرنشینی که آمیخته امپراتوری هخامنشی شده بودند وارد کرده بود.

د و بسیاری ساکنان آنجا را ور شهای ماساگت حملهگوید که کوروش با حیله به یکی از اردوگاههرودوت می
، شکست رییشتهم کشت؛ ولی پس از این جریان، قسمت اعظم نیروهای ماساگت تحت فرماندهی ملکه

ای انداختند و ها سر بریده کوروش را در کیسهماساگت [۸۲]روش کشته شد.سنگینی بر ایرانیان وارد آوردند و کو
ها در آن « بربر»است که نویسد این نبرد شدیدترین نبردهایی آن کیسه پر از خون شده بود. هرودوت می
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گوید که دربارٔه مرگ کوروش حکایات زیادی وجود دارد و روایتی که من البته هردوت می [۸۳]اند.شرکت جسته
شود که خود هرودوت هم از صحت این روایت مطمئن تر است. در نتیجه معلوم میت نزدیکذکر کردم به حقیق

هزار مرد جنگی را از دست داد  ۲۵۵ هاماساگت بنابر گزارش مورخین یونانی، کوروش در جنگ با [۸۴]است.نبوده
 [۸۹][۸۶][۸۵]که اغراق آشکاری است.

های روایت شده توسط مورخین یونانی بیشتر از آنکه شرح یک رویداد واقعی باشند، از نگاه داندامایف داستان
دانیم، اما مشخص است که او در اگرچه حقیقت دقیق مرگ کوروش را نمی [۸۸]رنگ و بوی یک رمان را دارند.

های هرودوت را دروغ جلوه دهد اما ممکن است جنازٔه است. این حقیقت ممکن است گفتهپاسارگارد دفن شده
گوید احتماالً داستان می ریچارد فرای [۸۵]کوروش از دشمن پس گرفته شده و به پایتخت آورده شده باشد.

ختگی است، اما گرفتن آسیای میانه توسط کوروش صحیح است زیرا دورترین شهری که هرودوت سا
تا )وجود دارد، سایرس سغد در ( نام دارد که گستردگی فتوحات شرقی او را ثابت سایروپولیسچ 

را همراه جسد کوروش به مراسم دفن  –یکی از درباریان  –گاپاتس گوید که کمبوجیه باکتزیاس می [۵۵]کند.می
 [۵۲][۵۱]است.فرستاده

هاست؛ زیرا اگر ملکه های نادرست بودن جنگ کوروش با ماساگتانتقال جسد کوروش، یکی دیگر از نشانه
خورده اند با سپاهی شکسترییش، کوروش را کشته و سر او را برده باشد، چگونه هخامنشیان توانستهتهم

 [۵۳]های داخلی ایران وارد کنند؟ز آنان پس بگیرند و آن را به درون قسمتجسد را ا

براق به نام در نزدیکی دروازٔه سنگ زمینی را« بورسیپه»پیش از میالد، زنی بابلی به نام  ۵۳۵در دوازدهم اوت 
نهمین سال کورش، »، نوشته شده بود خط میخی اکدی یکی از خویشاوندانش کرد. تاریخ این لوح گلی که به

را فروخت. تاریخ  االغشداد. در سی و یکم همین سال در پایتخت بابل، مردی بابلیرا نشان می« شاه کشورها
ت. این دو سند که در ظاهر اهمیت س« سال آغاز فرمانروایی کمبوجیه، شاه کشورها»این لوح مربوط به 

پیش از میالد  ۵۳۵اوت سال  ۳۱تا  ۱۲دهند که کوروش در فاصلٔه بین چندانی ندارند، در واقع نشان می
نشینی کمبوجیه در این تاریخ به بابل است و یا حداقل، خبر درگذشت وی و بر تختدرگذشته
ولی اخیراً سندی از کیش در بابل منتشر شده که مورخ نوزدهم ماه ارخسمنه در سال نهم  [۵۴]است.رسیده

رسد جنگ با شود. از اینرو به نظر میقبل از میالد می ۵۳۵دسامبر  ۴سلطنتی کوروش است که برابر با 
بنابر گزارش هرودوت، کمبوجیه به اردوی  [۵۵]قبل از میالد رخ داده باشد. ۵۳۵ها در اواخر )دور( سال ماساگت

ندی، پیش از نبرد قطعی که طی آن کوروش به قتل رسید، به ها پیوست اما پس از چجنگ علیه ماساگت
 [۵۶]عنوان جانشین تاج و تخت به ایران برگردانده شد.

