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کوروش کبیر
هــر یــک، سرگذشــت زاده شــدن وی را بــه شــرح 
ــا  ــه آنه ــرحی ک ــا ش ــد؛ ام ــرده ان ــل ک ــی نق خاص
دربــاره ماجــرای زایــش کــوروش  ارائــه داده انــد، 
ــورد  ــرودوت در م ــت. ه ــانه اس ــبیه افس ــتر، ش بیش
دســتیابی کــوروش بــه قــدرت، چهــار داســتان نقــل 
مــی کنــد؛ ولــی فقــط یکــی از آن هــا را معتبــر مــی 
ــده  ــا س ــون از ســده پنجــم ت ــق نظرگزنف ــد. طب دان
چهــارم پیــش از میالد مســیح، سلســله داســتان های 
متفاوتــی دربــاره ی کــوروش، نقــل میشــده اســت 
ه کــوروش ابتــدا علیــه ایشــتوویگو، شــاه مــاد، بــه 
جنــگ برخاســت و ســپس بــه پایتخــت حکومــت 
ــا کمــک هایــی  ــرد و ب ــه یــورش ب مــاد در هگمتان
کــه از درون ســپاه مــاد بــه او شــد، هگمتانــه را فتــح 
کــرد. ســپس کــرزوس، شــاه لیدیــه را شکســت داد 
و بــه ســوی ســارد لشکرکشــید و پــس از دو هفتــه، 
ــد.  ــی درآم ــای ایران ــه اشــغال نیروه شــهر ســارد ب

کوروش 
فتــح  مســئولیت 
ــهرهای  ــر ش دیگ
آســیای صغیــر را 
ــش  ــه فرماندهان ب
واگــذار کــرد و 
خــود بــه اکباتــان 
بــه  و  بازگشــت 
  ، پــارت  ســوی 
ــرات  ــگ ، ه زرن
خــوارزم،   ،
ســغد،  باختــر، 

سرنوشت کوروش

کــوروش بــزرگ یــا کــوروش کبیــر، کــه کــورش 
هــم نوشــته مــی شــود، بنیــان گــذار و نخســتین شــاه 
ــی  ــدت س ــه م ــه ب ــود ک ــی ب ــاهی هخامنش شاهنش
ــش از  ــا ۵۲۹ پی ــای ۵۵۹ ت ــال ه ــن س ــال، در بی س
میــالد، بــر نواحــی گســترده ای از آســیا حکومــت 
مــی کــرد. کــوروش در اســتوانٔهخود کــه در بابــل 
کشــف شــده، خــودش را فرزنــد کمبوجیــه ، شــاه 
ــزرگ  ــاه ب ــوروش ش ــواده ی ک ــان ن ــزرگ انش ی
بــزرگ  » شــاه  پیــش  نــواده ی چیــش  انشــان 
ــوده  ــاه ب ــه پادش ــه همیش ــواده ای ک ــان« از خان انش
بــه گفتٔههــرودوت،  اســت معرفــی مــی کنــد. 
ــز  ــه ج ــت و ب ــته اس ــاهانه داش ــب ش ــوروش نس ک
کتســیاس، دیگــر نویســندگان یونانــی، ماندانــا، 
ــد و  ــادر کــوروش دانســته ان ــر آســتیاگ را م دخت
ــد کــه کــوروش حاصــل ازدواج  گــزارش داده ان

ــت. ــوده اس ــا ب ــم و ماندان ــه یک کمبوجی
برخــی از مورخــان امــروزی ایــن روایــت را معتبــر 
ــه  ــد ک ــاد دارن ــر اعتق ــی دیگ ــا برخ ــد ام ــی دانن م
رواج ایــن روایــت ریشــه هــای سیاســی داشــته 
ــذار  ــان گ ــه از بنی ــوده ک ــن ب ــش ای ــت و هدف اس
شاهنشــاهی هخامنشــی، مــردی نیمــه مــادی بســازد 
ــد  ــتی ده ــها آش ــی پارس ــا فرمانروای ــا را ب ــا ماده ت
ــتیاگ  ــر آس ــا دخت ــن ماندان ــای بی ــوال رابطه و اص
ــد. ــی دانن ــانه م ــتند و آن را افس ــل نیس ــوروش قائ وک

