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کوروشبزرگنهایبرآمدزمینه
چراکورشهخامنشی،کوروشبزرگشد



(داریوش)نیازبی.ب/1سباستیانهاینه



 ارزیابی منابع

نخوممتیممنمماببیکممه.نممدشمموندبوممیارم دودرویهممررهتممهمنمماببیکممهبممه ممورموممتریربممهکمموروشمربممو مممی

واثممرنزننممون[تربیممککمموروش]هممرودو ،کمموروشنامممهتمموانیربممهآنتممااتممماکنممیرمنممابییونممانییبنممیتمماری مممی

درزممانکموروشهنموززبماننوشمتاری ارسمیآ ماز.اونوشمتهشمدااسمکِخمودیکوروشاسککمهبمههرمماناستوانه

منماببیکمهدردیگمر.نوشمتهشمدااسمک[نمواکمدی]یکموروشبمهزبمانبماب ینشدابمودوبمههنمیمد یمتاسمتوانه

،کتمم ارسمی،بماب ی،ًیمممیِآراممی،زبمانشم و بمهکمتدورانهخامنشمیهومتندکمهًنمدتا بمهدسکداریرمرب

نخومتیمبماربمههرممانداریموشبمرایزبمان ارسمیخمیمیخمینموینیاختمرا .انمدنوشمتهشمداو موکییونانیکتم

.شد

همد داریموشاز.اسمکازبان ارسی،زبماناومواپ مارردربنموببماختریایمرانبموداکمهاساسما زبمانشمناهیبمود

همایاومواپوهرهنم درمیمانهما ماررمتنمایزکمردنازیمبسموتبدیتزبانشناهی ارسمیبمهیمبزبماننوشمتاری

ا بتمهبایمدیمادآوریکمردکمهبمدون.یتماری بمهروی ارسمیانتمازاننم بموددیگروازسویدیگمربمازکمردندروازا

کشم رممزتوانومتیرزبمانًیمممیوبماب یرامماننمی،اممروزا[داریموشهرممان]اخترا خیمیخیبرایزبمان ارسمی

کتممو ارسمیًیمممیبمهسمهزبمانبماب ی،کمه[یبیومتونممالم کتیبمه]همانوشتمنخومتیمکتیبمه.کنیروبنتنیر

.کنندنهیامروزیتربهایدیگررابهزبانتایزندازبانشناسانبتوانندزبانتاراهیبازکرداشدنوشته

انمدکمهبمرایرتمفوهتمفهماییبمودادانمیرکمهزبمانًیمممیوآراممی،زبمانمانمداممیهایبماویبنابهمدارکوکتیبه

مماتتما.ینخومکومرارداشمتندونمهزبمانهارسمیامورسیاسمی،اداریوکشمورداریاماراتموریهخامنشمیاندرمرتبمه

همایبومیاریاز وتمه.کنمیرپدر اسمارنادمشماهداممی.پ064بما تماسما زبانًیممیراتازمماناردشمیریبنمیترری

در]دهنممدآنزبممانبممرایثبممکاممموردربمماریکممهنشممانمممیبممهدسممکآمممدادر اسممارنادبممهزبممانًیممممیهوممتند

دانوتمامرمر، یبمیوسموازهنمدو میزبماناماراتموریبمزرگهخامنشمیکمه.نرهمکمورداستناداورارممی[ اسارناد

نرهمک،زبمانآراممیبمودااسمکوبمههنمیمد یمت  وهشمگرانتماری برممیرادرتنامیخاورمیانهامروزتادریایسمیاا

ویدویومکازایممرو،منمابیبمهزبمانًیمممیوآراممیبمرای م وه دورا. نامنمدممی«آرامیاماراتموری»آنرازبان

.یهوتندتراززبان ارسیهخامنشیانمترسا هوبیوک

                                     
زبانتایشرقمی51او.شناسیاسکدارایدکترزبان1891متو د[Sebastian Heine]سباستیانهاینه-1 کهًندتا  اززبانرا نرهتهاسک، باشندهرا

زنداهنوزکه]ایمزبانتابهایمزبانتارابخواندب مهتواندبهراتتیاونهتنتامی....وتمونو، شتو،ًربی،ترکی،کردیک ارسیبن هسانومریک،باختری،

(وهووری ر)درتا تاضرمشغو کاررویتزاستادی.داردباستانمطا با ژرهیدرتاری ایران،درکنارزبانشناسیهنچنیماو.نویدسخممینیز[هوتند

 .ایمنوشتار،نخوتیمکارمشترکماسک.خوی اسک

 Iranische Beiträge I, Halle (Saale), 1930[Hans Heinrich Schaeder](1811-1986)هان هاینری شدر- 



  

 

بینمیرهماموابمههومتیرو میازسمویدیگمرممی  ازخشایارشایبنیاززماناردشیر،مابمهتمدریببماکماه کتیبمه

شمایدً مک.رانمدهمایًیمممیو ارسمیرابمهتاشمیهممیشمودوزبمانکهزبانآرامیبهزبانهنگانیاداریتبدیتممی

همماایمممبمموداکممهرسمما کزبممان ارسممینوشممتاری،تنتممادربممهکممراهنیممکدادنبممهزبممان ارسممیدرنوشممتمکتی

وبودنممدتممریماماراتمموریبتممانوبممزرگنخوممتیمهرمممانروایسممازیسیاسممیبمموداو ادشمماهانهخامنشممیکممههویممک

تممربممودبوممنداآسممانیممادنیریآنتممرونوممتردا ممی ازهخامنشممیانکردنممدبممهزبممانآرامممیکممهبایممدآنراادارامممی

.اوتضایاداریاماراتوریبودااسک«ا ن  یبیم»استنادااززبانآرامیبهًنوانزبانبنیی.کردند

شموندکنمیرکمهمومترینا بمهکموروشمربمو ممیممیم مدودبمهمنماببیاساسما خمودرا،ازایمرو،مادرایممنوشمتار

ًتمدانجیمت،دراینجمامنومور]ورا تمینزننمونوسمرآخمریکموروش،تماری همرودو وکموروشناممهیبنیاستوانه

.ازکوروشناپبردااسکبهروشنیکه[اسکًتیف

:ازشداازدورانهخامنشیانبهترتیبزمانیًبار هوتندهایکش هاو وتهکتیبه

خممیهنممدان،بممه] مموززریمممآرشمماپشمماا- ،[درهنممدان،خممیمیخممیومربممو آریارمنممه] مموززریمممآریارمنممه-1

سممیهممزار مموزن ممیبممه-1اسممتوانهکمموروش،-0یکمموروشدر اسممارناد،کتیبممه-5،[مربممو بممهآرشمماپشمماامیخممی،

یکتیبممه-9 مموزسممنگیداریمموش،-1 مموززریممموسممینیمداریمموشبممزرگ،-6زبانتممای ارسممیباسممتانوًیممممی،

کتیبممه- 1اردشممیراو ،تیبممهک-11هممایخشایارشمما،کتیبممه-14هممایداریمموشدرنرمم رسممتر،کتیبممه-8بیوممتون،

درکمهبخم بزرنممیازآندرمرممربمهویم اخمار ازایممراناممروز،همایهمماو ما یروروسمرانجاپکتیبمه.اردشمیردوپ

تمریماسمنادیهومتندکمهتماکنمونکشم بمزومتمربمهدسمکآممدا[ا نی مهدرنیمتیمابزیمراا نانتینمه]هیتبزیرا

.اندشدا

انممد،بممهاتتنمما زیممادتوسممیکممهبممهزبممان ارسممیکتممموخممیمیخممی یممداشممدانممامبردا5و و1همماییبممهکت

زیمرادرزممانکموروشبمزرگ،هنموز ارسمی.درسمتای ازنیاکمانخمودنوشمتهشمدااسمک ادشاهاندیگرهخامنشمی

بومیاریاز.شمدندیبماب یوًیمممینوشمتهممیبمهزبانتمایدیگمریبنماساسما هماکتمنوشتاریوبودنداشمتهوکتیبمه

بممههرمممانیمربممو بممهکمموروشهمماهمماو وتممهکتیبممهاکالممربیوممتون،نگممارش  وهشممگرانبممرایمممنورنممدکممه مم از

.اندنوشتهشداداریوش

نشممداکمموروشبممههرمممانخممودکمموروشنوشممتهی،اسممتوانه[Wilhelm Eilers]آی ممرزهممایوی ت ممر بممف مم وه 

درسمما [166تمما116صممن ا ]«یکمموروشمممتممیخممیاسممتوانه»ایزیممرًنمموانوضممو رادرمرا ممهاوایمممم.اسممک

.،بممهچمماپرسمماندبیممروندادنممدسمما ه144 هممایبشمممجنوًممهمرمماکتیکممهبممهمناسممبکدرم(اشممتوتگار )1815

