
 

 
 

کوروش در زمان جوانی تصمیم می گیرد که قوم پارس را متحد کند تا بتواند بر علیه آستیاگ وارد 

جنگ شود. هارپاک که از درباریان و خویشاوندان آستیاگ بود در این راه کمک زیادی به کوروش کرد 

خود  سال پادشاهی سرنگون می شود. ولی کوروش او را نکشت و نزد ۵۳و درنهایت آستیاگ پس از 

 نگاه داشت. کوروش تعدادی از مغان مادی را کشت ، چون مخالف او بودند.

 ۳۳۳او توانست اکباتان یا هگمتانه )همدان امروزی( پایتخت دولت ماد را تصرف کند. کوروش در سال 

) پ. م ( دژ مادی را تسخیر کرد که تاریخ نگاران یونانی آنرا بنام پاسارگاد نوشته اند. نام دیگر 

 ارگاد مشهد مرغاب است چون شهر پاسرگاد بر روی دشت مرغاب ساخته شده بود.پاس

 

 

از نو آوری های کوروش چاپارخانه دولتی یا پست خانه و گردونه چهار اسبه )گونه ای گاری( است که 

 مبارزه:   ود.در کناره های آن تیغه هایی فلزی برای نابود کردن سربازان دشمن جاسازی شده ب

 لیدیه کشور پادشاه با کوروش

)پ . م ( پادشاهی کوروش آغاز می شود. سپس کوروش با کروزوس  ۳۳۵با تسخیر هگمتانه در سال 

پادشاه کشور لیدی )لیدیه( جنگید و او را شکست داد. او سرانجام توانست شهر سارد طالیی را تصرف 

ان هم مرز شدند. چون کشور لیدیه در آسیای صغیر قرار نماید. با تسخیر لیدیه کشورهای ایران و یون

داشت. کوروش کروزوس را اسیر کرد و به همراه خود به ایران آورد و یک پارسی بنام تابالوس را به 

فرمانروایی سارد گماشت. او برای اینکه اعتماد خود را به اهالی لیدیه نشان دهد یکی از نزدیکان سابق 

ا مسئول اداره امور مالی و حفظ خزاین نمود. ولی پاکتیاس تصمیم گرفت با کروزوس بنام پاکتیاس ر

خراینی که کوروش به او سپرده بود ، لشکری فراهم آورد و پارسی ها شکست دهد. بنابراین سر به 

شورش برداشت و شهر اراک را محاصره نمود. کوروش یک سردار مادی بنام مازارس را برای برقراری 

http://parsiandej.ir/webhaa/ahura/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1.jpg
http://parsiandej.ir/webhaa/ahura/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1.jpg
http://parsiandej.ir/webhaa/ahura/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1.jpg


پاکتیاس به سارد فرستاد که در نتیجه پاکتیاس دسگیر شد و دوباره نظم به سارد نظم و دستگیری 

 .بازگشت

 

بعد از این واقعه کوروش مشغول رفع اغتشاش از فرنگیه و کاریه شد. هر دوی این کشورها در        

 .ناحیه آسیای صغیر قرار داشتند

  

 ماد دولت به ارامنه پادشاه چون ، افتاد ارمنستان به حمله فکر به کوروش حمله کوروش به ارمنستان:   

 به کوروش بنابراین. فرستاد نمی مادها کمک به سرباز و قشون و کرد نمی پرداخت مالیات و خراج

ها گفت که شما سپاهی ماد حاکم کیاکسار به و شد ارمنستان قلمروی وارد نظام سواره چند با شکار بهانه

را گرد آورید و در نزدیکی مرز ارمنستان نگه دارید تا من هرگاه موقعیت را مناسب تشخیص دادم 

سپاه شما به ارمنستان بتازد. کیاکسار نیز چنین کرد و در نتیجه کوروش به راحتی توانست ارمنستان 

 .تصرف نماید

  

له آنها به ارمنستان و دزدی و تاراجی بود که کلدانی انگیزه جنگ کوروش با کلدانی ها به علت حم     

ها انجام می دادند. البته انجام این کار از سوی کلدانی ها به علت تنگدستی و نداشتن زمین کشاورزی 