ــی کــوروش زندگــی  ــاره ی کودکــی و جوان درب
ــی، وجــود دارد؛ اگرچــه ــای گوناگون ــت ه او، روای
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گنــدار، ثــه تَگــوش وارخواتیــش لشکرکشــبد. 
ــده  ــت نش ــخ ثب ــا در تاری ــگ ه ــن جن ــات ای جزئی
ــن  ــات ای ــاره ی جزئی ــی درب ــالع کم ــت واط اس
ــش از  ــال ۵۳۹ پی ــار س ــود دارد. در به ــا وج نبرده
ــرد  ــل را ک ــخیر باب ــگ تس ــوروش آهن ــالد، ک می
ــناد  ــی اس ــه گواه ــد. ب ــل ش ــا باب ــگ ب و وارد جن
ــدون  ــل ب ــگران،فتح باب ــده پژوهش ــی و عقی تاریخ
ــوده اســت و توســط یکــی ازفرماندهــان  جنــگ ب
ــروه در شــب جشــن ســال  ــام گئوب ــه ن کــوروش ب
ــل،  ــو انجــام شــد. هفــده روز پــس از ســقوط باب ن
ــود  ــالد، خ ــش از می ــال ۵۳۹ پی در روز۲۹ اکتبرس
بابــل  تصــرف  شــد.  پایتخــت  وارد  کــوروش 
نقطــٔه عطفــی بــود کــه باعــث ایجــاد امپراتــوری 
و  شــد  غربــی  و  مرکــزی  درآســیای  بزرگــی 
ــه میهنشــان  ــدی ب ــان تبعی ــٔه بازگشــت یهودی زمین
ــرد.  ــم ک ــان(  را فراه ــرائیل  )کنع ــرزمین اس در س
ــن دســتور داد کــه پرســتش گاه  کــوروش همچنی
ــیای  ــروف و اش ــد و ظ ــازی کنن ــلیم را بازس اورش
طالیــی و نقــره ای را کــه نبوکدنصــر، شــاه بابــل، 
از اورشــلیم ربــوده بــود، بــه یهودیــان تحویــل داد.

ــد  اســتوانهٔ کــوروش پــس از شکســت دادن نبونعی
ــهٔ ســند و  ــه منزل ــل، نوشــته شــده و ب و تصــرف باب

شــاهد تاریخــی پرارزشــی اســت. در ســال 
ــازمان  ــالدی، س ۱۹۷۱ می

اســتوانهٔ  متحــد  ملــل 
ــهٔ  ــه هم ــوروش را ب ک
رســمی  هــای  زبــان 
ســازمان منتشــر کــرد و 

ــن اســتوانه در  ــی از ای بدل
مقــر ســازمان ملــل در 

نیویــورک  شــهر 
شــد.  داده  قــرار 

هــرودوت گــزارش مــی دهــد کــه کــوروش 
ــن  ــی ای ــد؛ ول ــته ش ــاگتها کش ــا ماس ــگ ب در جن
دیــدگاه را بیــش تــر مورخــان جدیــد رد مــی 
کننــد و معتقدنــد کــه داســتان هــرودوت ســاختگی 