بمرای[مببمدیبمرایممرودک]اسمانیممببمداسمتوانهتوسمیروتمانیونایممبویاریاز  وهشگرانبمرایممنورنمدکمه

.تاکربدیدنوشتهشدااسک



 ی کوروش استوانه

ممممیمدیتوسمممییمممبنمممرواانگ یومممیدرشمممترباسمممتانیبابمممتدرمیانمممدورود1918اسمممتوانهکممموروشدرسممما 

نموی ]دیمدابمهزبمانبماب ییآسمیبایمماسمتوانه.شمودداریممیکش شدوامروزدرمموزا نمدننگمه[ا نتریمبیم]

  مم ازتوممخیربابممتتوسممی ممی ازمممیمدیبنممییممبسمما159بممهنوشممتهشممداوتمماری نگممارشآن[نممواکممدی
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یورمزنشمماییایمممشممناروکارشممنارخاورمیانممهرویتربنممهبممی ازداباسممتاندرآ مماز.نممرددبرمممیکمموروش

.هنوارننودند-برای  وهشگراندیگر–استوانهکارکردندوراارابرایبتترخواندنامروزیآن

شمودوآ مازممی[بماب ی]یمد،آخمریم ادشمااک مدانیننایما نبویکوروشباسمتای ممردوک،خمدایبماب یوباستوانه

درهنمیم.دانمدثنمراتنایمکو طم ممردوکممیکموروشبمربابمترابمدونبنم وخمونریزیدرادامهً ک یروزی

دوکاومداپکمرداب ممهاسمیرانبابمتراآزادکمرداوبمهسندهنچنیمآمداکهکموروشنمهتنتمابمهبازسمازیمببمدممر

ودادنممر،رسمماندکممهکمموروشانوممانییایممماسممتوانهمممیمایممهبممم.هممایخممودبممازنردنممدابممازادادابممهسممرزمیمنآنمما

مممدارانربممودااسممکوبممههنممیمً ممکبوممیاریاز  وهشممگرانایممماسممتوانهرابممهًنممواننخوممتیمسممندترمموقبشممر

اسمنادبمهدسمک.دشماهانآشموریوبماب یداردایممسمندتنماو اساسمیبمااسمنادبمهبمامانمدااز ا.کننمدارزیابیمی

بودنمدوتنمامیرهتمارخشممونمراخشمونکدهنمدکمهتماچمهانمدازاآنتماآمدااز ادشاهانآشموریوبماب ینشمانممی

تموانننمککمهاکالریمکوریمببمهاتنماق  وهشمگرانممی.کردنمدممیهاوا وازنمزارشکشتارخودرابااهتخاربرکتیبه

.برخوداربوددیگریکینیا ،از ادشاهان ی ازخودنوبکبهایمنرطهتناهردارندکهکوروشتاریخیبر



ریممممورببمهدورانهخامنشممیاناسممککممهدرها یمارنممارکممهبممزواماراتمموریتممنزدیممب[0 0تمما084]هرردوتو  

بمماوبممودایممم،.دروغداننممدوهممر مدرهمرودو راهممر ممدرتماری مممی.کممردشمدزنممدنیمممیهخامنشمیم ومموبمممی

همایاوبمهتموانازکبممینوشمتهاسمککمهممیِباسمتانتریممنابی  وهشمیمورخمانتماری ایمرانهرودو یمیازمتر

ر ممربانبممداریازایمممرو،تمماری هممرودو ً ممی.یهخامنشممیاندسممکیاهممکیممبس ومم هازا مًمما نرانبتممادربممارا

.یهخامنشممیاناسممکمممیازمنممابیاصمم یبممرایشممناخککمموروش،ایرانیممانودورایازیونانیممان،یآنسیاسممینویوممندا

اوبمماروشممینزارشممیوتنوممیریتمممش.یایرانیممانوبممهویمم اهخامنشممیاناسممکیکتمماباو هممرودو دربمماراهوممته

و ازرویهممررهتممه،ترممویریکممههممرود.کنممدهممرتمموادختمماریخیرابممازنوکنممدوهممرنوممرخممودراارایممهدهممدمممی

دهمدآنچنمانمننمینیومککمهخواننمدارابمهیماد ادشماهانآشموروبابمتیماهراًنمهمرمر ادشاهانهخامنشیممی

اشدرزیممرآواریکمموروشمالبممکاسممکوانرچممهناهگمماهینوممرمالبممکاساسمما دربممارانوممرهممرودو .بینممدازد

 م ازشمرزممابرایشمومکاو.کنمدیشمودو میازبرشمنردنصمنا کموروشخمودداریننمایدئو وژیمی نتمانممی

رادرآتمم کروسممورخواسممککنممدکممهنویممادرآ ممازکمموروشمممی یممدی،یممبداسممتاننرممتمممی ادشممااکروسممور

آسمنانابمرینانتمانخموردو  ازآنکهکموروشمتوبمهشمدکروسموربمهخمدایانخمودسمونندممیبووزاندو ی

کنمدهمرودو بخشمیازننتگمویکموروشوکروسموررابمازنوممی!،کموروشاورابخشمیدشدوباریمدنآ مازنردیمد

سمخمورهتمارتمموآنچمون!کروسمورانمرآرزویمیداریکممهبایمدبمرآورداشمود،بگممو»:نویوممدوازومو کموروشممی

نویمدهمرودو درایممبمابمهروشمنیممی[84 ،کتماباو ،بنمدوهمرود]«.شأنیمب ادشماااسمکدرکهنونهاسک

و« ادشماا»یمباسمیرب ممهبمهًنموانیمبنمهچمونواردنیماوردب ممهبمااوکروسمورنهتنتاآسمیبیبمهکهکوروش

.رهتارکردااسکیبانوانآزاد
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همانیازهرمانمدایمماوبمهًنموان.مموربوهی ومو یونمانیوازشمانردانسمررا بمود[پ.پ501تما054]گزنفون

 وممرداریمموش)سمموپیماکوچممب شمرکشممیکمموروشننممرییونممانیدرتنایمکازدرایمممسماااداهممزارمممزدورِنومامی

همروسماااممزدور(پ.پ041)درایممبنم کشمتهشمدسموپِکموروش.ً یهبمرادرشاردشمیردوپشمرکککمرد(دوپ

ِکتمماب.اسممک[Anabasis]«بازنشممکداهممزار»ایمممموضممو اصمم یکتمماب.راهممییونممانشممددرآنبممودنزننممونکممه

ایممم.تمموانبممهًنمموانیممبکتممابتمماریخیو نممدادکممردراننممی[Cyropaedia]«تربیممککمموروش»،نزننمموندیگممر

همد نزننموندرنوشمتمایممکتمابیبنمی.تربیتمیارزیمابیکمرد-کتابراشایدبتموانبمهًنموانیمبرممانتماریخی

وشرابمهًنموانا گمومبرهمیکمهکمورتربیککوروش،یمبکتمابتربیتمیوآموزشمیبمرایخمودیونانیمانبمودااسمک

.شممویرآشمنامممیبممهًنموانیممبا گمموکمموروشایرانیمانومممااز ریمفهنممیمکتمماببمابوممیاریازخرممایتوکنممدممی

دهممدیممبشخرممیکبوممیار وممندیداوکنمما مط مموباسممککممهمممیدسممکشخرممیتیکممهنزننممونازکمموروشبممه

همایتماریخیواوبمیدرایممکتمابببضمیازا مًما وداداهمرچنمد.انمدومنمابیدیگمرآنرانرمکنممرداهمانزارش

مممدارانروورزتمموانیممبترممویرک ممیوواوبممیازشخرممیکمتممردرهممرریختممهونادرسممکاسممک،و ممیدرمجنممو مممی

.کوروشبدسکآورد



بمه[ونکتمابومان]همایخمودبه ورمومتریربمهتماری ایمراننارداخمکو میدرنوشمته[پ.پ509تا9 0]افالتون

:نویودیکوروشمیاودربارا.کوروشودورانهخامنشیاشاراتیکردااسک

دردوران ادشمماهیکمموروشکممهایممرانراهممیمیمماناسممتبدادوآزادیدر ممی نرهتممهبممود،ایرانیممانهممرخممودآزاد...»

