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 هاکوروش بزرگ سازنده تمدن

های ماد، بابل، پاسخ به شایعه نابودی تمدننقد رضا مرادی غیاث آبادی و 

 بزرگ و ایالم توسط کوروش لودیه

 کوروش شهرکی، 1مجید خالقیان

 1397 اردیبهشت 7

 

جهان  خیتار انیفرمانروا نیترروزمندیو پ نیتراز خوشنام یکی ان،یسلسله هخامنش گذارانیکوروش بزرگ، بن

 یو یرتیس کیدرباره ن یخیو اشتراک منابع تار یهمسخن دینمایجالب م ت،یشخص نیاست. آنچه درباره ا

که توسط اقوام و ملل  یمنابعدارند؛ آن هم  یطیشرا نیچن یدرباره کمتر پادشاه یخی. منابع تارباشدیم

 مثبت یابه جا مانده از دوره باستان، چهره یاست که آثار باستان یدر حال نی. ااندافتهیگوناگون نگارش 

ه استوانه کوروش بزرگ اشاره کرد ک ژهیبه و یباستان یهابهیبه کت توانی. از جمله مکنندیم میازکوروش ترس

 .باشدیم مشهور مبه منشور حقوق بشر کوروش بزرگ ه

 دیدر سطح جهان رخ داد و شا یفرمانروا، تحوالت مثبت نیدوران کوروش بزرگ، به سبب اقدامات ا در

و  یکوروش بزرگ در امور نظام یستودن ییجهان دانست. توانا خیدر تار یبتوان دوران کوروش را نقطه عطف

حفظ کند و اقوام و ملل گوناگون او را  تیباعث شد که کوروش بزرگ منطقه را در صلح و امن ،یکشوردار

 کنند. شیستا

منتشر شده است، با محتوای تحریف تاریخ ایران  ست گفتار های غیر مستندا چندیبا این حال 

ایی هباشد که در مجموعه نوشتارمی« رضا مرادی غیاث آبادی»ها شخصی به نام بخشی از این نوشتارنویسنده 

، بابل، ماد و ایالم توسط کوروش بزرگ لودیههای باستانی ویران شدن تمدن مدعی« رنج های بشری»با عنوان 

 شده است.

                                                            
 تهران دانشگاه تاریخ، ارشد رشناسیکا آموخته دانش -1
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با اسناد تاریخی و باستان شناسی در مورد کوروش فاصله دارد در این از آنجایی که این ادعا بسیار 

به بررسی و نقد ادعاهای نادرست در مورد کوروش بزرگ خواهیم پرداخت و به روشنی با اسناد و  نوشتار

، بابل، ماد و ایالم به دست کوروش بزرگ به لودیهمدارک تاریخی نشان خواهیم داد ادعای نابودی تمدن های 

 کلی نادرست و خارج از حقیقت است.

خ گویی به شایعه با استفاده از اسناد و مدارک صورت شیوه نقد نیز با ارائه متن شایعه و سپس پاس

 گیرد.می

 

 و تمدن بابل بزرگ کوروش

 

رفتن تمدن بابل شده است. او در  نیاست که کوروش بزرگ باعث از ب یمدع یآباد اثیغ یرضا مراد یآقا

 نوشته است: یبشر یرنج ها یسلسله نوشتار ها

رش کو یگریآن به باد فنا رفت و وحش یو اجتماع یمظاهر علم یدرخشان بابل با تمام تمدن

در  تیاست که هر آنچه از مظاهر مدن غیآن نشست. در یاو بر جا یو بازماندگان هخامنش

 خیآن در طول تار یهانمونه نیشده است، آخر ییو شناسا دهیماقبل هجوم کورش به بابل د

 است. یبشر

 ند،رویبه عنوان دشنام بکار نم میهادر نوشته «یگری/ وحشیوحش»شوم که اصطالح  ادآوری

 ی/ زندگینی/ شهرنشتیمدن»شناخته شده در تقابل و تعارض با  یبلکه به عنوان مفهوم

فاقد سابقه  -1: انیهخامنش گریهمچون کورش و د یکسان ی. وقترودیبکار م «یاجتماع
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 یمدن یهاانیهر و بناز ساخت ش یآثار -2باشند،  یو اجتماع یشهر یو آثار زندگ تیمدن

حمله کنند و به قهر  گرانید یها و شهرهابه تمدن -3نشده باشد،  ییدر زمان آنان شناسا

 خیاز آنها در تار یرد گریببرند که د نیها را چنان از بآن تمدن -4آنجاها را تصرف کنند، 

 .«یگریوحش»و به رفتارشان  ندیگو «یوحش» یکسان نینشود؛ به چن دهید

 

ابل تمدن ب یاز نابود یمنبع چینکردند چرا که در ه یمعرف یمنبع یآباد اثیغ یاست که آقا یعیطب

وجود دارند که  یکه اتفاقاً شواهد و منابع دید میاست. در ادامه خواه امدهین انیبه م یبه دست کوروش سخن

 باشند. یدر بابل م یاز ادامه شکوه تمدن یحاک

 یشهر مهم در دولت هخامنش کیشود که بابل به عنوان یمطرح م یدر حال یآباد اثیغ یآقا یادعا

کاسته نشده است. جالب آنکه  یزیمطرح بود و اگر به ارزش بابل پس از فتح کوروش افزوده نشده باشد، چ

است که هر آنچه از مظاهر  غیدر» ندیگویم شانیبه کار نبرده است. ا یمنبع چینوشتار ه نیدر ا یآباد اثیغ

 یربش خیآن در طول تار یهانمونه نیشده است، آخر ییو شناسا دهیماقبل هجوم کورش به بابل د در تیمدن

آن  یاهنمونه گریاست که د یزیو چه چ ندیگویرا م یباستان شناس افتهیکنند کدام یو مشخص نم« است.

 نشده است؟!! دهید یبشر خیدر تار

در دوران  -یستاره شناس یاز جمله دستاوردها-ها را  یبابل یعلم یدستاوردها ،یآثار باستان اما

 دهند. ینشان م ان،یهخامنش

کهن بهره  یتمدن ها یها، از دستاورد هاتمدن ینابود یبه جا یهخامنش یتوان گفت شاهنشاه یم

بابل را  یتمدن یاز دستاوردها یاریخورد. بس یهم به چشم م یهخامنش یموضوع در هنر و معمار نیبرد. ا

 نگارش و یخیاز خطوط م یریمشاهده کرد. بهره گ انیآثار هخامنش گریو د (دیتخت جمشپارسه )وان در ت یم

د تا کر دایفرصت را پ نیدهد تمدن بابل ایموضوع نشان م نیها بود. ایریگبهره نیاز مهم تر یبه خط بابل

 استقبال کردند. انیاز هخامنش انیاست که بابل نیهم یشود. برا یو بهتر به جهان معرف شتریب

مثال  ی. برادهندیخبر م انیدر زمان هخامنش یبابل یهاسنت همانده در بابل هم از ادام یباق آثار

. است دادهیخود را انجام م فیکماکان وظا ال،یمعبد ازگ کم،ی ریاردش یاشاره کرد که در زمان پادشاه توانیم

 گوید. ای وجود دارد که از بازسازی معابد در زمان اردشیر سوم سخن میحتی سالنامه

 هدر دور« کار تمدن بابل انیپا»به نام  یزیکه چ میشویاسناد متوجه م نیا هواقع با مطالع در

ا ب شد. یمعرف ایبه دن شتریب یتوان گفت تمدن بابل در اوج ماند و حتیوجود ندارد و اتفاقا م یهخامنش

م ه یبابل یخیخط م ؛صورت گرفت یرانیهند و ا یهازبان گریکه با کمک د یپارس یخیخط م ییرمزگشا