ــت. اس
تنهــا منبــع موثــق کهنــی کــه غیرمســتقیم بــه مــرگ 
کــوروش اشــاره مــی کنــد، دو لــوح و ســند گلــی 
یافــت شــده در بابل اســت کــه نخســتین آن مربوط 
بــه دوازدهــم اوت ۵۳۰ پیــش از میــالد اســت کــه 
تاریــخ آن نهمیــن ســال کــورش، شــاه کشــورها را 
نشــان مــی دهــد. ســند دوم کــه مربــوط بــه ســی و 
یکــم اوت ۵۳۰ پیــش از میــالد اســت، ســال آغــاز 
فرمانروایــی کمبوجیــه، شــاه کشــورها را بــر خــود 
دارد. ایــن دو ســند کــه در ظاهــر اهمیــت چندانــی 
ندارنــد، در واقــع نشــان میدهنــد کــه کــوروش در 
ــش از  ــال ۵۳۰ پی ــا ۳۱ اوت س ــن ۱۲ ت ــٔه بی فاصل
ــر مــرگ  ــل، خب ــا حداق ــالد درگذشــته اســت ی می
ــخ  ــن تاری ــه در ای ــینی کمبوجی ــت نش وی و برتخ
ــل از  ــل رســیده اســت.پیش از ســال ۵۵۰ قب ــه باب ب
ــوالت  ــزایی در تح ــه س ــش ب ــا نق ــارس ه ــالد پ می
دنیــا بــازی نمــی کردنــد امــا در ایــن ســال پیــروزی 
ــایه   ــالطین همس ــر س ــوروش ب ــات ک ــا و فتوح ه
آغــاز گردیــد. کــوروش یــک نظامــی نابغــه بــود، 
بــه طــوری کــه بیــن ســال هــای ۵۵۰ تــا ۵۳۹ پیــش 
از میــالد بــا فرماندهــی موفــق لشــکریانش پیــروزی 
ــه  ــتردگی پهن ــود. گس ــب نم ــددی کس ــای متع ه
حکومــت کــوروش تــا ســال ۵۳۹ پیــش از میالد از 
شــرق، رود ســند در هندوســتان و از 

غــرب، آناتولــی بــود.
 ۳۲۰۰ حکومتــی  قلمــرو  ایــن 
اســناد  داشــت.  طــول  کیلومتــر 
بیــن  میخــی  منابــع  از  موجــود 
ــه  ــد ک ــت از آن دارن ــن حکای النهری
کــوروش پــس از بــه تخــت 
نشــینی در پــارس، بــا بابــل 
ــرار کــرد  ــط سیاســی برق رواب
تــا از جانــب غــرب، خیالــش 
آســوده باشــد و احتمــاال همزمــان توجــه خــود را 
بــه شــرق و شــمال ایــران نیــز معطــوف کــرده بــود.
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کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشــی 
خود را با حمله به دژ مادی پاســارگاد آغاز کرد و 
به گفتٔه هرودوت، تنها ســه طایفه از شش طایفٔه 

ســاکن پارس، به شــورش او پیوســتند اما از قرار 
معلــوم، وی تعدادی از نجبای مــادی را به طرف 
خود کشید.در این شورش، نبرد سختی درگرفت، 
نیکوالس دمشــقی گزارش می دهــد که در ابتدا 
اوضاع به ســود ســپاه کوروش نبوده و پارسها در 
برابر مادها که از نظر تعداد سپاهیان، وضع بهتری 
داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی 
که در حــال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که ایا 
مــی خواهید دوباره به همان جایــی بروید که از 
آن جــا به دنیا آمده اید؟. ایــن رفتار زن ها باعث 
شــد مردان با سرســختی بیش تــری بجنگند و 
فائق آیند..کوروش احتماال توانســته است ظرف 
دو ســال بعدی، کلیٔه نیروهای مادی را از پارس 

بیرون کند.
به گفتهٔ هرودوت هنگامی که اســتیاگ شنید 
که کوروش برای جنگ آماده می شــود، قاصدی 
را نــزد وی فرســتاد و او را به دربــار احضار نمود. 
کوروش پاســخ داد خیلی زودتــر از آنچه انتظار 
مــی رود در آنجــا حاضر خواهم شــد. این عدم 
اطاعت کوروش از آســتیاگ نشــان یک طغیان 
بود.آســتیاگ در ســال ۵۵۰ پیــش از میالد همهٔ 
نیروهای کمکی خود را از شــمال و شــرق ایران 
برای لشکرکشــی نهایــی فراخوانــد. رویدادنامهٔ 
نبونعید گزارش میدهد:»آستیاگ سپاه خود را به 
کار گرفت و به ســوی کوروش، شاه انزان، تاخت 