 شخصیت کوروش
 ها درباره کوروش بزرگدیدگاه نوشتار اصلی:

 

 میالدی. ۱۵۴۴ریالی شاهنشاهی پهلوی، به سال  ۵۵سارگاد بر پشت اسکناس عکس پا
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 میالدی. ۱۵۳۸ریالی شاهنشاهی پهلوی، به سال  ۵۵۵عکس پاسارگاد بر پشت اسکناس 

 

 میالدی. ۱۵۹۵و  ۱۵۹۴های ریالی شاهنشاهی پهلوی، بین سال ۵۵عکس پاسارگاد بر پشت اسکناس 

رسد که مادها او را نظر نمیشدٔه خداوند بود و بهمردوک، در نزد یهودیان، مسح کوروش در نزد بابلیان، برگزیدهٔ 
گفتند، زیرا وی گوید که پارسیان از او چونان یک پدر سخن میباشند. هرودوت میسروری بیگانه فرض کرده

ا مردی زودخشم کرد؛ در عین حال هرودوت وی رمهربان بود و از آنچه برای ایرانیان نیکو بود، کوتاهی نمی
به »[۵۸]«.کوروش محبوبترین شاه پارس و بنیانگذار یک امپراتوری جهانی بود»گوید داندامایف می [۵۹]داند.می

ها او را پدر، روحانیان گذاشت. پارسیهای فتح شده احترام میرسد کوروش به سنت و ادیان سرزمیننظر می
یونانیان او را فاتحی بزرگ و  و یهوه فرستاده شده از جانب مسیحها او را، یهودیمردوک بابل او را برگزیده

 [۵۵]«.کندآل توصیف مینامه او را حکمرانی آرمانی و ایدهدانستند. گزنفون در کورشسیاستمداری باهوش می

کوروش سه امپراتوری را ساقط کرده بود: ماد، لیدیه و بابل. آیندگان فراموش نکردند »گوید: تس، میوالتر هین
نده ها بسکدام از سه فرمانروا، نه آستیاگ، نه کرزوس و نه نبونعید را نکشت، بلکه به تبعید آنکه کوروش هیچ

سابقه بود و تا زمان کوروش جهان باستان بیای فراهم آورد. این رفتار در ها زندگی شاهانهکرد و حتی برای آن
 [۱۵۵]«.هرگز اتفاق نیفتاده بود

 کوروش از دیدگاه یهود
 کوروش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق نوشتار اصلی:
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 .اورشلیم در خیابان کوروش

سرور، خدای »و « مسیح خداوند»ای در تاریخ اسرائیل دارد، در منابع عهد عتیق، با عناوین کوروش جایگاه ویژه
است. در کتاب عزرا و اشعیای نبی، داده شده« های روی زمینهمٔه پادشاهی»خطاب شده و به او « بهشت

رسالت  نام او در [۱۵۱]«او شبان من است و رضایت خاطر مرا فراهم خواهد کرد.»ست: ااز وی چنین یاد شده
است. ( ذکر شده۱۵:۱; ۶:۲۵; ۱:۲۱) کتاب دانیال و در کتاب دوم تواریخ و در انتهای کتاب عزرا ، دراشعیای ثانی

ها او، هم به عنوان کسی که مقدر شده تا اسرائیل را حفظ نماید و عملیات مشخصی را از ر این پاراگرافد
طرف خدای اسرائیل )اشعیای ثانوی( برای آن به انجام رساند و هم به عنوان شخصی که فرمان و قانونش پایه 

های است. ظاهراً موفقیتظاهر شدهو اساسی شد برای برگشت به زایون و برپاسازی معبد ویران شدٔه عزرا، 
افتاد، در قسمتی داد جنگ بین او و بابل به تأخیر میها و اقداماتی که نشان میسازیکوروش، خصوصاً آماده

الوقوع اسرائیل و تخریب در شرف از مسئولیت اشعیاء ثانی برای نبوت مطلق او در آزادسازی و رستگاری قریب
خدا رو به تدهین »اند. بیان شده ۱۳-۴۵:۱میدهای پیغمبر به وضوح در بخش وقوع و احتمالی بابل بود. ا

هایش به او کمک اش ]کوروش[ نمود. کسی که در گذشته به او کمک نمود و در آینده نیز در ادامه فعالیتشده
د و کنم، درهای برنزی را ُخرد خواهم نموها را صاف میمن قبل از تو خواهم رفت و کوه«. »خواهد نمود

