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 بود؟ چه بزرگ کوروش دین

 )نویسنده سرپرست( 1خالقیان مجید

 شهرکی کوروش

 پارسا پوریا

 ۱۳۹۶آبان  ۱۰ روزرسانیبه مطابق با

 

 درباره اگونیگون نظرات و است بوده کوروش دین گرفته، قرار پژوهشگران بحث مورد همواره که مواردی از یکی

 مذهبی تسامح دارای بزرگ کوروش جمله از هخامنشی پادشاهان که است مسلم. است شده مطرح آن

 زا یکی کوروش رسدمی نظر به حال این با. گذاشتندمی احترام گوناگون اقوام باورهای به و بودند

 روزها این ماا. است بوده یکتا آفریننده و خالق عنوان به اهورامزدا پرستنده و داشته را ایرانی هایآیین

 تا رآنیمب نوشتار این در!! است بوده پرست بت کوروش که کنندمی بیان نگری سطحی با ایعده که بینیممی

 .مکنی بیان کوروش دین مورد در را دانانتاریخ از تن چند نظر و باشیم داشته منابع به اشاراتی

 

 سی و تحلیلربر

 وندخویشا که بزرگ داریوش جمله از بزرگ کوروش از پس هخامنشی پادشاهان هایکتیبه در که دانیممی

 مطرح یدهآفر را زمین و آسمان که بزرگ خدای عنوان به و شده داشته گرامی اهورامزدا است، بوده کوروش

 .شودمی

                                                            
 تهران دانشگاه تاریخ، ارشد کارشناسی آموخته دانش - ۱
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 برای را آنها و بردمی بهره داشتند، نام «مغان» که دینمردان از کوروش گزنفون، گزارش با مطابق

 با پژوهشگران از بسیاری ،(۱۴ بند ،5 بخش ،۴ دفتر گزنفون، نامه کوروش: ک.ن) خواندمی فرا دینی اعمال

 .دانندمی پیوند در مزدایی سنت با را کوروش دین آثار، دیگر همچنین و مطلب این به توجه

 او، هتوج مورد مهم موارد از و است بوده زرتشتی نیاکانش همانند کوروش که نویسدمی بویس مری

 یونانی نابعم از برخی همچنین و هستند زرتشتی آیین یادآور که کرد اشاره پاسارگاد هایآتشکده به توان می

 .(Boyce, 1988ک: .ن ،Dandamayev, 2011)اند شده قائل کوروش دربار در مغان برای توجهی قابل ارزش که

 مدارک نفقدا از گرچه است، رسیده چاپ به کمبریج ایران تاریخ در که خود مقاله در مالوان ماکس

 اصول و زرتشت هایآموزه با کوروش رفتار بین مشترک نقاط اما راند می سخن کوروش زرتشتی دین درباره

 (.۴۹۴ ص: ۱۳۸7 مالوان،) باشد پذیرفته تأثیر زرتشتی دین از دهد می احتمال و دارد نظر در را زرتشتی دین

 معتقد ماا داریم، اندکی آگاهی کوروش شخصی مذهبی عقاید از کندمی اشاره آنکه با هم دریایی تورج

 متون و عزرا بکتا مانند منابعی به توجه با وی. باشندمی وی ایرانی آداب دهنده نشان آشکارا شواهد که است

 :آوردمی چنین این پیشین، هایپژوهش به استناد با همچنین و اندگفته سخن کوروش درباره که بابلی

. رددا ارتباط مزدااهوره با که است دیدگاهی «بود شده خراب که آنچه هر کردن درست» مضمون»

 دروغ/نظمی بی نماینده مینو انگره که حالی در است، هستی جهان در نظم نماینده خردمند، خدای یا مزدااهوره

 دست پادشاه زا روشنی مزدایی/ایرانی نگرش به بخوانیم ایرانی ایدئولوژی چارچوب در را هامتن این اگر. است

 باز زمین به ار( اَرته: باستان فارسی در و اشه،: اوستا در) نظم مزدا،اهوره نماینده عنوان به که یابیممی

 (.2۳ ص: ۱۳۹۳ دریایی،) «گرداندمی

 هایسنت د،دار قرار آنجا در کوروش آرامگاه که پاسارگاد از مانده جا به آثار که است درحالی این

 کوروش مگاهآرا ورودی در نیلوفر گل نقش هایبازمانده سنگی، آتشکده چند جمله از دهد،می نشان را ایرانی

 زرتشتی دین وشکور اگر احتماال که دهدمی نشان ما به موارد این .(25 ص: همان) …و دارد پیوند میترا با که

 .است بوده -زرتشت از پیش ایرانی هایآیین از شاید- ایرانی آیین یک پیروی حداقل نداشته هم

 مورد کوروش و (ع) ذوالقرنین درباره وی دیدگاه که آزاد ابوالکالم موالنا که کنیممی اشاره اینجا در

 دین است، حمطر ذوالقرنین برای گزینه ترین محتمل عنوان به کوروش امروز و گرفت قرار تحقیق اهالی توجه

 معروف مبرپیغ زردشت که بود دینی پیرو کوروش که بود معتقد و دانستمی زرتشتی آیین با مرتبط را کوروش

 .نهاد بنا ایران

 ارزیابی در و شد تحوالتی خوش دست ساسانی دوران در زرتشتی آیین که کنیم فراموش نباید البته

