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 کوروش بزرگ را کشتند؟! هارکتُ ایآ

 اشکان دهقان

 ۱۳۹۴مهر  ۲۸ روزرسانیبه مطابق با

 

 رانیا خیدر حوزه تار ییهایکارآنکه کم لیروزها به دل نیمتأسفانه ا

و  میهست رانینادرست در ا یباستان انجام گرفته است، شاهد رواج ادعاها

 .باشدیم هافیط یادعاها از طرف برخ نیا رشیتأسف آورتر از آن پذ

، کوروش هارکت  ملکه  ندیگویم یکه برخ دیباش دهیشما هم شن دیشا

موضوع را به نادرست  نیا ی! حتکنندیبه آن افتخار م یرا به قتل رساند و حت

 نیموضوع را دارند. ا نیو قصد سوء استفاده از ا دهندیربط م جانیبه آذربا

 یفضا دراست اما به هر حال رواج گسترده آن  یسطح اریادعا گرچه بس

 یادعاها نیاست پاسخ ا ستهیکه با یبه طور باشدینگران کننده م یمجاز

 اساس داده شود. یب
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 ،ستین یداشته است، شک یپرافتخار خیتار جانیمنطقه آذربا نکهیا در

بودند  با فرهنگ یمردمان م،یشناسیم جانیکه امروز به آذربا یامردمان منطقه

 گرید پر افتخار در کنار نهیشیپ نیداشتند. اما ا یبا شکوه یو دستاوردها

است.  شدهحاصل  رانیبا ا جانیآذربا یناگسستن وندیو پ یرانیمناطق ا

درباره  کنندیآنها را ثابت م یادیکه اسناد و مدارک ز نیتافتخارات راس

منابع  فیبا تحر خواهندیم یچرا برخ دانمیو نم ستندیکم ن جانیآذربا

ه منطق نیندارند را به ا جانیبه آذربا یربط چیکه ه ییهاتیشخص یخیتار

 جانیذرباو هم بدخواه آ رانیافراد هم بدخواه ا نیا رسدیربط دهند! به نظر م

که مرتبط  کنندیرا دنبال م یاهداف یموارد نیهستند. در واقع سازندگان چن

از هر  بلکه به دنبال منافع خود هستند و متأسفانه ستیو فرهنگ ن خیبا تار

 .کنندیمنافع استفاده م نیبه ا دنیرس یبرا یراه

هرودوت درباره مرگ  یاافسانه تیدر روا شهیموضوع ر نیهر حال ا به

ها نوشته است. جنگ با ماساگت جهیکوروش دارد که مرگ کوروش را در نت

 چیکه بدون ه باشدیم هاترکها به اما تعجب آور تر از آن ربط دادن ماساگت

معموالً  ییادعا نیچن ندگانی. گوردیگیصورت م ییادعا نیچن یو مدرک لیدل

به  یو حت کنندیقهرمان م کیبه  لیدرا تب ۱سیریتوم یعنیها ملکه ماساگت

 !دهندی)آنا تومروس( م« مادر»او لقب 

 میآنها بپرداز یربطیو ب هاترکها و ماساگت یاز آنکه به بررس شیپ

 !شودیچند سوال مطرح م

                                                            
1 Tomyris 
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 که هرودوت گفته درست است، آداب و یتیکه معتقدند روا یکسان ایآ

آن هم درست بالفاصله بعد از  سیریکه هرودوت درباره قوم توم یرسوم

 که خودشان یریبا تفس ای! آرند؟یپذیداستان مرگ کوروش گفته است را م

 هاترکآداب و رسوم را درباره  نیا دانندیم ترکها را دارند و ماساگت

 مرد هر …زنان به همگان تعلق دارند …» که هرودوت گفته است: رندیپذیم

و با  زدیآویکلبه او ترکش خود را م یرا بخواهد به جلو زنی که ماساگت

 دیرس یریپ تیبه نها یکه مرد هنگامی …زدیآمیآسوده، با او در م یالیخ

 یقربان وانیو او را همزمان با چند رأس ح ندیآیاو گرد م کانیهمه نزد

 «…دهندیم بیترت افتیض کیو با آنها  پزندیها را مبعد گوشت کنند،یم

 .(۲۱۶، بند ۱)هرودوت، کتاب 

 
گفتار هرودوت  ریتحت تأث رسدیکه به نظر م ۲ینیریپلگ ویآنتون یجوان یدر نقاش سیریتوم

 شده است میها ترسدرباره ماساگت

 