را بازسازی نماید و جامعٔه  اورشلیم کوروش بر آن است که«. کنمهای ریز خرد میهای آهنی را به تکهستون
من تو را با اسم صدا »شناسد: اسرائیل را نمی که او هنوز خدایتبعیدشده را دوباره بازگرداند. در حالی

او در نهایت چنین خواهد کرد، بنا بر کمک « شناسیزنم، با اینکه تو مرا نمیزنم، با نام فامیلی صدا میمی
بزرگی که از او دریافت خواهد نمود. این نبوت همانطور که قبل از این اتفاق تحویل شد، احساسات و امیدهای 

به  اسرائیل در بسیاری از شهرهای بزرگ [۱۵۲]کند.منتظر تسخیر بابل و تنبیه آن است، نمایان میپیامبر را که 
است که نمادی از رابطٔه کهن یهودیان و دلیل جایگاه کوروش در تاریخ یهودیان، خیابانی به نام او نامگذاری شده

 [۱۵۳]ایرانیان است.

 کوروش در ادبیات یهود
 اردشیرنامه و عزرانامه نوشتارهای اصلی:

در عزرانامه، کوروش به  [۱۵۵][۱۵۴]است. اردشیر و استر در کتاب اردشیرنامه و عزرانامه، کوروش حاصل ازدواج
صورت شخصیت خدایی و در قامت یک پیامبر و شاه اسرائیل توصیف شده است. عدالتش، صداقتش، و 

 [۱۵۶]یا بی نظیر است.شجاعتش در بین شاهان دن

 دین کوروش

ای از در بابل و جاهای دیگر، مدارک فراوانی در ارتباط با تسامح کوروش در امور دینی بدست آمده و هیچ نشانه
دربارٔه اینکه کوروش چه دینی داشت، اختالف نظر وجود دارد  [۱۵۹]است.اش دیده نشدهب وی به دین ملیتعص

باشد، اگرچه تقریباً هیچ چیزی دربارٔه باورهایش بوده اهورامزدا بایست پرستندهٔ و احتماالً کوروش خود می
مغان پیروی دانیم. مطابق با گزارش گزنفون، کوروش در بارگاهش پیرامون مسائل دینی از رهنمودهای نمی
کند که قویاً استدالل می مری بویس دانند،نمود. اگرچه بسیاری از پژوهشگران، کوروش را زرتشتی نمیمی

گذارد، نیاکانی که از سدٔه هفتم پیش از کان خود میکوروش خود یک زرتشتی بود که چنان پا جای پای نیا
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های پاسارگاد و نیایشگاه هاآتشکدهسازد کهمیالد هنوز پادشاهان کوچکی در انشان بودند. او خاطرنشان می
اند که مغان زرتشتی های یونانی نیز به عنوان شاهد آوردهاست و متنهای زرتشتیآیینحاکی از عمل به 

عقیده دارد که کوروش دقیقاً پیرو آئین ایرانیان  لوییس گری [۱۵۸]اند.ای در دربار کوروش داشتههای ارزندهجایگاه
جدید بود و خدایانی که مورد تکریم کوروش بودند، با  اوستای زرتشت و بازماندٔه آن در گاتاهای باستان قبل از

شده در اوستای ، قابل تطبیق هستند. وی معتقد است دین کوروش به آئین ارائهآناهیتا و آذر ،میترا اهورامزدا،
جورج  در برابر، پژوهشگرانی همچون [۱۵۵]تی دانستن او وجود ندارد.جدید نزدیک بوده و دلیلی برای زرتش

پیش از میالد بوده و  ۵۸۲تا  ۶۶۵های و والتر هینتس عقیده دارند که زمان زندگی زرتشت مابین سال کامرون
است و دلیل این استدالل را کوروش در این مدت، حتی با زرتشت دیدار هم داشته و پیرو دین زرتشتی بوده

گوید می ماکس مالوان [۱۱۵]دانند.شده در فضای آزاد و برج نگهداری آتش در پاسارگاد میختههای ساآتشدان
است ولی رفتار او با که تاکنون هیچ مدرکی بدست نیامده که بر پایٔه آن بتوان گفت، کوروش زرتشتی بوده

 [۱۱۱]ه باشد.های زرتشت و اصول دین او نقاط مشترک بسیاری دارد و شاید از دین زرتشتی تأثیر پذیرفتآموزه