  شد. یتمدن بابل به بشر امروز معرف یاز دستاورد ها یاریبس جهیشد و در نت ییرمزگشا
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اضح که به طور و میدار اریرا از شهر بابل در اخت ییهابهیکت یشناسباستان اتیبه کمک کشف امروزه

 بردهیها همچنان در  صلح و آرامش به سر میرانیکه شهر شکوهمند بابل پس از تصرف توسط ا کنندیم انیب

 :دیگویم نبارهیداشته است. دکتر شاهرخ رزمجو در ا انیبه شکل معمول خود جر یو زندگ

ح لو نیهستند، ا یگل یهابهیها و کتکه شامل لوح میدار اریاز بابل در اخت یگرید مدارک

که هنوز خود کوروش وارد بابل نشده بود  یشود. زمان یمربوط به دو روز پس از فتح بابل م

ن که در آ شودیمعامله شرح داده م کی نجایبابل را تصرف کرده بودند. در ا رانیا انیو سپاه

 یگول زندکه مردم مشغ دیگویموضوع به ما م نیپرداخت، ا یبرا کنندیگوسفند رد و بدل م

 میظتن هاوانخانهیدر د دیاسناد با نیا رایز دیآیخود هستند و کشتار و غارت به نظر نم یعاد

 یهالوح نیاز ا یا. ما مجموعهکردندیو امضا م دییو تأ افتندییحضور م دیشاهدان با شد،یم

خودش است  یسر جا زیهمه چ دهدیکه نشان م میبعد از سقوط بابل دار یمربوط به روزها

 (.1392 آبان11 )رزمجو،

 

از  یرایپس از فتح بابل بس یکوروش بزرگ حت شودیمشخص م یبابل یهابهیکت نیکمک هم به

ه . از جملاست شدهیها انجام میابقا کرد و اداره بابل به دست خود بابل شانیرا در جا یو حکومت یمقامات ادار

 (.1۸6ص :137۸ ان،ی)بر زمان نبونئید هم مقام واالی اداری داشتکه در  اَهِبولیت-نبوحضور شخصی به نام 

 های حکومت خویش انتخاب کرد:کوروش حتی بابل را به عنوان یکی از پایتخت

کوروش پس از تصرف بین النهرین قلمروی پادشاهی بابل را دست نخورده نگهداشت، شهر 

نظر اول در بابل هیچ چیز تغییر نکرد. بابل را به عنوان یکی از مراکز دولت پارس برگزید. در 

ها موقعیت ممتاز خود را حفظ کردند، کاهنان امکان یافتند به ترویج کیش باستانی بابلی

 :13۸5 گرانتوسکی،) زی معبد هایشان به آن ها کمک کردخود بپردازند و کوروش در نو سا

 .(7۸ ص

 

 تمدن به دست کوروش نیکه چگونه ا دیو خاکستر شدن تمدن بابل پرس شدن نابود انیاز مدع دیبا

 انیمردم همانند گذشته در جر یعاد یزندگ یخیکه بر اساس اسناد تار ینابود شده!! درحال انیهخامنش ای

است.  نشده عمالبابل پس از فتح آن توسط کوروش ا یو حکومت یدر سازمان ادار یبزرگ راتییتغ یبوده و حت

که آنچه که کوروش در منشور خود در مورد صلح و آرامش در بابل نوشته  کنندیها اثبات م بهیکت نیاتفاقا هم

 داشته است. قتیحق
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 .بابل شده است شرفتیساز پ نهیزم یکه چگونه دولت هخامنش دهندیبه ما نشان م یخیاسناد تار

 :سدینویعلم در بابل م شرفتیدر مورد پ فیدانداما دکتر

 یاضیر ی. اختر شناسافتیها گسترش بابل باستان در طول دو سده تسلط پارس فرهنگ

 نیرتآن از جمله بزرگ قاتیداشت. توف یاژهیو شرفتیپ انیهخامنش ییبابل تحت فرمانروا

. در همان دوران حقوق بابل به رودیگذار تمدن باستان به شمار م ریتاث یهاشرفتیپ

 داد یکشور رو یاقتصاد -یدر روابط اجتماع زین یریگ. تحوالت چشمدیرس ییشکوفا

 (.9: ص 1391 ف،ی)دانداما

 

 . درباره فتح بابل توسط الکساندر،افتیادامه  یهخامنش یرسد شکوه بابل تا آخر شاهنشاه ینظر م به

 دیشگفت زده شده اند. البته حق هم داشتند چرا که شا ایکه گو ندیگو یچنان از شکوه بابل م یغرب نیمورخ

، مورخ روفوس وسیکورت نتوسییموضوع، گفته کو نیشهر جهان بوده است. نمونه بارز ا نیبابل شکوه مندتر

 ( Curtius Rufus,Section 5.1.17-33  )نگاه کنید به:کند  یم حیاست که ورود الکساندر به بابل را تشر یروم

 یگریوحش یکند و در چند سطر مصداق ها یم فیرا تعر «یوحش»در ادامه از نظر خود  یآباد اثیغ

 :سدینو یم یآباد اثیدهد. غ ینسبت م انیرا به کوروش و هخامنش

 نشده باشد، ییدر زمان آنان شناسا یمدن یهاانیاز ساخت شهر و بن یآثار

 

 ی. آثارکرده است یکرده باشد، تمدن ساز ییاز آنکه کشور گشا شتریرسد کوروش بزرگ ب ینظر م به

را به کوروش  ییبایز یهاسیاز کوروش بزرگ در پاسارگاد و برازجان استان بوشهر بدست آمده و ساخت پرد

 دهند.ینسبت م

 از ساخت و ساز توسط کوروش دارد: یکه حاک میکن یبه منشور کوروش م یاشاره ا نجایا در

بزرگ شهر بابل  یبارو« Imgur – Enlil لانلی – مگوریا» ی[ بارو یب]نا دنیاستوار گردان در

)ساخته از( آجر  را بر کنار خندق شهر که  یکناره ا واردی.[ ……………و ] دمیکوش

[ بود،]بدانسان که[ بر  دهیرا( به انجام نرسان شی] ساخته و )بنا نیشیاز( شاهان پ یکی)

)با وجود(  نیشیشاهان پ کیاز  چیبود[، آنچه را که ه امدهی( برنیمام]شهر )به ت رامونیپ

از  [ و آجر رقی از.. …] کشورش [ در بابل نساخته بودند، ]  یگرفته شده  یگاریافراد به ب

 .[دمی[ن ]را به انجام رسانشایبساختم و ] بنا گرینو بار د
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از  یاز چوب سدر[ با پوشش درهایی و. ……مر آن ها را بنهادم  عیبزرگ وس ی]دروازه ها

 شانیکه دروازه ها[ جایی آن هر ……شده  ختهیاز مس ر ییهامفرغ، با آستانه ها و پاشنه ]

 (42تا  3۸ ی)استوانه کوروش بند ها دمیشد(، ] استوار گردان یم افتی)

 

 یمورد نیچن یآباد اثی(، غدیشوش و پارسه )تخت جمش یمانند کاخ ها یآنکه با وجود آثار بیعج 

 دهد. ینسبت م انیرا به هخامنش

 :سدینو یم نیهمچن یآباد اثیغ

 حمله کنند و به قهر آنجاها را تصرف کنند، گرانید یها و شهرهاتمدن به

 

 نیکوروش به منظور پدافند و دفاع از سرزم یهاییدهند که کشورگشا یو مدارک، نشان م شواهد

شروع شده بود و در ابتدا بابل با  رانیکوروش و ا هیها علکشور گریخودش بوده است. در واقع حمله از جانب د

 کوروش متحد شده بود. هیعل نیمهاجم

در بابل وجود دارد که در رأس  ژهیبه و نیاز رفتار توأم با مهر کوروش با مغلوب یادیشواهد ز نیهمچن