 یهرودوت درباره مرگ کوروش افسانه ا تیبه هر حال همانطور که روا

و البته  باشدیم زیها هم اغراق آمو نادرست است، گفتار او درباره ماساگت

                                                            
2 Giovanni Antonio Pellegrini 
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 گریندارند. هرودوت درباره د هاترکبه  یارتباط چیها هم هماساگت

 ذکررا  ییهاداستان نیو اقوام و ملل گوناگون هم چن یخیتار یدادهایرو

 .را مورد توجه قرار داده است یاز آنها موارد جنس یاریو در بس کندیم

 شیهاتانتر کردن داسجذاب یهرودوت برا رسدیبه نظر م یبه طور کل

که داستان  یلیاز دال یکی ستین دیاست و بع بردهیموارد بهره م نیاز ا

 موارد باشد. نیمرگ کوروش انتخاب کرده است هم یرا برا سیریتوم

مرگ کوروش بزرگ، خود  رامونیمذکور هرودوت پ تیروا درباره

دلخواه را انتخاب  تیو روا دهیشن تیهرودوت اعتراف کرده است که چند روا

داستان را  نیفقط هرودوت ا نیو همچن (۲۱۴، بند ۱)هرودوت، کتاب کرده 

 یهرودوت دارد( و از طرف تیدر روا شهیر گرینقل کرده است )گفته مورخان د

. گرچه باشندیهرودوت م یهاخالف گفته یشناختو باستان یخیتار اهدشو

 یآمده است، اما بررس یخیاز مرگ کوروش در منابع تار یگوناگون اتیروا

که کوروش بزرگ در  دهدینشان م یو شواهد باستان شناخت یخیمنابع تار

را وداع گفته است و آرامگاه کوروش بزرگ هم در  یخودش دار فان یقلمرو

ها کوروش نزد ملکه ماساگت کریپاسارگاد قرار دارد. اما هرودوت نوشته است، پ

هرودوت نادرست است. البته  تیروا شودیاست که آشکارا مشخص م مانده

باره  نیهم در ا گرید لیو دال ستیرد گفته هرودوت ن یبرا لیتنها دل نیا

 نیبه ا فصلنوشتار به صورت نسبتاً م کیدر  نیاز ا شیوجود دارد که پ

 .میموضوع پرداخته ا
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 به: دیدرباره مرگ کوروش بزرگ نگاه کن شتریدانش ب یبرا

 ینشان خردگان. گاهیپا«. مرگ کوروش بزرگ(. »۱۳۹۶ وریشهر ۱۸دهقان، اشکان )

 http://kheradgan.ir/?p=3222: یاتاریرا

 

 به: دینگاه کن همچنین درباره آرامگاه کوروش بزرگ

 .«مان؟یقبر مادر سل ایآرامگاه کوروش بزرگ ( »۱۳۹۶ وریشهر ۸) ،کوروشیشهرک

 http://kheradgan.ir/?p=16629: یاتاریرا ینشان. خردگان گاهیپا

گاه آرام ایآ(. »۱۳۹۶خرداد  ۲۵) ایکوروش؛ پارسا، پور ،یشهرک  د؛یمج ان،یخالق

: یاتاریرا ینشان خردگان.«. کوروش بزرگ در پاسارگاد قرار دارد؟

http://kheradgan.ir/?p=10028 
 

 بودند؟ یها چه کسانماساگت

 یها از اقوام کوچ روکه ماساگت دیآیبر م یخیو شواهد تار اتیروا از

ها را ساکن که ماساگت یاظهارات برخ نیب نیساکن در ماوراءالنهر بودند. در ا

نادرست است. خود هرودوت  دانند،یم جانیاران و آذربا یو حوال یغرب ینواح

( یکنون رانیشمال ا یای)در نیکاسپ یایکه آنها در شرق در کندیم دیهم تأک

. (۴۲٠و  ۲٠۱ ی، بندها۱)هرودوت، کتاب اند ساکن بوده ۳آراکسرود  یو باال

منظور از  رسدیمبهم است اما به نظر م یگفتار هرودوت درباره آراکس کم

 نوشتی، پ۲۲۹: ص ۱۳۸۹)بارگه، است  ۴ایآمودر ای حونیرود آراکس همان ج

                                                            
3 Araxes 
4 Oxus 
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به نادرست و با اهداف خاص دنبال آن هستند که  یمتأسفانه عده ا. (۲۲۳