 ذوالقرنین
 کوروش بزرگ در قرآن نوشتار اصلی:

 باشد...اما آن قوچ صاحب شاخ که )در رویا( دیدی، پادشاه پارسیان و مادیان می

 [۱۱۲]، آیه بیست۸عهد عتیق، کتاب دانیال، باب 

 

 پاسارگادبرجستٔه انسان بالدار درنقش

نده از کاخ بارعام در پاسارگاد است که روزگاری روبروی دو های بازمابرجستٔه انسان بالدار یکی از ستوننقش
های قوچ و اخبرجسته که شبرخی از پژوهشگران این نقش [۱۱۳]دار قرار داشتند.درگاه تاالر مسقف ستون

ا هدانند. دربارٔه این نقش، تفسیرهای بسیاری انجام شده که یکی از آنهای عقاب دارد را تصویر کوروش میبال
 هایاست. دربارٔه شخصیت ذوالقرنین که در کتاب« صاحب دو شاخ»یعنی  نینذوالقر این است که نقش مذکور

واقع از آن سخن به میان آمده، چندگانگی وجود دارد و این که به مسلمانان و مسیحیان ،یهودیان مقدس
 است.شدهطور قطعی مشخص نذوالقرنین چه کسی بوده، به

است که ذوالقرنین موصوف، کوروش هخامنشی دالیلی آورده سوره کهف ۵۵تا  ۸۲با تفسیر آیات  ابوالکالم آزاد
هر چند بعضی از »است که دربارٔه ذوالقرنین دانستن کوروش چنین نوشته عالمه طباطبایی [۱۱۵][۱۱۴]باشد.می

تر تر و قابل قبولجوانبش خالی از اعتراضاتی نیست، بلکه از هر گفتار دیگری انطباقش با آیات قرآنی روشن
ن است و بر تأئید ایاز نظریٔه انطباق کوروش با ذوالقرنین به عنوان نظریٔه برتر یاد شده تفسیر نمونه در« است.

است. در تفسیر المنیر با قاطعیت، اشاره شده تفسیر المنیر و تفسیر الفرقان ،تفسیر من هدی القرآن نظریه در
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ف جهان را گشت و احتماالً به خاطر شجاعتش به ذوالقرنین ذوالقرنین، همان کوروش دانسته شده که دو طر
 [۱۱۶]ملقب شد.

داند. او معتقد است برجستٔه انسان بالدار را به ذوالقرنین را نادرست میانتساب نقش علیرضا شاپور شهبازی
ها و همانندهایی نکه در هنر جهان باستان نمونهتواند تصویر کوروش باشد، بدلیل آبرجسته نمیاین نقش

 [۱۱۹]دارد.

 کوروش در هنر و ادبیات جهان

نام داشت و بدست وی اسیر شد ولی با  آپانته کند که همسر یکی از دشمنان کوروش،گزنفون گزارش می
درازی نکرد. این داستان در ابتدای قرن شانزدهم در آثار شاعر اش، کوروش به او دستوجود تمام زیبایی

با اشعاری  هانس زاکس آلمانی، نویسدرام و همچنین ویلیام پینتر و نویسندٔه انگلیسی، ماتئو باندلو ایتالیایی
کوروش ) آنتوان دانشه و ۱۶۲۸در سال  کوروش پیروز ، خالقپیر منفره اند.تصویر کشیدهچنین مفهومی را به

شده در مورد نوشته رمان تریناند. گستردهزدنی تشریح کرده( جوانی کوروش را با روشی بسیار مثال۱۹۵۶
( است که شامل Artamène ou le Grand Cyrus:فرانسوی )به آرتامن یا کورش بزرگ شاهنشاه ایران، کتاب

است. شاعر به رشتٔه تحریر در آمده مادلن دو سکودری صفحه بوده و توسط نویسندٔه فرانسوی، ۱۳٫۵۵۵
آئینه  نام، در اثر خود بهپروس برای بدست آوردن امتیاز از پادشاه کریستوف ماتین ویلند آلمانی،
 [۱۱۸]را پادشاهی جدید کوروش نامید. فریدریش دوم (، حکومتGoldenen Spiegel :آلمانی )به طالیی

و  کلیساها اها با موضوع کوروش درنماز زمان تأکید بر اهمیت و ارزش مذهبی پادشاه، در شمار زیادی از نگاره
ویترای صومعه  ای روبرو هستیم. برای نمونه آثارصورت گستردهها، بهصومعه

