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 بزرگ کوروش مرگ
 دهقان اشکان

 ۱۳۹۶ شهریور ۱۸ رسانی روزبه با مطابق

  

سال مرگ کوروش  رودان،انیم یو اسناد و مدارک گوناگون از منطقه باستان یشدن آثار باستان دایپس از پ

 الدیاز م شیپ ۵۳۰سال  نزدیک بهپادشاه بزرگ  نیا میدانیکه م یبزرگ بر ما آشکار شده است. به طور

را  یدار فان دشخو یکه کوروش در قلمرو روداحتمال میدرگذشته است. البته با توجه به آرامگاه کوروش، 

 .باشدوداع گفته 

هم  یو گاه شودیروزها در محافل گوناگون به آن اشاره م نیکه ا یحال از موارد نیا با

 از مرگ یگوناگون اتیمرگ کوروش بزرگ است. گرچه روا یمسئله چگونگ شود،یاز آن م ییهااستفادهسوء

ه ک توان گفتمی یشناختو شواهد باستان یخیمنابع تار یبررسبا آمده است اما  یخیکوروش در منابع تار

ه سوال داد ک نیپاسخ ا نیقیبه  توانینم یرا وداع گفته است؛ ول یخودش دار فان یروکوروش بزرگ در قلم

 در جنگ زخم برداشته است؟!  ایبوده است و  یعیمرگ کوروش به صورت طب ایآ

که آشکارا  گویندمیدرباره مرگ کوروش که ریشه در گفته هرودوت دارد، هم  یاداستان افسانه کی

از آن سوءاستفاده  یروزها برخ نیکه ا مینیبیاست و متأسفانه م یخیو تار یشناختخالف شواهد باستان

 پردازیم.و در این نوشتار به صورت مفصل به بررسی آن می کنندیم

 شکورو کریکه بدون شک پ دهدیمانده است، نشان م یتا به امروز باق یآرامگاه کوروش که حت وجود

 .(۱۳۹۶؛ شهرکی، ۱۳۹۶ خالقیان،ن.ک: ) آمده است شیبه داخل قلمرو بزرگ

 

 درگذشت کوروش بزرگ زمان

امرداد  ۲۲آگوست ) ۳۱تا  ۱۲ یروزها نیاز بابل آشکار شد که کوروش بزرگ، ب یشدن دو لوح گل دایاز پ پس

روزمره مردم بابل است.  یالواح مربوط به زندگ نیرفته است. ا ایاز دن الدیاز م شیپ ۵۳۰( سال وریشهر ۱۰تا 



 خِرَدگان پایگاه /۱۳۹۶ شهریور ۱۸/ مرگ کوروش بزرگ

 
 

۳ 

 

 یرگیبر بابل در آن ثبت شده است. د کوروش ییسال فرامانروا نیامرداد است و نهم ۲۲ یها برالوح نیاز ا یکی

 تس،نی)ن.ک: هآن ثبت شده است  یبر رو هیکمبوج ییکه سال آغاز فرمانروا باشدیم وریشهر ۱۰هم مربوط به 

پیش از میالد از دنیا رفته  ۵۳۰توان گفت که کوروش نزدیک به حوالی سال از این روی می .(۸۷: ص ۱۳۸۷

 است.

 

 مرگ کوروش بزرگ یچگونگ یبررس

اندرز  یاند و حتسخن گفته یکوروش در دوران سالخوردگ یعیاز مورخان مانند گزنفون از مرگ طب یبرخ

 اس،یمانند کتز گریمورخان د ی. برخ(۷، بخش ۸)گزنفون، دفتر هم از او نقل کرده است  یمشهور اریبس یانیپا

، ۶کتاب  اس،ی)کتزو اندرز، درگذشته است  تیاند که کوروش در جنگ زخم برداشته و پس از وصنوشته

 .(۶و  ۵و  ۱ ی، بندها۸؛ کتاب ۴و  ۲ یبندها

 یعیاست، به صورت مفصل درباره مرگ طب نامهکوروشمشهور به  رانیکه در ا یدر کتاب گزنفون

کوروش به فرزندان و  یو اندرزها تیوص انیپس از ب یونانیمورخ  نی. ادیگویسخن م یکوروش در سالخوردگ

