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  .کنيد

  
  

  در منابع کهنيکورش هخامنش

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ن ي فرورد١٩شنبه 

 يراني در منابع ايکورش هخامنش: بخش نخست

 يي در متون اوستايکورش هخامنش -١

داد و يسپرد، ونديها، و شتيسناها، ياعم از  (يينام کورش در متون اوستا
 .امده استين) اوستا خرده

 يراني ا ر متون شرق ديکورش هخامنش -٢

 و جز يي، سکاي، خوارزمي، بلخياعم از سغد (يرانينام کورش در متون شرق ا
 .امده استين) آنها

  باستاني در متون فارسيکورش هخامنش -٣

 باره کورش وجود ندارد، اما در دو جا  ي اطالعاتي باستان هخامنشيدر متون فارس
:  کوتاه و مکرر پاسارگاديها بهي کتکبار دري. ر آمده استي زيها نام او به شکل

که  ستونيوش در بيبه داريکت  دريگري؛ و د»يمن کورش، شاه هخامنش«
ه از يپسر کورش به نام کمبوج«: اند  شدهيا پسران کورش معرفيه و برديکمبوج

ا يگفت که من برد ين ميت به دروغ چنمغ گئوما«، »نجا شاه بوديدودمان ما در ا



ا پسر کورش يگفت که من برد ين ميزداتَه به دروغ چنيوه«، »پسر کورش هستم
 .«هستم

 ي اشکاني در متون پهلويکورش هخامنش -۴

 .امده استين) يپارت (ي اشکانينام کورش در متون پهلو

 ي ساساني در متون پهلويکورش هخامنش -۵

 .امده استين) ها ها و کتاب بهياعم از کت (ي ساسانينام کورش در متون پهلو

 ي در متون مانويکورش هخامنش -۶

 .امده استي نينام کورش در متون مانو

 ي در متون فارسيکورش هخامنش -٧

 ي در شاهنامه فردوسيکورش هخامنش) الف

 .امده استي نينام کورش در شاهنامه فردوس

 يات فارسي در شعر و ادبيکورش هخامنش) ب

 .امده استي نيات فارسينام کورش در شعر و ادب

 يراني ايها نامه خي در تاريکورش هخامنش) ج

 از ي کورش، قورش، قورس همراه با شرح مختصريها نام کورش چند بار به شکل
 و يامبران حمزه اصفهانيخ پادشاهان و پي، تاريرونيحان بيه ابورياو در آثارالباق

ل يتفص. ان استيهودي از کتاب تورات يصيو تلخگر آمده که بازتاب يچند متن د
 ي نام و شرح حال کورش هخامنشيبررس« که به يها را در بخش بعد تين روايا



 نام يحمزه اصفهان. ميکن ياختصاص خواهد داشت، دنبال م» يدر منابع عبران
 .داند ي ميهودي يک نام عبرانيکورش را 

سکوت . ه کورش بزرگ آمده است در باريرانين همه آنچه بود که در متون ايا
 با نام او ينکه اندکيان با ايرانيدهد که ا ي در قبال نام کورش نشان ميرانيمنابع ا

ان يرانيز بوده است که اي ناچيتين حالت شخصياند، اما کورش در بهتر آشنا بوده
 .اند  قائل نبودهيتي او اهميبرا

 ــــــــــ

 به کورش بزرگ فقط ينکه با تأسي اي بخواهم بجازيپرستان عز  دارد اگر از کورشيراديا
ن مقاله ي کنند تا اي معرفيخي بلد باشند، چند منبع و سند تاري و سرکوبگريتجاوزگر

 تر کنم؟ را پربارتر و کامل» پربار«

===========  
  

 ۵٨ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ن ي فرورد٢٠کشنبه ي

توان  ي است که نميد و ساختگيان جديراني اي برايا ت کورش به اندازهيشخص
 .افت که نامش کورش باشدي را يا  هفتاد سالهيرانيا

=======  
  

 ٧۶ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 



 ١٣٩١ن ي فرورد٢۴پنجشنبه 

ک يا ياورد و يتواند بر زبان ب يست ميک فاشيا يا نژاد پاک را يسخن از نژاد خالص 
 .احمق

  
=====  

  
 سنگسار زنان در زمان کورش بزرگ: ١٢۵ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١بهشت ي ارد١۵جمعه 

 متداول بود و در ي کورش بزرگ بر بابل امرييسنگسار زنان در زمان فرمانروا
ن مورد مردان از مجازات سنگسار معاف بودند، ير اد. شد يه اجرا ميمورد زنان زان

 .زان شاه نظر داشتنديمگر آنکه به حرم و کن

 کورش، ي از زمان پادشاهي و اداريترجمه پنجاه لوح حقوق: د بهيشتر بنگري بي آگاهيبرا
؛ و )ريمنبع ز (١٨٩٧ک، يپزي، جلد سوم، دفتر سوم، الي و زبان شناسيدانشنامه آشورولوژ

 .نيکم، مشرق زميل دورانت، جلد ي تمدن وخيز تارين

Beitrage zur Assyriologie und Semitischen 
Sprachwissenschaft, Dritter band, heft 3, Leipzig, 1897. 
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 ين زرتشتيشوهر دادن دختر نه ساله در د: ١٢٨ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١بهشت ي ارد١٧کشنبه ي



) حاً قبل از آنيو ترج (ي سالگ٩ دختر موظف بود حداکثر تا سن ين زرتشتيدر د
نکار ي از اين طواليشد، ازدواج کند و اگر به مدت يش انتخاب مي که برايبا شوهر
به موجب . شد يد کشته ميداد، با يح مي بدون شوهر را ترجيزد و زندگ يسرباز م

 موبد آذرفرنبغ فرخزدان، ي چهاردهم از مجموعه فتاويزدهم و فتواي سيفتوا
ن سن يدن به ايکرد، پس از رس ي شوهر مي سالگ٩ قبل از سن يچنانچه دختر

 يگريت شوهر به شخص دي و با رضامان گردديمان ازدواج پشيتوانست از پ يم
مان يکرد و از ازدواج خود پش ي شوهر مي سالگ٩شوهر کند؛ اما چنانچه در سن 

 .ست به قتل برسديبا ي در انتظار او بود و ميشد، مجازات سخت يم

ت ي رواي؛ و متن پهلو«ين زرتشتيحقوق زنان در د» د بهيشتر بنگري بي آگاهيبرا
، يالمعارف بزرگ اسالم رهي، انتشارات دايديب  باغيآذرفرنبغ فرخزادان، ترجمه حسن رضائ

 ي، ترجمه مرتضي ساساني، تورج، شاهنشاهيياي؛ و در١١ تا ٩، صفحه ١٣٨۴تهران، 
 ١٧۵٫ تا ١٧٣، ص ١٣٨٣فر، انتشارات ققنوس، تهران،  ثاقب

===  
  

 دن خانه مردميکورش بزرگ و به آتش کش: ١٣۶ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١بهشت ي ارد٢٢جمعه 

راد کرد که ي اير مسلح خود نطقبه گزارش گزنفون، کورش در برابر لشکر سراس
ار ماست تا به ي در اختي آسمانيها امروز همه نعمت«: ن استيخالصه آن چن
 شما طال و ين کشتار از برايز ايجوا. م که در خواب استي بپردازيتارومار دشمن
م يکن ي به شهر حمله ميما در صبح زود در حال.  استيک و آزادگياموال و نام ن

ر فراوان در يار و قي بسيها ما مشعل. اند دهي آرمي ناز و خوشکه مردم در بستر
 يها سربازان ما خانه.  از چوب خرما استي آنان جملگيها م و خانهيار دارياخت



 يها ان شعلهيا در ميزند و يد بگريا بايآنان را به سرعت آتش خواهند زد و آنان 
   .«آتش بسوزند

 و ي، انتشارات علميخينامه، ترجمه رضا مشا کورشگزنفون، : د بهيشتر بنگري بي آگاهيبرا
ر، ترجمه يرت کورش کبي؛ کسنفون، س٢١۴، صفحه ١٣٨۶، تهران، چاپ ششم، يفرهنگ

 ٢۶٨٫ و ٢۶٧، صفحه ١٣٨١ کتاب، تهران، چاپ دوم، ياي، انتشارات دنيد مازندرانيوح
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 کسالي نفر در ٠٠٠ ١٢٠ يوش بزرگ و نابوديدار: ١۵۴ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ خرداد ١٨پنجشنبه 

کم کشته يوش ي داري که در سال نخست پادشاهي دانستن تعداد اشخاصيبرا
ستون ي که خودش در بيا بهيکت: ک سند دست اول و معتبر وجود دارديشدند، 

 .نوشته است

 نوشته شده ي و بابليالمي باستان، عيبه سه زبان فارس ستونيوش در بيبه داريکت
ز در ي آن ني آرامري از تحرييها نسخه.  آن آمده استير بابليو آمار تلفات در تحر