ایآزادسممتانراتمماانممدازاتمنرانممان،زیرد.بودنممدوهممرتوانوممتهبودنممداوممواپبوممیاریرات ممکهرمممانخمموددرآورنممد

،تربنممهم نممد1898یآثمماراهمتممون،ب ممدسمموپ، دورا]«.کردنممدنذاشممتهبودنممدواصممتبرابممریرارًایممکمممی

ازنومرمممکموروشازهمر  مااهرمانمدوکیمفوخمدمتگزارخموبممیتمخموی »:نویمدمیدرادامهاو[توم طنی

«....بود

سمکبمرسمخنانمورخمانینیمزبارهماازکموروشنماپبمرداشمدااسمکوشماهدوتأییمدیا توردرکنارمنابییونانیدر

،اشممبیاننبممی،دانیممت،اسممترو( )همماین نیمما، ادشمماهاندرکتممابتممورا در.انممدیکمموروشنممزارشداداکممهدربممارا

تماریخیًتمدکتمم،بایمد ببما ،ماننمدهمرمنبمی.یهخامنشمیاننزارشماتیآممدااسمککموروشودورایزرادربماراًِ

ترمویری.ایمنزارشما رابماممدارکواسمناددیگمرمرایومهکمردتمابتموانراسمتیوناراسمتیراازهمرتنمیمبننمود

یکموروشکمهنمهتنتماهمایهمرودو ونزننموندربماراکهازکوروشدرتمورا آممدااسمک،تأییمدیاسمکبمرنوشمته

یکمموروشدرتمماری سممازندب مممهبممرخرممایتبممرشممنرداوشواردننممیازکممورممموربدوآنایبممرارزیممابیخدشممه

.زندهرودو ونزننونمُترتأییدمی

درسمما او کمموروش، ادشمماا ممارر،رابرانگیخممکتمما(Jahveh)یتمموا»:زراآمممدااسممکدرکتممابًِممتررورا در

هکمموروشهرمممانخممودرادرتنمماپبممدیمنونممهکمممپخممودراازدهممانارمیمماننبممیبممرآورداکنممد وایمممچنممیمشممدکمم

وایمم،هنمانچیمزیاسمککمهکموروششماا مارر،ننتمه....بمه مورشمناهیوکتبمیاًممپکمردخموی اماراتوری

یو نروهممای ادشمماهیرابممهممممدادااسممکواوخممودبممهمممممأموریممکدادتممادریتممواخممدایآسممنانتاهنممه:اسممک



1 

 

ننبمیمرماپکموروشازدرکتماباشمبیا[ و1کتمابًمزرا،بماباو ،آیما ]«.سرزمیمیتودبمرایاویمبخانمهبومازپ

ایممآنچیمزیاسمککمهیتموابمه»:کنمدارترمان یمداممی«مومی »یما«نمابیًما ر»یباماراتورخوبومتربمانبمه

کاودریکشمورهارابمها اًماپتمابمدیمنونمههنمهمممدسمکراسمکاورانرهتمه.موی خمود،کموروش،ننتمهاسمک

1،آیه01کتاباشبیاننبی،باب«.بیاورپ



 نویسی مدرن بازتاب خدما  کوروش و هخامنشیان تر تاریخ

نگماریدچمارانترما تو یمدا مبنمویبمهکمارنزارانک یوما،ًنمم تماری بماودرارو ماهمایمیانمهدورانتاریبسمدادر

آوردهممایهخامنشممیانرانممزدرندرارو مما،بازتممابدسممکو ممیبمماآ ممازدورانمممد.شممودمممیونوممتردایممبرکممودژر 

یتمماری ارو ممایمممدرنکممردووممنهیممببمماردیگممرموضممو دورانهخامنشممیانراوارده او.کنممیرهگممتمشمماهدامممی

هگممتبممرایمممبمماوراسممککممههخامنشممیاناو ممیم.نخوممتیمکوممیبممودکممهدردورانمممدرنبممهایمممموضممو  رداخممک

تموانننمککمهتماری بماسمومریانآ مازممی.نمذاریکردنمدِسماختارمندرا ایمهیدو مککبهمالابهکوانیبودندکهدو 

.یسیاسیباهخامنشیانشمتنرهتهاسکییبنتادشدااسکو یدو کبهمالابه

بمایمبتمرنگمااکنمیر،بمراینخومتیمبمارممابینانمهانمرباریمب...»:نویومدممیهی وو آ نانی[1951-1114]هگل

مردمممانی.یتمممومتیروبممروهوممتیرکممهازیممبانوممجاپنوممبیبرخممورداراسممکاماراتممورییبنممییممبمجنوًممه

ایممم.انممد،از  مماازبممانی،آدابورسمموپودیمممکممامم متنمماو هوممتندکممهدرایمممواتممدننجانممداشممدا(یاومموام)

کنممیرتممربررسممیمممییایمممات ممادراژر اوزمممانیکممهممماشممیو.اماراتممورییممبزنممدنیدرازوباشمممواداشممتهاسممک

بمدا[پ/کشمورهایشمرق]یدو مکاسمککمهآنراازممابریشمویرآنچمهایمماماراتموریداردهنمانایمدامتوبهمی

هنمدوبمود[پ/نوماپکاسمتی(]تغییرنا مذیر)ِچمیمونمهسماختارخشمبزیرادرایممبمانمه درسماکراخمومی.سازدمی

[بهزبانآ نانی]50 یتاری ،بخ ایران، یه ونههایدانشگاهیدرباران هگت،کننرا«.دارد

Die Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte 



اوبممی از.،هرانوممویاوکرائینممیتبممار،بممزو یشممگامانباسممتانشناسممیایممرانکتمممبممود[1818-1981] گیدشرر  

یسمیا ب،ینیمان،تامهیشموش،تامهیمرانکتممبمهرشمتهت ریمردرآوردودربمارایاکتمابدربمارا4 مرا هو544

ایممرانازآ مماز»تممریمآثمماراویمممیازمتممر.،خممارکوموجدسمم ینان مم وه کممردااسممک(دراهغانوممتانکنممونی)بگممراپ

:نویودیکوروشمیاودربارا.اسککهبهزبانهارسیتربنهشدااسک«تااسمپ

.انممدهوممتندکممه مم ازخممودشممتر ونممامینیممبماننممدکمموروشبمماوینذاشممتهمبممدودی ادشمماهانًممداازمیممان»

یآنویسمخیونیمخمواابمود،واندیشمه.کمردممیبخمکنیمزبمااویماری.ایممردپبمودکوروشسرداربمزرگو یشمو

یراداشمککمهمسسوما همرنداشککمهمنا مبمنتوتمهرابمهاتخمایروشمیواتمدم مزپننایمد،ب ممهایممخردمنمد

اوهمربماکمهرهمک،خمدایان.نمذاردکمرد،کیتغیمربماویخمودضمنینهممیهاییراکمهبمهتما وتخمکیبازتمومک

.ننمودهنمواراخمودرابانشمیمومانونیتمنرانمانمبرهمیممی.ذاهبمخت م رابمهرسمنیکشمناخکوترمدیفکمردم

همایبمهنماتفنجما هماووتمتنوزیمدننرهمک،شمترهاراازوربمانینومینیبدیمدبمرسراسمربتما[بدیمترتیب...]
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نیرشممنم،ایممراناز]«.بخشممید،تریممفشممترهای ممار شممداراخمماموشننممود،اوممواپراازاسممار وبردنممیآزادکممرد

[105تا 10آ ازتااسمپ،تربنهم ندمبیم،چاپنتر، 



:نویودیکوروشایمنونهمیبارادرتاری تندنخوددر[1891-1991] ویل تورانت

خوردنممانبممانتایممکبممواننردی،متربممانیوزیممرابمماشموممک.آوراسممکدرکشورنشمماییتیممر [کمموروش]روشاو»

«.نذاشککردوبهباورهایدینیایشاناتتراپمیبزرنواریبرخوردمی



«یونانیممانوبربرهمما»ِب ممدی11ثممرایونویوممنداو  وهشممگرایرانممیمممورب[1515-80 1]امیررد میرردی برردیع

تممریمایممماثمریمممیازژر .یهارسممیآنموبموداسممکایممممجنوًمهبممهزبممانهرانوموینوشممتهشممداوتربنمه.اسمک

اسمککمهبمهباسمتانیایمرانباسمتانویونماندربمارانمویمکتمموهماینگماریتماری یهادرباراهاوسنج بازاندیشی

یتماری هخامنشمیانکمهبمهدسمککموروشدربمارابمدیی.آراسمتهشمدااسمک«تماری یدیگمررو»درستیبهزیرًنوان

مبترممداسممککممهتمماری یونمماندر[«  وهشممیدرهنممرایممران»ِمس مم کتمماب] مموپ»:نویوممدمممیبنیمماننذاشممتهشممد،

ایشممنامظایازننمرایوممهبمما ممو تمماری ایممرانچیممزیبممزیممبواوبممظشممموهنندنیوممکوًونممکروپهرممی ممردا

نمهتنتماتماری .انمدازدایبماچنمیمسمترکیونیرومنمدیآدممیرادرصم نظتماری بمهاشمتبااممی دیمدا.بتانیاسک