گفته  یارتباط دهند! جالب آنکه برا یکنون جانیها را با اران و آذرباماساگت

و همانطور که اشاره شد خود هرودوت نوشته  کنندیخود به هرودوت استناد م

، ۱)هرودوت، کتاب اند سکونت داشته نیکاسپ یایاست که آنها در شرق در

 یقیکه او درک دق دهدیهرودوت نشان م یهانوشته یگرچه بررس. (۲٠۴بند 

شود  یم دهید یدر گفته و یها نداشته است و ابهاماتو مکان هایاز نام جا

وجود دارد(، اما در هنگام تهاجم  یابهامات نیدرباره نام آراکس چن نکهی)کما ا

 یای)آس رقششرق و شمال  یکه در همان نواح ییو دردسرها یاسکندر مقدون

 گریو د شودیم ادیها از ماساگت یخیکرد باز هم در منابع تار دای( پیمرکز

ساکن بوده  یو شمال شرق یشرق یها در نواحکه ماساگت ماندینم یباق یشک

 .(۷٠-۶۸: ۱۳۷۵ ،ی)ن.ک: داناند 

ها با سکاها مورد توجه اکثر پژوهگران قرار و شباهت ماساگت ارتباط

گوناگون گسترش  یبودند که در نواح ینیکوچ نش لیگرفته است. سکاها قبا

 .افتندی

 

خانواده  یهااز زبان یکیها به پژوهشگران معتقدند که ماساگت اکثر

 یهابانز گری. از د(Diakonoff, 2003: p. 48) کردندیتکلم م یرانیا یزبان

 اشاره …و یسغد ،یماد ،یبه پارس توانیدر آن عصر م یرانیا یخانواده زبان

 هااساگتم عتاًیکه طب میکنیبه صورت مختصر اشاره م نجاای در. کرد

پنجم و  یهاها بعد )قرنقرن ترک تیباشند چرا که هو ترک توانستندینم
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( شکل گرفت نیمغولستان و چ ی)حوال یآلتا هی( در ناحالدیششم پس از م

 شده است. ادی الدیاز م شیچهارم و پنجم پ یهادر قرن یها حتاما از ماساگت

 یهاتیزبان بودن آنها وجود دارد اول نام شخص یرانیکه از ا یشواهد

آن وجود دارد.  یبرا یرانیا شهیکه ر سیریآنهاست از جمله همان توم

را « ماساگت»دارد. اکثرا  یرانیا شهیماساگت که ر یعنینام قوم آنها  نیهمچن

واژه  ،از پژوهشگران یبرخ انیم نیو در ا دانندیدر ارتباط م« بزرگ»با 

ص : ۱۳۵۳ ،ی)ن.ک: سرکاراتبزرگ دانسته اند  یماساگت را مرتبط با سکاها

ها هم . محل سکونت ماساگت(Christensen, Die Iranier س؛ی، پانو۳۵۵

ساکن  ییمعموالً اقوام سکا یچرا که در آن نواح کندیم تینظرها را تقو نیا

ها را از ماساگت ،یخیرتا اتیاست که با توجه به روا یبودند. به هر حال منطق

 .میزبان بدان یرانیا جهیو در نت ییاقوام سکا

 