. نیست ساسانی زرتشتی آیین کوروش، دین سنجش برای ما معیار که باشیم متوجه باید بزرگ، کوروش آیین

 احکام از برخی که است دلیل این به و داد رخ ساسانی دوران در هاییتحریف و هانوآوری رسدمی نظر به



 خِرَدگان پایگاه / ۱۳۹۶ آبان ۱۰/  بود؟ چه بزرگ کوروش دین

 

7 
 

 پیش ایران در را آنها خالف بر مواردی یا کنیمنمی مشاهده هخامنشی و اشکانی دوران در را ساسانی زرتشتی

 .(۱۳۹۴ تیر 2۶ ن.ک: خالقیان، بیشتر دانش )برای بینیممی ساسانیان از

 زمین و آسمان که باشدمی یکتا خالق یک به اشاره است توجه قابل هخامنشیان هایکتیبه در آنچه

 یطور به داشتند جدی اصرار موضوع این روی خود هایکتیبه در هخامنشیان. است آفریده را مردم و

 نزد در تایک خالق وجود به اعتقاد دهنده نشان که بینیممی را موارد این هخامنشی هایکتیبه اکثر در که

 ت:اس هخامنشیان

 که فرید،آ را مردم که آفرید، را آسمان آن که آفرید، را زمین این که است بزرگ خدای مزدااهوره»

 کوک(.لو ترجمه ،۱ بند، DNa شناسه با رستم نقش در بزرگ داریوش کتیبه) «…آفرید مردم برای را شادی

 

 ایرانی هایآیین مردوک، کوروش،

 به تواندمی موضوع این. است بوده ارتباط در( بابلی خدای) مردوک با کوروش دین که کنندمی ادعا برخی اما

 توجه جالب دارند ستیزانهایران رویکرد اکثرا که افرادی رفتار اما بماند باقی( سست هرچند) فرضیه یک عنوان

 رسدیم نظر به. دهندمی نسبت او به را نادرستی موارد و خوانندمی پرست بت را کوروش آنها! نمایدمی

 که دهدمی نشان فراوانی بسیار آثار و است نداشته وجود مردوک با ایرانیان و هخامنشیان بین آنچنانی ارتباط

 .است داشته ایرانی هایآیین با تنگاتنگی پیوند کوروش

 کوروش گرا آیا است؛ نداشته جایگاهی ایران در بابلی، ادیان که است این آیدمی نظر به که آنچیزی

 در آن از یریفراگ و توجه قابل اثر نباید پرستید می داشت، رواج بابل در که معیارهایی تمام با را مردوک

 باشد؟ مانده باقی دوره آن مردم و خویشان فرزندان،

 داشت دوجو هخامنشیان فرمانروایی دوران سراسر در گوناگون ادیان به احترام سیاست حال این با

 .گذاشتندمی احترام گوناگون ادیان به جانشینانش و بزرگ کوروش که طوری به

 آن در که شودمی استناد کوروش استوانه به معموال مردوک با بزرگ کوروش آیین ارتباط درباره

 .است شده نوشته بابلی هایسنت با که ایاستوانه همان. است گرفته قرار ستایش مورد مردوک

 آداب با را بابلی آیین و دین که است شایسته آیا اینکه اول دارد، وجود بحث چند و چندین اینجا در

 !دید؟ چشم یک به را همه و نمود مقایسه جاهلی عصر هایعرب مانند اقوامی رسوم و

 کاتبان توسط استوانه این که نیست تردیدی. داشت ویژه توجه بابلی هایسنت به باید بعد مرحله در

 بوده مردوک نامیم،می خدا اکنون ما که ایکلمه بابلیان زبان در. است یافته نگارش بابلی هایسنت با و بابلی

 بابلیان نوسط و بابلی سنت با که ایاستوانه در خدا عنوان به مردوک از که است طبیعی موضوع این و است

 توسط را کوروش استوانه نگارش که دارند وجود فرضیاتی است ذکر به الزم) شود یاد است، شده نگاشته
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 از گزارشی بابلیان که رودمی احتمال دیگر عبارت به. دانندمی کوروش بزرگداشت در و بابلی کاهنان

 که همانطور اند؛کرده تهیه خود هاینگرش و هاارزش به توجه با بزرگ کوروش سخنان و رفتار

 اما. اندکرده گزارش خود هاینگرش و هاارزش با را کوروش رفتار و سخنان خود منابع در یهودیان

 باشند(. نوشته را استوانه این بزرگ کوروش اطالع بدون بابلی کاهنان یا کاتبان مثال که نیست معنا بدان این

 یافته نگارش کوروش بزرگداشت در کاهنان توسط چه و کوروش دستور به چه استوانه این حال هر به

 ملل هایآیین به احترام و است بابلی هایسنت به نسبت کوروش تسامح دهنده نشان چیز هر از پیش باشد،

 هاواژه ینا و بابلی هایسنت از بابلی مخاطب برای مفاهیم رساندن برای که است طبیعی البته است؛ مغلوب

 .تدانس یکی جاهلی دوران هایعرب باورهای و رفتار با نباید هم را بابلی هایسنت. اندبرده بهره

 و زرگب داریوش دوران از مانده باقی اسناد در که شودمی جالب وقتی بابلی هایسنت این به توجه