 . دربردارنده آمار تلفات هستندير بابليدا شده که همچون تحريبابل و مصر پ

ه ي عليام داخلي ق٩ خود يوش در سال نخست پادشاهيبه، دارين کتيبه موجب ا
را سرکوب کرد و در مجموع حدود ) يو نه حمله خارج( انيت هخامنشيحاکم

ن بدان معنا يا.  اسارت گرفت نفر را به٠٠٠ ٢٨ نفر را کشت و ٠٠٠ ١٢٠
 ٠٠٠ ١۵٠وه، ي زن ب٠٠٠ ١٠٠ در حدود يزين تلفات، چياست که عالوه بر ا

ها هزار معلول و  م و دهيتيده، صدها هزار کودک يخانواده داغدار و از هم پاش
 . مانديمجروح بر جا



 حدود سه تا پنج -شود ين زده مي چنانکه تخم-ت کشور در آن زمانياگر جمع
 و يا با همه عواقب اجتماعين باليتوان گفت که ا ي نفر بوده باشد، مونيليم

ت کشور و بطور يست درصد کل جمعير ده تا بيم دامنگي آن، بطور مستقياقتصاد
 .ر همه جامعه شده استيم دامنگير مستقيغ

ت است، ي بر واقعين ادعا درست و مبتنيا ايد که آيآ يش مين پرسش پينجا ايدر ا
توان گفت که به  ياد کرده است؟ در پاسخ ميا زين آمار را کم يوش اينکه داريا اي

 :شتر از آنچه بوده که ثبت شده استي بين آمار بسيل ايچند دل

 يوش در چند هنگام و از جمله در شرح سرکوبيل که دارين دلينخست به ا
نکه، در چند مورد امکان قرائت يدوم ا. گئومات تعداد تلفات را ثبت نکرده است

نکه، يسوم و مهمتر از همه ا. ب ممکن نشده استيل تخريبه به دليمتن کت
 يگرياد دي زيبخواست اهورامزدا و من، کارها«: وش به صراحت آورده استيدار

 نوشته نشد، مبادا ياز آن رو. به نوشته نشده استين کتيهم کرده شد که در ا
د و او ياير نظر او غلو ببه را بخواند و آنچه به دست من انجام شده دين کتي ايکس

 ير فارسي از ستون چهارم تحر۵٠ تا ۴۵ يسطرها(» د و دروغ پندارديايرا باور ن
 .(باستان

ده يرس ير قابل باور به نظر مين دارد که غي چنان سهمگيا ن نشان از فاجعهيو ا
 همان ستون ۴٣ده و در سطر ينام» راستگو«وش خود را ين حال داريبا ا. است

 .ش دروغ انگاشته نشونديها  که نوشتهخواسته است

ا يکسال کشته است و ي نفر را در طول ٠٠٠ ١٢٠گفته و » راست«وش يا داريآ
 دادگر و اهل مدارا بوده است؟ اگر راست گفته باشد، تا يگفته و پادشاه» دروغ«
 گر را کشته است؟ياش چند نفر د  ساله٣۶ يان پادشاهيپا



 بند هجدهم و ير بابليل سخنان خود و در تحريوش در تکمينکه داريبا توجه به ا
م يما همه آنان را کشت«: کم گفته است که به خواست اهورامزداينوزدهم از ستون 

ن يوش از ايرسد که قصد دار ين به نظر مي، چن»مي نگذاشتي بر جايا چ زندهيو ه
آنان ا مخالفان نبوده است، بلکه برانداختن نسل يها تنها شکست دشمنان  عام قتل

 ٣۵شود و تا  يت انجام مي که با خشونت و موفقيمقصود. را در سر داشته است
 يها استياندام در برابر س ام و عرضي جرأت اعتراض و قيسال بعد، چندان کس

 .ابدي يان را نميهخامنش

 شاه باشد که در وشي داريد مطابق با خوشنوديالقاعده با ين مطلب کوتاه عليا

به را به مردم ين کتياگر تو ا«: ستون چهارم گفته است از ۵۶ تا ۵٢ يسطرها
 .«ي داشته باشيار باشد و عمر طوالني، اهورامزدا ترا ييبازگو

ال ي، ترجمه نازي هخامنشيها بهير، کتي يلوکوک، پ: د بهيشتر از جمله بنگري بي آگاهيبرا
؛ ٢۵٩ تا ٢١۶، ص ١٣٨٢روز،  رنظر ژاله آموزگار، تهران، انتشارات فرزاني، زيخلخال
 ارباب، چاپ ي، ترجمه روحين پادشاهان هخامنشيران در دوران نخستي، ا.آ. ف، ميدانداما

 ٢٩٧٫، ص ١٣٧٣، ي و فرهنگيسوم، تهران، شرکت انتشارات علم

King, L. W., and R., Thompson, The sculptures and 
inscription of Darius the Great on the Rock of Behistûn in 

Persia : a new collation of the Persian, Susian and 
Babylonian texts, London, Longmans, 1907, p. 159. 
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 يوشي داريها شکنجه: ١۵۶ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ خرداد ١٩جمعه 



دود ح يکشتار دسته جمع وش به گفته خود دست بهيم که داريدين ديش از ايپ
بازماندگان  غرق نمودن  خود وي نفر از مخالفان و معارضان داخل٠٠٠ ١٢٠

چ يم و هيهمه را کشت«: چنانکه خود گفته بود. آنان در آب رودخانه کرده است
ها، دست به شکنجه و نقص نيوش عالوه بر ايا دارياما آ. »مي نگذاشتي برجايا زنده

 زده است؟ يز ميان نيران و زندانيعضو و مثله کردن اس

ک سند معتبر و دست اول وجود دارد که عبارت است ي پاسخ به پرسش باال يبرا
سخنان . ته استادگار گذاشيندگان به ي آيبرا ستوني ب بهيکت  که او درياز سخنان
ده بوده و او ي است که اهورامزدا بدو بخشيي از هنرهايگريدهنده بخش د او نشان

 . اهورامزدا آنها را به انجام رسانده استياريبه 

 ير فارسي مکرر خود او در هر سه تحريها  به موجب گفتهيوشي داريها شکنجه
دن گوش، ي، برينين بديبر: ستون عبارت است ازيبه بي کتي و بابليالميباستان، ع

 يها ران از دروازهيزان کردن اسيدن، آوير کشياز حدقه در آوردن چشم، به زنج
ل، بابل و ي همدان، اربيها در شهرها ن شکنجهيا. »يـيـاپـتـياوزمـ«شهر، و 

 از ستون دوم، ١۴ و ١٣ يد به بندهايبنگر. (ه در پارس انجام شده استيچياووادئ
 .(ستون سوم از ١۵ و ٨ يو بندها

 يست و همگيان مترجمان ني ميها اختالف ن بندها و مفهوم شکنجهيدر ترجمه ا
 ي که به درستيياپتي مفهوم اوزميبه استثنا. اند کسان ترجمه کردهي يا به گونه

پوست کندن  «يرونالد کنت آنرا به معنا. دانسته نشده و بر سر اختالف وجود دارد
» دار زدن «يرالف نورمن شارپ آنرا به معنا. داند يم» و پوست را از کاه انباشتن

). است» فَراهجم« مستقل دارد که همانا يکه دار زدن لغتيدر حال(گرفته است 
ا ي» زهيسوراخ کردن بدن با ن «ي آنرا به معنايالمير عينگ و تامپسون در تحريک
س ير و کالينيفرنسواز سوز. دانند يم» دنيب کشيبه صل/ دنيخ کشيبه چهار م«

» خ در ماتحت کردنيم« به مفهوم يالمير عيز آن واژه را در تحريت نيهرن اشم



» ر در ماتحت فرو کردنيت «ي را به معنايياپتيز اوزمير لوکوک ني يپ. اند گرفته
 مفرد جواد يآقا).  تداوم دارديگري که هنوز به شکل ديا شکنجه(داند  يم

زه يفرو شدن ن« به مفهوم يياپتياند که اوزم  به نگارنده نظر دادهيا در نامه کهالن
 ي مفرد مطابق است با برخينظر آقا. است» زهي نيدر ماتحت با نشاندن بر رو

اند   شده دهير کشيزه به تصوي ني نشانده بر روي که مرداني آشوريها نگاره سنگ
ز ي تيرهايکاربرد ت» :د بهير بنگريشتر و نمونه تصوي بي آگاهيبرا(

 .(«ديجمش تخت

ستون خود را يبه بيوش در بند هشتم از ستون چهارم کتيشود که دار يادآور مي
اش دروغ انگاشته  راستگو دانسته و خواسته است که سخنان و اعمال اهورا داده