 نوشته است: نینچنیدوستانش ا

ها پوشاند و درگذشت آنان را داد و سپس چهره با دست شیخو یهاسخنان دست نیو با ا …

 (.۲۸، بند ۷ ، بخش۸)گزنفون، دفتر 

 

 ۲۰خالقیان،ن.ک: )دارد  یرانیا یهادر داستان خسرویبه مرگ ک یآشکار یهاگزنفون شباهت گفتار

 .(۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۳ خالقیان،؛ ۱۳۹۴مرداد ا

( زخم برداشته است که Derbikes) هاکسیدارد که کوروش پس از نبرد با درب دهیعق اسیکتز اما

 منجر به مرگ او شده است:

 ...ران او زد  یبه باال نیبا زوب یهند یجنگ جو کیفرو افتاد و  نیاز اسب به زم کوروش

او را  کانشیدر همان وقت نزد یکوروش را پس از آن زخم بکشند ول توانستندمی واقع در

 پسرش دو و ... هاکسدربی پادشاه ...زنده از معرکه به در برده و به اردوگاه خود رساندند 

 پسرش مرگ، هنگام در کوروش ...درآمد ریبه تسخ زیآنان ن کشور. دندرسی هالکت به

 یآرزو سازند شهیرا پ کیکه کردار ن یکسان برای کوروش ...دیبرگز یرا به پادشاه هکمبوجی

ز سه رو ا،یدستورها و وصا نای از پس ...کرد نیزشت دارند نفر یسعادت و به آنان که رفتار

 .(۳۹-۳۷ص : ۱۳۸۰ اس،ی)کتزشدن، درگذشت  یبعد از زخم

 

 .است نوشته( Dahae) داهه قبیله با جنگ نتیجه در را کوروش مرگ( Berossus) بروس روایت در
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که  میکنیاشاره م نجایاما در ا میدهیم حیتوض شتریهرودوت ب یاافسانه تیادامه درباره روا در

 ها نوشته است.جنگ با ماساگت جهیهرودوت مرگ کوروش را در نت

ابع صرفا به من دیکه نبا دهدیمتناقض منابع درباره مرگ کوروش نشان م یگفتار متفاوت و گاه نیا

بود.  هافتیاز مرگ کوروش نشر  یگوناگون اتیدر زمان باستان هم روا یحت ایچرا که گو میکن هیتک یخیتار

را  هاعهیمورخان شادرباره مرگ کوروش وجود داشته است و  ییهاعهیکه در همان زمان شا ستین دیبع چیه

 اند.اند و دستور به ثبت آن دادهدهیرا پسند یتیکه صاحب قدرت بودند روا یاز کسان یبرخ ایاند و دهیشن

از جمله وجود آرامگاه کوروش  م؛یداشته باش یشناختبه شواهد باستان ینگاه جد کی دیرو با نیا از

 یبایمورد ارزبزرگ را با توجه به وجود آرامگاه کوروش  یخیتار اتیبهتر است روا نیبزرگ در پاسارگاد. همچن

  .میقرار ده

ا در ی ؟!بوده است یعیمرگ کوروش به صورت طب ایداد که آ ها راپرسش نیپاسخ ا نیقیبه  توانینم

 است و سپس در قلمروی خود از دنیا رفته است؟!  در جنگ زخم برداشته ای؟! جنگ کشته شده است

خود پس  یخود بازگشته و در قلمرو یکوروش پس از آنکه در جنگ مجروح شد، زنده به قلمرو دیشا

  درگذشته است. شان،یو خو کانیاز اندرز به نزد

ساخت آن صورت گرفته  یبرا یخاص یزیبرنامه ر رسدیتوجه به وجود آرامگاه کوروش که به نظر م با

ا گرنفون ب یهاقابل تأمل است. شباهت نوشته ،یگزنفون درباره مرگ کوروش بزرگ در سالمند تیبود، روا

 .کندیتر متوجه الببه کوروش بزرگ، موضوع را ج خسرویشباهت ک نیو همچن خسرویدرباره ک یرانیا اتیروا

 .(۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۳، خالقیانبرای دانش بیشتر ن.ک: )