!!! است تهگرف را «اهورامزدا» جای «بِل» است، شده تنظیم بابلی مخاطب برای و بابل خود در که سندی در

 کتیبه لیباب رونوشت یک از ایقطعه در اما است داریوش رهنمای اهورامزدا بیستون کتیبه در که دانیممی

 است، هآمد دست به دیده آسیب طور به و بود شده کنده سنگی یادمان یک بر و بابل خود در که بیستون،

 ِبل ،اصلی متن در اهورامزدا جای به برگزیده شاهی به را داریوش نیز همو که داریوش، رهنمای خدای

 وروشک رهنمای که همو یعنی کرد؛ خواهد برداشت را مردوک آن از بابلی خواننده که. است شده خوانده

 .(۹۴ ص: ۱۳۹۴ استالپر،) است داریوش رهنمای اکنون و بود نیز

 کوروش فتارر مثال برای. دارد وجود کوروش توسط ادیان سایر به احترام و مشابه رفتارهای آنکه جالب

 را اورشلیم هب یهودیان بازگشت اجاره بابل فتح از بعد بزرگ کوروش. است مشهور تاریخ در یهودیان با بزرگ

 ستایش را کوروش خود منابع در هم یهودیان. شدند یهودیان اوضاع به رسیدگی مسئول افرادی حتی و داد

 جانب از منجی یک کوروش یهودیان منابع از هاییبخش در حتی. اندکرده یاد نیکی به او از و اندکرده

 .است شده دانسته یهودیان بزرگ خدای یهوه

. است وروشک استوانه درونی اندیشه بررسی و متن مایه درون داشت، توجه آن به باید که دیگری نکته

 استوانه متن یم،کن نگاه متن مایه درون به کلی صورت به شویم، هاواژه درگیر نگری، ظاهر با آنکه جای به اگر

 متن این ویاگ. است شده بیان دیگر زبان هاینگرش و نمادها با اما باشدمی ایرانی هایاندیشه یادآور کامال

 جمله از متون دیگر در موضوع این. کندمی گزارش دیگر زبان با را ایرانی هایاندیشه اساس بر رفتار یک

 .گیردمی قرار توجه مورد هم یهودیان هایمتن

 :نویسدیم شایسته تحلیلی با و کوروش استوانه کنار در یهودی منابع بررسی با دریایی تورج دکتر

 در که رودانیمیان اسناد در که بینیم می را خدایان پرستشگاه بازسازی موضوع هم عزرا کتاب در»

 کوروش که تبلیغانی اهداف برای فقط نه اما است، اهمیت دارای دیدگاه این... شودمی دیده شد ارائه باال
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 آن به من که ایرانی کامال اندیشه یک دلیل به بلکه یابد، دست آن به متعددی هایسنت با توانستمی

 ارتباط مزدااهوره با که است دیدگاهی «بود شده خراب که آنچه هر کردن درست» مضمون. هستم معتقد

 نماینده مینو انگره که حالی در است، هستی جهان در نظم نماینده خردمند، خدای یا مزدااهوره. دارد

 روشنی مزدایی /ایرانی نگرش به بخوانیم ایرانی ایدئولوژی چارچوب در را هامتن این اگر. است دروغ/نظمیبی

 به را( اَرته: باستان فارسی در و اشه،: اوستا در) نظم مزدا،اهوره نماینده عنوان به که یابیممی دست پادشاه از

 دروغ، /نظمی بی نماینده( …و ئیدنبونه نبوکدنزار،) پیشین بیدادگر پادشاهان نتیجه در. گرداندمی باز زمین

 در گزارشی کوروش از و رسید، قدرت به بابل در کودتا با ئیدنبونه این، از گذشته. شدند مینوانگره یا اهریمن

 بسیار کوروش کارهای این. است شده داده نشان نظم بازگرداندن برای تالش در او آن در که است دست

 کوشش پادشاه آن در که است آمده یکم داریوش بیستون نوشته سنگ در که است چیزی آن به همانند

 مغ گئوماته یعنی غاصب، یک نشستن تخت به و کمبوجیه مرگ از پس که هایینظمیبی و هاآشوب کندمی

 .(2۴-2۳ صص: ۱۳۹۳ دریایی،) «دهد توضیح را بود آمده وجود به

 و آسمان و نزمی آفریننده عنوان به اهورامزدا از که هخامنشی پادشاهان سایر نزد در رفتار اینگونه

 ایرانی هاینگرش و ایرانی باورهای به توجه با احترام این رسدمی نظر به یعنی شود؛می دیده اند،کرده یاد مردم

 .کنیممی ذکر را مورد چند ادامه در. است گرفته می صورت

 

 مصر گشایش و کمبوجیه رفتار

 نشسپاهیا به او. کرد عمل پدرش همچون مصر فتح از پس هم کمبوجیه یعنی بزرگ کوروش جانشین

 احترام ها یمصر عقاید به کمبوجیه که است مشخص مانده جا به آثار از و نکنند غارت را شهر تا داد دستور

 کح بزرگ کاهن پسر به متعلق سر بدون مجسمه روی بر هیروگلیف خط به ایکتیبه مثال برای. گذاشت

 :است مطالب این حاوی که است شده

 کشورهای از بسیاری مردان او با آمد، مصر به هاکشور تمام شاه و بزرگ شاه کمبوجیه، که هنگامی»