دامنمظتمأثیرآنبمهونیمرینشموندآسیا،ب مهتاری بتانهرتمازممانیکمهمنمابیومدر ایمرانکشم وبیمانوانمدازا

،«یونانیممانوبربرهمما»امیممرمتممدیبممدیی،]«.تهتممرخواهممدمانممدسممنج درنیایممدودرسممکهتنیممدانگممردد یممروابمم

[9 -، او ب د



یبمرشما ودا[کموروش]امارا مورییکمهاو» :نویومددرایممبماراممی[1519-1541] عبدالحسری  زریر  کروب   

بمهصمور یشمرویتنماو داشمککمهسمینایاوهماینذشمتهامارا وریممادبنیمادنتمادچنمانبماتنماپامارا موری

روزنمماران،]«.یممبهممات ،یممبامارا ممور،ویممبمنجممیًرممر،واوبیممکتمماری رابممهن مموچشممنگیریمجمما ب ممواداد

یتممازارادرًمما ردردمیممدوا گممویکمموروشایمممنن ممه»:نویوممداوهنچنممیممممی[61کمموب، ًبدا  وممیمزریممم

یویتوممام راکزمممه.دبممهًمما رًرضممهکممردیممبهرمممانروایینممویمراکممهمبنممیبممراخمممقوًممدا کونجابممکبممو

امممابنیمماد.یاهممکدانوممکوامارا مموریراهممربممدونسممبیدرتوسممبهم ممموپبممهرکممودوزوا مممیامارا مموریمممی

دادوبممههنممیمسممببتتممیدشممننان هممرکممهازایمممنرمخمموییاوآنممااهرمممانرواییرابممرروهممکوم بممکوممرارمممی

،روزنماران،ًبدا  ومیم69 ]«.بنگیدنمدکومیکمهبایمدبمشمدویماکشمتهشمودننمیبودنددربن بمااو،ماننمد

[کوبزریم



هخامنشممیاندردنیممایکتممم» :نویوممدمممی«امتنمما تنمممردرهرهنمم دینممی»درکتمماب آرامررد توسررتدار 

نخوممتیمشمماهانیهوممتندکممهبممراینرداننممدنیکشمموری، شمممری،اوترممادیودیمموانیوممدرتیمرکممزیبممه

م ممت یممرایرانممی.....درو نممرویوسممیبیازم ممتواوممواپمخت مم کننممد،آنتممرریممبنممایآنتأسممی مممیتممنو  رشمم
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ماننممد،درتا یمممهت ممکتنایممکایمممشمماهانودو ممکآنمماندرزبممان،دیممم،آدابونومماپابتنمماًیخممودآزادمممی

تدار،امتنما تنممردرهرهنم دینمی،آرامم دوسم]«.شمودکشورشانبهصمور اسمتاندرشاهنشماهیایمراناد ماپممی

هممایبیگانممهاسممککممهتبمماد نومماپهنممیمنگتممداریزیوممکداخ ممیسممرزمیم»:نویوممداوهنچنممیممممی[ 15 

آوردومممانیسممرو آناشتوسممیکمموروشوداریمموشبممهوبممودمممیشاهنشمماهیهخامنشممیراهنگمماپبنیادنممذاری

[155 ،هنانجا]«.شودیاستبدادشرویمیدو کدرور ه

نممرانویمورخممان، مم وه داداشممودترریبمما هنممهنشممانایمممبمموداکممهبازنویوممیویممادآوریایمممسممطورهرممیبممرای

رانمذارهخامنشمیانسمن بنماییمبهرهنم سیاسمیممدرنهی ووهانسیاسمیبمرایممنرطمهتواهمفدارنمدکمه ایمه

یاصمم یآنراتشمممیتهوممته،زازتممذ هیزیمممیسرنوشممکمردمممان، رهیمم،تممفتبیممیم(توممام )کممهمممدارانرینتمماد

.دادمی

:ایمم رسم رامطمرزکمرداباشمدیایمرکمهمموربیما  وهشمگرهاینمانمماتماکنمونندیمدادر ی  وه متأسنانه

سیاسمی،ابتنماًیوشخرمیتیموببما ایممت مو رابوبمودآوردنمدوهمایزمینمهچراکوروش،کموروششمدووچمه

.هاییازایم رس  اس بدهیرکنیربهنوشهیبههررو،تمشم

اززنمدنیکموروشوشمرایطیکمهدرک میو ی ی ازآنکهبتموانیربمهایمم رسم  اسم بگموییربایمدیمبترمویر

مناسممبا همما،کممودکیوتربیممککمموروش،بغراهیممایمادهمماو ممارر،بممهخواننممدابممدهیر،یبنممیکممردآنزنممدنیمممی

هابرمادهاوآ ازاماراتوریهخامنشیانی ارر  بهسرانجاپوهامادهابا ارر



 ها ماتها و پارس

:پخاورمیانهبهچتاراماراتوریبزرگترویرشدابود.پ6یدرآ ازسدا

ی ربمیهمرا میمانی،شمامتنینمهایمممنطرمهازآمودریماتماکرانمه.بمودت مکهرممانروایی ادشماهانممادکهایران-1

.راقکنونیوتارودوز ایرماقدرترکیهکنونیادامهداشکشنا یً

نرهکیبنوبیًراقکنونی،سوریه،ه وطیم،اسرائیتواردنکنونیرادربرمیبابتکهازنینه- 

مررکهنینیازسودانکنونیو یبیامروزیرادردسکداشک-5

(166، « ادشاهیماد»،امیرتویمخنجی).داشکی ربیترکیهکنونیرادراختیار یدیهکهنینه-0

شوشمممتر،یاممممروزیایمممراندرمنطرمممهبممماختریًنمممدتا دربنممموبدرزمممماناماراتممموریمادهممما،وبایمممت مممارر

تممریممتممر.چتارم مما بختیمماری،بنمموباسممتاناصممنتانواسممتانهممارربممایگزیمشممدابودنممدموجدسمم ینان،

درتممتآنرامرکممزوی یمماپسممامنر،وممرننذشممته64ککممهدراواخممرسمما تایاسمم(Anshan)اَنشممانبایگممااآنتمما

01کی ممومتریشممنا شممیرازوتممدود06تممتم یمماندربخمم بیضممادر.کممردکشمم را،واوممیدردشممکبیضمما،م یممان

باسممتانییمنطرممهمرکممزدهنممدهنممانهممایباسممتانینشممانمممیکی ممومتری ممربتخممکبنشممیدوممرارداردکممهیاهتممه

آممدااسمکوخانمدانهخامنشمیدرآنجماتموممکهماینذشمتهناسمککمهنماپآندربومیاریازاسمنادوکتیبمهانشا

ا بتمهنبایمد.نمزاروتمابیتموممکمرکمزیممادبودنمد مارربما  ادشماهانم  میدرزمماناماراتموریمماد،.کردندمی

زنمدنیهنمیممنطرمهدرودنمدونمهآریمایی،نمهسمامیبکمه،[هماخموزی]هماًیمممیهنموزبخشمیازکههراموشکرد

بمهسمخمدیگمر،درایمراناممروزمرکمزمادهمادرهنمدان.بودنمدآنتمانیمزتمابیوخرابگمزارمادهماوبایمتکهکردندمی
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و(ری)وکردسممتان،کرمانشممااتمماهنممدان،شممنا  رسممتان،تتممران(مممادکوچممب)بممودووبایممتممماددرآیربایجممان

تممرازدرایمممزمممان،مادهمماهممراز  مماابنبیتممیوهممراز  ممااوسممبکبغراهیمماییبممزرگ.داصممنتاناسمممانداشممتن

بمی ازدوهمزارسما یبغراهیماییانشمانمنطرمهدرهماًیمممینیمریمادهمادرایمران، می ازومدر .هابودند ارر

راشموممکدادوهمماًیممممیپ.پ606آشمموربانیامما درسمما .کردنممدوازتنممدن ممربمماریبرخممورداربودنممدزنممدنیمممی

یدوهممزارسمما هتنممدنبممدیمترتیممب،.نممابودکممردنآثممارهرهنگممیآنتممازدوکشممتارتمماآنبمماکممهتوانوممکدسممکبممه

.(آنتاسا   ازانرراض9 ترریبا )وراارابرایاماراتوریمادبازکردزوا یاهکًیممیان

.هممایمغ مموباسممککننممدااسممکمناسممبا تمومممکمرکممزیبمماوممدر یممیمایکممهدراماراتمموریمممادبممرایممماتبنمتمه

 رداختنمدویبنمی ادشماهانم  میبمهاممورکشمورداریخمودممی.بمودااسمک«هدرا یومر»اماراتوریممادًنمم یمب