های کنت لوسنا که بر پایٔه تعالیم توان نام برد. نوشتهرا می آلمان نیدرزاکسن در اویلتسن شهر ابسدورف
اکنون این آثار آمد که هم، بصورت چهار فرش دیواری دربورگوین گزنفون از کوروش بود، برای شارل لو تمرر، دوک

، تابلویی را بنجامین وست کاییشوند. نقاش آمرینگهداری می فرانسه کشور بون در کلیسای نوتردام شهر
توسط  ارمنستان ای تأثیرگرفته از گزنفون و بخشش شاهکشید که نگاره جرج سوم پادشاهی متحده برای

ای را ، نمایی از کوروش شیرخوار و سگ مادهو کاتیلونهجووانی بندت کوروش است. پرترٔه نقاش ایتالیایی،
آی نجابت کوروش در برابر پانته نامتابلویی بها کورتوناپیترو د است و دیگر نقاش اهل ایتالیا،تصویر کشیدهبه
 [۱۱۵]دارد. زیبا

 الکه در س آنتونیو برتالی شد، از جمله اپراها از قرن هفدهم میالدی، شخصیت کوروش گزینٔه رایجی در موضوع
در سال  فرانچسکو کاوالی( را ساخت.Il Ciro crescente :ایتالیایی میالدی قطعٔه رشد کوروش دوم )به ۱۶۶۱
( را گنجاند. از شعرهای پیترو Il Ciro :ایتالیایی )به کوروش دوم ای از جی سی سورنتینو بخشدر اپرانامه ۱۶۵۴

کوروش در  و توماسو آلبینونی توسط ۱۹۵۵( در سال Ciro :ایتالیایی )به کوروش پاریاتی اپراهایی همچون
ساخته و پرداخته شدند. از اپرانامٔه  آنتونیو لوتی توسط ۱۹۱۶( در سال Ciro in Babilonia :ایتالیایی )به بابل

شناخت  قطعهٔ  نیکولو جوملی ۱۹۴۴ و بالداساره گالوپی میالدی ۱۹۳۹، در سال پیترو متاستازیو شاعر معروف
شناخت  میالدی، ۱۹۵۱در سال  وهان آدولف هاسهی ( را ساختند،Ciro riconosciuto :ایتالیایی )به کوروش
 Ciro in :ایتالیایی )به لکوروش در باب اپرای ۱۸۱۲نیز در سال  جواکینو روسینیرا عرضه کرد و کوروش

Babilonia.[۱۲۵]( را با متنی از اف. آونتی بروی صحنه آورد 

ُامین انسان تأثیرگذار در تاریخ جهان معرفی ۸۹، کوروش را به عنوان کتاب صد نویسندهٔ  مایکل اچ هارت
 [۱۲۱]است.کرده

 کوروش در روایات شفاهی ایران
 ادبیات کهن ایران نوشتار اصلی:



 

 [۱۲۲]گرفت.جشن اُمین سال سلطنت کوروش را ۲۵۵۵ایران  ۱۵۹۱سال  در

ه آبی و سپس تاکی از شکم بیند کبنابه گزارش روایی مورخان یونانی، آخرین پادشاه ماد، آستیاگ خوابی می
گیرد. ماندانا باردار آید و همٔه جهان را فرا میدختر او ماندانا که همسر کمبوجیٔه اول پارسی است بیرون می

دهد او را به هارپاگ از است آستیاگ دستور میآورد که کوروش بزرگ آیندهاست و چون فرزند را به دنیا می
پروراند و چون مسئله آشکار از میان بردارد. کوروش را خانوادٔه شبانی میسران مالزمانش بسپارند تا او را 

 [۱۲۳]پردازد.شود، هارپاگ کفارٔه این گناه را بسیار سخت میمی

ابیم. پدربزرگ تورانی یمی شاهنامه در کیخسرو هایی از این داستان کوروش را در داستانهمانندی
دهد که او را به شبانان بسپارد و به سخنی نیز قصد نابود کردن او را دارد. به پیران دستور می افراسیاب او

ها را در داستان هرودوت است. با همٔه اختالف در جزئیات، همانندیپیران شاهنامهدیگر، هارپاگ روایت هرودوت 
یاگ است؛ کیخسرو همان کوروش است، افراسیاب همان آست [۱۲۴]بندی کرد:توان چنین طبقهو شاهنامه می