 نیت الهه ابربر در و رفت سایس معبد به پادشاه سپس. یافت پادشاهی تمام به کشور این در او. بودند مختلف

 را کودکان دم،دا کاهنان به خوب هایزمین پادشاه، دستور به من و نامید بزرگ پزشک مرا او ...افتاد خاک به

 بزرگ هایرفتاریگ از را همه شاه، فرمان به و دادم انجام یتیمان و تنگدستان برای سودمند کارهای دارم، غذا

 (.۱۳۸۴ محمدپناه،) «رهانیدم

 در ینکها تصور. دارد آن به آشکاری شباهت و باشدمی کوروش استوانه یادآور کتیبه این محتوایات

 کامال بنابراین. آیدمی سخت بپذیرد را مصری هایآیین بعدی، پادشاه یکباره به کوروش از بعد نسل یک

 در آن اومتد و است بوده هخامنشی خاندان در جاافتاده رفتار یک ادیان، به احترام سیاست که است منطقی

 .سازد می تر روشن را موضوع این بعدی روزگار
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 مذاهب سایر پیروان به نسبت بزرگ داریوش رفتار

 خامنشیانه مادری زبان به صلیفم هایکتیبه که است این نمایدمی مهم داریوش زمان درباره که آنچه

 مزدااهورا آشکارا داریوش، باستان پارسی هایکتیبه در. شویممی آشنا آنها بومی آیین با بیشتر ما و یافت نگارش

 .است شده دانسته بزرگ خدای و شده ستایش

 رفتار مه باز که طوری به یافت، تداوم همچنان گوناگون ادیان به احترام سیاست حال این با اما

 بازسازی هب یهودیان از دیگری گروه هم باز داریوش زمان در. است کمبوجیه و کوروش رفتار یادآور داریوش

 جا به آثار در .(2۰ ص: ۱۳۹۱ بادامچی،) دارد آنها آیین به داریوش احترام از نشان این و پرداختند خود معابد

 .خوردمی چشم به بومی عقاید به احترام هم مصر از مانده

 پشت رد. است آشکار مصر در وی از مانده جا به هایکتیبه در مصر بومی ادیان به داریوش احترام

 رصق) رع خدای نقش کتیبه این باالی و دارد وجود مصری کتیبه یک دیار، آن در داریوش مشهور لوح

 دیده پاپیروس و لوتوس هایگل زدن گره آیین مراسم انجام حال در هپی خدایان نقش و( بالدار خورشید

 تریوشآن مصری های کتیبه در وی نام و شودمی خوانده فرعون مصری آثار در داریوش آنکه جالب. شودمی

 (.۹۰ ص: ۱۳۸۴ محمدپناه،) است شده ثبت

 بزرگ ریوشدا که است آشکار اما است بابل در کوروش رفتار یادآور کامال مصر در داریوش رفتار این

 هورامزداا آمده، دست به مصر در باستان پارسی به که هاییکتیبه در حتی و است پرستیدهمی را اهورامزدا

 .است شده ستایش

 یک بر و بابل خود در که بیستون، کتیبه بابلی رونوشت یک از ایقطعه در که شد اشاره این از پیش

 نیز موه که داریوش، رهنمای خدای است، آمده دست به دیده آسیب طور به و بود شده کنده سنگی یادمان

 آن از بابلی هخوانند که. است شده خوانده بِل اصلی، متن در اهورامزدا جای به برگزیده شاهی به را داریوش

 استالپر،) است داریوش رهنمای اکنون و بود نیز کوروش رهنمای که همو یعنی کرد؛ خواهد برداشت را مردوک

 .(۹۴ ص: ۱۳۹۴

 

 ایرانیان آیین و پرستی بت

 اشاره هم یدین عالمان از بسیاری و است نداشته رواج ایران در هیچگاه جاهلی، عرب پرستی بت کلی طور به

 .اند نبوده پرست بت هیچگاه ایرانیان که کنندمی

 غیرالهی و غیرموحد حکیم ما که اندکرده نقل اشراق شیخ از»: گویدمی آملی جوادی اهللآیت مثال برای

 و محل کمتر شما ایران، دورافتاده روستاهای از یکی است، سهرورد از اشراق شیخ این نداشتیم، ایران در
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 مشرک مردم توده اند،برخاسته بزرگان این سهرود مانند دهی از باشد، نداشته مفاخر که کنیدمی پیدا شهری

 گروهی داد، قرار مشرکان برابر در را مجوس حج، سوره ۱7 آیه .نداشتیم ایران در ملحد و پرستبت نبودند،

 (.۱۳۹۱ جماران،) «است دیگری حرف که شدند پیدا ثنوی نام به زمان آن در

 وردم آن به مربوط تندیس و مردوک که نداشت جایگاهی ایران در هم بابلی آداب و آیین همچنین

 ایران در وکمرد ستایش کوروش از بعد و کوروش از قبل که شرایط این وجود با. بگیرد قرار ایرانیان ستایش

 حالی رد این. باشد شده مردوک پرستشگر کوروش یکباره به که رسدمی نظر به بعید است، نداشته جایگاهی