تا او را از پای درآورد«.
 بخشی از ســپاهیان مادی به کوروش پیوستند 
و بقیــه، راه فرار پیش گرفتند و آســتیاگ برای 
دفاع از پایتختــش هگمتانه، شــخصاً فرماندهی 
باقیمانده  ســپاهش را برعهده گرفــت اما ناچار 
شد از برابر کوروش به دژشهرپناه برد وشهرتسلیم 
کوروش شد. رویدادنامٔه نبونعید گزارش میدهد 

که»آســتیاگ اسیر شــد و مادها او را تســلیم کوروش 
کردند«. کــوروش بــا وی رفتاری جوانمردانه داشــت و 
زندگی آخرین شاه ماد را بدو بخشید و او را به هیرکانیا 
]گــرگان امروزی [تبعید کرد وخود کوروش زر و ســیم 
و همــٔه گنجینه را از هگمتانه برداشــت و به انزان برد. 
او پس از پیروزی ســال ۵۵۰ پیش از میالد بر مادها، به 
بخش بزرگی از ایران دست یافت اما به حریم خاندانهای 
حاکم تعدی نکرد بلکه صرفا آنها را دست نشانده پارس 

کرد.

وی ســپس به ســمت غرب آمد و در آوریل ۴۷۰پیش 
از میالد به منطقه میانرودان وارد شــد تا سرزمین هایی که 
مادها در جنگ با آشورها از آن خود کرده بودند را مطیع 

خود کند.
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اوبر شاه انجا پیروزشــد گنجینه اش را از آن خود 
کــرد و نیروهای خود را بر آن جــا گمارد. کوروش 
پس از تســخیر ماد، رســما خود را فرمانــروای ماد 
خواند و لقب شــاهان ماد را بــه خود اختصاص داد، 
اما در عمل سرزمین ماد توسط یک فرماندار پارسی 
اداره می شد. پارسها سیستم اداره ی کشور را از مادها 
به عاریت گرفتند که خود آنها نیز بســیاری از شیوه 
های آن را از آشوری ها به عاریت گرفته بودند. درون 
حیطه و قلمرو امپراتوری هخامنشــی، سرزمین ماد، 
دقیقا پس از خود پارس رتبهٔ دوم را داشــت؛ بنابراین 
یونانیــان، یهودیــان، مصریها و ســایر مردمان دنیای 
قدیم،ســقوط ماد را در حقیقت جانشــینی کوروش 
به جای آستیاگ می دانســتند و پارسی ها را مادی 
می دانســتند و تاریخ پارس را توالــی و دنباله تاریخ 
مــاد تلقی می کردند. هر چند هــرودوت در بخش 
های پژوهشــی کارهایش، با کمــال دقت بین آداب 
و رســوم مادها و پارس ها تفاوت قائل می شود، ولی 
در فصولی که به افســانه ها و داستان ها می پردازد، 
شــیوه های این دو را با یکدیگر مخلوط می کند و 

درهم می آمیزد.
احتماالً کوروش مقدمات امر را برای تســخیر مصر 
فراهم کرده بــود و اقدامات وی بود که باعث شــد در 
ســالهای بعد، ایرانیان مصر را تســخیر کنند ولی ابتدا 
تصمیم گرفت مرزهای شمال شرقی امپراتوری اش را از 
تاخت و تاز اقوام چادرنشین ماساگت ها در امان بدارد. 
این تاخــت و تازها زیان ها و صدمات چشــمگیری بر 
ایرانیان شهرنشــینی که آمیخته امپراتوری هخامنشــی 

شده بودند وارد کرده بود.
هرودوت می گوید که کوروش با حیله به یکی از 
اردوگاه های ماساگت حمله ور شد و بسیاری ساکنان 
آنجا را کشت؛ ولی پس از این جریان، قسمت اعظم 
نیروهای ماساگت تحت فرماندهی ملکه تهم رییش، 
شکســت سنگینی بر ایرانیان وارد آوردند و کوروش 

کشته شد.