زنفون روایاتی هم وجود دارند که خالف کشته شدن کوروش بزرگ این درحالی است که عالوه بر گ

ترابون، اس) داندمی مندانه پیروز کامال سکاها با را بزرگ کوروش جنگ استرابونبر اثر جنگ است به طوری که 

 .(۳۳ص :۱۳۸۱

جدی صورت گیرد. آیا  هایدرباره حضور شخص کوروش بزرگ در جنگ های پایانی هم باید بررسی

که  نمایداین منطقی است کوروش که دو پسر رشید و جنگاور همچون بردیا و کمبوجیه را داشته و چنین می

ساله بوده به جنگ برود؟ به طور معمول شاهان در مواقع پیری و فرسودگی  ۷۰خودش در آن زمان پیر مردی 

 .(۱۳۲-۱۳۱: صص ۱۳۸۹)ن.ک: وکیلی، د بروند فرستادند تا خوپسران خویش را به جنگ با دشمنان می

پیکر کوروش بزرگ به پاسارگاد رسیده  گوید،در هر حال تردیدی نیست برخالف آنچه هرودوت می

 است.

 

 ها(هرودوت )جنگ کوروش با ملکه ماساگت تیروا یبررس

 از شی. پباشدیها ماز جنگ او با ماساگت یرا درباره مرگ کوروش نقل کرده است که حاک یداستان هرودوت

مرگ کوروش  یدرباره چگونگخود هرودوت آشکارا نوشته است که  یکه حت میاشاره کن دیبا زیهر چ
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 دینمایخودش درخور اعتماد م یه برایاز بق شیرا که نقل کرده، ب یتی، اما روااست دهیشن یگوناگون اتیروا

داستان  نیا خودش لیبر اساس تماخود هرودوت اعتراف کرده که  یعبارتبه (. ۲۱۴، بند ۱)هرودوت، کتاب 

 طور به .ستیهمخوان ن یخیدارد و با شواهد تار یادیز یاافسانه یهاکه جنبه یکرده است! داستان تیرا روا

 شرح است: نیداستان بد نیخالصه ا

فرمان خود  ری( را زTomyris) سیریتوم یعنیها ملکه ماساگت یقصد داشت قلرو کوروش

 یو حت رفتیتقاضا را نپذ نی. ملکه مزبور اکرددرخواست ازدواج  از اورو  نیاز ا اورد،یدر ب

 انیسپاه تیداد، کوروش کشور او را به محاصره در آورد. در نها یبه و یزیآم ریپاسخ تحق

 کشته شد. سیریآمدند و کوروش به دست توم رد یاز پا رانیا

که به جسد  یدستور داد سر کوروش را به درون مشک خون فرو ببرند و در حال سیریتوم

 خون از بودم داده وعده تو به که همانطور... »کلمات را بر زبان راند:  نیا کردیاهانت م

 (.۲۱۴-۲۰۵، بند ۱)ن.ک: هرودوت، کتاب  «کنمیم رابتسی

 

 رتیاهرودوت از همه افسانه تیکه از مرگ کوروش نقل کرده اند، روا یاتیروا انیاست که در م مشخص

های هرودوت پیرامون مرگ کوروش بزرگ را دارای سراییجزئیات داستان پژوهشگران بسیاری از .باشدیم

 کنیم.. در اینجا به گفته چند تن از پژوهشگران اشاره میدانندصحت تاریخی نمی

 :سدینویم شهبازی ورشاپ علیرضا پروفسور شادروان

 ص :۱۳۴۹ ،ی)شهباز استگمان افسانه  یب سیریبه دست توم (کوروش)سر او  افتادن

۳۷۱). 