 توان به منشور کوروش بزرگ اشاره کرد. یآنها م

 یگرینقل نشده است. منابع د بزرگ کوروش استوانهکوروش فقط در  تیرفتار توأم با مهر و انسان اما

 کنند. یم قیموضوع را تصد نیهم ا

 از رفتار مهربانانه کوروش با مردم بابل است: یحاک دینامه نبونئ دادیسال هفدهم در رو عیوقا

 بابل به کوروش( ماه آبان هفتم)=  سوم روز ،(هشتم ماه=  Arahsamnu) اَرَخسمنو ماه در

 برقرار شهر در «آشتی» حالت. شد گسترده( او پای زیر)= برابر در سبز هایشاخه. آمد اندر

 .(14 ص: 13۸9 ارفعی،)... فرستاد بابل( سرزمین) در شهرها همه به ها شادباش کوروش .شد

 

رفتار  یبرخورد خوب با مردم بابل و البته به طور کل رامونیسخنان کوروش پاز  یونانیمورخ  گزنفون

، 5، بخش 7به: کوروش نامه گزنفون، دفتر  دیمثال بنگر ی)برا سدینو یبا مردمان توسط کوروش م زیمهر آم

 ی، بندها7، بخش ۸دفتر  ون،گزنف نامه کوروش -76 بند ،5 بخش ،7 دفتر گزنفون، نامه کوروش – 47بند 

 (.3۸و  37

دارد  ینسب یموارد هماهنگ نیاست که با ا یدرباره کوروش هم قابل بررس کتب عهد عتیق یها گفته

 .(45باب  لیو اوا 44اواخر باب  ،ینب یایبه: کتاب اشع دی)بنگر
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داشته است، همانطور که بر  یزیبدون خون ر ییرسد کوروش عالقه به کشور گشایبه نظر م هرچند

حمله به کوروش، سربازان پادشاه  یپادشاه ماد برا میاست؛ پس از تصم دهیکه به دست ما رس یاساس منابع

، بند 2ستون  د،ینبونئ دادنامهی)ن.ک: روفرمان کوروش در آمد  ریماد به ز نیو سرزم وستندیماد به کوروش پ

 .(2و  1 یها

 

 و تمدن مادبزرگ کوروش 

 
 افتیسپاه هخامنشی عمدتا از سربازان مادی و پارسی تشکیل می

 

نوشتاری دیگر بی مهابا دست به تحریف تاریخ زده و مدعی نابودی تمدن ماد جناب غیاث آبادی همچنان در 

این ادعا که کوروش تمدنی را نابود کرده که خود وارث آن بوده بسیار عجیب شود! توسط کوروش بزرگ می

پس چرا بایستی تمدن کشور  .بود، بر اساس بسیاری از تواریخ کوروش نوه آستیاگ آخرین پادشاه ماد است

 نویسد:د را نابود کند؟ باری جناب غیاث آبادی در مورد نابودی ماد به دست کوروش اینچنین میخو

 ریکهن شد، غلبه او بر مادها و تسخ یتمدن یکورش که منجر به نابود یهااز جنگ یکی

 فتریها صورت پذکه با مساعدت اشراف و فئودال یاشهر هگمتانه )همدان/ اکباتان( بود. غلبه

 از مردم آن شد. یگروه دنیکش یو منجر به غارت هگمتانه و به بردگ

کنجه بر ش یمبن دیپادشاه ماد( و تهد نی)دختر آخر سیتیتوانست با به اسارت گرفتن آم او

 یراو را به همس س،یتیکند و سپس با کشتن شوهر آم میاو و فرزندانش، شاه را وادار به تسل

دورافتاده رها شد تا  یابانیبخت و شکست خورده در بشاه نگون زین تیخود در آورد. در نها

 جان بسپارد. یو تشنگ یاز گرسنگ
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بت مردم ماد نس شیگرا»آمده است که  چیگرشو ایلیا یبه سرپرست جیکمبر رانیا خیتار در

 یاز مادها را به بردگ ی(. او هگمتانه را غارت کرد و برخ241)ص « به کورش خصمانه بود

 (.240)ص « گرفت

تا استقالل خود را از سلطه  دندیبزرگ کوش وشیمادها دستکم دو بار در زمان دار نکهیا با

 3۸000مواجه شدند و وشیبار داراما در هر دوبار با سرکوب خشونت ابند،یباز  انیهخامنش

 .دندیعام گردنفر از آنان قتل

ترجمه بهرام  ج،یکمبر خیاز مجموعه تار -دوره ماد رانیا خیتار ا،یلیا چ،یبه: گرشو دیبنگر

 241تا  23۸، صفحه 13۸7 ،یتهران، انتشارات جام ،یشالگون

 

منبع  نجایدر ا اساسا .ماند یها همواره باقوجه نابود نشد و اتحاد مادها و پارس چیماد به ه تمدن

مثال  یمطرح شده است )برا ییادعا نیچن یزیبر اساس چه چ ستیو مشخص ن شودینم دهیدست اول د

 .تندسیکه قابل اعتنا ن میبدون سند و مدرک مواجه هست ادعاهایی با ما( …و سیتیمردم ماد، آم یغارت و بردگ

 بودند. گریکدیها متحد مادها و پارس سازدیکه آشکار م میدار یادیو منابع ز آثار

 ماد بر انیشاه ماد به کوروش، سپاهکه پس از حمله پاد شودیذکر م دینبونئ دادنامهیاساس رو بر

 (.2و  1 ی، بندها2ستون  د،ینبونئ دادنامهی)روکوروش دادند  لیو شاه را تحو دندیپادشاه خود شور

های کند و آنها را دلیلی بر درستی گفتههای زمان داریوش بزرگ اشاره میآرامی غیاث آبادی به نا

ها در آن دوران همان همرزمی مادها و پارس خواهیم گفت اما داند. درباره این موضوع در ادامه سخنخود می

ودند مادها ب نیا ستونیب بهیاساس کت برباید توجه داشت که  دهد.ها را نشان میهم همبستگی مادها و پارس

در ماد به دروغ خود را پسر هووخشتره  شیفرورت یکه وقت یرساندند، به طور یاریبزرگ را  وشیکه دار

. دکنیها او را سرکوب مکوچک از مادها و پارس یفقط با سپاه وشیدار کند،یم یماد( معرف نیشی)پادشاه پ

 نیا یو ماد یکرد توسط سپاه پارس یخود را پسر هووخشتره معرف روغبه د یگریکه فرد د یهنگام نیهمچن

 .(14، بند 2ستون  ستون،یب بهی)کتسرکوب شد  یماد کی یبار به سردار

و  وشیشدند و دار یبودند که شورش انیاز سپاه یبرخ ستونیب بهیبه ذکر است که بر اساس کت الزم

ر د یکند، مردم عاد یالقا م یآباد اثیرا شکست داد نه آنطور که غ یشورش انیدر واقع سپاه مانانشیهم پ

وم ق افرادی از توسطها ترین شورشاتفاقا گستردهیا یک جدل قومی باشد! خیر  نبردها شرکت کرده باشند

شی شدند تا و داریوش آنها را هم شکست داد. در بابل و ارمنستان و... هم سپاهیان و سرداران شور بود پارس

 آن شاهد بارها باستان جهان در ویژه به و جهان تاریخ ری خود به دست بیاورند. دارشاید بتوانند قدرتی ب

 در فراوانی هایدرگیری آید،می پیش مشروع پادشاهان نیجانشی برای هاییچالش که شرایطی در که بودیم
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بنابراین تالش غیاث آبادی برای قومی نشان دادن این ناآرامی ها  .آیدمی وجود به سرداران و سپاهیان میان

 مردود است.