 .رسدمی نظر به تر معقول بسیار که است دست در کوروش مزداپرستی از شواهدی که است

 تفاوتیم ادیان کدام هر و است گرفته قرار یهودیان و بابلیان ستایش مورد کوروش که موضوع این

 برای شت،دا گوناگون ادیان به نسبت بردباری نوعی ایرانی هایسنت مطابق کوروش که دهدمی نشان داشتند،

 .است گرفته قرار ستایش مورد یهودی و بابلی متون در اینچنین همین

 از نجیم یک حتی و شده ستایش بسیار یهودیان آثار در کوروش بابلی، منابع بر عالوه که دانیممی

 با اصرف آیا پس. است کرده رسیدگی هم یهودیان هایپرستشگاه به کوروش است شده دانسته خداوند طرف

 ؟!بدانیم یهودی باید را کوروش متون این به توجه

. کند یم پیدا خاصی اهمیت آنها منابع یهودیان، خاص عقاید به توجه با کوروش دین بحث در البته

 که چرا ستا توجه قابل آنها، منابع در کوروش ستایش و هستند مطرح معتقد یکتاپرستانی عنوان به یهودیان

 :نویسدمی یهودی متون به توجه با المیزان، تفسیر در طباطبایی عالمه

 دهش هدایت و پروردگار مسیح را مشرک مرد یک هرگز دارد خود مذهب به که تعصبی آن با یهود»

 (.۶۶۰ ص: ۱۳۶۳ طباطبایی،) «خواندنمی رب راعی و او تأیید به مؤید و او

 ایرانی هایآیین به توجه با کوروش البته که باشندمی کوروش یکتاپرستی دهنده نشان موارد این

 .هستیم آن شاهد بعدی دوران در که همانطور. است داشته را ادیان سایر به نسبت تسامح نوعی

 به خود هایکتیبه در داشتند، ادیان سایر به بردباری هخامنشیان آنکه با است ذکر به الزم

 یعنی. داشتند ایویژه اصرار( است آفریده را مردم و زمین و آسمان که خدایی) یکتا خالق وجود

 عنوان به بزرگ خدای گرفتند،می قرار ستایش مورد که ایزدان و معنوی های وجود همه میان در

 .است آنها یکتاپرستی بازگوکننده خود این که بود مطرح یکتا خالق

 که چرا داشت مثبتی نتایج بسیار دوران آن در هخامنشیان و کوروش مذهبی تسامح حال هر در

 ویران را معابد گاه و کردندمی افتخار معابد نابودی به هخامنشیان، و کوروش از پیش سالطین از بسیاری

 این در انسان هزاران و گیرد صورت هاییجنگ هاقرن تا شد باعث ملل ادیان به هاحرمتی بی این. کردندمی
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 چنین به حدودی تا خردمندی، و مذهبی تسامح با هخامنشیان و کوروش اما. شوند کشته خونین هایجنگ

 .(۱۳۹5 مهر 22 )ن.ک: شهرکی، دادند پایان هاییجنگ

 بزرگ یخدا گاهیو جا انیواژه خدا یبررس

ه اصطالح ک یهخامنش یهابهیاز استوانه کوروش بزرگ و کت یپارس یهابا توجه به ترجمه یوجود برخ نیبا ا

 .سوال ببرند ریکوروش بزرگ را ز یکتاپرستیهستند که  نیآمده است، به دنبال ا «انیخدا»

و  یباستان یهاها در زباناز مفهوم واژه یاست که بدون آگاه نیآنها ا دگاهید یمهم و اساساشکال 

وقات مترجم هم ا)که البته اکثر  یامروز یهاصرفا با توجه به ترجمه یمردمان باستان یبدون شناخت از باورها

کار  یپژوه خی. تارکنندیم یریگ جهیها نتبا توجه به برداشت خودشان از ترجمه دی( و آن هم شاشودیذکر نم

 دارد. ترقیبه مطالعه دق ازیو ن ستین یاساده

م معادل روزها در نزد عموم مرد نیکه ا« خدا»واژه  یروشن تر شدن بحث به جا یبرا دیبده اجازه

ه در نزد مردم ک یباستان واژه خدا مفهموم کنون رانی. در امیاستفاده کن یمعنو یاست از واژه وجودها« اهلل»

 ما دارد را نداشته است. یکنون

 یبررس از دو جنبه قابل انیباستان: بگ( در دوران هخامنش ی)به پارس یمعنو یاشاره به وجودها

 هگایدر جا یمعنو یوجودهاهم  یاما گاه بزرگ بوده است یمنظور همان خدا دیبدون ترد یگاهاست. 

رچند معادل ه رنددا یمیابراه انیها در ادشباهت به فرشته یزرتشت نییدر آ زدانی. اگرفتندیقرار م زدانیا

مانطور ه. به هر حال ردیگیشباهت مورد توجه قرار م نیروشن شدن بحث ا یو برا ستین قیچندان دق یساز

 میاز تعال رسانندیمدد م یو مددکاران آسمان ارانیرا  نندهیآفر یاهورامزدا نکهیا سدینویم سیبو یکه مر

 (.۱۹۹-۱۹۸: صص ۱۳77 س،ی)ن.ک: بو کندیم یرویزرتشت پ

ر د یمعنو یاز وجودها یداشته است. برخ یطیشرا نیاقوام هم چن ریسا یمعنو یوجودها شیستا