ائممیکممههوخشممترنومماپسیاسممی».کممردهممایمغ مموبننممیامممورداخ ممیسممرزمیمدرتمومممکمرکممزیًنممم دخمما تی

ی ادشمماهیممماد یوسممتهبودنممدبممود،زیممراهممرکممداپازکشممورهاییکممهبممهات ادیممهشرربه فرردرالی نومماپتشمممیتداد

نمماشممااخممودشرا،ندارایشممااخمموی ازهنممانخانممدانسمم طنتی یشممیمبممود، مماررشممااخممودراداشممک،ممما

ک،وبممههنممیم توکممهشممااخمودشراداشممک،ارمنوممتانشممااخمودشراداشممشممیانشممااخممودشراداشمک،کممکسممه

تنتمابماییکمهشمااآنتوسمی[169امیمرتومیمخنجمی، ادشماهیمماد، ]«.ساندیگرنرما کشمور تنماورمماد

کمرداتأییمدرامموردهنمیمآم میکمور ،مموربتماری خاورمیانمهنیمز.شمد،آشموربمودتمومکمرکزیمادتبییمممی

هاوممدایهراتممرنرهتنممد،چممونسوممکوبی ممهکنفدراسرریونتممدازایممم  مماامادهمماهرنممزاز...»:نویوممداومممی.اسممک

آم میکمور ،تماری هخامنشمیان،تربنمه]«.همایبمزرگبودنمدیاماراتمورییاهتمههایاساسمیومنمابیسمازمانانگیزا

او.شممود ادشمماهیمممادنیممزازسممویدیمماکونو تأییممدمممی«هدراسممیونی»هنممیموضممبیک.[50هممر، مرتضممیثاوممب

زیممرا.دهممدآنچممهننتممهشممدکممامم بمماوضممیسممرزمیممممادکممهدرمنممابیآشمموریمنرممو اسممکوهممفمممی»:نویوممدمممی

و ا بمما دررورآنتمما"کممرداوموممترتبودنممدکشممورهایبوممیارکممهخممودخویشممتمراادارامممی"سممرزمیممممادبممه

تمماری ممماد،دیمماکونو ،«دابممودتروممیرشمم(شممنا  ربممیوکنتممردرشممرقدربیشممتر)همماییوممرارداشممتندشمماهب

15 یکریرکشاورز، تربنه

همماهنمموزبممزوبممههممررو، مم ازمممرگهوخشممترا، وممرشآژدهمماکیممااسممتیاگبانشممیماوشممدوسمم طنک ممارر

یمتممردر ادشمماهیمادهممانممو نومماپکشممورداریآنتممابممودکممهیممبو ممینمتممه.شممدنممزارانآنم ومموبمممیخممرا 

.هایخودمختاربودندازایاک یااستان«یونهدراس»یا«ات اد»



 کوتکی کوروش 

اسمتوارتمورا همرودو ،نزننمونوهماینمزارشدانمیراساسما بمریکمودکیوشخرمیککموروشممیآنچهمادربمارا

یهخممامن وهرمممانروای ممارربممهکنبوبیممهدوپازخممانوادارویهممررهتممهنوممر ا ممبایممماسممککممه.اسممک

درایمم.کننمدبماهمرازدوا ممیآنتمادختمراسمتیاگآممدوسما (همامانمدانایمابمهومو یونمانی)ندنمهخواستگاریمُ

کمهببمدهابمهکموروشبموددوپکموروش،تاصمتایممازدوا .بمود(اسمتانهماررکنمونی)هادراَنشمانزمانمرکز ارر

سمما گیدرنممزد 1ا ممی14تمماسمممآمممدکممهکمموروشازمممدارکوشممواهدتمماریخیچنممیمبرمممی.شممتر یاهممکبممزرگ

دردربمارمادهمابمرایچنمدسما یبمهًبمارتیاو.کمردیبنمیاسمتیاگزنمدنیممی(از مر ممادری)  دربزرنمادرو
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دانممیرکممهچممراازهنممانآ ممازا بتممهننممی. مم ازآننممزد ممدرشکنبوبیممهدوپبممهانشممانرهممک.بوممربممرددرهنممدان

دورانکممودکی.یسمم طنتی ممرورشیاهتممهبمموددرواوممیکمموروشدردوخممانوادا.5هممکمانممدانابمماکنبوبیممهبممهانشمماننر

.ی مدرشبمهسمربمردهمایبنمیخمانوادااشرانمزد ماررودورانبموانی(کمهممادبمود)اشنذرانمدخودرابا دربزرگ

:نویومدممی«ناممهکموروش»نزننموندر.کموروشدردوم مییبومیارمناسمبتربیمکو مرورشیاهتمهبمودبهًبمارتی،

آمممدیرتممابممدانیرکممهکممداپتبممار،چممهرادرخممورسممتای یمماهتیرودرصممددبممر[کمموروش]درنتیجممهمممااو...»

آنچمهرا.انمدهاییوچهنو تربیتمیموبمب یمدای ممردیایممچنمیمواکدرهنمرهرمانمدهیبمرانومانتانشمتهوی نی

کنمیردراینجمانرمتایمر،سمبیممیکنمیردرمموردویکشم کمرداممیایروآنچمهراکمهمماترمورکهمابدسکآوردا

[1منوچترنررتی، :نزننون،کوروشنامه،متربر]«.کنیر

بههررو،آنچهامروزبمرایممامشمخساسمک،ایمماسمککمهکموروشهرمییمبسمردارنومامییمابمهاصمطمزیمب

وایممتربیمکراهمربماکییبرخمورداربمودااسمکبومیاراشازآمموزشوتربیمکنمرنبمودب ممهدر مو زنمدنینوامی

.دردربارمادوهردردربار اررهرانرهتهبود



 پارس( اقوام)کوروش و مدتمان 

یدب مهوهمرا کمهایمممنطرمهنومبکبمهمنما فکنمارا.زیوتگاااومواپ مارردربنموببماختریایمرانبمودااسمک

خیمزنبمودو میازسمویدیگمرماننمدکمویرهممربابمتبودنمدآنچنمانتاصمتمنمابیثمرو وومدر  ادشماهانآشمورو

بنمموب]بممههنگمماپورودبممهمنمما فزیممرکنتممر ًیممیممان ارسممیانهنچنممیم.نبممودکممهنتممواندرآنکمماریکممرد

هنممیمشممراییبغراهیمماییوآبوهمموایی.هممام ممروپبودنممدخیممزکنمماررودخانممههممایتاصممتاززمممیم[بمماختریایممران

، میهنمیمهرآینمد موکنی.ایشممتبگیرنمدمردممانیبماروتیما وهرهنم ویم ا میچنمدسمدااًثشمدندکمهب

آنچممهازهممرودو ونزننممونو.شممدندهممای ارسممیانتبممدیتبممههضمم یک،بممهویمم اهنمماوریآبیمماری،کمماربنگمماوریو

همابرخمورداربودنمدکمهوی نمیس وم ههماازیمبدهنمدکمه ماررهابهبمامانمدااسمک،نشمانممیهنچنیمازکتیبه

سممخک،[دیومما یم]انضممبا :سمما  ممی بممر مماکننممد144 توانوممتندیممباماراتمموریبممهوسممبکهخامنشممیانرادر

(سممامورایی)ِآ نممان ممرورویمماهرهنمم ژا نممیایرابمماهرهنمم شممایدبتمموانچنممیمروتیممه.وناًممککوشممیوسممخک

وهرهنگممیبمموداکممهکمموروشتوانوممکبممراسممارآنیممب،آنروتیممهکوشممیووناًممکنوممر،سممخک.مرایوممهکممرد

درزمممان»:نویوممددیمماکونو درهنممیمرابطممهمممی.رابممهیممباماراتمموریتبممدیتکنممد[انشممان]سمم طنکم  ممی

زراًمکبمااممربنم دریمب مرازومرارداشمکوممردآزادشایومتگیایممدو یشمهراِکمار،هخامنشیاندریهمًنوپ

بمههمرتما در...»:نویومد نیمزممیتوا تمرهینم[.089یکمریرکشماورز، دیاکونو ،تاری مماد،تربنمه]«.داشک

اسمتادانیبودنمدکمههنمرکماریزکنمدنراآموختمهبودنمد اینممهسمرزمیمکمرم رمو ،خشمبو[ ارسمیان]بیمآنتما

شممموهانوبممارورشممد،مرهممونایممم،بنمموبایممرانامممروز،مبممد بممه ممارر ممربنبیممک،[انشممان]بممدوندرخممکانممزن

«کممار»درواوممیواژا[64داریمموشو ارسممتا،وا تممرهینممت ،تربنممظًبممدا رتنمصممدریه، ]«.اسممتاداناسممک