پیران همان هارپاگ و جنگ تاریخی کوروش با آسیاگ و پناه گرفتن او در کاخ شاهی اکباتان و تسلیم شدنش 
برد و اش شکنجه نشوند همانندی دارد با پایان کار افراسیاب که به کاخ کنگدژ پناه میکه خانوادهبرای این

دهد و برادر افراسیاب را می گرسیوز گردد و کیخسرو دستور شکنجهٔ ناپدید می چیچست سپس در دریای
 چنان که گزنفون نقلکند. پایان زندگی کوروش نیز آننیدن فغان برادر ندارد و خود را تسلیم میافراسیاب تاب ش

 [۱۲۵]آورد.های روزهای پایانی کیخسرو را در شاهنامه به یاد میهای او، صحنهکند و وصیتمی

 های تاریخ مسلمانانکوروش در کتاب

داد یاد کرده از کوروش همچون کسی که یهودیان را آزاد ساخت و آخرین پادشاه آشور را شکست  ابن بلخی
است. نام کوروش به صورت کرش ذکر شده است، ولی یقین آن است که این نام باید همان کوروش 

پندارند نویسد که یهودیان میشمرد و میکند، او را با بهمن یکی میاد میاز کوروش ی حمزه اصفهانی باشد.
نویسد که نام کوروش برای یهودیان شناخته نیز می مسعودی که بهمن به زبان ایشان همان کوروش است.

دهد. اگر این نامند. دقیقترین تبارنامه هخامنشیان را بیرونی به دست میشده بود ولی ایرانیان او را بهمن می
برابر دانسته است. های هخامنشیان های کیانی را با نامبینیم که او نامتنبارنامه را به دقت دنبال کنیم، می

کوشد که کیانیان را به هخامنشیان پیوند دهد و یک تبارنامه دقیق از هخامنشیان تهیه بیرونی در اینجا می
)شناخته شده با نام ز و بن تهماسب(  اسرحدون قباد پس ازکند که کیپیشنهاد می ابوریحان بیرونی [۱۲۶]کند.

خسرو قباد است؛ کورِش همان کیکاووس همان بخت النصر بود و نسل سوم بعد از کیحکومت کرد و کی
 [۱۲۹]است که جانشین کوروش )شناخته شده به عنوان لهراسب( گشته است.
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 آرامگاه کوروش بزرگ
 آرامگاه کوروش بزرگ نوشتار اصلی:

 

 .پاسارگاد در آرامگاه کوروش بزرگ

قرار داد. این اثر در سال  پاسارگاد هایدر فاصلٔه حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخ آرامگاه کوروش بزرگ
 [۱۲۸]است.ثبت شده میراث جهانی یونسکو در ۱۱۵۶موعٔه پاسارگاد تحت شمارٔه میالدی به عنوان زیر مج ۲۵۵۴

آرامگاه کوروش بر روی سکوی مرتفعی قرار گرفته که این سکو خود نیز از قطعات تراشیده شدٔه سنگ تشکیل 
 ۲٫۱۵متر طول و  ۳٫۱۹متر پهنا،  ۲٫۱۵اق است. بر باالی سکو اتاق مخصوص دفن جسد قرار دارد. این اتشده

گوش مانند سههای شیروانیمتر ارتفاع دارد. مدخل آن ورودی کوچک و باریکی است. آرامگاه به وسیلٔه سنگ
متر است.  ۱۱ارتفاع کلی بنا اندکی بیش از  [۱۲۵]متر است. ۱۱شود، ارتفاع کامل ساختمان حدود پوشیده می

سانتیمتر آن در اصل  ۶۵سانتیمتر ارتفاع دارد، اما حدود  ۱۶۵دهد، سکوی اول که پلٔه اول را تشکیل می
است. سانتیمتر ارتفاع داشته ۱۵۵اً است، یعنی این هم مانند پلکان دوم و سوم دقیقنتراشیده و پنهان بوده

سانتیمتر ارتفاع دارند. پهنای سکوها نیم متر است و سطح سکوی  ۵۹٫۵پلکان چهارم و پنجم و ششم هر یک 
 [۱۳۵]متر است. ۳۵٫۵متر در  ۴۵٫۶دهد، حدود ششمین که قاعدٔه اتاق آرامگاه را تشکیل می

بود، در همٔه احتمال زیاد پیش از مرگش و به فرمان خودش ساخته شدهآرامگاه کوروش که به
در دورٔه اسالمی، این بنا  [۱۳۱]کردند.رفت و به خوبی از آن نگهداری میشمار میمقدس به هخامنشی دوران
همان آرامگاه  مشهد مادر سلیمان ستین شخصی که دریافتمعروف بود و نخ« مشهد مادر سلیمان»به 

میالدی از پاسارگاد دیدن  ۱۸۱۸ل جهانگرد و دیپلمات انگلیسی بود که در سا رابرت کرپورتر کوروش بزرگ است،
 [۱۳۲]کرده بود.