ر استوانه د میدان یبزرگ را داشته است. م یخدا گاهیمانند مردوک جا یقرار داشتند و برخ زدانیا گاهیجا

در  یدسن وشیربزرگ قرار دارد و همانطور که ذکر شد در زمان دا یخدا گاهیکوروش بزرگ، مردوک در جا

 .(۹۴: ص ۱۳۹۴)استالپر، دست است که مردوک معادل اهورامزدا است 

رگ بوده بز یو خدا «یوجود معنو» کیکه مردوک در واقع  میابی یدر م یرودان انیمتون م یبررس با

 صرفا نماد آن بوده است. سیاست و تند

مختلف  یهابزرگ را با نام یخدا انیکرد که در دوران هخامنش توانیبرداشت م نطوریواقع ا در

 انیدر م گرید یشناختند و جا یم« اهورامزدا»بزرگ را با نام  یکه خدا انیرانیا انیجا در م کیاند. خوانده

زرگ و ب وشیارزمان د در)مردوک( بهره برده است. هم در زمان کوروش بزرگ و هم « بل»که از  هایبابل

 اتفاق رخ داده است. نیا نانشیجانش
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و  کنندیاستفاده م «انیخدا»اصطالح  ای« خدا»از واژه  یمتون باستان یهااوقات در ترجمه یگاه

از واژه  ارشایخشا افتهینو  بهی. مثال در ترجمه کتدهندیاز ظاهر نگرها آن را به شرک ربط م یمتأسفانه برخ

ه چندان هم کرده بودند ک جمهرا به خدا تر« بَگ»باستان واژه  یاستفاده شد که در واقع در پارس انیخدا

 بهیر کتداشاره دارد.  «یمعنو یوجودها»است و به « سرور و بزرگ»به معنا « بگ». چرا که ستینادرست ن

 ارشایخشا یتکتاپرسینده کن انیب یبزرگ تر از همه بگ هاست که به عبارت یاهورامزدا بگ دیگو یم ارشایخشا

 داده شد.. حیتوض نیاز ا شیکه پ زدانیا گاهیدر جا گرید یاست و قرار گرفتن بگ ها

 

 کوروش دفن نحوه و پاسارگاد

 عقاید فبرخال که شوندمی مدعی و گیرندمی ایراد آرامگاهش در کوروش پیکر گرفتن قرار نحوه به بسیاری

 که ستا شده مطرح فرضیه چند آرامگاهش در کوروش پیکر گیری قرار نحوه درباره هرچند. است زرتشتیان

 وجود آیا. نیمک تعریف زرتشتیان عقاید از را خود چارچوب باید هرچیز از پیش ولی پردازیممی آن به ادامه در

 به وروشک و هخامنشی عصر زرتشتیان احکام از تا است کافی داریم، دست در امروز که زرتشتی فقهی منابع

 باید زرگ،ب کوروش آیین ارزیابی در که شد اشاره هم این از پیش! کنیم؟ پیدا آشنایی دقیق و کامل صورت

 گوناگون عمناب به توجه با. نیست ساسانی زرتشتی آیین کوروش، دین سنجش برای ما معیار که باشیم متوجه

 ایرانیان از بسیاری گفت توانمی باستان، ایران از مانده جا به آثار و یونانی منابع هخامنشی، هایکتیبه جمله از

 آیین در حوالتیت مرور به ولی. دانستندمی ایرانی باستانی پیامبر زرتشت، پیروی را خود و اندبوده مزداپرست

 بزرگی والتتح ساسانی دوران در اما. گرفت شکل ایرانیان میان در گوناگونی دینی هایسنت و داد رخ زرتشت

 .(۱۳۹۴ تیر 2۶ )ن.ک: خالقیان، است مشهور ساسانی زرتشتی به که داد رخ زرتشتی آیین در

 قرار دخمه در و شده دفن هخامنشی زمان در شخصی پیکر اگر که شود تأکید تا شد ذکر موارد این

 اقوام و رتشیانز عصر آن احکام دارد احتمال که چرا نیست، او بودن زرتشتی غیر بر دلیلی لزوماً است، نگرفته

 جا به کتیبه آنها از و اندشده دفن هخامنشی پادشاهان از بسیاری دانیممی. باشد بوده متفاوت ایرانی گوناگون

 .هستند زرگب کوروش خویشاوندان از آنها اتفاقا کنند؛می معرفی اهورامزدا پرستشگر را خود که است مانده

 نابعم در متفاوتی هایسنت با هخامنشی دوره ایرانیان رسوم و آداب در مردگان تشریفات درباره

 توسط ردهم کالبد که گویدمی اطمینان با هامغ تشریفات درباره صرفاً هرودوت تاریخ در. کنیممی برخورد

 قبایل از یکی فقط را هامغ هرودوت اما( ۱۴۰ بند ،۱ کتاب هرودوت، تاریخ) شدندمی دریده هاسگ یا پرندگان

 احتماال و اندشده دفن هم هخامنشی پادشاهان که دانیممی طرفی از(. ۱۰۱ بند ،۱ کتاب: همان) داندمی مادی

 .است داشته هاییتفاوت مادها و هاپارس تشریفات
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 در لیمح رسم یک ابتدا در دخمه رسم رسد،می نظر به بگذاریم هم کنار را موارد این که هنگامی

