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  گفتار نخست

  بزرگ کوروش

 پـدرش   جانـب  هـم از     ۔ شـود  ناميـده  تـاريخ بـشر      مصلِِحين  تر  بزرگ  بايد حق   به که۔کوروش  

از نوادگـان   پـيش    کوروش پور چـيش     پور بوجيە  کام پدرش   .مادرش جانبهم از    وشاهزاده بود   

ــ بـــر قبايـــل زادبـــرزاد  بـــود کـــههخـــامنش دختـــر  ١ەمنـــدنَ بودنـــد؛ مـــادرش پادشـــاهي کـــرده يپارسـ

و  کرده بر قبايل ماد پادشاهي    بود که زادبرزاد     فرورتيش  پور خشَتريتَە  پور خشَترهو  پور اَشَتِياگ

تــرين فــرد روي   از ايــن نظــر کــوروش اصــيل   . بودنــدي ايــران را تــشکيل داده  شاهنــشاهنخــستين 

 ماديـــان و هـــم پارســـيانشـــد کـــه هـــم   خانـــدانهاي ايرانـــي شـــمرده مـــي پـــاکترين از  و برآمـــدهزمـــين

دهـــي  دوســـت و ســـازمان ئـــي پرشـــفقت و انـــسان  او نابغـــه. اصـــالت و برتـــري او معتـــرف بودنـــد  بـــه

خانـدان سـلطنتي و رجـال کـشوري و     ي  اعضا ۀ هم شَتِياگاَپيروزي بر    پس از    او. دست بود  چيره

گزار و    ماد را منت   قبايلوسيله رؤساي    اين لشکري ماد را مورد بخشايش و نوازش قرار داد و به          

کـــشتار و غـــارت زد و نـــه   دســـت بـــهرودان ميـــاناو نـــه مثـــل شـــاهان  . خـــويش ســـاختداربـــر فرمـــان

او از . درازي کننــــد ي شــــاه مغلــــوب دســــتجــــان و مــــال رعايــــا  بــــه کــــهســــربازانش اجــــازه داد بــــه

 ســالهاي آينــده کمــک آن در خــالل   جنگجويــان مــاد و پــارس ارتــش کارآمــدي تــشکيل داد و بــه     

ي مـاد بيـرون مانـده    شاهنـشاه  کـه از قلمـرو   نشين در سغد و خوارزم و بـاختريە         ايراني سرزمينهاي

تـاريخ   بـار در  راي نخـستين  را بـ سـان سراسـر فـالت ايـران        ايـن   بهو  ،   قلمروش کرد  ۀ ضميم بودند را 

 ترتيبــاتي کــه کــوروش   . را تــشکيل دادپهنــاورِ هخامنــشي ي شاهنــشاهزيــر يــک پــرچم درآورد و   

برقــرار کــرد ماديــان و پارســيان را ازنظــر حقــوقي و منزلــت اجتمــاعي همتــاي يکــديگر قــرار داد         

ي را بـا  شاهنـشاه ئي که در همۀ امور از امتيـازات متـشابه برخـوردار بودنـد، و امـور کـشور             گونه  به

ايــن همــساني و تــساوي منزلتهــا را چنــدي پــس از   .بردنــد پــيش مــي اشــتراک مــساعي يکــديگر بــه

  .هاي تخِت جمشيد ببينيم توانيم در نقوش بازمانده بر ديواره کوروش و در زمان داريوش مي

  ليدِيە توسط کوروش بزرگتسخير کشور . ۱

فــالت ايــران در رفــت و شــرقِي ردســت ، و زمــاني کــه کــوروش در نقــاط دوم  پ۵۴۷ل درســا

تشويق ي مانده بودند را شاهنشاهدسته از اميران محلي که تا کنون بيرون از قلمرو  آمد بود تا آن
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 در   ايـران  مرزهـاي غربـي     بـه  ليـدِيە  شـاه » کروسـوس «اندازيِ    دستپيوستن به شاهنشاهي کند،       به

فکـر     مـاد بـه    سـلطنِت دنبـال برافتـادن       ه بـ  کروسـوس . آغـاز شـد   ) واقع در شـرق انـاتولي     ( پتوکَە  کَت

 بخــشهائي از شــرق انــاتولي را کــه  ســال  در ايــن و،شــرق رود هــاليس افتــاد  دســتيابي بــر زمينهــاي 

هـــرودوت . نـــد متـــصرف شـــدداد مِـــري تـــشکيل مـــي  گـــومقبايـــل و ســـاکنانش را ن بـــودنـــشي ايرانـــي

 را بــا هــداياي ينويــسد کــه کروســوس پــيش از ايــن لشکرکــشي بــا خــدا مــشورت کــرد، و هيــأت     مــي

جنگ   کرد که آيا اقدام به  فرستاده از او نظرخواهي   ) خداي آتن (» اَپولون«يونان نزد     گرانبها به 

او پاسـخ داد کـه اگـر سـپاهش را       بـه توسط کاهنان  بهو خدا! صالحش خواهد بود يا نه       به با ايران 

يافــتِ پاســخِ در او پــس از ١. بفرســتد دولــت بزرگــي را واژگــون خواهــد کــرد  ايــرانجنــگ شــاه  بــه

 هــدف او از لشکرکــشي  .لــشکر کــشيد  پتــوکَە کَــت  بــهمعنــاي وعــدۀ يــاري بــود   مــساعِد خــدا کــه بــه  