، ين اعمالي دانست و انجام دهنده چنيرو راستيوش را پيتوان دار يحال م. نشوند
 .ين اعمالي از چنيرو دروغ دانست و مبرايا آنکه او را پيو 

ال ي، ترجمه نازي هخامنشيها بهير، کتي يلوکوک، پ: د بهيشتر از جمله بنگري بي آگاهيبرا
؛ شارپ، رالف نورمن، ١٣٨٢روز،  رنظر ژاله آموزگار، تهران، انتشارات فرزاني، زيخلخال
به ي کت-ستوني، رضا، بيآباد اثي غي؛ مراد١٣۴۶، تهران، ي شاهنشاهان هخامنشيفرمانها

ستون، ي بيالميبه اينگ و تامسون، کتي؛ ک١٣٨۴وش بزرگ، چاپ سوم، تهران، يدار
؛ ١٣٨۴، تهران، انتشارات سبحان نور، يان و روشنک جهرميدرآباديترجمه شهرام ح

وش بزرگ ينبشته دار ت و فلورنس ملبرن البا، سنگيس هرن اشمي، فرانسوا و کالرينيسوز
نه، يوش اکبرزاده، تهران، انتشارات پازي، ترجمه دار)ي هخامنش-يالميع(ستون يدر ب

١٣٨٧٫ 
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 از خفقان يدن اهورامزدا، سنديان به گناه نپرستييسرکوب سکا: ١۵٨ ي بشريها رنج
 ي در عصر هخامنشينيد

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ خرداد ٢٠شنبه 

ک سند معتبر و ي ي در عصر هخامنشيني ديها يزان آزادين به م بردي پيبرا
وش در ضمن يدار. است ستونيوش در بيبه داريکت دست اول وجود دارد و آن

به ) ستونيبه بيستون پنجم کت( خود ي دوم و سوم پادشاهيها ع ساليشرح وقا
 چهارم تا ششم ستون پنجم گفته ياو در بندها. پردازد يان مييشرح سرکوب سکا

آنگونه که «ان را يي از سکاياديانش با سکا حمله برده و عده زياست که با سپاه
ن گناه يان به کداميين سکاينجاست که ايحال پرسش ا. ، کشته است»مرا کام بود

ن يه بهتر کيپاسخ. ن پرسش را داده استيوش خود پاسخ ايکشته شدند؟ دار
ن ياز آن رو که ا«: ان استي در عصر هخامنشيني ديها يزان آزادي ميسند برا

اما من اهورامزدا را . دنديپرست يخائن بودند و اهورامزدا را نم/ وفا يان بييسکا
و . »پس به خواست اهورامزدا چنانکه کام من بود با آنان عمل کردم. دميپرست يم

 که اهورامزدا را بپرستد، چه در يکس«: کند يمز ي ني اخالقيريگ جهيک نتيسپس 
 .« و چه پس از مرگ، رستگار خواهد شديزندگ

ال ي، ترجمه نازي هخامنشيها بهير، کتي يلوکوک، پ: د بهيشتر از جمله بنگري بي آگاهيبرا
؛ ٢۵۶ تا ٢۵۴، ص ١٣٨٢روز،  رنظر ژاله آموزگار، تهران، انتشارات فرزاني، زيخلخال

؛ ٧٧ تا ٧۴، صفحه ١٣۴۶، تهران، ي شاهنشاهان هخامنشين، فرمانهاشارپ، رالف نورم
، ص ١٣٨۴وش بزرگ، چاپ سوم، تهران، يبه داري کت-ستوني، رضا، بيآباد اثي غيمراد
، يان، تهران، انتشارات حوزه هنريد عري باستان، ترجمه سعي؛ کنت، رونالد، فارس۴٢

 ۴۴٠٫ و ۴٣٩، صفحه ١٣٧٩



King, L. W., and R., Thompson, The sculptures and 
inscription of Darius the Great on the Rock of Behistûn in 

Persia : a new collation of the Persian, Susian and 
Babylonian texts, London, Longmans, 1907, pp. 81- 83. 

  
===  

  
  کورشيک تار موي يها به فدا  گسترده انسان عام قتل: ١٨۵ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ مرداد ٨کشنبه ي

ق يزان دقياز م. دي سال به درازا انجام230ان حدود ي سلسله هخامنشيپادشاه
 در يک سال آن اطالعيخ شرق باستان بجز يوره پرخشونت تارن دي ايها عام قتل

 از کشتارها در دست است، سال يقي که اطالع نسبتاً دقيتنها سال. ستيدست ن
 و يالمير عيوش است که بنا به اظهارات شخص او در تحري دارينخست پادشاه

ر را  نف120.000 آن، مجموعاً حدود ي آراميها ز نسخهيستون و نيبه بي کتيبابل
ا غرق ي سبعانه و يها  که گاه همراه با شکنجهييها عام قتل. عام کرده است قتل

 .کردن در آب رودخانه بوده است

ک سال به ي فقط يها عام ن زد که چنانچه تعداد قتليتوان تخم ياس مين قيبه هم
 ساله و بخصوص 230ها در سراسر دوره  عام زان بوده باشد، مجموع قتلين ميا

گر ي ديها و کشورها ني سرزمي کورش که متجاوز و متصرف اصليپادشاهدر زمان 
تر  ده بوده، تا چه اندازه فراواني را به آتش و به خاک و خون کشييبوده و شهرها

ون نفر کشته و چند برابر آن يليتوان از چند م ين ممکن مين تخميدر کمتر. است
 که به اسارت و ي و کودکاننها، زنانين برابر ايل و مجروح سخن راند، و چنديعل

 که ييها  شدند و شهرها و تمدني که متالشييها  گرفته شدند و خانوادهيبردگ
ک ي ي حتيران هخامنشينکه تاکنون در سراسر ايا.  بر آنها نشستيغبار نابود



 ي گسترده و نابوديها عام ن قتليل همي نشده است، احتماالً به دلييشهر شناسا
 [...] .ت مردم بوده اسيزندگان

 
 وش بزرگيشگفتار کتاب فرمان داريپ

 ١٣٩١ر ي ت٢٢پنجشنبه 

 ن کتاب از نظريا. آغاز شده است» وش بزرگيفرمان دار« چاپ کتاب يمراحل فن
 ي و فني در نوع خود ممتاز و ارزنده است و ناشر تالش هنرييآرا ک و کتابيگراف

شگفتار کتاب است که در ير پيمتن ز.  آن به انجام رسانده استي را برايفراوان
 قبالً در يسي از متن کتاب به زبان انگلييها گردد و ترجمه بخش ينجا عرضه ميا

 ي طراحيخي خط ميب، قلم اختصاصن کتاي ايبرا. ت منتشر شده بودين سايهم
.  باستان استي فارسيخين قلم خط ميواترين و شيباتريشده که در نوع خود ز

 ين اثر طراحي همي اصل و منحصراً برايز همگي کتاب نيها يها و نقاش طرح
 [...] .اند شده

 
 هيونيوش با مردم ايرفتار دار: ١٨٣ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ر ي ت١٩دوشنبه 

 ي بود که تماميا ر آنها، فاجعهيلط و جزايه، ميونيوش به اي داريهجوم سپاه پارس
ز راه لط ايم.  زنان و کودکان را در بر گرفتيمردم و ساکنان شهرها و و حت

. افکن قرار گرفت  از ادوات آتشير آتش ناشيا محاصره شد و زي و دريخشک
 گرفته شده و به شوش فرستاده يمردان کشته شدند و زنان و کودکان به بردگ

به دست هزاران ) وس و سبوسيهمچون خ(ر آن يه و جزايوني ايشهرها. شدند
باً همه مردم را به يآنان تقر. ده شدندي افتادند و به آتش کشيسرباز هخامنش
پسران .  فرستادنديگر مراکز هخامنشي گرفتند و به شوش و دياسارت و بردگ



ر به خدمت در ي گمارده شدند و دختران اسييسرا  و خواجهير به غالمياس
 .دنديوش وادار گردي داريحرمسرا

 
 ١٨٠ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ر ي ت٩جمعه 

 يزيان چياند که چرا از محاسن کورش و هخامنش دهي خوانندگان پرسيبعض
در پاسخ عرض کنم که اوالً بنده حدود . ميگو يب آنان را ميسم و فقط معاينو ينم
 که يا جموعهنکه نام ميدوم ا. ام ان نوشتهي هخامنشيست سال از دستاوردهايب

 است که خصال يهياست و بد» ي بشريها رنج«اکنون در حال نوشتن آن هستم 
.  آوردي بشريها ر موضوع و عنوان رنجيتوان ز ي پادشاهان را نميک احتمالين

 که - انسانيها خ رنجيده ما به تاريکش آور است که هنوز در مملکت ستم شگفت
 نسبت داده شده به پادشاهان يها  کمتر از دروغ-مي از آن هستيز بخشيخود ن