                                     
سا گیزیرنور1تا1هاتاسمیهخامنشیانرسربوداکهتربیکبچهیمورخیمباستانمانندهرودو ،نزننونواسترابوندردورا بفنزارشا  راکندا-5

بودا نرهکهایمبنویبوداتوسیمردانمربیصور میرانیریاسبسواری،شماروآموزشوسا زندنیابتناًیکودکانکهباه(تفمادری)مادرها

 .سا گینزدخوددردربارمادنگهداشک 1تا14اتتناک مادرکوروش،ماندانا،ازایمتفخوداستناداکردوبههنیمد یتکوروشراتاسم(.آ ازتف دری)
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[kara]آبیمماری،هنمماوریًجیممبنیوممککممه.داشممک«بنگمماوری»وهممرمبنممی«زراًممک»بممرای ارسممیانهممرمبنممی

درزممانکشمیدر یبمیکانما سموئزدرمرمرو مرزونما شمیدنهابودااسککمهممانتمایبآنرادرک اررتخرس

درًرممرهخامنشممیانبممه مموراشِاسممترات یبیاهنیممکبممهواسممطهنومماپآبیمماری.کنممیرمشمماهدامممیداریمموشیمممر

موتریرزیرنوردو کمرکزیبود

نومرو.کوشمیاسمکخکیهمردیوهمرابتنماًی،نومروسمشودکهًامتاصم یموهریمک،همردرتموزاکم ننتهمی

ازایمم.همادرًرمرهخامنشمیانبمهاثبما رسماندندایمماصمترا مارر.یمومتریرداردکوشیباموهریمکرابطمهسخک

همایووهرهنگمیبرخمورداربمود،ب ممهتب موروی نمیها،تنتماهمردنبمودکمهازچنمیمروتیمهرو،کوروشدرمیان ارر

.صنا مردمان اررآنروزناربود

ایمماومواپکمهدربنموببماختریایمرانسماکمشمدند.یاومواپ ماررنیمزاشماراکمردازسویدیگمربایمدبمهنذشمته

همابماهمرآمیختمهشمدندوهماوًیمممیهما، مارربمهتمدریب، میسمدا.بودنمدهماًیمممیهنواراتابیودر مرکزی

ایمممتممأثیرآنچنممانبمموداکممههخامنشممیاندراو .هممایهرهنگممیًیممیممانرا ذیرهتنممدهممابوممیاریازبنبممه ممارر

همادر میهنجمواریخمودبماًیممیمانبمهسمخمدیگمر، مارر.کردنمدخودهنوزاززبانوخیًیمممیاسمتناداممی

606میمانتوسمیآشموربانیاما درسما  م ازشمومکًیم.دریبتباد هرهنگمیبومیارهبما بماایمماومواپبودنمد

یسمموپ ممی ازًیممیممانازهممزارا[.سمما  مم ازآن9 ]شمممتنیممری ادشمماهیمممادهنمموارشممد،ًنممم رااپ.پ

یدوپیاو هممزاراوتوانوممتنددرنینممه[مرکممزآنشمموشبممود]کردنممدکنممونیزیوممکمممیبنمموببمماختریمممیمددر

هما،کمهنمهآریماییمممیهمادرکنمارًیبمههمررو، مارر.بمهخمودبدهنمدرااو یمانوجاپسیاسمی[پ.پ544 تدود]

،نویمدهمرودو ممی.بمذبنناینمدراکردنمدوتوانومتندبومیاریازًناصمرهرهنگمیآنتمابودندونهسامی،زنمدنیممی

«. ذیرنممدکننممدومممیآدابورسمموپبیگانممهرااوتبممارمممی،ایرانیممانتنتممامردمممانبتممانهوممتندکممهبمماکنمما میممت»

[151هرودو ،کتاباو ،بند]

انضمبا شمدید،:باشمدهماممیکهدرایمبابرایمماازاهنیمکبرخمورداراسمکروتیمهوهرهنم  ا مببمر ماررآنچه

.بذبًناصرهرهنگیبیگانگانسرانجاپبوییووصرهه[کشاورزیوبنگاوری]تردرکار



 ها بد ماتها پیدوزی پارس

دردسممک( ادشممااممماد)یاسممتیاگسمما ه8 متأسممنانهتمماکنممونمممدارکواسممنادوابممتاتممماییازدورانسمم طنک

آنچممهمشممخساسممکدرایمممدوراکشممورهایبدیممدبممهاماراتمموریممماداهممزودانشممدندیبنممییمممیاز.نممداریر

هنمدانرا بمفسمنک،ازسمویدیگمردربمارمماد.تریممنابیدرآممددربماروتموممکمرکمزیازبمیمرهتمهبموداساسی

هممایتمومممکبممهسممخنیدیگممرهزینممه.رهزینممهتبممدیتکممردابودنممدبممه ممایتختیباشمممواو  ادشمماهانآشمموروبابممت

هممایدیگممردرایمممتمومممکمرکممزیبممر ادشمماهیاتتنمماک همما،ایمممهزینممهتممأمیمبممرای.مرکممزیمممادبوممیاربمماکبممود

بمههمررو،همماهرا .ربداددرارمنوممتانشمورشونزننمونکمرد،تتمما بمفنمزارشهمرودو هدراسمیونهشمارواردممی

.بودنووکدرمویریروبههایم  ییتمومکمرکزیباتمومکهرابط

شممداازسممویهممایبممیممممادو مماررآ ممازشممدوً ممکاصمم یآنهممرخممرا مطا بممهپبنمم .پ115درتممدودسمما 

 مارربماوبایمت مار وهیرکانیمهوارداومواپ، یشمترا بتمه.استیاگبودکهکوروشتاضربه رداخمکایممخمرا نشمد
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بمههممررو،.هممایم  میازاسممتیاگناراضمیبودنممددهممدکمهتموممکبودنمدوایمممخمودنشممانممیات ادیمهشممدایمب

درسما .ازمادهماشمومکخوردنمدچنمدبمارهماهماتمدودسمهسما  مو کشمیدکمه مارربن بیممادهاو مارر

نتبریممبکممردوتوانوممکدشموممکدادواسممتیاگراتمماهنممداوروشاسممتیاگرادرتمموا ی اسممارناکممپ.پ111

.ایمترویرک یاسککهاکالرمورخانبرسرآنتواهفدارند. ایتخکراتوخیرکند

 

 اوضاع تاریخ باستان پید از بدآمد کوروش

رتنممیراخوردنممانتممداکالربممیشمماهان یروزمنممدنوممبکبممهشموممک.خشممونکاهرا ممیبممربتممانباسممتانچیممرابممود

درواومیمرمارن  مو دو مککموروش،»:دهمدکموباوضما راایممنونمهشمرزممییممًبدا  ومیمزر.دادنمدنشانممی

یتماری خمار بودنمد،وموپیتمودآشورسرو کردابود،بابمتنرهتماراختمهما داخ میبمود،اورارتمووًمیمپازصم نه

م مموپشمدابمود،نیبمهنمما اسمار وتببیمدوسمرنردابهباداهروتشتکوهومادوتنرومظخموی ازبانمببختنرمر

.وهرًونمررترریبما بمزدرچتماردیموارمرزهمایا مرا درونیمتونمواتی ربمیومدر خمداییراازدسمکدادابمود

دنیایشرق،ازمادومانایتاسمرزمیمیتمودوبابمتومرمر،هنمهبمابمهیمبنیمرویتمازااتتیما داشمککمهرسمرو

خموییکمهدرآنتمماکربومکه مروتجماوزووتشممیوًما رانومانیکراازبمممراانموینیرادرهرممانروایی می نیممرد

همایبمهبمامانمدااز ادشماهانآشموروچنمدننونمهازکتیبمه[«روزنماران»کموب،ًبدا  ومیمزریمم]«.بودنجا دهد

.بودااسکاهتخاربزرنیسازیچهخشونکوویرانبرایشاهان یروزمنددهندکهبابتنشانمی

بممههرمممانآشمموروایشممتار،خممدایان...»:درکتیبممهخممودنوشممتهاسممک(پ.پ990)، ادشممااآشممورآشررور نررریدپا 

ششرمدننمراز شمممردشمنمرابممدونممتومهسمربریممدپوسمههمزارننممرازاسمیرانآنممانرا...بمزرگوتامیمانمممم

وسمککنمدپو وسمت رابمهدیموارشمترآویخمترتماکرشمتررابمهدسمکخمودپزنمدا ...زندازندادرآت سوزاندپ

بویاریرادرآتم کبمابکمردپودسمکونموشوبینمیزیمادیرابریمدپ،همزارانچشمرازکاسمهوهمزارانزبماناز...