 گزنفون یهانوشته دردهند که مادها و پارس ها همواره همبستگی داشتند. منابع گوناگون نشان می

 دایکوروش نامه کامال هو 5، بخش 1موضوع در کتاب  نیا شود؛یاتحاد ماد و پارس به صورت روشن معلوم م

قوچ صاحب دو  کیکه در آن  دیگویم ییایاز رو الیغافل شد. در کتاب دان دیهم نبا یهودیاست. از منابع 

اب ب ال،ی)کتاب دان ونانیپادشاه  دهدیم آن را شکست هک یو بز شودیها عنوان مشاخ، سلطنت مادها و پارس

 ریتصو له. از جممینیبیها را در کنار هم مبه کرات حضور مادها و پارس دیدر تخت جمش (21و  20 اتی، آ۸

 .باشندیم گریکدیبه  یدر حال گفتگو و مهرورز یو پارس یکه بزرگان ماد ریز یبایز

 

 (دیپارسه )تخت جمش گر،یکدیبه  یدر حال مهرورز یو ماد یپارس بزرگان

 

 ادیحد از آنها  نیتا ا یتا آخر دوران هخامنش در حالی که ،تمدن مادها نابود شده است چطور

 !!شود؟یم

 نامهدادیکامال نادرست است چرا که در رو ستین یدیگفت ترد دیبا اگیشکنجه خانواده آست درباره

 اگیماد در همان ابتدا آست انیآمده است که سپاه بزرگ و همزمان با کوروش یسند باستان کی یعنی دینبونئ

 افتنی یبرا گرانی. پس شکنجه د(2و  1 ی، بندها2ستون  د،ینبونئ دادنامهی)روکوروش دادند  لیرا تحو

خص کرده است اما مش فیرا تحر اسیکتز یهانوشته یآباد اثی. هرچند غکندینم دایپ یمعن اگیآست گاهیمخف

از رفتار خوب کوروش با  اسیدارد. اما کتز اسیکتز یهادر نوشته شهیر یآباد اثیغ یاست که نوشته ها
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 کی ستهیشا یرا نخست با احترام سیتیآم اگ،ی)دختر( آستکوروش» آورده است: انیسخن به م اگیآست

 .(5، بند 2کتاب  اس،ی)کتز «شد دهیکوروش برگز یشد، سپس )او( به همسر رایمادر پذ

اینچنین نوشته است: رواج داشت، شوروی سابق  که در زمان یهایکلیدواژهغیاث آبادی با تکرار 

 کشیدن بردگی به و هگمتانه غارت به منجر و پذیرفت صورت هافئودال و اشراف مساعدت با که ایغلبه»

نونی در شرایط ک ای ایرانستیزانهمایهبا درونپوسیده  ادبیاتبازگشت غیاث آبادی به . «شد آن مردم از گروهی

 «گرشویچ»به هر حال هیچ منبع دست اولی ذکر نشده است و اینکه در نهایت غیاث آبادی نام جالب است. 

پوسیده و از کار افتاده  ادبیاتاین گونه نوشتارها فقط یادآور دهد آورد، نشان مینویسنده روس تبار را می

 است.

 گفت باید کوروش به ها ماد خصمانه گرایش ماد نمردما گرفتن بردگی به دروغین ادعاهای مورد در

 اتتجربی از و داشتند مادها با ایدوستانه بسیار روابط هاپارس شد گفته چنانکه مدعا این برعکس اتفاقا

 :نویسدمی فرخ کاوه دکتر اند برده بهره بسیار ماد شاهنشاهی

 تجارب ها ماد...  است شده جاودانه مقدس کتاب در ها پارس و ها ماد فرهنگی و قومی پیوند

 نتیسلط دربار به مربوط تشریفات و عالی ارتش یک حکومت، و کشورداری باب در ارزشی با

 زمان تا ها پارس عیالمی ردای که بود چنان ها ماد نفوذ...  نهادند دوم کوروش اختیار در را

 .(6۸ص :1390فرخ، ) داد مادی سواری لباس به را خود جای اول داریوش

 

 خصمانه (ایشتوویگو) آستیاگ به بلکه کوروش به نه ها ماد گرایش آبادی غیاث جناب نادرست گفتار برعکس

 :است بوده

 کردن متمرکز برای او تالش...  داشت کنترل تحت خیانت و قهر با را ماد ایشتوویگو

 جنگ میدان در آنها. بود شده ماد نجبای از بسیاری بیزاری باعث احتماال ماد امپراطوری

 .(67ص  :همان) پیوستند کوروش به خود افراد با و کردند شورش

 

ل شدند و دکتر فرخ در این باره تحلی ابقاء خود هایمقام در بلکه نشدند گرفته بردگی به تنها نه ها ماد

 :ای دارندارزنده

 و دولتی هایمقام شدندمی محسوب هاپارس عموزادگان قومی نظر از ها ماد که آنجا از

 زوال داد روی مرغاب دشت در آنچه شود گفته نیست اغراق. کردند حفظ را خود نظامی

 .(67ص:1390 فرخ،) شدمی محسوب آن مدیریت در جایی جابه بلکه نبود ماد امپراطوری
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 لودیهو تمدن  بزرگ کوروش

شمارد، را می بزرگ های نابود شده به دست کوروشتمدن تحریف منابع،همچنان که جناب غیاث آبادی با 

کشوری کهن در همسایگی ماد بود که اگر بخواهیم موقعیت  لودیهرسیم، می لودیهپس از ماد و بابل به تمدن 

 آن را با نقشه امروزی جهان تطبیق دهیم این تمدن در حوالی غرب ترکیه واقع خواهد شد.

 

 

و مصر  بابل ،لودیهقدرتمند آن زمان همچون  یهاحکومت اگیاتحاد ماد و پارس و سقوط دولت آست

سه  نیتوسط ا یاتحاد نظام کی یریهراس باعث شکل گ نیا کندیهرودوت گزارش م را به هراس افکند و

. اتحاد دشمنان علیه کوروش بزرگ را فقط (77بند  کم،یهرودوت، کتاب )کوروش شد  هیدولت قدرتمند عل

 فترد )ن.ک: گزنفون،فون دیگر مورخ یونانی هم این موضوع را نوشته است هرودوت ذکر نکرده است بلکه گزن

این موارد که در منابع اشتراک دارند را می توان به عنوان واقعیت های تاریخی پذیرفت  (5 بند ،1 بخش ،2

 نه موارد مبهمی که فقط و فقط یک مورخ ذکر کرده است.

 هیبستند در نبرد عل مانیپ گریدکیبا  کوروش بزرگ،شود که دشمنان با توجه به منابع آشکار می

، افزود هلودیپادشاه  نیبه جسارت کروزوس آخر یاتحاد نظام نیا کنند. یاریرا با پول و سرباز  گریدکیکوروش 

 :سدینویم باره نیهرودوت در ا ؛را آغاز کردبزرگ کوروش  هیجنگ عل سیاو عمال با عبور از رود هال

 ، در آنجا اردونامندیم ایکه آن را پتر دیرس هیبه کاپادوک سیپس از گذر از رود هال کروزوس

نجا آ یکرد و اهال ریرا تسخ ایمردم پتر تختیپرداخت، پا انیسور یزد و به تاراج کشتزار ها

 یبد چیبه او ه انیمجاور را تصرف کرد و باآنکه سور ینواح یتمام زیگرفت، و ن یرا به بردگ

را گرد آورد و به  انیسپاه زیراند. اما کوروش ن رونیب نشانیدند آنان را از سرزمبو نکرده

 یگرفت و بر قوا یکمک یروین توانستیکه م ییکروزوس رهسپار شد و در راه تاجا یسو
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 هیبود آنان را عل دهیها فرستاد و کوشیونینزد ا ییهاکیاز حرکت پ شیخود افزود. او پ