( قرن چند از پس شاید) بعدها. است بوده ایرانی اقوام از دیگر برخی شاید و( مغان) مادها قبایل از یکی میان

 .بودند آن کردن فراگیر دنبال به گرفتند، بیشتری قدرت طیف این که وقتی احتماال

 تقیممس که چرا است توجه جالب شودمی گفته کوروش جانبی پیکر تشریفات درباره منابع در آنچه

 مراسم و اتتشریف دیگر مهم نکته. دارد اشاره( است زرتشتی روحانی یا مغ منظور احتماال) زرتشت حضور به

 کباتانا در ابتدا کوروش است، آمده فیثاغورث نامهسیاحت در که مواردی به توجه با. است مخصوص مذهبی

 در. وردندآ پاسارگاد به و گذاشتند تابوت در را پیکرش وی، داشتگرامی برای سپس بود، شده دفن خاک در و

 نامهوصیت به هگفت این در! است گرفته قرار کمبوجیه آثار از بنایی در مغان تشریفات با کوروش تابوت نهایت

 کرشپی که است کرده وصیت کوروش آن در و کرده نقل را آن گزنفون که شودمی اشاره هم کوروش مشهور

 فیثاغورث نامهسیاحت نوشته به توجه با ،(25 بند ،7 بخش ،۸ دفتر گزنفون، نامه کوروش) بسپرند خاک به را

 پاسارگاد به ار او بعدها و اندکرده دفن اکباتان خاک در را او و شده انجام ابتدا در کوروش وصیت حقیقت در

 (.۱۳۹۴ حماسی، :ن.ک) اند برده

 عدب فیثاغوث نامهسیاحت نوشتن تاریخ احتماال و دارد وجود تردید و شک گفته، این اصالت در

 .کرد عمل محتاطانه باید آن تاریخی پذیرش در بنابراین است، ایران به اسکندر حمله از

 کدام هیچ که شده گفته دیدگاه چند آرامگاهش در کوروش پیکر گیری قرار محل درباره حال هر به

 برای گوناگونی هایسنت احتماال که چرا باشند، او مزداپرستی و زرتشتی آیین مخالف توانندنمی لزوماً

 آرامگاهش در هاپارس سنت به توجه با یا است ممکن کوروش. است داشته وجود مزداپرست ایرانیان خاکسپاری

 مادرش و پارسی کوروش پدر که دانیممی بودند؛ مادها از بخشی که مغان سنت به توجه با یا و باشد گرفته قرار

 .است بوده مادی

 .پردازیممی آنها اجمالی بررسی به و کنیممی اشاره مورد چند به اینجا در

 

 :آرامگاه باالی و تابوت در پیکر

 از زمیلوا. است داشته قرار تابوتی در و آرامگاه باالی بخش در کوروش پیکر که گویدمی نظر یک

 رفته اجتار به ناشناس اشخاصی توسط اسکندر حمله از پس که بودند گذاشته او تابوت کنار در هم کوروش

 .است مغان سنت همان یادآور که کنیممی مشاهده را خاک با پیکر تماس عدم شیوه، این در. است

 اریستوبولوس،. است شده نقل اسکندر با مرتبط منابع در کوروش، آرامگاه باالی قسمت در تابوت وجود

 ثبت آناباسیس کتاب در آریان توسط و کرده نقل را مواردی کوروش آرامگاه درباره اسکندر همراهان از یکی

 تشکیل مربع شکل به هاییسنگ را آرامگاه پایینی هایبخش که شودمی اشاره منبع این در. است شده

 است بوده طالیی تابوتی محفظه، آن داخل در. است داشته قرار ای محفظه آرامگاه باالی در و دادندمی
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. بودند گذاشته تابوت کنار در طالیی هاییپایه با نیمکت یک و است داشته قرار آن در کوروش پیکر که

 اینکته. داشتند وجود محفظه در میز یک همچنین و گوناگون هایلباس دار،آستین شنل یک مانند دیگر موارد

 نگهداری آرامگاه از که است بوده کوروش آرامگاه فضای در روحانیان برای محل یک وجود است جالب که

 .(Arrian, 29.1-11) کردندمی

 به توجه با کوروش رسدمی نظر به داشته، قرار بنا این در ترتیب این به کوروش ابتدا از بپذیریم اگر

 وارد مه زرتشیان فقهی متون در بعدها که تشریفاتی همان. است گرفته قرار آرامگاهش در مغان تشریفات

 .شد

 :آرامگاه بدنه در پیکر

 پیکر ماست عدم سنت یادآور هم باز که است گرفته قرار آرامگاه بدنه در پیکر که گویدمی دیگر نظر

 جدا زمین طحس از سنگی پلکانی وسیله به آرامگاه است، آشکار آرامگاه شکل از که همانگونه. باشدمی خاک با

 .است شده

 

 :خاک در پیکر دفن

 دفن. اندکردهمی دفن را خود مردگان هخامنشی عصر در ایرانیان که دارد وجود فراوانی هاییافته

 در زیادی هایاشاره اما! بدانند زرتشتی آیین خالف را هخامنشیان آیین که است واداشته را برخی مردگان

 داشته توجهی قابل جایگاه زرتشت آیین که دهدمی نشان یونانی منابع همچنین و هخامنشی هاینبشته سنگ