از . ميابي يم از شر عواقب آن خالصيتوان ين است که نميچن. شود يت داده مياهم
» ب پادشاهانيمعا«وش بزرگ يها دستکم از نظر دار ن نوشتهيگر ايطرف د

اد کرده و در ستون چهارم يستون از آنها يبه بيبلکه او با افتخار در کت. ستندين
پس به . ر کرده استي خيج آنها بکوشد، دعاي که در تروي کسيابه بريهمان کت

 .مند و برخوردار خواهد شد شاه بهره وشير داري خيز از دعايب، نگارنده نين ترتيا

 
 ديجمش ز تختي تيرهايکاربرد ت: ١٧۴ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ر ي ت٨پنجشنبه 

ن مورخان ي از ايکي.  کمتر آمده استيوناني يخيد در منابع تاريجمش ذکر تخت
ودور يشود، د ي او استناد ميها د پرداخته و به نوشتهيجمش  به تختيا که تا اندازه

ن استنادها، تنها به نقل ي گاه در ااما. است) الديش از ميکم پيسده  (يليسيس



ودور آورده يد. شوند يده انگاشته ميه آن ناديشود و بق ي دلپسند اکتفا ميها بخش
ست يب/  نُه متري به بلنداي مفرغيرهاي تيد تعداديجمش است که در کنار تخت

. شد ي آنها موجب ترس و وحشت مردم مي تماشاياَرش نصب شده بود که حت
 آنها يکنندگان را بر رو امين بود که مخالفان و معترضان و قيرها اين تيکاربرد ا

خ يبه س«اصطالح (ر در ماتحت آنان فرو کنند يگر تيبنشانند و به عبارت د
ن ي را که به اي از اشخاص مهميوش تعداديدار). ن جا آمده استياز هم» دنيکش

نتوبل و يدين: تستون آورده اسيبه بيروش شکنجه داده و به قتل رسانده، در کت
ها  زداته و دهيگر، اَرخه و همراهان او، وهي نفر د80ستاسپ با يگر، هي نفر د49

 [...] .شيثرتَخمه و فرورتيگر همچون چي ديا تن از هواداران او، و عده

 
 انيي سکايها دن خانهيوش و به آتش کشيدار: ١۶٩ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ر ي ت۴کشنبه ي

اد يدن اهورامزدا يوش و به جرم نپرستيان به دست دارييعام سکا قبالً از قتل
 بود ستون بود و خواستهيبه بيوش در کتيت بالواسطه داري که روايگزارش. ميکرد

ن، ياما بجز ا. انجام شده، دروغ نپندارد» يراست «ي او را که از روي کارهايکه کس
 بود، از افتخارات ي دربار هخامنشيز که مورخ و پزشک رسمياس نيکتز
ان يين سکايوش در حمله به سرزمياد کرده و آورده است که داريشاه  وشيدار
ران کنند و به آتش يابد آنان را وها و مع دستور داد تا خانه) ها يکالِسدون (يغرب

ارشا محاصره يمانده آنان در زمان خشين آورده است که باقياو همچن. بکشند
ان يين بود که نسل سکايو چن. دنديعام گرد قتل» ن نفريآخر«شدند و تا 

 .ن برانداخته شدي از زميکالسدون

 
 گران امروز  سلطهيپوش  مردم و پردهيخي تاريها هيمو: ١۶٨ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ر ي ت۴کشنبه ي



ان و يگشا  هزاران ساله حاکمان و جهانيها  را و ظلمي بشريها من نه آنم که رنج
سازان  خيرم و دست در دست تاريده بگين و آن ناديند اي خوشايان را برامتجاوز

مور يوش و تيز و کورش و دارين امثال چنگيآفر  سراسر خشونتيماياز س
 بلند يد با صراحت و صدايبا ي انسان ميخي تاريها از رنج.  بسازمي مردميا چهره

 ي برايده و تالشيشک  رنجيها  با انسان ي همدردي باشد برايسخن گفت تا کوشش
 فراهم آورد يد فرصتينبا. ندهي حال و آ  در زمانيخيع تاري از تکرار فجايريجلوگ

رسد، به دست  يخ به گوش ميده که از اعماق تاريکش  مردم ستميها هي مويتا صدا
 بر آنان يگران امروز فراموش شود و پرده سکوت و فراموش سوداگران و سلطه

 .روز و به فرزندان فرداياکان دي است به نين ظلميا. افتد

 
 عام مردم؟ ا قتليام مردم يق: ١۶۵ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ خرداد ٢٨کشنبه ي

 خود يوش بزرگ در سال نخست پادشاهي دارم،يدين ديشي پيها چنانکه در بخش
کصدهزار نفر و غرق يش از يعام ب ها، دست به قتل ن شکنجهيتر ضمن سبعانه

 ي سرکوب اهاليوش براين داريهمچن. گر در آب رودخانه کردي ديکردن انبوه
ستون، تعداد يبه خودش در بي کتي و بابليالمير عيت تحريبه روا) مرو(انه يمرغ

ن پرسش را ي از کشتارها ايمين حجم عظيچن. عام کرد  قتل نفر را55.000
ان بر پا شده بود، ي از سلطه هخامنشيي رهاي که براييها اميا قيآورد که آ يش ميپ

وش عالوه بر ينکه داريا اي به خود گرفته بودند و ي گسترده مردميها شکل جنبش
ن يده است؟ از يز مي نيعام مردم عاد ع دشمنان خود، دست به قتليکشتار وس

اند و  دهيش کشيان پير بري ي پژوهشگران و از جمله پي است که برخيپرسش
نکه يبا ا.  بدان داده نشده استيل کمبود منابع الزم، پاسخ روشنيتاکنون به دل

عام   و نه قتلي مردميها  جنبشي گستردگيعني(شتر حالت اول محتمل است يب
وش ي سبعانه داري از رفتارهايزي چ- هر چه که باشد-اما پاسخ آن) يمردم عاد



 شده، ي به مجموع منابع بررسين پرسش و با اتکايان در ادامه ايبر. کند يکم نم
. »ان به سالح ترور و وحشت توسل جستنديست که پارسيد نيترد«: ديافزا يم

 .خي حاکمان و جباران تاريشگيسالح هم

 
 ي هخامنشيها مقاومت مادها در برابر اشغال و سرکوب: ١۶٠ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ خرداد ٢۴چهارشنبه 

ن يتر  از کهنيکي) يران امروزيمردمان غرب و مرکز ا(حکومت مادها 
، که به ين است که سرسلسله آنان نه با زور و تجاوزگريزم راني ايها حکومت

ن حکومت همراه با تمدن درخشان آن يا. ده شده بودي بزرگان برگزيخواست و را
که برخالف مادها از روش زور و  (ي کورش هخامنشيبه دست سپاه پارس

به يب کتمادها به موج. ن رفتيبرانداخته شد و از ب) برد ي بهره ميتجاوزگر
دند ي، دستکم دو بار کوش) از ستون دوم13 و 12، 6، 5بند (ستون يوش در بيدار

ل يان که کورش به آنان تحميطره هخامنشير سيابند و از زيتا استقالل خود را باز 
عام  وش سرکوب و قتلياما در هر دو بار به فرمان دار. ابندي ييکرده بود، رها

 [...] .شدند

 
 از خفقان يدن اهورامزدا، سنديان به گناه نپرستييسرکوب سکا: ١۵٨ ي بشريها رنج
 ي در عصر هخامنشينيد

 ١٣٩١ خرداد ٢٠به شن

ک سند معتبر و ي ي در عصر هخامنشيني ديها يزان آزادي بردن به مي پيبرا
وش در ضمن يدار. ستون استيوش در بيبه داريدست اول وجود دارد و آن کت

به ) ستونيبه بيستون پنجم کت( خود ي دوم و سوم پادشاهيها ع ساليشرح وقا
 چهارم تا ششم ستون پنجم گفته يااو در بنده. پردازد يان مييشرح سرکوب سکا

آنگونه که «ان را يي از سکاياديانش با سکا حمله برده و عده زياست که با سپاه



ن گناه يان به کداميين سکاينجاست که ايحال پرسش ا. ، کشته است»مرا کام بود
ن ي که بهتريپاسخ. ن پرسش را داده استيوش خود پاسخ ايکشته شدند؟ دار

ن ياز آن رو که ا«: ان استي در عصر هخامنشيني ديها يزادزان آي ميسند برا
اما من اهورامزدا را . دنديپرست يخائن بودند و اهورامزدا را نم/ وفا يان بييسکا

و . »پس به خواست اهورامزدا چنانکه کام من بود با آنان عمل کردم. دميپرست يم
 که اهورامزدا را بپرستد، چه در يکس«: کند يز مي ني اخالقيريگ جهيک نتيسپس 