 

 :سدینویمرگ کوروش م تیدر مورد روا «یبهرام فره وش»دکتر 

است  زیافسانه آم از آنان یدر مورد مرگ کوروش وجود دارد که برخ یمختلف یها تیروا

 .(۷۴ص :۱۳۷۹ ،ی)فره وش آورده است که هرودوت یتیمانند روا

 

 :۱۳۸۷ ،ی)رجب مرگ کوروش بزرگ رامونیپ اتیبودن روا زیبر افسانه آم دیبا تاک «یرجب زیپرو»دکتر 

 :سدینویمرگ کوروش م رامونیهرودوت پ یهادر مورد ادعا( ۱۵۶-۱۵۱ص ص

 ندتواینم یواقع خی، با تارکه دارد یآورد، با بافت یکه هرودوت م یاکه افسانه داستیپ

داستان  نی. اابدیب خیاز تار یدرخور بخش یموضوع تواندیمورخ نم یوحت هماهنگ باشد

 (.۱۵۴ ص :۱۳۸۷ ،ی)رجب کنندیم یکهن را بررس یهاکه افسانه دیآیم یبه کار آنان شتریب
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ده هایی را گزینش نکرافسانه رباره کوروش بزرگ و پارسیان چنینالزم به ذکر است که هرودوت تنها د

سرایی همراه است. هرودوت نوشته است که های هرودوت درباره اقوام و ملل گوناگون با افسانهاست و نوشته

 بند ،۳ کتاب هرودوت،) است تیره پوستشان مانند بلکه نیست سپید آدمیان بقیه مانند هاهندی نطفه آب

 ادرارشود به طوری که می نویسد های آشکاری دیده می!!! همچنین در روایات او درباره مصر هم افسانه(۱۰۱

ان، هم) داد شفا را مصر پادشاه نابینای چشم بود، نشده همبستر دیگری مرد با شوهرش با جز هرگز که زنی

افسانه  صرفامرگ کوروش بزرگ،  طبیعتا این روایات هرودوت هم مانند روایت او درباره .(۱۱۱ بند ،۲ کتاب

 هستند.

 :سدینویمباره روایت هرودوت درباره مرگ کوروش بزرگ در یلیوک نیدکتر شرو

... کرده است تیقصه را روا نیتریلیو تخ نیزتریآم طبق معمول، رنگ هرودوت،

ر شدن س دهیکوروش، کشته شدن اسپارگاپس، بر یمبتکرانه نِیمانند کم ییهاداستان

 ترشیهم ب نیبه ا هیشب یبرجسته با هم و موارد یهاتیشخص یگفتگوها یکوروش، محتوا

 :۱۳۸۹ ،یلی)وک ...یخیتار ییهاتیتا واقع تندهرودوت هس یمحصول هنر قصه پرداز

 .(۱۳۰-۱۲۸ص ص

 

وت هرودیبایم که روایت با تحلیل همین روایت هرودوت و سنجش آن با روایات قبلی و بعدی او در می

 دارد. ضتا چه میزان تناق

ده تر پیروز شبر اساس گفته هرودوت کوروش در نبردهای بسیار بزرگاست که  از جمله تناقضات این

اقدامی انجام  ،کوروششکست اما در این نبرد شکست خورده است! اما چطور امکان دارد کمبوجیه پس از  بود

ها شکست خورد و حتی پیکرش در نزد وروش از ماساگتنداده باشد؟! آن طور که هرودوت نوشته است، ک

ها و هیچ اقدامی در برابر ماساگت رفتها ماند اما کمبوجیه با خیال راحت به سراغ فتح مصر ملکه ماساگت

 این یک تناقض آشکار است. د!!اانجام ند

دارد.  یخوب لیه تحلبار نیکرده است، در ا ادی یکیدوره قاجار که از کوروش به ن وانساالرانیاز د یکی

 :است نوشته سالور حسینقلی میرزا

او که  دیرش یقشون رزم آزموده جنگ ای]=کوروش[  روسیمثل س یسردار کیاست  محال

تصرف و تملک در آورده بود از قشون ملکه ماساگت  طهیرا با آن قشون به ح ایثلث آس باًیتقر

 روسیکه در فنون جنگ و علم ابداً بهره نداشتند شکست بخورد. عالوه بر آن اگر مثل س

 دشیها کشته مممالک را فتح کرده بود در جنگ ماساگت نیا ازهکه ت ی]=کوروش[ پادشاه

 حهیممالک فس نیادشاه کلِ ا[ پسرش بدون منازع و بدون تزلزل پهی]=کمبوج زیچطور کامب
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 که پدرش فتح اتیوال ریفتح سا الیکه شخصاً به خ بودیو مملکت او چنان منظم م شدیم

 .(۲۷۷: ص ۱۳۸۴ ،یونانی هزار ده بازگشت) ...رهیمثل مصر و غ افتادینکرده بود م

 

ر آسوده به سراغ مص الیپس از شکست پدرش با خ هیجنگ چه شد؟ کمبوج نیسرنوشت ا یراست به

  رفت؟!