 هابناها و کاخ
 پاسارگاد نوشتار)های( وابسته:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasargade_1.JPG?uselang=fa


 

 .پاسارگاد کاخ اختصاصی کوروش در

قرار دارد. آرامگاه کورش بزرگ که ساختٔه  پاسارگاد شده، در محوطهٔ عمدٔه بناهایی که توسط کوروش ساخته
های با کاخ باغ بزرگ پاسارگاد خود او بود، چنان ارتباطی از نظر طراحی نقشه و کاربرد نماپردازی در میان

ها هم ها، یک نفر بوده و آن کاخشود طراح همٔه آندهد که مشخص میدروازه، اختصاصی و بار نشان می
 های آنهای سه زبانٔه عیالمی، پارسی و اکدی بر روی جرزها و درگاهاند. کتیبهنتیجٔه سلیقٔه کورش بزرگ بوده

 [۱۳۳]اند.ها توسط کوروش ساخته شدهاست که این کاخسه کاخ، تأیید دیگری

تاالر  است.دار تشکیل شدههای ستونهای پادشاهی کوروش در پاسارگاد، از سالنبدنٔه اصلی کاخ
دار آن دو ردیف چهار ستونی پیش از میالد ساخته شده بود. تاالر ستون ۵۳۵( حدوداً در سال S)کاخ  عمومی

دار است. سالن ستونپیش از میالد بنا شده ۵۳۵تا  ۵۳۵های ( بین سالP دارد و کاخ مسکونی کوروش )کاخ
 ۳٫۵×۵٫۹۵این کاخ پنج ردیف ستون و در هر ردیف شش ستون دارد، و سرسرای آن در جنوب شرقی به ابعاد 

 [۱۳۴]متر است.

دار با نقشٔه چهار ضلعی و ابعاد کاخ دروازه در حدود شرقی محوطٔه اصلی قرار دارد و شامل یک تاالر ستون
 [۱۳۵]ردیف ستون دارد. ۸متر است و  ۵٫۲۸×۵٫۲۵

اند. از این بوده باغ سلطنتی که در شرق و جنوب باغ شاهی قرار دارند، احتماالً دو ورودی به Bو  Aهای کوشک
متر از یک سکوی چهارضلعی از  ۱۵٫۱×۱۱٫۹است که این کوشک با ابعاد بهتر حفظ شده Bدو، کوشک 

 [۱۳۶]است.های آراسته تشکیل شدهسنگ

 هادیوار نبشته

های فارسی باستان، ایالمی و اکدی به دست آمده است که سه کتیبه کوچک از کوروش بزرگ به زبان
 [۱۳۹]هایی از آن آسیب دیده بود.بخش

های متعدد بنای جایگاه اصلی پاسارگاد )یا در نسخه ۳( روی CMa,CMcزبانه کوروش ) ۳های دو گونه کتیبه
 [۱۳۸]نوشته شده( به دست آمده است.

ای دارد که نام دارد. این رواق نقش برجسته« Rدِر »( رواقی است مشرف به جایگاه که CMaنخستین بنا )
برپا بوده  CMaهای ای از کتیبهدهد. این اثر تا اواخر قرن گذشته به عنوان نمونهای بالدار را نشان میفرشته

قائل  ها، ارجحیتبگیریم که سازندگان پاسارگاد بر ایجاد تقارن در کارهای تزئینی و بویژه کتیبهاست. اگر در نظر 
 [۱۳۵]اند، احتمال دارد که سابق بر این حداقل هشت نسخه از این کتیبه روی بنا وجود داشته باشد.بوده

که احتماالً به عنوان محل سکونت کوروش استفاده « Pقصر »نامند و می« تاالر بار»که اغلب آن را « S»در قصر 
موجود بوده که تنها دو تای آنها تا روزگار ما، در هر قصری یک  CMaشد نیز نزدیک به بیست نسخه از می

 [۱۴۵]تا قرن نوزدهم موجود بوده است.« Sقصر »ده است، دو تا نیز در نسخه، حفظ ش
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 استوانه کوروش
 استوانه کوروش نوشتار اصلی:

 

 .موزٔه بریتانیا در روشاستوانه کو

متر سانتی ۱۱متر و عرض سانتی ۲۲٫۵طول ای بهتنها سند نسبتاً مفصلی که از کوروش برجای مانده، استوانه
بخش  ۵۲در اتاق  ۵۵۵۲۵زبان بابلی است که امروزه با شمارٔه سطری به ۴۵ای از جنس خاک رس با نوشته

هرمزد  میالدی توسط ۱۸۹۵تکٔه اصلی این استوانه در سال [۱۴۱]شود.نگهداری می یتانیاموزٔه بر ایران باستان
 ۴۵تا  ۳۶های خط بود. تکٔه دوم که شامل خط ۳۵در حفاری معبد مردوک در بابل پیدا شد، این تکه حاوی  رسام
یافت شد و به استوانٔه اصلی پیوست  دانشگاه ییل میالدی در کلکسیون بابل ۱۵۹۵شود، در سال می

 [۱۴۲]گردید.

انه پس از شکست دادن نبونعید و تصرف بابل، نوشته شده و به منزلٔه سند و شاهد تاریخی این استو
توان به تصویر درستی از پدیدآورندٔه آن دست یافت، چون در این است. با این همه، به کمک آن نمیپرارزشی

یٔه سیاسی نیست و است. این متن ماهیتاً یک بیانچیز از چشم کاهنان بابلی نگریسته شدهنبشته به همه
های کوروش در آنجا عنوان پی دیوارهای بابل برای یادبود بازسازینبشتٔه پاِی بناست که به

درنگ برنامٔه ساختمانی دهد که کوروش چگونه در بابل بینشان می اما این نبشته [۱۴۳]است.شدهگذاشته
هایی از ای را به اجرا درآورد. مثالً باروی درونی و بیرونی شهر بابل را بازسازی و مرمت کرد و درگاهگسترده

 [۱۴۴]های شهر ساخت.جنس برنز بر دروازه

گوید که تمام دستاوردهایش را با کوروش پس از معرفی خود و دودمانش و شرح مختصری از فتح بابل، می
کند که چگونه آرامش و صلح را برای مردم است. وی سپس بیان میکمک و رضایت مردوک به انجام رسانده

های مختلف برداشته و در سومر و دیگر کشورها به ارمغان آورده و پیکر خدایانی که نبونعید از نیایشگاهبابل، 
گوید که چگونه است. پس از آن، کوروش میهای اصلی آنها برگرداندهبابل گردآوری کرده بوده را به نیایشگاه

شان های بابل بودند را به میهنشاهشده را از نو ساخته و مردمی را که اسیر پادهای ویراننیایشگاه
 [۱۴۹][۱۴۶][۱۴۵]است.بازگردانده

های رسمی سازمان منتشر کرد و استوانٔه کوروش را به همٔه زبان سازمان ملل متحد میالدی، ۱۵۹۱در سال 
و تاالر قیومت در  شورای امنیت بدلی از این استوانه در مقر سازمان ملل در فضای بین تاالر اصلی

 [۱۴۵][۱۴۸]ای از آثار فرهنگی کشورهای گوناگون وجود دارد.قرار داده شد. در این مکان، نمونه نیویورک شهر

 جانشین
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 عکس گرفته شده از پاسارگاد توسط ارنست هرتسفلد

داشت که کمبوجیه را پیش از  بردیا و کمبوجیه های، دو پسر به نامکاساندان کوروش از تنها همسر خود
، «شاه بابل»عنوان واسطٔه انتصابش بهکمبوجیه به [۱۵۵]عنوان ولیعهد خود انتخاب کرد.لشکرکشی به شرق، به

عنوان جانشین تعیین شده بود و کوروش، امور این مملکت را به او واگذار کرد. احتماالً کمبوجیه پس از عمالً به
د پیش از میالد، حمله به مصر را آغاز کر ۵۲۸مرگ پدرش، به مرزهای شمال شرقی سامان داد و در پاییز سال 

 [۱۵۱]و توانست آنجا را فتح کند.

 جستارهای وابسته

 
 درگاه تاریخ

 

 درگاه هخامنشیان

 

 نامهدرگاه زندگی

 

 درگاه ایران

 شاهان هخامنشی 

 هخامنشیان 

 کوروش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق 

 سایروپولیس 

  کوروش ۹۲۵۵سیارک 

 روز کوروش بزرگ 

 پانویس
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