«.دهانبیرونکشیدپوسرهایبریداراازدرختانشترآویختر

ووتممیکممهشممتربابممتراترممر کممردپ،تنمماپ...»:آمممدااسممک(پ.پ698)، ادشممااآشممورسررناخدی یودرکتیبممه

هنمظشمتررا.هایشمانراچنمانویمرانکمردپکمهبمهصمور ت میازخماکدرآممدخانمه.مردپشتررابمهاسمار بمردپ

نتمرهمرا رابمهرویشمتربماریکمردپتماآبتتمی.رهمکچنانآت زدپکهروزهمایبومیاردودآنبمهآسمنانممی

«.ببردهارانیزباخودویرانه

رابممهخواسممکآشمموروایشممتار...ممممشمموش،شممتربممزرگمرممدر...»:آمممدا(پ.پ601)آشرروربانیلا یدرکتیبممه

مبابمدًمیمپرابما...مممزیگمورا شموشراکمهبماآبرهماییازسمن کبمورد بمابشمدابمودشمومتر...هت کردپ

همایمردسم شمدندکمهسمااهیانمممواردبیشمه.دادپهایشمانرابمهبمادیغنماخاکیمومانکمردپوخمدایانوا تمه

ممممدرهاصمم هیممبمممااوبیوممکو ممنبروز.ایازکنممارشنگذشممتهبممود،آنممرادیدنممدوبممهآتمم کشممیدندهممیببیگانممه

بمهدسمک...هریادهمایشمادی...نمدایانومانیو...کمردپسموختهسرزمیمشموشراتبمدیتبمهیمبویرانمهوصم رای

«.هاآنجارااشغا کنندمارانوًرربنذاشتررخکبربوک،خاکآنجارابهتوبراکشیدپوممازآنجا
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هرممماندادپکممهصممدهممزارچشممر...»:آمممدااسممک(پ.پ161)، ادشمماابابممتنبوکررد نرررد تومیوسممرانجاپدرکتیبممه

هماراچنمانویممراناندپوخانممههممزاراندختمرو ومربمموانرادرآتم سموز.درآورنمدوصمدهمزارسمماق مارابشممنند

«.ایازآنجابرنخیزدکردپکهدیگربان زندا

.ِاهرا مینرهتمارشمدابموددهنمدکمهبتمانباسمتانتماچمهانمدازادرچنگما خشمونکهنیمچندنمزارشنشمانممی

.توانننککهمردپ،آناهانهیاناخودآناا،درانتوارچیزیدیگربودندمی



 تو قانون ع ومی

  «ی آغازی  وابستگی حساس به نقطه»ِ  صلا -1

بمرتنمامیکینیمکوچگمونگیتماممتیمب«یآ مازیمنرطمه»یما«سمن او »نویمدکمهایماصتیاومانونبمهمماممی

سممن او چممون»وبممهاصممطمز.زنممدراروممرمممییمبممیممممسثراسممکومناسممبا درونممیوبیرونممیآن دیممدا دیممدا

وهمردرزنمدنیمماًن ممردایممومانونراهمردرزنمدنیشخرمیخمود«!روددیموارکمبینتدمبنمارکمبتماثریمامم

.بینیرمیابتناًی

،کممه یممروزمومم یدرآنزمممانتوانوممکماننممدنذشممتگانیمماهرهنمم زمممانیکممهکمموروشبممراسممتیاگ  بممهکممرد،مممی

.رسمماندند،چنممیمکنممدیخوردنممانرابممهوتممتمممیسممرانشموممکهنممهزدنممدوشممدناندسممکبممهکشممتارمممردپمممی

اخمومیکیمتداشمکیمابمهدو مدربزرن اشازدربمارممادکمهازدورانکمودکیوتربیتمیکوروشیابهدکیمتًما نی

توانمدازمما وشمیداباشمد،ازسمنکنذشمتگانخمودهاصم ه،کم بمههمرد ی میکمهممی(اهورامزدااًترادبه)اًترادیو

رادر یممروزیخممودخوردنممانشموممک،(اشبممهویمم اکشممتارروبممایاتتنمما ی)وبیمنیممردوبممهبممایکشممتارمغ مممممی

ایممرهتماربمه.کنمدآنتمارابمذبسماختارومدر ممیزنمدب ممهیبنینههریدسکبهکشتارآنتماننمی.دهدشرککمی

.بناهایاو یهاماراتوریهخامنشیانتبدیتشدیمیازسن 

هماییهرمانمدهانممادرابخشمیدوآنتمارادرمرماپب ممههنمهنیما وداسمتیاگکوروشنهتنتادسمکخمودرابمهخمون

وبایممتممماد،ایمممشموممکرابممهًنمموانت ریممر.تممأثیرایمممرهتممارکمموروشخممودرابوممیارزودنشممانداد.خممودابرمماکممرد

.اًمپهنبوتگیکردندباشاابدیدت نمردندوهنگی

تمأثیرمومتریرایممرهتمارخمودرابمهیمبشمیوانمویمدرکشورنشماییتبمدیتنبوغوخمویککوروشدرایمبمودکمه

بمه(درترکیمهاممروز)اوهنمیمسیاسمکرابمههنگماپتومخیرکشمور یدیمه.کردو یگیرانهآنراتابهآخمردنبما کمرد

خمموداهتخمماریمشماورب مممهاورابمهًنمموانخمورداراصممادرنممردشموممکِکروسمورِهرممانوتممتاونمهتنتمما.کماربممرد

واردمبابمدوامماکممرمدردادکمهدسمکبمه مار نزننمدوکیمدممیکموروشبمهسمربازانخمودنیمزدسمتورا.برنزید

.کننممدایبمهخشمونککمموروشوسمربازاناوبمههنگماپترمر کشورشمانیکمرننمیمنمابی یمدیاساسما اشمارا.نشموند

بمه مارایممرهتمارمترآمیمزکموروشنومبکبمهممردپ یمدی،بومیاریدانمیرکمهمی« یدی»یاسنادامروزاباتربنه

خوردنمماندریرهتممارکمموروشبمماشموممکآوازا.نذاشممتندهممای ارسممیمممیازمممردپآنسممرزمیمبممرهرزنممدانخممودنمماپ

                                     
.کندهایارنانیبو ویابررسیمیبونوررادر دیداهمناسبا آشوکنوریهآشوباسکیمیازاصو -0
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.ًنمم بمدونمراوممکتوم یرنیروهمایکموروششمد1ًجیمبنیومککمهبابمت.دنیایآنروزبهنوشهنهرسمیدابمود

ایمممسممن .راآزادسمماخک،منجن ممهیتودیمماناسممیرانیکممهدربابممتبودنممد،یهنممیمبابممتبممودکممهکمموروشهنممهودر

همایاخممقسیاسمیوبمهیممیاز ایمهنتمادیهخامنشمیانسما هوبیومکدویومکیدورابناییبودکهکموروشبمرای

خوردنمماندر یممروزی،بممرایشموممکشممرککدادنو رهیممزیخشممونکبممهسممخمدیگممر،.هخامنشممیانتبممدیتشممد

نمزارشیداریموشدربیومتونکمهازمخا نمانوسرکشمانتتماکتیبمه.تبمدیتشمدیمباصمتسیاسمیهخامنشیانبه

.رهتاریوننتاریاسکیِبرهنهًاریازهرنونهخشونک،دهدمی



 اصل تداوم تاریخی -2

 ادشمماهاندیگممرمُممد یکممهاوو.نبممودنممویمآ ممازمُممد کشممورداریکمموروشبممرایاماراتمموریهخامنشممیانیممب

بمهومو .تمراداممهیاهمکتمروبابرناممهکمهبمهشممتمنومجریهنمانمُمد مادهمابمودا،اداممهبهکاربوتندهخامنشی

همایم  مییبنمیاممورداخ می،بمزنوهمای تموممک.بمودااسمک«شمبههدرا یومر»امیرتویمخنجیایممُد یب

مُممد کشممورداری.یتمومممکمرکممزیوممرارداشممتهاسممکآوریما یمما بممهًتممدایبمموداو ممیسیاسممکخمماربیوبنمم

.تربودااسکترو یشرهته،نواپکشورداریمادهابهشم یمنوجریکوروشًنم ادامه

،کمموروشبنمماییممب«مممد کشممورداریمادهمما»و«خوردنمماندر یممروزیشموممکشممرککدادن»بممدیمنونممهازت نیممف

تماآنزممانآشموریانوباب یمانبمههنگماپاشمغا یمبکشمور.کهتاآنزمماندرتماری ناشمناختهبموداماراتوریرانتاد

نرهتنمدوسما دسمکبمهبابجماییممردپیامنطره،بخم بزرنمیازممردپرابمهویم انخبگمانآنرابمهاسمار ممی