بر رد نوشته هرودوت  یروشن لیامروز ثابت شده آرامگاه کوروش در پاسارگاد وجود دارد دل نکهیا

 .ستیهمسان ن یخیاست. عالوه بر آن شکست کوروش با شواهد تار

مکالمات قبل از  نیتریاز خصوص یوجود دارد؛ راو یادیز یاافسانه یهاداستان هرودوت جنبه در

 نیمکالمات را به هرودوت رسانده اند! ا نیا یچه کسان ستیکوروش خبر داشته است و مشخص ن یلشگرکش

و آتوسا در  وشیردا یهرودوت از گفتگو یکه حت یی. تا جاشودیم دهیهرودوت د یهاموضوع در کل نوشته

 .(۱۳۴، بند ۳)هرودوت، کتاب  دهدیخبر م یهنگام همبستر

 شود،نقل نمیها و ملکه ماساگت رانیشاهنشاه ا نیب یصحبت چیه داستان، نیتا قبل از ا آنکهجالب 

 واجزدا شنهادیداشته پ یبا و یو نه ارتباط دهیکه نه او را د یمرد هفتاد ساله به کس ریپ کی شودیچطور م

فرمان خود در  ریرا ز سریکشور توم ریتدب نیکه کوروش قصد داشته است با ا داردیدهد؟! هرودوت اظهار م

ها مانند ماساگت یابانگردیاقوام ب یکرد که قلمرو یبررس دی. اما با(۲۰۵و  ۲۰۴ ی، بندها۱)همان، کتاب  اوردیب

 انیاپ یب کندیاست که تا چشم کار م پهناور یدوردست که بنا به گفته خود هرودوت دشت نیآن هم در سرزم

و  ابانگردیاقوام ب انیم یاست؟! به هر حال اگر هم جنگ خوردهیمبه چه درد کوروش ( ۲۰۴)همان، بند است 

بوده، چرا که تصرف  ابانگردیاقوام ب یهااز مزاحمت یجنگ ناش نیاست که ا یعیکوروش رخ داده است، طب

 ان،خالقیهای کوروش بزرگ ن.ک: درباره دالیل کشورگشایی)نداشته است  شکورو یبرا یآنها سود نیسرزم

 .(۱۳۹۴تیر  ۳۱

وجود آرامگاه کوروش در پاسارگاد است.  کندیهرودوت را رد م یهاکه نوشته یموضوع نیمهم تر اما

 یارتاست. به عب دهیسر او را بر یو حت دهیها رسکوروش به نزد ملکه ماساگت کریپ د،یگویآنطور که هرودوت م

که  ستین یشک امااست.  گشتهدش بازنخو یکوروش به قلمرو کریاز گفته هرودوت برداشت کرد که پ توانیم

 موضوع را اثبات نیا یشناختشواهد باستان نیآرامگاه کوروش در پاسارگاد قرار دارد و مورخان گوناگون، همچن

 .کندیم

کنت »و « استرابو» ،«انیآر»به  توانیاند مکرده ادیکه از آرامگاه کوروش  یمورخان نیمشهورتر از

از همراهان اسکندر  یکی ستوبولوس،یاست که از قول ار تیبا اهم اریبس انیاشاره کرد که سخن آر« کورس

 .(Arrian, 6.29.1-11) حتی بقایای پیکر کوروش بزرگ را در تابوت دیده است شودیگفته م

 اتیمشهور بوده است و در روا اریکه آرامگاه کوروش در جهان باستان بس دهدیموارد نشان م نیا

 آن هم مورد توجه قرار گرفته است. لیشده و شکل و شما ادیگوناگون از آن 
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به جا مانده از پاسارگاد  یذکر شده که اشتراک با هم دارند، آثار باستان یخیتار یهاعالوه بر داده اما