ماســاگت هــا ســر بریده کــوروش را در کیســه ای 
انداختند و آن کیســه پر از خون شده بود. هرودوت می 
نویسد این نبرد شدیدترین نبردهایی است که بربر ها در 
آن شــرکت جســته اند. البته هردوت میگوید درباره ی 
مرگ کــوروش حکایات زیادی وجود دارد و روایتی که 

من ذکرکردم به حقیقت نزدیک تر است.
در نتیجه معلوم می شــود که خود هــرودوت هم از 
صحت این روایــت مطمئن نبوده اســت. بنابر گزارش 
مورخین یونانــی، کوروش در جنگ با ماســاگتها ۲۰۰ 
هزار مرد جنگی را از دست داد که اغراق آشکاری است.
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از نگاه داندامایف داســتان های روایت شده توسط 
مورخین یونانی بیشتر از آنکه شرح یک رویداد واقعی 
باشند، رنگ و بوی یک رمان را دارند. اگرچه حقیقت 
دقیق مرگ کوروش را نمی دانیم، اما مشــخص است 
که او در پاسارگاد دفن شده است. این حقیقت ممکن 
است گفتههای هرودوت را دروغ جلوه دهد اما ممکن 
است جنازه ی کوروش از دشمن پس گرفته شده و به 
پایتخت آورده شــده باشد در دوازدهم اوت ۵۳۰ پیش 
ازمیالد، زنی بابلی به نام بورسیپه زمینی را در نزدیکی 
دروازه ی ســنگ براق به نام یکی از خویشــاوندانش 
کــرد. تاریخ این لوح گلی که بــه خط میخی اکدی 
نوشته شده بود، نهمین ســال کورش، شاه کشورها را 
نشــان می داد. در سی و یکم همین سال در پایتخت 
بابــل، مردی بابلی االغــش را فروخت. تاریخ این لوح 
مربوط به سال آغازفرمانروایی کمبوجیه، شاه کشورها 
ست. این دو سند که در ظاهر اهمیت چندانی ندارند، 
در واقع نشــان می دهند که مرگ کوروش در فاصلٔه 

بین ۱۲ تا ۳۱ اوت ســال ۵۳۰ پیش از میالد بوده است 
یا حداقل، خبر مرگ وی و برتخت نشینی کمبوجیه 
در این تاریخ به بابل رســیده است. ولی اخیرا ًسندی 
از کیش در بابل منتشــر شــده که مورخ نوزدهم ماه 
ارخسمنه در سال نهم سلطنتی کوروش است که برابر 
با ۴ دسامبر ۵۳۰ قبل از میالد می شود.ازاین روبه نظر 
می رســد جنگ با ماســاگت ها در اواخر ســال ۵۳۰ 
قبل از میالد رخ داده باشــد بنابر گــزارش هرودوت، 
کمبوجیه به اردوی جنگ علیه ماســاگت ها پیوست 
اما پــس از چندی، پیش از نبــرد قطعی که طی آن 
کوروش به قتل رسید، به عنوان جانشین تاج و تخت 

به ایران برگردانده شد.
  

محقق: سارا قاسمی مقدم 
منابع: تاریخ هرودوت 
       تربیت کوروش گزنفون 
      سایت ویکی پدیا
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محوطه و تپه های سیلک در ضلع جنوبی غربی شهر کاشان و در سمت راست جاده کاشان به فین )خیابان امیر 
کبیر( واقع شده که شامل دوتپه شمالی و جنوبی )گورستان الف- ب ( به فاصله 6۰۰ متری از هم می باشد.گورستان 
الف با قدمت ۳۵۰۰ ســاله در ۲۰۰ متری جنوب قرار داشــت که امروزه بروی آن بلوار امیرالمومنین کشــیده شــده. 
گورستان ب نیز با قدمت ۳۰۰۰ ساله در زیرباغ ها و مزارع کشاورزی ضلع غربی تپه قرار گرفته است. وتنها زیگورات 
ســیلک که ۱۵.۹۴ متر از ارتفاع ان باقی مانده اســت که ازســه طبقه سکوی مطبق و یک پاگرد در جنوب سکوی 
اول و یک راه باال رو ساخته شده است.که در بازسازی جدبد بنای زیگورات این راه به شکل پلکان نشان داده شده 
است.که کهن ترین زیگورات های ایران می باشد و در دوره چهارم در کنار معبد اصلی شهر سیلک بنا شده است.