 دنیحرکت کرد و به محض رس ایپس به قصد پتر نگرفته بود. یاجهیاما نت زدیکروزوس بر انگ

 گرید کی یها رویبه سنجش ن درنگیب نیاو جبهه آراست و طرف یبه کروزوس در برابر اردو

دو  و دیکشته شدند تا آنکه شب فرا رس یاریبود و از هر دو سو بس دی. نبرد شدپرداختند

 .(76بند  کم،یهرودوت، کتاب ) دندیدست از جنگ کش جهینت یسپاه ب

 

 کوروش سارد ینظام یهاکیرقم زد و به لطف تاکت انیرانیجنگ را به نفع ا ریانجام دست تقد سر

اند که کوروش از جان مورخان نوشته د،یگرد ریتصرف شد و کروزوس پادشاه متجاوز دستگ لودیه تختیپا

 داشتخود  شیهمواره در پ شیعنوان مشاور خورا به  کروزوس گذشت کرد و بر خالف رسم روزگار او

 .(29، بند 2، بخش 7نامه، دفتر ؛ کوروش90تا۸6 یبند ها ،1)هرودوت،کتاب 

 گویند:می لودیهاما تحریفگران در مورد نابودی تمدن 

رفت، تمدن کهن و درخشان  نیکه به دست کورش بر افتاد و از ب ییهااز تمدن گرید یکی

 ابند،ی ییرها انیتا از سلطه هخامنش دندیدر همان زمان کوش لودیه یاهال نکهیبود. با ا لودیه

کل ش نیتربر پا شد، به فرمان کورش بزرگ و به خشن اسیپاکت یکه به رهبر امیق نیاما ا

 ممکن سرکوب شد.

 یرا به بردگ کنندگانامیق یمازارس دستور داد که تمام یبه فرمانده یبا اعزام سپاه کورش

 را چنان هاییالودیهدستور داد  نیرهبر آنان را زنده به نزد او بفرستند. او همچن بکشند و

 بسته شود. یهخامنش انیسلطه پارس هیعل یخرد و منکوب سازند که راه هرگونه شورش

و رهبر آنان را به اسارت  زندیم هاییالودیهکورش به سرعت دست به منکوب کردن  سپاه

 یهافوسه و تئوس خانه یو مردم شهرها شوندیغارت م یو مگنز نییپر ی. شهرهاردیگیم

 و شوندیم دهیکش یبه بردگ هی. ساکنان کاررندیگیم شیخود را رها کرده و راه فرار در پ

و مرگ را بر تعبد و  زنندیدست به انتحار م هیکیو کونوس در ل انتوسکز یاز اهال یگروه

اراج ت نکهیو پس از ا شوندیم ریتسخ یگریپس از د یکی. شهرها دهندیم حیترج یبندگ

در آنها مستقر  یضد شورش هخامنش یروهایو ن یپارس ینظام یهاپادگان گردند،یم

 .شوندیم

 

کامال مشخص است تا چه حد؟!  فیتحرهای غیاث آبادی پیش از هر چیز باید گفت درباره این نوشته

 .ماند یخود باق یسر جا لودیهتمدن که 
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کسی که به نا آید که این گفتار از روی تاریخ هرودوت برداشت شده باشد، چراکه تنها نظر میبه 

ای مورخان هم عصر او مانند کتزیاس و گزنفون هیچ اشاره .اشاره کرده است هرودوت است لودیههای آرامی

ای هاره مختصری به شورشاند. در نوشتارهای مورخان رومی مانند ژوستین نیز اشنکرده لودیههای به ناآرامی

سال با واقعه فاصله داشتند  300شده است اما از آنجایی که این مورخان رومی بودند و نزدیک به  لودیه

به نوشتار اصلی و نزدیک یعنی تاریخ  گیرد. پساز تاریخ هرودوت سرچشمه میمشخص است که نوشتارشان 

 هرودوت نگاهی می اندازیم.

 نشیحدبا مت هیکه کرزوس پادشاه لودکنیم یادآوری می میموضوع بپرداز نیا یبه بررس نکهیاز ا قبل

 یارتبه عب که پیش از این منابع را مورد بررسی قرار دادیم. بابل و مصر قصد حمله به کوروش را داشت یعنی

  داشته است. یکوروش حالت پدافند یهاییکشورگشا

نگاه کرد چراکه فقط هرودوت  دیبا ترد دیرا با نیسرزم نیپس از فتح ا هیوجود شورش در لود گرچه

 گفته است را ننوشته است. یآباد اثیکه غ یحال هرودوت موارد نیگفته است اما با ا

 نوشته است: هرودوت

 شیپ ای. تا کنار دردیتابالوس و شاه شور هیعل سییکه کوروش از سارد دور شد، پاکت نیهم

)هرودوت، کتاب که از سارد با خود آورده بود، به استخدام مزدور پرداخت  ییرفت و با طالها

 (.154، بند 1

 

که نزدند بل امیدست به ق سییبا پاکتهمراه به هیچ وجه  لودیهمردم چنانکه در اینجا مشخص است 

 کرد و سر به شورش برداشت.مزدور اجیر  ،های نامشروعبا پول یسپاکتی

شورش به خشم آمد و خشم خود را به کرزوس  دنیطور که هرودوت نوشته است کوروش از شن نیا

را و  سییکرد که فقط پاکت شنهادیگفت. کرزوس هم به او پاسخ داد که خشم خود را کنترل کند. کرزوس پ

 را. هیرا مجازات کند و نه تمام لود انیشورش

آشکارتر شدن موضوع  یاما به هر حال برا دینمایم یاکه افسانه دیگویرا م یهرودوت موضوع نجایا در

 :دهدیبه کوروش م یشنهادیپ نیتکرار نشدن شورش چن ی. کرزوس برامیکنیآن را نقل م

چکمه  میردا پراهن بپوشند و ن ریآنان ممنوع کن و فرمان بده ز یرا برا یسالح جنگ حمل

ر و به تجارت بپردازند. سرو اموزندیب گرید یزه یو سازها تاریبه پا کنند و به فرزندان خود س

که از شورش  ستین یازین گریو د شوندیکه مردان زن صفت م دید یخواه یمن به زود

 .(155بند  :)همان یباش میآنان در ب
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را احضار « مازارس» یکرزوس خوشش آمد. آنگاه سردار ماد شنهادیگفته هرودوت، کوروش از پ به

 اعمال خود برساند. یرا به سزا سییند و پاکتها را اجرا ککرد تا فرمان

به  سیی. پاکتشودیم دهید یادیز یاباز هم نکات افسانه نجایرفت و در ا سییبه دنبال پاکت مازارس

 نیگرفتند در ا میکومه تصم یخواست. اهال هایارا از کومه سییبه نام کومه رفته بود و مازارس پاکت ییجا

 ییاکه آو یبه طور رسدیاعال م به حد نجایهرودوت در ا یامشورت کنند. گفتار افسانه دهاینخبرا یباره با خدا

 .(159و  15۸ یبندها :همان)!!! دیآیو سپس خود خدا به سخن در م دیآیپرستشگاه م یاز ژرفا

کمک  شورش نیدر ا سییکه به پاکت یو فقط کسان کندیم ریرا دستگ سییپاکت مازارس تینها در

به  ایو ماگنز نییپر یشهرها یاهال که هرودوت نوشته است فقط نطوری. اکندیکرده بودند را مجارات م

 کمک کرده بودند. سییپاکت

فته برخورد صورت گر انیدر کار نبوده است و فقط با شورش هیلود یاصال نابود دینیبیکه م همانطور

 است.