 شودیهرودوت نقض م تیست که روامشخص ا نیکه آرامگاه مرتبط با کوروش بوده است. بنابرا دهدینشان م

 .(۱۳۹۶خرداد  ۲۵ خالقیان،؛ همچنین ن.ک: ۱۳۹۶ ن.ک: شهرکی،)

ا هماساگت ،یو مدرک لیدل چیو بدون ه شودیهرودوت سوءاستفاده هم م تیروزها متأسفانه از روا نیا

. لبدطیخودش را م گاهیکه سخن گفتن درباره آن جا سازندیمرتبط مها یا به قول خودشان تورکها را به ترک

 .(۱۳۹۴مهر  ۲۸)دهقان،  اندها نداشتهبه ترک یربط چیها هماساگت رسدیدر واقع به نظر م

وجود ندارد  انیفقط درباره کوروش و هخامنش دیگویکه هرودوت م یدر داستان یاافسانه یهاجنبه

 ی. براستیاز افسانه و اغراق ن یهم خال دیگویها مکه هرودوت درباره آداب و رسوم ماساگت یموارد یو حت

 نوشته است: نینچنیها امثال هرودوت درباره ماساگت

 ماساگت مرد هر ...اما زنان به همگان تعلق دارند رد،یگیزن به عنوان همسر م کی یمرد هر

آسوده، با او در  یالیو با خ زدیآویکلبه او ترکش خود را م یرا بخواهد به جلو زنی که

 .زدیآمیم

و او را همزمان با  ندیآ یاو گرد م کانیهمه نزد دیرس یریپ تیبه نها یکه مرد هنگامی... 

 بیترت افتیض کیو با آنها  پزندیها را مبعد گوشت کنند،یم یقربان وانیچند رأس ح

 (.۲۱۶، بند ۱)هرودوت، کتاب  ...دهندیم

 

را به  یآدم خوار نیو همچن یعموم یفاحشگمانند  ییهاها، رسمنوشته نیآشکارا در ا هرودوت

 .ندیآیم زیو اغراق آم یاکه به نظر افسانه دهدینسبت م هاماساگت

 

گفتار هرودوت  ریتحت تأث رسدی( که به نظر مGiovanni Antonio Pellegrini) ینیریپلگ ویآنتون یجوان یدر نقاش سیریتوم

 شده است میها ترسدرباره ماساگت
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 یرایو در بس کندیرا ذکر م یموارد نیاقوام و ملل هم چن گریدرباره د هرودوتهمانطور که گفته شد، 

تر کردن جذاب یهرودوت برا رسدیبه نظر م یرا مورد توجه قرار داده است. به طور کل یاز آنها موارد جنس

مرگ  یبرا راکه داستان مورد بحث  یلیاز دال یکی ستین دیاست و بع بردهیموارد بهره م نیاز ا شیهاداستان

 موارد باشد. نیکوروش انتخاب کرده است هم

دلخواه را انتخاب  تیو روا دهیشن تیخود هرودوت اعتراف کرده است که چند روا نکهیتوجه به ا با

 یاختشنو باستان یخیشواهد تار یداستان را نقل کرده است و از طرف نیفقط و فقط هرودوت ا نیکرده و همچن

درباره  یکوروش و حت گهرودوت درباره مر یاافسانه تیروا رفتنیپذ باشند،یهرودوت م یهاخالف گفته

 .ستیها اصال معقول نماساگت

روایت هرودوت در مورد مرگ کوروش در یک نبرد شرقی شاید صحیح باشد، اما همانطور که گفته 

 است.و غیر قابل پذیرش شد جزئیات گفتار هرودوت کامال افسانه آمیز 

د کنند و مدعی هستنرا در فضای مجازی منتشر می ییهااین نقاشی ،ستیزانایرانمتأسفانه این روزها 

ها اشی!!! در صورتی که این نقکننداستناد می هانقاشیتوسط تومیریس کشته شده و به این  بزرگ که کوروش

که نزدیک به چند هزار سال با کوروش بزرگ  هایی کشیده شده استدر قرون وسطی توسط اروپایی

از نظر هنری ارزش داشته باشند اصال سند قابل استناد تاریخی آن  چقدر همفاصله دارد. بنابراین این آثار هر