دادنمدتمابمدیمترتیمبانومجاپآنتمارابمرهمایتمازااشمغا شمداکمو ممیزدندواوواپبیگانهرابهزوربمهسمرزمیممی

درکنماراینتما،آشموریانوباب یمانشمدیدا ً یمهخمدایاناومواپمغ موب.آیمد دیمدهربزنندتمامبمادادرآینمداشورشمی

.کردندشدندو رست خدایخودرابهآنتات نیتمیدسکبهکارمی

یشموممکاسممتیاگمتوبممهشممدکممهاو مم ازتجربممه.دبزرنممیکمموروشدرشممناخکبخردانممهیمماًرمنممیشممراییبممو

 می ازآنکمهکشمتمیمبننمرانومان  یمدباشمد،کشمتمروزو مرور-بمدو  یمدباشمدشمااهرچنمد–کشتمشاا

ایممدرک.نگریومتندممی«بمزرگخمانوادا»یما« مدر»آنشماارا ذیرهتمهبودنمدوبمهاوماننمدهزارانانوانیاسککمه

او.بممود(بممهمنتمموپامممروزی)مممدرنسمما  ممی ،یممبدرکنممویمو144 اییدرآنزمممان،بممی ازًرمنممیازشممر

باشمد،اتتمراپبمهآن(همرچنمد  یمد)یمبانومانًنموِمتوبهشدکهًنوشاامغ وبدرتریرک می ازآنکمههرمی

یدینممیوروشدرتمموزادرتریرممکمممدارانریکممو.مردمممانیاسممککممهایمممشممااراوبممو داشممتندو ذیرهتممهبودنممد

یدشمنمکمهتمادیمروزدرببتمه)زیمرابمرایاواساسما رضمایکممردپ.براساریبدرکًرمنمیازشمراییبمودآیینی

اممروزا.و میازسمویدیگمرنبایمددرکدینمیشماییدرایمرانباسمتانراهرامموشکمرد.کننمدابمودتبییم(ورارداشتند

بمموداآنتممابمماورًنممومیهخامنشممیانزرتشممتینبودنممدومزدایوممناکممهیمممنورنممدبممرا  وهشممگرانومورخمماناکالریممک

یماخمدایآسمنان،خمدایخردمنمدممزدااهمورا.ربمیبمادرکدینمیآنتمانیومکمدارانریدینمیهخامنشمیبمی.اسک

،همااسمطورایماهمایخمدایاندیگمر،چمهبمهصمور بُمکازنومرآنتما،هنمه.هخامنشیاندرتناوکباخدایاندیگرنبمود

                                     
باتوبهبااست ماما نوامیشتربابت،ایمشتربدونهنماریروتانیونباب یوبخشیازنیروهاینوامیآنکه.بودبابتًنم ازدرونویرانشدا-1

 . ذیرنبودهااممانهایشتررابهرویکوروشوسااهیان بازکردند،هت بابتبههنیمسادنیدروازا
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،ممردوک،خمدایانبمههنمیمد یمت،یتموا.ندشمدتمریمخمدا،یبنمیاهموراممزداخمترممیییبودندکهبهبمزرگ«هاراا»

ًجیمبنیومککمه.6نرهتنمد،آناهیتماودیگمرخمدایانکوچمبوبمزرگدرتضمادبمااهموراممزداومرارننمیمرری،میترا

رهتنممدوًبمماد خممودمممی[دشممننان یشممیم]ربممهمبابممدیخمما هممای بممدونتبرممبود د ممهکمموروشوبانشممیم

.آنتاخدایاننا ذیریکردندتاتأییدیباشدبرخدشهمی

یمماات ممادیازیهنممیمایممرانامممروزبممودااسممککممهبممهصممور هدراسممیون،مادهممایبغراهیممایسیاسممیهوممته

یبغراهیماییمادهمابمااهتمماداههومتدرکموروشهنممیمروشکشمورداریراکمه.شمدهمایکوچمباداراممی ادشماهی

درتریرممکممااصمتتممداوپ.بمودوموهمفهممربمود،بممارنرهممکوآنرابمرایسراسمراماراتمموریهخامنشمیانبومیداد

همایدیگمرماننمددیمموهرهنم تموانیردرتموزاتاریخیرابهاشمما نونمانوناززممانسمومریانتماهخامنشمیانممی

یبنمیشممتهمدراتیو[ ارسمی-ممادی]یسیاسمیایرانمییمبماراسمککمهیمب دیمداو میایممنخومت.دنبا ننمائیر

.شداماراتوریبتانآنزمانبهکاربوتهشورداریبرایبزرنتریموتنتاک



 گیدی نتیجه

خوردنمانوشمرککدادنآنتمادر یمروزیهمابمهرهبمریکموروشو رهیمزاوازکشمتارشمومکشموکمادهمااز مارر

اسمکنومامیآشموریانوباب یمانکمامم متنمایز–آ ازیمبهرهنم نمویمسیاسمیبمودکمهازهرهنم سیاسمیینرطه

ازسمویدیگممرکمموروشمتوبمهشممدابممودکمهتمومممکمادهمماکممه(.سممن او /یآ ممازیموابومتگیتومماربممهنرطمه)

درسمماختارهممدراتیومادهممااوبممدونآنکممهتغییممری.هممایسیاسممیبرخمموردبممودبممودا،ازتممداوتتممن «شممبههممدرا ی»

و میازسمویدیگمر،(.تمداوپتماریخی)ودرسراسمراماراتموریهخامنشمیبمهکماربومکبوبودآورد،هنمانرااداممهداد

کموشوومانیممنور،سمخکهمایبرایت رفیمباماراتموریوسمییماننمدهخامنشمیان،دسمتگااکشمورداریبمهانومان

بمهسمخمدیگمر،.هما می درمیمان ارسمیانشممتنرهتمهشمدابمودکمهازومرنروتیمهوهرهنگمینیازمندبود،یبنی

تیوتنم نوماپهمدراتمادر یمروزی،آنسمتیرکمردنخوردنمانوشمومکبنیسهًاممتاساسمیبماک، رهیمزازکشمتار

هنممیمًناصممر وندهممایآ ممازیمًرممرهخامنشممیانشممدکوشممی ارسممیان ایممهیمممنوروسممخکمادهمماوروتیممه

ممانیسمرو »همایم  می،آزادیممردپدردیمموآیمیمخمود مذیرشتموممک رهیمزی،کننمداماننمدخشمونکیمتبی

ودرکنممارآنتممابایممدبممر ممذیرشًناصممرهرهنگممی[.آراممم دوسممتدار]شممد«یاسممتبدادشممرویآندو ممکدرور ممه

واو .هماصمور نرهمکمممیهماوًیایمموی نمی مییمبهرآینمد موکنیهنجمواری مارر.انگشکنتماد«دیگران»

ایاسممکازبینممیرکممهمجنوًممهایمممتبمماد هرهنگممیوتنایممکهرهنگممیرامممادرتخممکبنشممیدمممیتب ممورمممادی

تمریمشمایدبتموانننمککمههخامنشمیانبمزرگ.یونمانیبماب ی،ًیمممی، یمدی،مرمری،ممادیوهایآشموری،هرهن 

.تبربداشتندایدیگررهتاریبویاربازوبیهیهرهنگیبودندودربرابرهرهن سازماندا





                                     
هایماریکُ دربررسیوارزیابیهایدا.کردندیادیانبرابربرخوردمیدهندکههخامنشیانباهنهمیهایبدسکآمدادر اسارنادنشانهاوکتیبه وته-6

 [ رویزرببی:ماریکُ ،متربراززبانداریوش،هایدا.]دهدهایبدسکآمدادر اسارنادبهروشنیودوکایمنمتهرانشانمیهاوکتیبهخوداز وته
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:منابی

آرام دوستدار،امتنا تنمردرهرهن دینی

هرمرتضیثاوب:آم یکور ،هخامنشیان،متربر

امیرمتدیبدیی،یونانیانوبربرها

«مادها»،و«شاهنشاهیهخامنشی»امیرتویمخنجی،

(تورا )انجیتًتدًتیف

کریرکشاورز:،متربردیاکونو ،تاری ماد

کوب،روزنارانًبدا  ویمزریم

(کوروشنامه)نزننون،تربیککوروش

م ندمبیم:نیرشنم،ایرانازآ ازتااسمپ،متربر

ًبدا رتنمصدریه:وا ترهینت ،داریوشو ارستا،متربر

ویتدورانک،تاری تندن

 رویزرببی:هایدماریکُ ،اززبانداریوش،متربر

هرودو ،تاری هرودو 

[Das antike Persien, Josef Wiesehöfer]یوز ویوتوهر،ایرانباستان



16 

 

هاییکهبهزبان ارسیکتمدرهندانکتیبه