 .اندداشته آن به آشکاری گرایش پادشاهان و

 مادها لقبای از یکی میان در محلی رسم یک ابتدا در دخمه رسم احتماال که شد اشاره این از پیش

 نیست بعید هیچ البته. بودند آن کردن فراگیر دنبال به( قرن چند از پس شاید) بعدها و است بوده( مغان)

 گفته در که باشد گرفته قرار آرامگاهش در رسم این به توجه با است، بوده مادی یک مادرش که کوروش

 .آیدمی نظر به تشریفاتی چنین اند،کرده دیدن کوروش آرامگاه از که اسکندر همزمان یونانی مورخان

 فند گواه همه که آمده دست به کشور سراسر از زیادی گورهای هخامنشیان زمان از حال این با

 این. کنند دفن خانه کف را مردگان که بود معمول ایران شاهنشاهی از زیادی هایبخش در. است مردگان

 دیوارها هحاشی در را، ها خانه این گلین کف. بود جاری هم فلسطین در و سوریه در النهرین، بین در رسم

 را اتاق فک حیاط، کف جای به تر محکم و تر اشرافی هایخانه در. دادندمی قرار آن در را مرده و کندندمی

 که ودب این تر تجملی نوع. بود ها آن کردن خاک و کفن در مرده پیچیدن تدفین ساده شیوه. شکافتندمی

 کندوهای از کار این برای ظاهراً. گذاردندمی گودالی در سپس و دادندمی جای آذوقه ذخیره گلی در را مرده

 های خمره و لگن و تشت از خردسال کودکان برای. است شدهمی استفاده هم شکسته هم گاهی و پریده لب

 (.۱۶7-۱۶5 صص: ۱۳۸۸ گیرشمن،) شدمی استفاده گلی
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 آنکه جالب و است هخامنشی سلسله شاهنشاهان با مرتبط هخامنشی هایمرده دفن ترین مشهور

 با را هاکتیبه این که هنگامی. کنندمی معرفی اهورامزدا پرستشگر را خود که مانده جا به آنها از هاییکتیبه

 پادشاهان که آیدمی نظر به - است آمده آشکار صورت به زرتشت نام یونانی منابع در که - بسنجیم یونانی منابع

 .اندبوده زرتشتی هخامنشی

 امهن کوروش مانند منابع از برخی که است شده دفن ابتدا در بزرگ کوروش که کنیم فرض اگر پس

 منافاتی (25 بند ،7 بخش ،۸ دفتر گزنفون، نامه کوروش) کنندمی اشاره آن به کوروش وصیت در هم گزنفون

 که خامنشیه زمان در ایرانی گوناگون اقوام احکام در رسدمی نظر به که چرا نداشته عصر آن مزداپرستی با

 .است رتبطم هخامنشیان از پس دوران به دخمه رسم شدن فراگیر و نبوده منعی چنین بودند، زرتشتی اتفاقا

 

 پایانی سخن

 کتاپرستی فردی رفتارش و منش به توجه با کوروش که آیدمی دست به موضوع این موجود، شواهد مجموعه از

 نداشته یخاص جایگاه ایرانیان میان در مردوک پرستش. است بوده زرتشتی آیین پیرو فراوان احتمال به و

 تسامح رایدا بزرگ کوروش حال این با. نمایدمی بعید بسیار مردوک با کوروش دینی باورهای ارتباط و است

 دیگر. گذاشت نیفراوا احترام هم یهودیان دین به کمااینکه است گذاشتهمی احترام دیگر ادیان به و بوده دینی

 اسالم از پس دوره تا حتی ایرانی فرهنگ در تسامح این و بودند دینی تسامح دارای هم هخامنشی پادشاهان

 .است داشته وجود ایرانیان میان در

! است دهبو یهودی یهودیان، دین به احترام دلیل به کوروش که شودمی گفته برخی طرف از هاییگفته

 آیا است؟ آمدهمی حساب به گناه زمان آن در بودن یهودی آیا باشد درست آنها گفته که کنیم فرض هم اگر

 به توجه با الح هر به اند؟ بوده یهودی آیین پیرو عصر آن در که گرفت خرده هم دانیال حضرت امثال از باید

 بابلیان، یینآ به احترام جمله از هخامنشیان، زمان در گوناگون ادیان به احترام گوناگون، مدارک و شواهد

 .است نبوده یهودی کوروش و است بوده هخامنشیان عصر هایسیاست از... و مصریان یهودیان،

 تاس مطرح مجید قرآن در (ع) ذوالقرنین حضرت برای گزینه ترینمحتمل عنوان به بزرگ کوروش

 یکتاپرست ردیف شده، یاد او از آسمانی کتب در که شخصیتی چنین دینی، عالمان از بسیاری تأیید به بنابراین

 .است بوده الهی ادیان پیرو و

 با اما م،داری اطمینان تقریبا هخامنشی پادشاهان دیگر و بزرگ کوروش دینی تسامح درباره آنکه با

 برد،پی شکورو شخص رایج رسوم و آداب دقیق جزئیات و باورها به صددرصد تواننمی هاداده فقدان به توجه

 ایرانی هایآیین از یکی کوروش احتماالً اما دارد، وجود تاریخی اشخاص دیگر برای شرایطی چنین کمااینکه

 .است بوده اهورامزدا پرستنده و داشته را
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