 خوانده شدند؟! ترک یبار چه کسان نینخست

از اقوام  شدندیخوانده م ترک خیکه در طول تار یکه اقوام ییآنجا از

 یدشوار است اما در جستجو یکم هاترک خیتار یکوچ رو بودند بحث و بررس

آنها تداوم  تیخوانده شدند و چگونه هو ترک یبار چه کسان نینخست نکهیا

منابع  نی. در واقع مهم ترمیتوجه داشته باش ینیبه منابع چ دیکرد با دایپ

امپراتوران  یهادادنامهی، روهاترک تیهو یریگشکل نیدرباره روزگار نخست

 آمد. دیپد نیمغولستان و چ یبار در حوال نی، نخستترک تیاست و هو نیچ



 خِرَدگان پایگاه / ۱۳۹۴مهر  ۲۸  / ها کوروش بزرگ را کشتند؟!ترک ایآ 

 

11 
 

به وجود  لهیچند گروه و قب یختگیاز آم ترک تیکه هو دینمایم نیچن

 هالهیقب نیاشاره کرد. ا «۵نایآش» لیبه قبا توانیآنها م نیترآمد که از مهم

ها با هون انینیچ یکارهایو در پ ستندیزیم نیچ «یشانس» التیدر غرب ا

 یدرآمدند. ول هاهون تیشرکت داشتند و بعد به تبع یالدیدر سده چهارم م

پناه  یآلتا یهابه جنوب کوه د،یها انجامکه به شکست هون یاتفاقات یط

در شرق  یآلتا. (۳٠-۲۹ص : ۱۳۷۴)رضا،  دندیگز یبردند و در آنجا سکن

 مغولستان گسترده است. نیاورال و کنار سرزم یهاکوه

 نکهی. با توجه به اگفتندیم «۶ویک-تو»را  «نایآش» یاتباع خانها انینیچ

دانشمند  ویپل ینام بعدها از سو نیندارند، ا« ر»در زبان خود مخرج  انینیچ

-تر واژه توخوانده شد که در واقع تلفظ درست ۷وتیترکبه صورت  یفرانسو

 .(۳۱)همان:  استهمراه شده « ر»است که با مخرج  ویک

داشتند خود را از نسل گرگ  یآلتا یدر نواح شهیکه ر ییهاترک

انسان و گرگ بوجود  یختگیاز آم ی، مردمانهاترک یها. در افسانهدانستندیم

دانشمندان  یهاپژوهش زیو ن هاترکو با توجه به دو افسانه مشهور  ۸آمده اند

آنها با  ختنیبود و آم هاهون لهیکه منشاء آنان از قب یانیفرار رسد،یبه نظر م

 را بوجود آورد. وتیترک ای ترک تیرفته رفته هو نایآش لیاز قبا ییهاگروه

                                                            
 خانواده متحد بودند. ۵۰۰ رسدیمطرح شده است اما به نظر م یگوناگون یهاهیفرض نایدرباره آش 5

6 tu-kiu 
7 tur-kiut 

نشانه  ینیآمده است، در زبان چ «نویش»از  شی)آ( که پ شوندی. پنامدندی( مshino) «نویش»گرگ را  یمرتبط با گرگ دانسته اند. در زبان مغول یرا برخ نایواژه آش ۸
برخوردار شد و  ییواال گاهیها از جاترکان ی(. بعدها گرگ در م۳۱ص : ۱۳۷۴است )رضا،  بیگرگ محترم و نج یبه معنا نایآش ایو  نویروال واژه آش نیاحترام است. بد

 .دانستندیخودشان را از نسل گرگ م یحت
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 یهابدن ده،یکش یمعموال چشمان یظاهر یهایژگیاز نظر و هاترک نیا

 اند.داشته مینیبیم نیکه در ترکستان چ یبه کسان هیشب ییهایژگیکم مو و و

 
 ( ,2007Waugh)منبع عکس:  ترکاز شاهزادگان خانات گوک ۹نیگیکول ت

 

 مردمان بعدها و در همان عهد باستان توانستند فتوحات نسبتا نیا

 یادکنند. آنها اتح یمعرف یرا انجام دهند و خود را در سطح جهان یادیز

 ترککخانات گو ایو  ترکمانند خاقانات  ییهادادند که از آن با نام لیتشک

 .شودیم ادی

خان بوده و  نیبه نام بوم یآنان شخص خیمهم تار یهاتیاز شخص یکی

 نیآمده است. بوم «۱٠خاقان نیبوم»نامش در سنگ نبشته اورخون به صورت 

فرمان  ریرا از ز هاترکرا بدست آورد و  یبزرگ یهایروزیخان توانست پ

                                                            
9 Kul Tigin 
10 Bumin Kagan 
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 یهایروزیاو پ شانیوفرزندان و خ خارج سازد. ۱۱هاژوآنژوآن ایها ژوژان