 [...] .« و چه پس از مرگ، رستگار خواهد شديزندگ

 
 وشيآتوسا و چهار زن دار: ١۵٧ ي بشريها رنج

 ١٣٩١  خرداد٢٠شنبه 

گران و  ن سلطهيري ديها ا مغلوب از سنتيتصرف زنان و دختران پادشاهان مرده 
ن زنان، آتوسا دختر ي از ايکي.  تجاوزگرانه آنان بوده استي خوي براينيتسک

در ابتداء برادرش  .شود يکورش است که سه بار توسط پادشاهان دست به دست م
ه، به تصرف يگ مشکوک کمبوجپس از مر. کند يه او را از آن خود ميکمبوج

وش در يوش، به تصرف داريد و پس از قتل گئومات به دست داريآ يگئومات در م
گر کورش و خواهر يکند و دختر د يوش به آتوسا قناعت نمين حال داريبا ا. ديآ يم

وش را يز دارين نيا. کند يز به جمع زنان خود اضافه ميستونه را ني آريعنيآتوسا، 
دوما يز به سراغ فيا و نوه کورش و نيد و به سراغ پرموش دختر بردکن يت نميکفا

شاه را  وشي داري و عقدين گروه چهار نفره، زنان رسميا. رود يز ميدختر هوتانه ن
دو تن با . ا نوه کورش بودندي که سه تن از آنان دختر يزنان. دادند يل ميتشک

 .ود بود دو عمه خي که هوويگريگر خواهر بودند و دختر ديکدي

 
 يوشي داريها شکنجه: ١۵۶ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ خرداد ١٩جمعه 



 حدود يوش به گفته خود دست به کشتار دسته جمعيم که داريدين ديش از ايپ
 ي خود و غرق نمودن تمامي نفر از مخالفان و معارضان داخل120.000

م و يهمه را کشت«: چنانکه خود گفته بود. بازماندگان در آب رودخانه کرده است
نها، دست به شکنجه و يوش عالوه بر ايا دارياما آ. »مي نگذاشتي برجايا چ زندهيه

 پاسخ به پرسش ي برازده است؟ يز ميان نيران و زندانينقص عضو و مثله کردن اس
 که او در يک سند معتبر و دست اول وجود دارد که عبارت است از سخنانيباال 
دهنده  سخنان او نشان. ادگار گذاشته استيندگان به ي آيستون براي ب بهيکت

 ياريده بوده و او به ي است که اهورامزدا بدو بخشيي از هنرهايگريبخش د
 [...] .ده استاهورامزدا آنها را به انجام رسان

 
 ران در آب رودخانهيوش و انداختن اسيدار: ١۵۵ ي بشريها رنج

 ١٣٩١ خرداد ١٩جمعه 

داند که  ي مييخود را واجد هنرها (DNb) مرست به دوم نقشيوش در کتيدار
 که اهورامزدا به يين هنرهاي از ايکي. ده بوده استياهورامزدا بدو بخش

ران يوش بخواست او آنرا انجام داده، انداختن اسيده بوده و داريشاه بخش وشيدار
 که از يرانياس.  آنان بوده استيجمع  در آب رودخانه و خفه کردن دستهيجنگ
ک سند ينه ين زميدر ا.  بودندي و از شهروندان حکومت هخامنشي داخلانيناراض

: ستون استيوش در بيبه داريمعتبر و دست اول وجود دارد که همانا کت
 ينتوبل را به سختي داد، من بخواست اهورامزدا سپاه نديارياهورامزدا مرا «

ما همه آنان . دشان در آب انداخته شدند و آب آنان را بريها بازمانده. شکست دادم
 [...] «مي نگذاشتي برجايا چ زندهيم و هيرا کشت

===  
  

 ناي خوزيالمي تمدن عيکورش بزرگ و نابود: ١٧٧ ي بشريها رنج



 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ر ي ت٩جمعه 

گر ين به دست کورش و ديزم راني کهن ايها  از تمدني برخين به نابوديش از ايپ
ن که به دست يزم راني کهن ايها گر از تمدني ديکي. ميان اشاره کرديهخامنش

/ انيالميان رفت، فرهنگ و تمدن کهن و درخشان عيکورش بزرگ بر افتاد و از م
 متجاوز از دو هزار سال در يعني ي بس طوالني که به مدت زمانيتمدن. ان بوديخوز

 ي از آن برجاي فراواني و معماريران تداوم داشت و آثار هنري فالت ايغرب جنوب
 يزين چين سرزميان بر اي بود که پس از سلطه هخامنشين در حاليا. مانده است

وش در يه بنا به اظهارات دار کيکاخ.  آنان در شوش ساخته نشديجز کاخ سلطنت
 . در ساخت آن نداشتندين نقشيان کمتريپارس (DSf) به ششم او در شوشيکت

کم از سلطه يوش يدند تا در زمان داريکبار کوشيان دستکم ينکه خوزيبا ا
نکار موفق شدند، اما به گفته يز در اي نياديابند و تا حد زي ييان رهايهخامنش

شه ي هميد او مواجه شدند و برايا سرکوب شدستون بيبه بيوش در کتيدار
 .خ محو شدنديدند و از صفحه تاريمنکوب گرد

له ي که پس از جنگ به وسييها عام قتل«: ان آورده استير بري ينه پين زميدر ا
ت ي حکايان کورش انجام گرفته است، از شدت و خشونت ارتش نوبابليسپاه

است که شوش ) ا بعد از آنيش ي پيندکد ايا شاي(ن زمان ياحتماالً در هم. کند يم
شه نابود شده ي همي برايالمي نوعين پادشاهيز مسخر کورش گشته و آخرين

 .«است

 سمسار، تهران، يان، ترجمه مهدي هخامنشيخ امپراتورير، تاري يان، پيبر: د بهيبنگر
 ١٢۵٫، جلد اول، صفحه ١٣٧٧اب، يانتشارات زر

===  



  
 نوايعام مردم ن کورش بزرگ و قتل: ١٧٩ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ر ي ت٩جمعه 

دان  بي کورش به فراوانياي وصف سجاي که براي از منابعيکيچنانکه گفته شد، 
ن استنادها ياما در ا. نوشته گزنفون است) يروپديس(نامه  شود، کورش ياستناد م

ده يه متن را ناديشود و بق ي دلپسند آن اکتفا ميها  بخشييمعموالً به بازگو
 .انگارند يم

د را انتخاب ينوا، روز عير شهر ني حمله و تسخيگزنفون آورده است که کورش برا
د که يگو يان خود مياو به سپاه.  هستنديشادکرد که مردم سرگرم جشن و 

 يها  خدا و با مشعليبانيم با پشتيتوان ي مردم قابل احتراق است و ما ميها خانه
 آتش يها ان شعلهيم تا ساکنان شهر در ميم، آنها را به آتش بکشي که داريفراوان

 .بسوزند

 شدند و هر ده بود، وارد شهريچي در شهر پيکه بانگ جشن و شاديآنان در حال
: گزنفون نقل کرده که. آوردند ي در ميغ از پايدند به ضرب تيد يآنکس را که م

افتند، يها  کورش به سواره نظام و سربازان خود فرمان داد هر کس را که در کوچه«
 .«بکشند

ان به ين بود که در برابر خدايانش اين اقدام کورش و سپاهي، اوليروزين پيپس از ا
 از غارت شهر را به ي از غنائم ناشي کنند و سهمي شکرگزاريزروين پيمنت ايم

 .ان اختصاص داديمعابد خدا



 ي بزرگان شهر را مصادره کنند و به سردارانيها ن فرمان داد تا خانهيکورش همچن
ار ياو به مردان تحت امر خود اخت.  کرده بودند، واگذار شونديشتريکه مجاهدت ب

 .ت خود نگه دارنديلک را تحت مايران جنگيداد تا اس

 يکند، فرمانبردار ين مي که او معينوا فرمان داد که از حاکميکورش به مردم ن
کنند و به کشت و کار مشغول شوند تا بتوانند خراج و غنائم الزم را پرداخت 

 .کنند

، چاپ يخينامه، ترجمه رضا مشا گزنفون، کورش: د بهيشتر از جمله بنگري بي آگاهيبرا
 ٢١۶٫ تا ٢١۴، صفحه ١٣٨۶، ي و فرهنگي انتشارات علمششم، تهران،

===  
  

 ١٨٠ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ر ي ت٩جمعه 

 يزيان چيهخامنشاند که چرا از محاسن کورش و  دهي خوانندگان پرسيبعض
در پاسخ عرض کنم که اوالً بنده حدود . ميگو يب آنان را ميسم و فقط معاينو ينم
 که يا نکه نام مجموعهيدوم ا. ام ان نوشتهي هخامنشيست سال از دستاوردهايب

 است که خصال يهياست و بد «ي بشريها رنج» اکنون در حال نوشتن آن هستم
.  آوردي بشريها ر موضوع و عنوان رنجيتوان ز ي پادشاهان را نميک احتمالين