مناسب بود. پس از درخواست صلح از طرف کلدانی ها ، کوروش یک تفاهم نامه صلح بین آنها و پادشاه 

. بر طبق آن پادشاه ارمنستان پذیرفت که زمین کشاورزی مناسبی را به کلدانی ارمنستان به امضا رسانید

ها بدهد و در مقابل آنها تعهد کردند که اجازه چرای دامهای ارمنی را در چاگاههای خود بدهند و دیگر 

 .دست از چپاول و دزدی اموال ارمنی ها بردارند

 
 

 :یورش کورش به آشور و بابل

  

آن زمان شهری بسیار زیبا و ثروتمند بود و برابر نوشته های هرودوت و دیگر تاریخ  بابل در     

نگاران یونان باستان ، دارای دژهای بسیار استواری بود که در پیرامون رودخانه فرات ساخته شده 

خدایان بودند. مردم بابل در آن زمان بیشتر از راه بازرگانی روزگار می گذراندند و باورهای ویژه ای به 

 .داشتند. بیشتر مردم بابل به قدرت ساحری و جادوگری کاهنان معبدها و بت پرستی اعتقاد داشتند

  

)پ .م ( رویداد ، گویا به انگیزه قتل پسر یکی از  ۳۵۵حمله کوروش به بابل و آشور در سال      

ه غذای فراوان در اختیار درباریان بابلی بنام گبربایس بود که به کوروش پناهده شد و دژ خود به همرا

کوروش و سپاهیانش قرار داد. در مقابل از کوروش خواست که به بابل حمله کند و پادشاه آنجا را از 

بین ببرد ، چون او پسرش را کشته بود. از آن گذشته کوروش هواداران زیادی در بابل داشت که او را 



پادشاه بابل ، شکست بابل بود. با این ترغیب به تسخیر آن شهر می کردند. نتیجه جنگ کوروش و 

پیروزی کوروش مهمترین کشور همسایه ایران را در اختیار گرفت و بیانیه حقوق بشر خود را که 

 .تضمین کننده آزادی در دین ، عقیده و محل زندگی بود ، صادر نمود

  
  
  

 :چیرگی ایران بر فنیقیه و فلسطین  

  

لده با شهرهای کهن سومر و اکد و کلیه مستعمرات کشور سابق بابل پس از تسخیر بابل ، کشور ک      

جز ایران گردید. از جمله این کشورها فنیقیه بود. فنیقی ها مردمی بودند سامی نژاد ، که در 

سال پیش از زایش مسیح از عربستان سر بر آوردند و بعدها بین دریای مغرب )مدیترانه(  ۰۳۲۲حدود

نه گزیدند. فنیقی ها میگفتند که وطن اصلی آنها کرانه های خلیج فارس بوده و کوه های جبل لبنان خا

است. آنها همچنین خودشان را کنعانیان می نامیدند. فنیقیه عربی شده نامی است که یونانی ها به این 

کشور داده اند وبه معنی الهه آفتاب سرخ است. کیش آنها شرک و بت پرستی بوده است. فنیقی ها 

بابل و مصر قرار داشتند ، از هر دو تمدن تاثیر گرفته اند. آنها دارای بازرگانی بسیار گسترده  چون بین

ای بودند که از غرب تا جزایر انگلستان و از شرق تا ناحیه بغاز ماالگا در نزدیکی هندوچین را شامل می 

ها نخست پیرو کشور  فنیقی. بودند مستعمراتی دارای هم جنوبی آفریقای در شده است. آنها همچین 

)پ. م ( به تصرف بابلی  ۶)پ. م ( تحت سلطه آشوری ها و در اوایل سده  ۸مصر بودند سپس در سده 

ها درآمدند. پس از فتح بابل بدست کوروش آنها جزو کشور ایران گردیدند. اختراع رنگ ارغوانی یا 

( ، اخراع شیشه و اختراع الفبا را یافتن جانوری که این رنگ از آن گرفته می شود )احتماال ماهی مرکب

به فنیقی ها نسبت می دهند. برخی از دانشمندان غربی بر این باورند که الفبای التین از خط عبری 

 .گرفته شده است و در کشورهای اروپایی گسترش پیدا کرده است
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