از مناطق را تحت تسلط  یاریبس یرا به دست آوردند و پس از مدت یگرید

با آنها  یکردند و مدت دایهم ارتباط پ انیبا ساسان هاترکخود داشتند. گوک

 ب،ی؛ قرde la Vaissière, 2011)ن.ک: در جنگ  یدر صلح بودند و مدت

 کنند. دایپ یشهرت جهان نستندبود که توا نجایاز هم دیشا. (۲۸ص : ۱۳۸۶

 رایبر آنها گذاشت ز یقابل توجه ریتأث ان،یبا سغد هاترک مراودات

 ،ی)فرا کردندیم تیها آنان را هداالفبا دادند و در مهاجرت هاترکبه  انیسغد

 .(۳۹٠ص : ۱۳۷۷

مه ه انی. تازافتیبس گسترده  یانتشار ایرک در پهنه آسوت ای ترک نام

و ر نی. از ادندینامیسغد را ترک م نیساکن شمال سرزم نینشگاوران کوچنج

ز اسالم ادر دوران بعد  ژهیبه خطا به و ،یمرکز یایاز اقوام ساکن آس یاریبس

 چیه یقومکه از نظر  یدر صورت (۲۹ص : ۱۳۷۴)رضا، شدند  دهیترک نام

 نداشتند. هاترکبا  یوندیپ

ها که در دوران ماساگت انیم یارتباط توانیها نمگفته نیتوجه به ا با

 کرد. دایپ هاترکزبان بودند با  یرانیشهرت داشتند و ا الدیاز م شیپ

 

 

 

                                                            
را در تصرف خود  نیشمال چ یهااز دشت یبخش یالدیچهارم تا ششم م یهاسده یهاساکن دشت بودند که در فاصله نانیها کوچ نشژوآنژوآن ایها ژوژان ۱۱

 یریها درگترکبا  یالدیو در سده ششم م یشرق یهابا هون یالدیها در سده پنجم مژوآنامتداد داشت. ژوآن یآلتا نیتا سرزم نگانیه هیآنها از ناح نیداشتند. سرزم
 داشتند. کاریو پ
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 یانیسخن پا

به افسانه است  هیشب شتریهرودوت درباره مرگ کوروش بزرگ ب تیروا

ندارد. خود هرودوت هم  یهماهنگ یباستان یهاافتهیو  یخیو با شواهد تار

 یکیو  دهیدرباره مرگ کوروش بزرگ شن تیکه چند روااعتراف کرده است 

 یوجه کسان چیرا به دلخواه انتخاب کرده است. اما در افسانه هرودوت به ه

و هرودوت  ستندین یها( اقوام متمدن)ماساگت رسانندیکه کوروش را به قتل م

آدم »و  «یعموم یفاحشگ»مانند  یچندان به آنها احترام نگذاشته و آداب

هم داستان هرودوت درباره  دیآیرا به آنها نسبت داده است. به نظر م «یخوار

 د،یگویها مکه درباره آداب و رسوم ماساگت یمرگ کوروش و هم موارد

 قابل اعتنا هستند. ریغ یهاافسانه

نداشتند. با توجه به آنکه  هاترکبا  یوندیپ چیها هماساگت انیم نیا در

 جانیهم با آذربا یارتباط چیه عتایطب بودند نیکاسپ یایساکن شرق در

به دنبال  یرانیاقوام ا انیتفرقه در م جادیبه منظور ا ینداشتند. برخ

الزم  .ستنده خیتار فیبه دنبال تحر نیسوءاستفاده از افسانه هرودوت و همچن

ها را مادر که صرفا بر اساس هرودوت ملکه ماساگت یبه ذکر است که کسان

 هادرباره ماساگت که هرودوت یبا توجه به آداب و رسوم ،نامندیها مترک

 .کنندیم نیها هم توهبه ترک یگفته است، به نوع
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