 که - انسانيها خ رنجيده ما به تاريکش آور است که هنوز در مملکت ستم شگفت
 نسبت داده شده به پادشاهان يها  کمتر از دروغ-مي از آن هستيز بخشيخود ن

از . ميابي يم از شر عواقب آن خالصيتوان ين است که نميچن. ودش يت داده مياهم
» ب پادشاهانيمعا«وش بزرگ يها دستکم از نظر دار ن نوشتهيگر ايطرف د

اد کرده و در ستون چهارم ياز آنها  ستونيبه بيکت بلکه او با افتخار در. ستندين



پس به . ر کرده استي خيج آنها بکوشد، دعاي که در تروي کسيبه برايتهمان ک
 .مند و برخوردار خواهد شد شاه بهره وشير داري خيز از دعايب، نگارنده نين ترتيا

===  
  

 زخان مغولي با چنگيسه کورش هخامنشيمقا

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ر ي ت١٨کشنبه ي

ه از متجاوزان ي کريا شود تا چهره ي عموم کشورها کوشش مي درسيها در کتاب
 به يا ران عدهيدر ا.  نشان داده شودي منزه از متجاوزان خوديا گانه و چهرهيب

و در ازبکستان به ) نيتموچ(زخان ي به چنگيا نازند و در مغولستان عده يکورش م
 .گرانيال و نرون و ديز به آتيگر ني ديدر جاها. مور لنگيت

 به ي اجماليج، نگاهيغات رايها و تبل يساز خيتوان فارغ از تار ين حال مياما با ا
 .ب داديان آنان ترتي کوتاه ميا سهيزخان نمود و مقايکورش و چنگ

 .اند گر بودهي ديها نيگشا و متجاوز به سرزم جهانزخان و کورش هر دو يچنگ

آتش زدن  عام مردم و زخان و کورش هر دو در تجاوزات خود از قتليچنگ
 .اند  نداشتهيآنان باک خانه

ه ي همسايرهال مغول را با هم متحد کرد و با تجاوز به کشويزخان قبايچنگ
 را با هم متحد کرد و يل پارسيز قبايکورش ن.  کرديگذار هي مغوالن را پايامپراتور

 . کرديگذار هي پارس را پايه امپراتوري همسايبا تجاوز به کشورها

ه خود يل ناحي قبايا رؤساي يزخان و کورش هر دو از فرزندان شاهان محليچنگ
 .اند بوده



 را ممنوع کرده يفاتي و تشريالقاب و صفات تجمالتزخان استفاده از هرگونه يچنگ
ن لقب يکورش چند. ست با نام او خطاب کرديبا ي را فقط ميبود و هر شخص

 . خود وضع کرده بودي برايافتخار

 يکورش مردم عاد. عام کرد شابور را قتلي نيها  در کوچهيزخان مردم عاديچنگ
 .کرد عام نوا را قتلي نيها کوچه در

 .بودند زنان متعدد يزخان و کورش هر دو دارايچنگ

م يان پسران و برادرانش تقسياش را م يات خود امپراتوريزخان در زمان حيچنگ
 . خود انتخاب کرديعهديه را به وليکورش پسرش کمبوج. کرد

 خود ي امپراتوري را براي کشورداريها  و الزمهيک سلسله نظام اداريزخان يچنگ
 .ان ننهادي بنيا الزمه کشورداري يچ نظام اداريکورش ه. ان گذاشتيبن

. کرد يغ نميا تبليت ي را حماينيچ ديش نداشت و هي گراينيچ ديزخان به هيچنگ
دانست و اعمال  يده خدا مياره خود را برگز داشت و هموينيشات ديکورش گرا

 .آورد ي ميبجا اني خدايشکرگذار ي الزم را برايها ي و قربانيشياين

دانست و خودش  ي و فتوحات خود را به خواست خدا نمييگشا زخان جهانيچنگ
 و فتوحات خود را در ظل ييگشا کورش جهان. ستدان ين مي زمي رويرا خدا

 .کرد ي و به خواست خدا قلمداد مياله

گران ي ديني در مناسک دي نداشت، اما دخالتينينکه اعتقاد ديزخان با ايچنگ
ان گوناگون يروان ادي آزار رسانندگان به پي براي سختيها  مجازاتيکرد و حت ينم

 .ده نشده استياز طرف کورش د ييها ن مجازاتيوضع چن. مقرر کرده بود



د و دستور داد ي ممالک خود برگزي را به عنوان خط رسميغوريزخان خط اويچنگ
 و يدر زمان کورش تنها فنون رزم. اموزندين خط را بيژه کودکان ايتا مغوالن و بو

 .شد ي آموخته ميگر يت نظاميترب

 از آن يچ نشاني ه دفن کنند کهييزخان دستور داد پس از مرگ، او را در جايچنگ
 .(اگر آن بنا آرامگاه کورش باشد( فاخر ساخت يا  خود مقبرهيکورش برا. نباشد

وضع کرد که عمدتاً دربردارنده » اساي«ن به نام يک سلسله قوانيزخان يچنگ
ن يت قواني به وضعينين حال، نظم معياما با ا.  بودي سخت و خشنيها مجازت

نامه و  چ قانونيکورش ه.  دادي امپراتوريد و اقتصاي و خانوادگيي و جزايمدن
 . وضع نکرده استييا جزاي يمقررات مدن

 به قانون شخصاً مجازات کرد و ي توجهيل بي از پسرانش را به دليکيزخان يچنگ
 .ده نشده استي مشابه دياز کورش رفتار. ن چوب زدياو را به تعداد مع

را رونق  يدار برده کورش. کردن مغوالن ممنوع ي و زنا را بيدار زخان بردهيچنگ
 يکش بهره ، وادار بهيط بدهکاريداد و دختران در زمان او و در شرا

 .شدند يم يجنس

از کورش . ستيک او با زنان در دست نيل بر رفتار ن داييها زخان گزارشياز چنگ
گرفته و گاه به سرداران  يم زنان را در جنگ به اسارت  وجود دارد کهييها گزارش
 .ده استيبخش يخود م

در  ازدواج با محارم .د ممنوع بويزخان بطور کلين چنگيازدواج با محارم در قوان
 .ج بودي رايزمان کورش در خاندان سلطنت

ا خراج يات يگر را از پرداخت مالي ديبان و گروهيزخان دانشمندان و اديچنگ
 .ده نشده استي از زمان کورش ديا ن نمونهيچن. معاف کرده بود



 ي گوناگون، موجب سرنگونيها تي مدنين و اعقاب او عالوه بر نابودزخايچنگ
از ين نيزم  مشرقيها ني سرزمي که تماميکار. ز شدندي ني عباسي خلفايقطع
گر ي به تله ديا هر چند که از تله. دنديگرد ي بدان داشتند و همواره ناکام ميمبرم

 ييها ها و تمدن  حکومتياما کورش و اعقاب او منجر به سرنگون. افتادند
 ييها تمدن. ر جاها شدندگيو بابل و مصر و هند و د الميع و يديل و ماد همچون

 .ش بودنديت زمان خويکه سرآمدان فرهنگ و مدن

 و يالمنفعه و آثار معمار  عامي از بناهاييها زخان نمونهياز زمان بازماندگان چنگ
از زمان . د آمده استي پدي در هنر و معماريا  تازهيها  بازمانده و سبکيهنر

نگاره شاهان شناخته   و سنگي سلطنت  جز چند کاخيزيکورش و بازماندگان او چ
 .ن رفتيشه از بي همي، براش از کورش وجود داشتيآنچه پ نشده و

انگذار سازمان يک متجاوز و غارتگر و بني از يبيزخان ترکيدر مجموع، چنگ
 . غارتگر بودياوزاما کورش فقط متج.  بودي و نظام اداريکشور

ش از مردم يز بيمال کورش شدند و مغوالن نيگر پايش از هر مردم ديان بيرانيا
 که به دست کورش و ييها ني ساکنان سرزميتمام. زخانيمال چنگيگر پايد

ان و يگشا  جهانيده شدند، قربانيزخان تصرف شده و به خاک و خون کشيچنگ
ها و   هوسيها را قربان  انسانيستيش و همزي بودند که آسايخواهان ادهيز
 . مرگبار خود کردنديها يخواه ادهيز

 :د بهين بنگريهمچن

 ا هجوم کورش؟يرانگرتر بود يهجوم مغول و

 ؟يا خجستگ بود و حمله ميحمله آنان گجستگ

===  
  



  
 ين زرتشتيد برده در ديتول: ٧۵ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ن ي فرورد٢۴پنجشنبه 

د برده با اجاره دادن يتول» گان هزار دادستانيتما «ي زرتشتيبه موجب متن پهلو
نکه زن خود را به يتوانست عالوه بر ا يمرد م. رفته استيپذ يزن به مردها انجام م