 یاز شهر ها فرار کردند و اهال یبرخ ی. اهالدیآیکار م یکوروش رو یسردار ماد گریادامه هارپاگ د در

! دهدیمرخ ن انیرانیتوسط ا یفرمان هارپاگ قرار گرفتند. اصال کشتار و غارت ریداوطلبانه ز یحت گرید یبرخ

 یاهال (166بند  :)همان کردند دایزد و خورد پ گرید اقوام. البته آنها با (164بند  :همان)فوکه فرار کردند  یاهال

 شدند. میداوطلبانه تسل ریجزا یهایونیشهر تئوس هم فرار کردند. ا

 هرودوت نوشته است: هاییایکار درباره

ند نکرد یامردانه یستادگیمنطقه در برابر هارپاگ ا نیا انیونانی ریو نه سا هاییایکار نه

 (174بند  :همان)

 

سانه . گفتار افکشدیکه گفتنش به درازا م دیگویباره م نیرا در ا یهرودوت موارد افسانه ا البته

 !کاهنه معبد آتنا یدر چانه بانو شیر دنییهرودوت درباره مناطق گوناگون هم ادامه دارد از جمله رو یا

ت نوشته اس ی. وستیاز افسانه ن یکه خال کندیم فیتعر یباز هم داستان هایاهیدرباره لوق هرودوت

شهر خود عقب نشستند و آنگاه تمام زنان و کودکان  یشکست خوردند به درون باروها هایاهیپس از آنکه لوق

 :همان)و همه را خاکستر کردند  دندیو اموال و بردگان خود را در ارگ شهر جمع کردند و آنجا را به آتش کش

 انیرانیهم کشتار توسط ا نجای!! پس در ادادندیسبک بار شدن انجام م یکارها را معموال برا نی. ا(1۸3بند 

 نبوده است بلکه توسط خود آنان بوده است.
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 یخیبا موارد تار یامروز تیذهن ختنیضد شورش به نظرم آم یروهایو ن ینظام یهاپادگان بحث

 است.

 رکوبس سپس و افتادندمی اتفاق ها شورش این اگر که ستا آن کرد توجه آن به بایستی که اینکته

 هک حالی در، دادمی رخ هدیول حکومتی و اداری سازمان در ایعمده تغییرات سرکوب از پس بایستی شدند،می

 :1390 فرخ،). شدند ابقا حکومت ساختار در هاهمان بلکه نشد ایجاد هدیول محلی حکومت در تغییراتی تنها نه

 .(76ص

تاریخ هرودوت  باید توجه کرد که تنها در کتاب تاریخ هرودوت بازتاب یافته است، لودیهشورش در 

هم دارای موارد درست و تاریخی است و هم دارای موارد جانبدارانه و حتی افسانه آمیز، مرز بین حقیقت و 

اریخ نویس تیعنی آنکه یک واقعه تاریخی بایستی توسط چند  داشتن اشتراک منابع است. کهن دروغ در تواریخ

ر ، اگرد تاریخ هرودوت نیز همینطور استگزارش شده باشد تا با اطمینان بتوان آن را حقیقت دانست، در مو

کرد، ها گسترده بود بایستی توجه تعداد بیشتری از تاریخ نگاران دوران باستان را به خود جلب میاین شورش

اند آن هم یا تواریخی که از روی هرودوت نوشته شده توسط هرودوت وتنها  لودیهدر حالی که این وقایع در 

 .استناد کرده است انیموضوع، به بر نیبا علم به ا یآباد اثیغجناب  ؛ای نقل شده استبا آب و تاب افسانه

 

 بزرگکوروش و تمدن ایالم 

 
 حمله آشوریان سقوط کرد باحکومت درخشان ایالم پیش از هخامنشیان 

 

های باستانی را نابوده کرده است!!! فقط مشخص نیست چطور کوروش بزرگ همه تمدنستیزان، از نظر کوروش

تا اینجا دیدیم شود. یده میو حتی پس از هخامنشیان دها تا پایان دوران هخامنشیان دنام و نشان همان تمدن
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لکه حتی تند بها شده بودند ویران نگشآن «نابودی کامل»هایی که پیشتر تحریفگران مدعی که نه تنها تمدن

رشد و توسعه نیز یافته بودند! جناب غیاث آبادی در نوشتاری دیگر کوروش و هخامنشیان را تجهیز شده به 

 نویسند:فرستند تا برای همیشه تمدن دیگری را نابود سازند! ایشان میهای کشتار جمعی میسالح

 گریبه دست کورش و د نیزمرانیکهن ا یهااز تمدن یبرخ یبه نابود نیاز ا شیپ

که به دست کورش بر  نیزمرانیکهن ا یهااز تمدن گرید یکی. میاشاره کرد انیهخامنش

که به  یبود. تمدن انی/ خوزانیالمیرفت، فرهنگ و تمدن کهن و درخشان ع انیافتاد و از م

 اشتتداوم د رانیفالت ا یغرباز دو هزار سال در جنوب تجاوزم یعنی یبس طوالن یمدت زمان

بود که پس از سلطه  یدر حال نیمانده است. ا یاز آن برجا یفراوان یو معمار یو آثار هنر

ه ک یآنان در شوش ساخته نشد. کاخ یجز کاخ سلطنت یزیچ نیسرزم نیبر ا انیهخامنش

در ساخت  ینقش نیکمتر انیپارس (DSf)ششم او در شوش  بهیدر کت وشیبنا به اظهارات دار

 آن نداشتند.

 ییرها نایاز سلطه هخامنش کمی وشیتا در زمان دار دندیکوش کباریدستکم  انیخوز نکهیا با

با  ونستیب بهیدر کت وشیموفق شدند، اما به گفته دار نکاریدر ا زین یادیو تا حد ز ابندی

 محو شدند. خیو از صفحه تار دندیمنکوب گرد شهیهم یاو مواجه شدند و برا دیسرکوب شد

 انیسپاه لهیکه پس از جنگ به وس ییهاعامقتل»آورده است:  انیبر رییپ نهیزم نیا در

 نی. احتماالً در همکندیم تیحکا یکورش انجام گرفته است، از شدت و خشونت ارتش نوبابل

 نیمسخر کورش گشته و آخر زیبعد از آن( است که شوش ن ای شیپ یاندک دیشا ایزمان )

 نابود شده است. شهیهم یابر یالمینوع یپادشاه

 

ابتدا باید مشخص کنیم که وقتی می گوییم ایالم دقیقا کدام بخش از ایالم توسط کوروش نابود شده 

های پژوهش بریان یرپیقطعا است؟ هخامنشیان از قبل در انشان نفوذ داشتند و بعدها شوش را آباد ساختند. 

ای ایشان استفاده کردیم اما این بدان معنا نیست که ارزنده زیادی انجام داده است و ما هم بارها از پژوهش ه

گفته مبهم  بهدر اینجا غیاث آبادی های بریان قابل نقد نیستند و همه آنها را بدون کم و کاست بپذیریم. نوشته

انیم داشاره کرده است که حالت حدس و گمان دارد. باید پذیرفت که ما دقیقا نمی بریانو بدون سند و مدرک 

با توجه به شواهد و منابع از جمله استوانه کوروش چه زمانی در اختیار هخامنشیان قرار گرفت اما  شوش در

  .اندداشته نفوذ ایالم درپیش  هامدت و کردندمی پادشاهی انشان در کوروش پدران که شودمی مشخص بزرگ

 تأیید را استوانه در بزرگ کوروش گفته که است آمده دست به هم کوروش بزرگ پدر از مُهر یک

 هنکلمن،) «[پیش چیش] ششبش پسر ،[انشانی] انزانی کورش» :است نوشته اینچنین مهر این روی بر. کندمی

 (.107 ص: 1391
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 (107 ص: 1391 هنکلمن،: عکس منبع) بزرگ کوروش پدربزرگ یکم، کوروش با مرتبط انشان مُهر

 

دیدی ه شتمدن ایالم در حمالت آشوریان ضربداند که هر کس با تاریخ ایالم آشنایی داشته باشد، می

ین اظهارات اتا جایی که بسیاری از دستاوردهای تمدنی ایالم نابود شدند و بسیاری از ایالمیان کشته شدند.  دید

 هایکاخ به شکوه رسید و آثاری مانند هخامنشیان زمان در دوباره ایالمدروغین غیاث آبادی در حالی است که 

 در دوران هخامنشیان یکی از مراکز مهم حکومتی ؛ شوشباشدمی هخامنشیان آثارترین مندارزش از شوش

 بوده است. 