در سال ۱۹۳۳ با پیدا شدن چند سفال زیبا در پاریس و شناخته شدن محل اکتشاف این ظروف در سیلک کاشان 
مشــاوره موزه ملی فرانســه بر آن شد تا در اکتبر همان ســال مجوز حفاری در این منطقه مهم را اخذ کند و هیئت 
فرانســوی به سرپرســتی پرفسور رومن گیرشمن مامور حفاری در ســیلک گردید.این هیئت باستان شناسی طی سه 
ســال )۱۹۳۳-۱۹۳۴-۱۹۳۷( تپه ها را مورد کاوش قرار دادند و بالفاصله در ســال ۱۹۳8 تحقیقات خود را در دو جلد 
تحت عنوان ســیلک کاشان به زبان فرانسوی در پاریس منتشر نموداند.بعد از گذشت ۷۰ سال از کاوش های انجام 
شده توسط هیئت فرانسوی طرح بازنگری به سرپرستی دکتر صادق ملک شهمیرزادی در طی سالهای ۱۳8۰تا ۱۳8۵ 

در دو تپه شمالی و جنوبی انجام گرفت که تحقیقات انجام شده در مسیر انتشار است.

تپه سیلک
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نتایج به دست آمده از کاوش ها بر روی تپه 
های سیلک تمدن ان را به شش دوره فرهنگی 

متمایز تقسیم می کند که عبارتند از:

دوره اول و دوم
این دوره مربوط به قدیمی ترین و یا اولین ساکنان 
تپه شــمالی اســت که حدود هفت هزارســال پیش 
شکل گرفته بود.بر اساس گزارش گیرشمن ساکنان 
اولیــه در کلبه های موقت که آنها را با نی و شــاخه 
می ساختند و روی ان را با گل می پوشاندند زندگی 
می کردند. ســپس خانه هــا را با دیــوار های چینه 
ای و در دوره دوم با خشــتهای ســاخته و شکل داده 
دست خویشــتن می ساختند. مردم ساکنمردم ساکن 
تپه های شــمالی ظروف ســفالی خود رااحتماال در 

گورهــای ابتــدای مــی پختنــد. در دوره دوم اول بر 
نقشهای هندسی سطوح ســفالها را با نقوش گیاهی 
وحیوانــی نیز تزیین می کردنــد. مردمان این دوره به 
شــکار کشاورزی وشــبانی می پرداختن و همچنین 
با یافتن رگهای طبیعی مس و ســتخراج انها را برای 
ســاختن زیــور االت کوچک بکار مــی بردند. مردم 
سیلک مردگان خود را بصورت جمع شده در حالی 
که ســطح بدن انها را با قشــر نازکی از محلول گل 
اخرا پوشش می دادن به همراه هدیه های به زیر کف 

منازل خود دفن می کردند

دوره سوم :
در حدود 6۱۰۰سال پیش ساکنان تپه های شمالی 
محل ســکونت خود را ترک کرده واحتماال عده ای 
از انهــا در فاصله حدود 6۰۰متــری جنوب تپه های 
شمالی ساکن شدن)تپه جنوبی نام دارد(.در این دوره 
خانه ها با خشــتهای مستطیل شکل ساخته می شد 
و فرهنــگ دفن مــردگان به صــورت دوره قبل بوده 
.در اواسط دوره ســوم مردم از چرخهای سفال گری 
سود می جوســتن و ســفالها کوره های مخصوص 
کــه حرارت انها قابل کنترل بود پخته می شــدو در 
تزیین انها عالوه بر نوقش قبلی از نقوش انسانی نیز 
استفاده می شد. تحقیقاهای گیاه شناسی نمایان گر 
ان اســت که کاشــان در این دوره دارای اب وهوای 
معتدل بوده است. در این دوره صنعت گران سیلک 
روش اســتخراج نقــره از ســنگ معــدن را فراگرفته 
و اشــیاء زینتــی و زیوراالت را از نقره می ســاختن . 
یکی از مهمترین پدیدهای فرهنگی اواخر دوره سوم 

استفاده از مهر های مسطح است .
سعید فیضی
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