 شده خود را به مردان يداريز خري واگذار کند، حق داشت تا کنيگريمردان د
زندان مند شود و هم فر ه دهد تا هم از درآمد حاصل از اجاره زن بهرهيگر کرايد

ن يچکدام از ايدر ه. حاصله را از مادر جدا کند و به عنوان برده به فروش برساند
 .ا نداشتن زن شرط نبوديت داشتن يمراحل رضا

 يها گان هزار دادستان، بخشي ماتي زرتشتيمتن پهلو: د بهيشتر بنگري بي آگاهيبرا
، يالزمان ن صاحبيالد، ترجمه ناصرين، زن در حقوق ساسانيستيبارتلمه، کر: گوناگون؛ و

 ١٣۴۴چاپ دوم، تهران، 

==  
  

 يسپاسگزار: ٩۴ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ن ي فرورد٣١پنجشنبه 

 يها  که در باره کورش بزرگ در مجموعه رنجيلب از مطاياريکنم که بس ياعتراف م
» مؤدبانه«و » محترمانه«ار ي بسيها ده گرفتن از واکنشي نوشتم، با الهام و ايبشر
نژاد «و از » ان و حقوق بشر کورش بزرگي بيآزاد«رو ي بود که خود را پيکسان

 يها نوشته«ن ياز همه آنان که موجب پربار شدن ا. دانستند يم» ييايپاک آر



نجابت «ون يپاسگزارم و خود را مد مانه سيشوند، صم ياند و م شده» يا رهيزنج
 .دانم يآنان م» ييايآر

===  
  

  و کورش بزرگيس يب ي بياندر ماجرا

 يداث آباي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ن ي فرورد٢٠کشنبه ي

 پس از آن يس يب ي متوجه شدم که بيام، اما به تازگ هر چند از قافله عقب مانده
 يباز شب مهيک خي، يياينژاد آر يز ماجرايو ن  آذرآبادگانيجمهور داستان

اش هم نام   شعبدهي قوطي راه انداخته و از تويباز اهيدتر و بامزه و توأم با سيجد
ت برجسته تمام قرون و يف و مستطاب کورش بزرگ را به عنوان شخصيشر

آن هم با انتخاب .  فرموده استي معرف-نياآلخر نين تا آخرياالول ني از اول-اعصار
رمترقبه نبود و انتظار ينه تنها غ! زاديدست مر. »رانيف ايملت شر «ي مخفيو رأ
 . تعجب داشتيبود، جا ين ميرفت، که اگر جز ا يآن م

 ين دو قوطيران و ايف ايبزرگ ملت شر» انتخابات«ن دو ين اي است بيچه شباهت
 و ي مردميتيکه شخص(دگان آن انتخابات ين برگزي است بيشعبده، و چه شباهت
اش  ين انتخابات که شخص شاهنشاه مردميده ايبا برگز) ددوستدار کورش باش

 کورش به يمنشور قالب  آورندهيها ن چمدان بدستي است بيچه شباهت. باشد
 آورنده يها ن چمدان بدستيم، با اي قديباز اهيو برپاکنندگان آن س رانيا

 .دي جديباز اهين سيران و برپاکنندگان اي به ا کورشيت قالبيشخص

 استاد ياند که براست  پخش کردهيباز شب مهين خيا» پشت صحنه« هم از يلميف
نکه با يبا ا(شان را ينم و شأن ايب يان آن جمع اضافه مي را در ميوش آشوريدار



 قرار يکنم وقت يشنهاد ميپ. يين جاي چنيورا) کرد ي نميپرستان همراه کورش
لم با ي هم پخش شود تا اسباب کار جور باشد، آن فيلمي فين مواقعيست در چنا

ف يح.  استفاده شوديتر شده هي ساخته شود و از کارشناسان توجيشتريدقت ب
ت يا در سلطه و هدايتانير و پرسابقه بري قابل تقديها يياست که از قدرت و توانا

خطاب » رانيانگذار ايبن«رش را ن اندازه فروکاسته شود که کوي تا ايافکار عموم
که کورش يدر حال. »ميدانست ي نميرانياگر او نبود، ما خود را ا«ند که يکنند و بگو

ران در آن زمان ناشناخته بوده يده است، که اصوالً نام اي نناميرانينه تنها خود را ا
» پشت صحنه«لم يان در همان فين ادعا به سخنان همان آقاي اي درستيبرا. است

ده ذهن ييران را زايا«شات خود ي از فرمايگري ديکنم که در جا ياستناد م
ر را يعباس کب شاه«لم، ي از همان فيگري ديدانند و باز در جا يم» ر بابکانياردش

 شعبده ي صد افسوس است که قوطي را که جايراست. نامند يم» رانيانگذار ايبن
 . کندانه عملي و ناشيين اندازه ابتدايا تا ايتانيبر

ا از يتانيرا بر سميفاش  بريسم مبتنيونالي و ناسياپرستي و آريساز  کورشيماجرا
 آنرا ي مدتران آغاز کرد ويدر ا پورترير رياردش تي و با عامليالديسده نوزدهم م

ا مجدداً يتانياگر اکنون استعمار بر. ت کرديم هدايدان ي که همه ميگرير ديبه مس
 که ي دکان فعليکساد -١: ل عمده دارديا بازگشته است، سه دليبه کورش و آر

 -٢.  کندينثار ش جانيکند، تا چه رسد برا يش خرد نمي تره هم برايگر کسيد
ش ين اندازه برايرد که تا اي را بگي کورشيجا که بتواند يگريو دينبودن آلترنات

 از ياحساس نگران -٣. ده شده و در اطرافش دروغ بافته شده استيزحمت کش
 کورش که پس از ي و استعماريت قالبيها و سقوط شخص تيبرمال شدن واقع

روز  ر شدت گرفته و روزبهي اخيها ي دولت دهم و پس از روشنگريها يکار نيريش
بان يفر ص خود را به دست عوامي که شعور و قوه تشخيص زودباوراز تعداد اشخا

ش و آگاه که يشود و بر تعداد اشخاص مستقل و آزاداند ياند، کاسته م سپرده
رند و امامزاده يم بگيشان تصميشان فکر کنند و برايگران بجايدهند د ياجازه نم

 .گردد يبسازند، افزوده م
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 کيک و کردار نيک، گفتار نيدر باب شعار پندار ن

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ن ي فرورد٣٠چهارشنبه 

 يا  است که عدهيي از شعارهايکي» کيک و کردار نيک، گفتار نيپندار ن«عبارت 
برند و گاه آنرا به  ي خود بکار مي آنرا به عنوان شعار مذهبيان به تازگيز زرتشتا

ن يکه ايدر حال. نامند يا آنرا اندرز و فرمان زرتشت ميدارند و  يزرتشت منسوب م
 يم او ندارد، که برخالف شکل و معناي با زرتشت و تعاليشعار نه تنها ارتباط

ز يگر نيکديان با يک آدمي و رفتار نيهانج ني اي بر زندگي داللتي آن حتيظاهر
 .کند ينم

ز ي خودساخته از سه اصطالح مستقل و متمايبي آزاد و ترکيا ن شعار ترجمهيا
 و يين سه اصطالح که در متون نواوستايا. است» هورشتَه«و » هوختَه«، »هومتَه«

 يا و برين زرتشتي سه طبقه بهشت در دي است براييها ده شده، نامي ديپهلو
  . وجود داردي که از بهشت در آن اعتقادات مذهبيالت و تصوراتيتخ

د به يبنگر(پاره شدن جسمش توسط سگ  روان مرده پس از مرگ و پس از پاره
پل «اس با يقابل ق(» نود پليچ«و پس از عبور از ) » خردينويم «يمتن پهلو

نام دارد، وارد ) کيترجمه شده به پندار ن(به طبقه اول بهشت که هومته ) »صراط
از او » ه رئوغنَهيزَرم« به نام يک جام شربت بهشتيشود و در آنجا بالفاصله با  يم
ن يتر  برجسته و با خوشمزهيها با با پستاني زيا زهيسپس دوش. گردد ي مييرايپذ



فات و يب روند تشرين ترتيد و به هميآ يها به استقبال او م يدنيها و نوش يخوراک
  .ابدي يگر آن ادامه مي در طبقات ديگريات دي با جزئيت بهشيها ييرايپذ

.  جهنم وجود دارديز برايگر و در تضاد با سه طبقه بهشت، سه طبقه نياز طرف د
 با يگانه جهنم ن طبقات سهيدر ا(!) ييراي، مراحل استقبال و پذيدر متون زرتشت

 يا ندازهفات به اين مراحل و توصيا. ات مفصل شرح داده شده استيدقت و جزئ
آور است که قلم و زبان از  م زشت و وحشتناک و چندشيخته با واژگان و مفاهيآم
  ).ين زرتشتي در دي دوزخيها دوزخ و شکنجه د بهيبنگر(ان آنها عاجز است يب