 ردند.اعتراف ک شوش ویران ساختنتوان دریافت که خود آشوریان به های باستانی آشوری میاز کتیبه

وان به تاز جمله مینگاشتند. های خود کتیبه میکردند و برای ویرانیافتخار می هادر واقع آنها به این تخریب

 :بخوانیم را آشوربنیپال کتیبه از بخشی بیاییداشاره کرد.  آشوربنیپالکتیبه 

 اکخ با را ایالم معابد کندم، جا از بودند درها بخش زینت که را وحشتناکی نر گاوهای پیکره

 مقدس هایبیشه به من سپاهیان. دادم یغما باد به را آن هایالهه و خدایان و کردم یکسان

 دنددی را آن اسرار نهادند، گام بود نکرده گذر آنها کنار از ایبیگانه هیچ هنگام آن تا که آنان

 هنهراسید ایشتار من پروردگار از که را آن جدید و قدیم شاهان قبور من. کشیدند آتش به و

 یک مدت در من …کردم متروک و ویران بودند، رسانده آسیب من اجداد شاهان به بودند،

 در نم. کردم تبدیل یزرعی ولم ویران بیابان به را ایالم سرزمین راه، روز پنج و بیست و ماه

 هایخانواده همه شاهان، همسران شاهان، دختران من. کاشتم سیلهو و نمک آن روستاهای

 و مرد ساکنان متخصصان، تمامی …شهرها شهرداران شهربانان، ایالم، شاهان جدید و قدیم

 یجنگ غنیمت عنوان به بود بیشتر ملخ از تعدادشان که را کوچک و بزرگ پایان چهار …زن

 .(103 ص: 1370 زاده، مجید) …ساختم روانه آشور سرزمین به
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 یرابخ نیز و شهر این در او سپاه و آشوربانیپال وحشیانه ویرانگری و غارتبه قول پرفسور مجید زاده، 

 .(102همان: ) است ساخته بدل هاییویرانه به را شوش شکوهمند و عظیم بناهای زمان، گذشت از حاصله

های نوینی ساخته شدند و هخامنشیان به فرهنگ ایالمی توجه اما در زمان هخامنشیان بار دیگر کاخ

  ویژه نشان دادند.

های مهم را به سه زبان، آریایی بود همانطور که کتیبه های رسمی هخامنشیان زبان ایالمییکی از زبان

ه اکثر شود کو زبان ایالمی از جایی مشخص می نگاشتند. اما توجه به خط)پارسی باستان(، ایالمی و بابلی می

 و شود. ایالمالواح پارسه )تخت جمشید( به ایالمی هستند و حتی نام ایزدان ایالمی هم در آنها دیده می

 با تند،داش هخامنشی شاهنشاهی و تمدن گیریشکل در که بنیادینی نقش و کالن سهم به توجه با ،ایالمیان

 ارسپ مردم و سرزمین با هایشانکنش میان و خود فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی حیات به پایایی و پویایی

 .(25 ص :13۸4احمدی، )دادند  ادامه

کند، بلکه احیای دوباره فرهنگ و تمدنی کهن به پیدا نمیبنابراین اساسا نابودی تمدن ایالمی معنی 

 آید.ذهن می

کند خوزیان در دوران غیاث آبادی ادعا میبا وجود این همه اسناد ایالمی در زمان داریوش بزرگ، 

 «!!!! شدند محو تاریخ صفحه از و گردیدند منکوب همیشه برای»داریوش بزرگ 

 ارروزگ در حتی هایی از ایالمیان وجود دارد. ایالمنشیان نشانهحتی پس از هخام این در حالی است که

 شناخته Elymais نام هب متمایز، زبانی-قومی گروه یک صورت به نیز( سلوکی و اشکانی) هخامنشیان از پس

هایی هم به جا مانده است. وقتی از آنها و تمدنشان تا از آنها حتی سکه و (25ص :ن.ک: همان) است شده

تا این حد دروغ  های آشکاری وجود دارد، آقای غیاث آبادی چگونهسالیان سال پس از هخامنشیان نشانه

  گوید؟!!سخن میو داریوش بزرگ از نابودی ایالمیان به دست کوروش بزرگ  گوید ومی

 

 های زمان داریوش بزرگهای نا آرامیبررسی

 دو دستکم مادها»کند و از جمالتی مانند های زمان داریوش بزرگ یاد میآقای غیاث آبادی بارها از نا آرامی

 کمدست خوزیان»یا « یابند باز هخامنشیان سلطه از را خود استقالل تا کوشیدند بزرگ داریوش زمان در بار

قصد دارد که نارضایتی مردم از « یابند رهایی هخامنشیان سلطه از یکم داریوش زمان در تا کوشیدند یکبار

 حکومت هخامنشیان را القا کند!
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 یبررس را گئومات و کمبوجیه از پس هایشورش ماهیت باید چیز هر از پیش موضوع این بررسی برای

 رایب سپاهیان میان در جنگ از ناشی هاییآرامی نا یا بودند مردمی هایقیام ها،ناآرامی این راستی به آیا. کنیم

 قدرت؟ به رسیدن

 ،میان سپاهیان برای رسیدن به قدرت های باستانی رایجخواهیم دید که آقای غیاث آبادی از جنگ

 در راستای اهداف خود استفاده کرده است!

 هاییچالش که شرایطی در که بودیم آن شاهد بارها باستان جهان در ویژه به و جهان تاریخ در اساسا

 وجود به سرداران و سپاهیان میان در فراوانی هایدرگیری آید،می پیش مشروع پادشاهان جانشینی برای

 شینپی پادشاه قلمروی از ایتکه دنبال به حداقل و دانستندمی دیگری از ترمشروع را خود کدام هر که آیدمی

 وسیع قلمروی و داد رخ مدت طوالنی و سوز خانمان هایجنگ که مقدونی الکساندر از پس جمله از. هستند

 و آمد پیش شرایطی چنین هم دروغین بردیای و کمبوجیه از پس. شد تقسیم سردارانش میان الکساندر

 تداش بیشتری محبوبیت و مشروعیت داریوش که آنجایی از اما بودند قدرت دنبال به سپاهیان و سرداران

 .دهد شکست را رقیبان همه توانست

برای  .بینیممی بیستون کتیبه از معتبر هایترجمه در که است چیزی همان سپاهیان شدن شورشی

 :است آمده اینچنین بیستون درباره شورش بابل کتیبه از لوکوک معتبر ترجمه مثال در

 این اهسپ به او کرد؛ شورش بابل در آینیره، پسر ندینتَبَیره نام به بابلی یک مرد، یک …

 .(16 بند بیستون، کتیبه) هستم نبونید پسر نبوکودرچره، من: »گفت دروغ چنین

 

 میان در که هاییشورش و گستردگی نیست مطرح مردمی هایخواستدر ها،در هیچ کدام از نا آرامی

 ریحتش به بیشتر ادامه در. است سپاهیان منظور که کندمی ثابت هم است داده رخ جانشینی برای سپاهیان

 .پردازیممی موضوع این

 تجه آن از مشروعیت این شاید. داشتند سیاسی مشروعیت نوع یک شاه، فرزندان باستان دوران در

 دفرزن را خود دروغ به که کسانی. شدندمی تربیت پادشاهی برای کودکی از شاه فرزندان که شدمی ایجاد

 قبلی شاهپاد محبوبیت دلیل وجه هیچ به این و بودند سیاسی مشروعیت دنبال به کردندمی معرفی نبونئید