شوند. هنرمندان این آثار خواستند روایات هرودوت را به تصویر هم درباره مرگ کوروش بزرگ محسوب نمی

ی از تومیریس را بر طبق گفته های هرودوت در مورد ماساگت ها به صورت برهنه بکشند. همانطور که تصویر

شود که نقاشان اروپایی در این تابلو ها از جهت نا آشنایی با پوشش اند. حتی مشاهده میو ناشایست کشیده

 کرده اند.های شرقی ماساگت ها  لباس های رایج در اروپای آن روزگار )قرون وسطی( را بر تن ملکه ماساگت

 

 
 این به حالی در ایرانستیزان .اندشده ترسیم هرودوت ایافسانه روایت اساس بر وسطی قرون در که هایینقاشی از چندی

 آن خیتاری سند اصال و دارد فاصله بزرگ کوروش با سال هزار چند به نزدیک آثار این خلق تاریخ که کنندمی استناد هانقاشی

 .شوندنمی محسوب بزرگ کوروش مرگ درباره هم
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آشکار است که این افراد یا نسبت به کوروش کینه دارند و غرض ورزانه به چنین کاری مبادرت 

 ورزند یا آنکه با مبانی تاریخ پژوهی نا آشنا هستند. می

 

 یانیپا سخن

 یدرباره چگونگ گرچه رفت و در پاسارگاد آرام گرفت. ایاز دن الدیاز م شیپ ۵۳۰سال  حوالیدر بزرگ  کوروش

مرگ  ایداد که آ ها راپرسش نیپاسخ ا نیقیبه  توانینم و در منابع آمده است یگوناگون اتیمرگ کوروش روا

 است و سپس در جنگ زخم برداشته ای؟! یا در جنگ کشته شده است ؟!بوده است یعیکوروش به صورت طب

 در قلمروی خود از دنیا رفته است؟! 

مال در شرق و ش ابانگردیب لیاز قبا یکیکوروش بزرگ در جنگ با یک برداشت از منابع این است که 

 یرفت. به هر حال ط ایاز دن زگشت،خود با تختیکه به قلمرو و احتماال پا یشرق زخم برداشت و سپس هنگام

 یشخص نیکه چن یطورخطرناک بوده است، به  اریبس ده،یپادشاه سالخورده زخم د یبرا ادیکردن مسافت ز

 .دیگویرا وداع م یدار فان تخت،یبه پا دنیو پس از رس دهدیخود را در طول راه از دست م یجسمان یروین

 به دوستان و ییو اندرزها دهیعمر رس انیکه به پا دانستیموضوع کوروش م نیبا توجه به هم دیشا

 است.به آن در منابع گوناگون شده هایی هفرزندانش کرد که اشار

 باشد.ترین روایتی که درباره مرگ کوروش بزرگ وجود دارد، روایت هرودوت میایدر این میان افسانه

 چند که است کرده اعتراف هرودوتهای خود هرودوت تناقض دارد و حتی این روایت حتی با دیگر نوشته

 وتهرود هایگفته خالف شناختیباستان و تاریخی شواهداست.  کرده انتخاب را دلخواه روایت و شنیده روایت

 . بنابراینآمده است شیبه داخل قلمرو بزرگ کوروش کریپ برخالف گفته هرودوت بدون شک و باشندمی

 های آنان پایه و اساس درستی ندارد.ستیزان درباره مرگ کوروش بزرگ، همانند دیگر گفتههای ایرانگفته
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http://kheradgan.ir/?p=3222
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 موقوفات بنیاد زاده،نشر صنعتی همایون ترجمه. هخامنشیان فرمان زیر های سرزمین: استرابو جغرافیای(. ۱۳۸۱) استرابون

 .تهران افشار، ایرج

. نشانی رایاتاری:  دگانرَخِ پایگاه«. کوروش در شاهنامه فردوسی(. »۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۳خالقیان، مجید )
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 .نینشر شور آفر: تهران  .یکوروش هخامنش خیتار(، ۱۳۸۹) نیشرو ،یلیوک

 .ریثاقب فر. تهران: اساط ی. ترجمه مرتضهرودوت خیتار(. ۱۳۸۹هرودوت )
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