و، يني؛ ژ١٣٨٠ خرد، چاپ سوم، تهران،ينوي، احمد، ميتفضل: د بهيشتر بنگري بي آگاهيبرا
 فرانسه در يشناس رانيق ژاله آموزگار، تهران، انجمن اينامه، ترجمه و تحق رافيپ، ارداويليف
نسک، تهران، پژوهشگاه   هادختيد، بررسي، مهشييرفخراي؛ م١٣٨٢ران، چاپ دوم يا

ل يذ(، ١٣٨١ران باستان، تهران، ي، هاشم، دانشنامه اي؛ رض١٣٧١، يمطالعات فرهنگ
  ). هومته و هوخته و هورشتهيها مدخل

====  
  

  به آنچه تاکنون گذشتينگاه: ١٨۴ ي بشريها رنج

 ياث آبادي غيرضا مراد 

 ١٣٩١ر ي ت١٩دوشنبه 

ها و  نوشته شد، نمونه «ي بشريها رنج»  کوتاهيآنچه تاکنون در سلسله گفتارها
د يبا ي که به گمان نگارنده نمييها رنج.  بشر بوديخي تاريها  از رنجييها مصداق

ها بر اثر سلطه   رنج انسان ازييها نمونه.  پادشاهان شوندي تار مويفدا
دانستند و انسان را به  ين مي زمينده خدا بر روي خود را نماي که همگيگران سلطه

 يها  رنجيها شتر نمونهيب. ستندينگر ي ميکش  بهرهيزال براي اليچشم منبع
ورزان  نيدان ويهخامنشو  کورش يان رفتارها و کردارهاي از ميبشر



اند که   بودهي کسان نيآورتر انتخاب شدند؛ چرا که آنان نه تنها جزو رنج يزرتشت
 يادي زيغات و غلوهاير، تبليها و سده اخ ده است، که در دههيانسان به خود د

 از آنان يگر  مقاصد سلطهي و براييبه ناروارامون آنها ساخته و پرداخته شده و يپ
 .ت و حقوق بشر ساخته شده استي بر صلح و انساني و مبتني آرمانيا چهره

از همه .  استفاده کرديها از منابع گوناگون ن نمونهي نشان دادن اينگارنده برا
 مانده از موبدان يها و اظهارات شخص پادشاهان و متون برجا بهيمهمتر، به کت

سپس به . روند ي آورد که جزو اسناد معتبر دست اول بشمار مي رويتزرتش
ن به نظرات پژوهشگران و يز همچنيانه و نيک و مي مورخان کالسيها گزارش

 . استناد جستيشناخت  به شواهد باستانيدانشمندان متأخر، و تا حدود

 يوشک به ري را فراهم کرد و هر يا  عدهين نوشتارها موجبات تعدينکه ايبا ا
دات يتوجه به تهد يها داشتند، اما نگارنده ب ين روشنگري بر توقف ايمتفاوت سع

ا ي و ي در رد منابع فعليلين است که داليات، اعالم کرد که تنها راه ممکن ايو تعد
ن درخواست تاکنون سکوت يپاسخ ا. ، عرضه شودي در تعارض با منابع فعليمنبع

 .بوده است

. »ت دارنديک هوياز به چنگ انداختن به يمردم ما ن«ان کردند که يز بي نيبرخ
 به دروغ و جعل ي که متکيتيا هويآ. اند  نداشتهيتي که مردم تاکنون هوييگو

ن خواهد آمد؟ ي نويگر  جز سلطهي را داراست و به چه کاريمنابع باشد، چه ارزش
 يدادهايها و رو تيخ و فرهنگ پرافتخارش آکنده از شخصي که تاريکشور

 سازنده و يا  تا اندازهي پادشاهاني و حتي و هنري و فرهنگياسيسته سبرج
داد دارد؟ چرا و به يت و روي به جعل شخصيازيبان فرهنگ بوده است، چه نيپشت

 دل يز به کساني افتخارآميدادهايها و رو تي توجه به شخصيد بجايبا يل ميچه دل
 ارمغان آوردن رنج و درد  ويگر  و سلطهييگشا بست که در کارنامه آنان جز جهان

  وجود ندارد؟يگريز دي مردم، چيبرا



 يکرد احتماليک روي احتراز از ينها و براين در کنار همه اينگارنده همچن
 سخنان و اعمال ين نوبت درخواست و دعوت کرد که برايرمنصفانه، در چنديغ

 يخيتار ي که به کورش منسوب شده و نَقل و نُقل محافل است، منبعيزيافتخارآم
 .ز تنها سکوت بوده استين دعوت نيپاسخ ا. عرضه شود

 منسوب شده به کورش، چنانچه يسپس درخواست و دعوت شد که بجز ادعاها
 از يسته و انسانيز و شاي، هرگونه عمل افتخارآميخي در منابع دست اول تاريکس
ن يخ اپاس.  به اطالع نگارنده برسانديشناس د کتابي کورش سراغ دارد، با قيسو

 . تاکنون سکوت بوده استي قبليها ز همچون دعوتيدعوت ن

 که سفره يشود که دست مداحان يبا توجه به نکات باال، آشکارا دانسته م
اند و از آنان و  ان پهن کردهي کورش و هخامنشي برايخوان روضه شبه

 ياند، تا چه اندازه خال  ساختهي و آرماني انسانييها تيشان شخصيها حکومت
. ه دارنديباور تک  دل و خرافه ت و تا چه اندازه بر موهومات و اشخاص سادهاس

ک امامزاده يح کورش و ساختن يل بستن به ضريکنند دخ ي که تصور ميدالن ساده
 .ش مشکالت جامعه امروز استيد گشاي، کليقالب

 ي مستند و از سويها تيان واقعي بر بيکسو متکيز که از يآم تين روند موفقيا
 از ياريپرستان بود، موجب شد که بس  کورشير نشان دادن دست خالگيد

شه ي به تأمل و اندياري خردمند بسيها ها شوند و ذهن تياشخاص دانا متوجه واقع
 که از يا ا چهرهينکه گويتأمل در ا.  آوردنديق در منابع رويفرو رفتند و به تدق
ه ي کريردن کفتار کيزيآم ان ساخته و پرداخته شده، رنگيکورش و هخامنش

ه و يده شده و چهره کريده و پوسي که اکنون به مرور خشکييها رنگ. بوده است
ن ينکه در ايا. خته آن آشکار شده استي فرو ريها ان رنگي از ميزي تيها دندان

 بر ي مبتني خرافاتيها ها و نوشته ليميها و ا مدت کوتاه به شدت از حجم وبالگ



ر ي اخيها ي روشنگري از دستاوردهايکياسته شده،  کيپرست  و کورشياانگاريآر
 .است

 از يا  عدهيکش د و چماقين دستاوردها موجب خشم و خروش و تهديالبته ا
ر شگرف ما در سطح يت و تأثين اعمال خود بر موفقيز شد که با ايپرستان ن کورش

ده ي مستند و سنجيي در پاسخگوي از ناتواني که ناشياعمال. جامعه صحه گذاردند
مآبانه خود ناچار   کورشي از رفتارهايها و انواع ين همراه با هتاکيآنان همچن. بود

جه از آنان يدر نت. شدند يز مي نگارنده نيها غ نوشتهيجه تبلي و در نتييبه بازگو
مانه ي نقش داشتند، صمي بشريها  رنجيها  نوشته نکه در گسترش سلسلهي ايبرا

 .سپاسگزارم

ان ي کورش و هخامنشيات و اعمال ضد بشري که تاکنون از جناييها توجه به نمونه
 که آنان و يان آورده شد، و نشان دادن نقش ممتازيان و ساسانيز زرتشتيو ن

 ي نابوديران و حتي مردم اي فرهنگ و تمدن و هستياشان در نابود ينيحکومت د
آنان را  که سنگ يدهد کسان ياند، نشان م  بر عهده داشتهي بشريها گر تمدنيد

 يدالن ا سادهي هستند و ي تجاوزگريل به خوي متمايا اشخاصيزنند  ينه ميبه س
 .محتاج به ترحم

 گروه يو برا. اشان گشوده شده است  حقهي گروه اول متأسفم که درب قوطيبرا
. ده استياشان آشفته گرد ييايال خوش و رؤيز خشنودم که خواب و خيدوم ن

 . خوشيها زند و نه خواب يرقم م» يارديب«هن ما را ي ميباينده زيآ

===  
  

  ghiasabadi.comت يز گفته شد، تمام متن از ساين متن ني ايهمانطور که در ابتدا
  .ديت مذکور مراجعه کنيد، به سايسنده دارياز به تمام با نويا ني ناقص است ياگر متن. است

  