 .نیست

 سپاهیان از بسیاری بزرگ کوروش زمان همان در. کنیم جدا سپاهیان از را مردم حساب باید همواره

 هایبند ،3 ونست نبونئید، رویدادنامه: ک.ن) جنگیدند بزرگ کوروش با اوپیس در و بودند وفادار نبونئید به بابل

 وروشک از که سختی شکست به توجه با سپاهیان. بودند ناراضی نبونئید از شدیدا بابل مردم ولی( 12-14

 .نندک ایستادگی کوروش روبروی توانستندنمی دیگر نبونئید از بابل مردم شدید هاینارضایتی و خوردند
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 پیشین پادشاهان فرزند را خود دروغ به که شودمی برده نام زیادی اشخاص از بیستون کتیبه در

 تیبهک. نامیدمی کوروش پسر بردیا را خود دروغ به گئومات بیستون، کتیبه اساس بر .دانستند هاسرزمین

 مردی یا. کندمی معرفی کوروش پسر بردیا دروغ به را خود که بردمی نام هم دیگری شخص از بیستون

 ثرتخم چی نام به دیگری فرد همچنین. دانستمی( ماد پادشاهان از) هوخشتره تخمه از را خود نام، فرورتیش

 رسیدن الدنب به افراد این همه که کندمی القا اینچنین بیستون کتیبه. است دانسته هوخشتره تخمه از را خود

 .نیست مطرح مردم نزد در اشخاص این بودن محبوب بحث اصال و بودند قدرت به

 نوعی به نیاز بزرگان و سپاهیان توجه جلب و مزدور نیروهای گردآوری برای که است مشخص

 یاسیس مشروعیت این تا کردندمی متصل پیشین پادشاهان به را خود افراد این و است بوده سیاسی مشروعیت

 های مردمی تا بتوانند دل مردم را به دست آورند.نه خواست .کنند ایجاد خود برای را

 و ناآرامی یک اینکه! بودند مردمی هایقیام زمان، آن هایناآرامی گویندمی سندی هیچ بدون برخی

 رتباطا در مردم خواست و مردم با که باشد هاییویژگی دارای باید باشد داشته مردمی سرچشمه نارضایتی یک

 انشاه یا شاه به خود انتساب از صرفا بلکه گفتندنمی سخن مردم خواست از اصال هاشورش این در اما است

 .عادی مردم نه است؛ بوده سپاهیان شورشیان، این هدف جامعه واقع در. گفتندمی سخن پیشین

اگر بخواهیم با یک نارضایتی مردمی در آن دوران مقایسه کنیم باید به نارضایتی مردم بابل از نبونئید 

 سجن به اگر. است آشکار کامال منابع اساس بر نبونئید از مردمی هاینارضایتیتوجه داشته باشیم که 

 از ناحق دنکشی بیگاری مردم، اکثریت دین به توهین که شویممی جهمتو کنیم، توجه نبونئید از هانارضایتی

. ارندد مردمی جنس همه و همه که است بوده نبونئید از نارضایتی دالیل …و گناهان بی کشتار مردم، از برخی

 ایجاد دنبال به شورشیان فقط و فقط شود؟می دیده داریوش زمان هایشورش در موارد این از کدامیک اما

 ویندگمی دروغ راه این در حتی. کنند همراه خود با را سپاهیان بتوانند تا بودند خود برای سیاسی مشروعیت

 هاخواستبه  اصال و نندک جمع خود گرد را افرادیردند تا کمی منسوب پادشاهان پیشین به را خود دروغ به و

 خواست با اصال هاآرامی نا دهدمی نشان که است مهمی دالیل از یکی این و توجه نداشتند مردمی دردهای و

 .است نبوده ارتباط در مردم

 

 سخن پایانی

هایی به دست کوروش بزرگ برساخته ذهن تحریفگران است، چنانکه مشاهده ادعای نابودی تمدن یا تمدن

در واقع امتیازی که کوروش  .و ایالم را تخریب نکرده است لودیههای ماد، بابل، شد کوروش هیچ یک از تمدن

تبدیل به شخصیتی معروف و جهانی نموده همین برخورد را متفاوت از حاکمان روزگار خود ساخته و بزرگ 

م فکران ایشان نه تنها با ادعای جناب غیاث آبادی و ه .عاقالنه و منطقی او با مردمان دیگر ملل بوده است
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ن افراد تصور کنید چنانکه ای !درنیز سر ستیز دا عقلاست بلکه با اد ضدر تهای تاریخی و آثار باستانی پژوهش

ماد و ایالم را کشتار کرده باشد و شهر هایشان را نابود ساخته و  ،لودیهمردمان بابل،  بزرگ ادعا دارند کوروش

؟ ستاچه سودی برای کوروش بزرگ داشته  ،ها را از بین برده باشدتمدن آنبزرگ اصطالح این افراد کوروش  به

خاکستر شهرها و انبوهی از انسان های مرده؟ کوروش از کشتار مردمی که جامعه پویا و شکوفای حکومتش 

 ؟ اینرسیداو می چیز بهبرد؟ از نابودی تولید و صنعت در حکومتش چه دادند چه سودی میرا تشکیل می

ان های مردگبر سرزمین گارشهای روزبا نابودی تمدن بزرگ کامال غیر منطقی است که تصور کنیم کوروش

بی حاصل حکمرانی کند و نام نیکی از خود به جای بگذارد؛ به طوری که کوروش بزرگ نماد یک فرمانروای  و

 خوب بوده است.

 

 ها:نامهها و یاریمایهبن
کتب مقدسه  . به همت انجمن پخشیونانیو  یو کلدان یعبران یاصل یترجمه شده از زبان ها کتاب مقدس.(  1359) ____

 ملل. انیدر م

 .گرگان انتشارات. شکوه پر هایهزاره(. 13۸4) داریوش احمدی،

 .یالمعارف بزرگ اسالم رهیمرکز دا: تهران. فرمان کوروش بزرگ(. 13۸9) دیعبد المج ،یارفع

 .ابیانتشارات زر  .جلد اول .سمسار یترجمه مهد .)از کوروش تا اسکندر( یهخامنش یامپراتور خیتار(، 137۸) رییپ ان،یبر

 . تهران: انتشارات ققنوس.یدهق ی. ترجمه محمود جعفریدر بابل هخامنش انیرانیا(، 1391محمد ) ف،یدانداما

دانشگاه  خیتار انیدانشجو ی، انجمن علماستوانه کورش ادبودی شیهما نیدر سوم یسخنران(. 1392آبان  11رزمجو، شاهرخ )

 تهران.

 . ترجمه شهربانو صارمی. تهران: انتشارات ققنوس.های صحرا )ایران باستان در جنگ(سایه (. 1390فرخ، کاوه )

. تهران: یلیخل ابی. ترجمه کام(وسی)معروف به خالصه فوت ریاز کوروش تا اردش اسیکتز خیخالصه تار(، 13۸0)کتزیاس 

 کارنگ.

 تهران، انتشارات نگاه ،یترجمه ابوالحسن تهام کوروش(. تیکوروش )ترب یزندگ(، 13۸9گزنفون )

 ، ترجمه کیخسرو کشاورزی، چاپ اول، چاپ گلشنتاریخ ایران از زمان باستان تا امروز(، 13۸5گرانتوسکی، ادوین آریدوویچ )

 پژوهش و نشر: تهران. سوم چاپ. آموزگار ژاله کوشش به. خلخالی نازیال ترجمه. هخامنشی هایکتیبه(. 13۸9) یرپی لوکوک،

 .روز فرزان

 : مرکز نشر دانشگاهی.تهران. تاریخ و تمدن بین النهرین .(1370یوسف ) ،مجید زاده

 .107-106 صص. من سرزمین مجله. عبدی کامیار ترجمه. «بود؟ پارسی کوروش آیا(. »1391 مهر) ووتر هنکلمن،
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