او داده  ئـي کـه خـدايش بـه     جنـگ بـا خـودش بـود، و طبـق وعـده            پتوکَە تحريک کوروش بـه      کت  به

  .ديد پنداشت و نابودي کوروش را حتمي مي بود پيروزي بر کوروش را يقيني مي

خواســــتۀ کــــوروش  ليــــديە کــــه آغــــازگرش شــــاه بلنــــدپروازِ ليــــديە بــــود بــــي   جنــــگ ايــــران و 

ــرديە را در     . گريزناپــذير شــده بــود  کــوروش پــس از فراغــت از امــر ســرزمينهاي شــرقي، پــسرش ب

اَسپە را در پارت نشاند و به پاسارگاد برگشت و براي لشکرکـشي               باختريە و پسرعمويش ويشت   

همــدان رفــت، و بـا عبــور از گــذرگاهِ   ن ايــران را برداشــته بـه او سـپاهيا . شــرق انـاتولي آمــاده شــد  بـه 

حلـب   جلوال و زير پا گذاشتنِ خاک آشـو از راه اربيـل و شـهرزور و گذشـتن از سـرزميِن حـران، بـه         

کيلــيکە يــک  .  انــاتولي شــد جنــوبرفــت و از آنجــا وارد کيليکــيە در  ) در شــمال ســوريۀ کنــوني (

 شــاه .داد بخــشي از امپراتــوري خيتــا را تــشکيل مــينــشين بــود و روزگــاري  ســرزمين کهــنِ آريــايي

ي کــرد، و ســربازاني نيــز در شاهنــشاهپيــشواز او آمــد و کــشورش را داوطلبانــه ضــميمۀ  کيليکــيە بــه

ــار کـــوروش نهـــاد  ــت . اختيـ هـــدف کـــوروش از ايـــن  . پتـــوکَە شـــد کـــوروش از کيليکـــيە رهـــسپار کـَ

شـاه ليـديە نيـز    . پتوکَە بود نشين کت ي ايران لشکرکشي نه تسخير ليديە بلکه آزادسازي سرزمينِ  

پـــس از آنکـــه پيکهـــائي بـــه اســـپارت و بابـــل و مـــصر فرســـتاده از شـــاهان اســـپارت و بابـــل و مـــصر    

در . پتــوکَە رســاند  کــت تقاضــاي کمــک بــراي مقابلــه بــا خطــر کــوروش کــرد بــا شــتاب خــود را بــه     

يافتـــه بـــه غـــرب آنکـــاراي کنـــوني درگرفـــت کروســـوس شکـــست  نبـــردي کـــه در دشـــتي در جنـــوب

در نزديکـي سـارديس سـپاهيان کروسـوس بـا او      . کوروش او را دنبال کرد  . گريخت» سارديس«

. سـارديس رسـانده شـهر را در محاصـره گرفـت             او آنها را شکست داده خود را به       . مقابله کردند 

اميد رسيدنِ نيروهاي امدادي از مصر و اسـپارت و بابـل پايـداري ورزيـد؛ ولـي ايـن                   کروسوس به 
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حصارهاي استوارِ سارديس توسط سپاهيان کـوروش در        . ري بيش از دو هفته دوام نياورد      پايدا

کروسوس ناچار تسليم کـوروش شـد و کليـدهاي خـزاين          . هم کوبيده شد و سارديس تصرف شد      

  . )م  پ۵۴۵سال (او سپرد  سلطنتي را به

اي «: او گفـــت اســـارت درآمـــد، کـــوروش بـــه   کروســـوس بـــهچـــوند کـــه نويـــس مـــيهـــرودوت 

کــشور مــن تجــاوز    بــه برضــد مــن وارد جنــگ شــوي و تــو مــشورت داد کــه  چــه کــسي بــه ! روســوسک

 کروسـوس  »توانـستي بـا مـن دوسـت شـوي و از يـاري مـن برخـوردار گـردي؟          کني، حال آنکه مـي   

خـداي  . هرچه شد از بخت بلند تـو بـود، و ناسـازگاري بخـت بـا مـن کـرد آنچـه کـرد                       «:  داد پاسخ

 وگرنـه انـسان بايـد       او نيـست؛    و مسبب ايـن جنـگ کـسي جـز          کردجنگ   به مرا تحريک    ها  يوناني

کنند و  در زمان صلح پسران پدرانشان را دفن مي. ديوانه باشد که جنگ را بر صلح ترجيح دهد

  ١». خدايان بود شد و گريزي از آن نبودۀهرچه اراد.  را دفن کنندپسراندر جنگها پدران بايد 

ش ابتدا تصميم گرفت که کروسـوس را بـا نـشاندن بـر          گويند که کورو    روايتهاي يوناني مي  

 صــفۀ بلنــد چــوبين نــشاند و آتــش در چوبهــا   بــر روي او را روي خــرمِن آتــش اعــدام کنــد، و وقتــي 

. يکـي از مـشاوران خـويش تبـديل کـرد          مورد بخشايش قرار داد و بـه       او را    افکندند پشيمان شد و   

انسان در دين ايرانـي از محرمـات اکيـده          تواند درست باشد، زيرا سوزاندنِ        ولي اين سخن نمي   

. بوده است؛ و در همۀ تاريخ ايران حتي يک مورد از ارتکاب چنين عملي گزارش نـشده اسـت     

رسد که کروسوس خودش تصميم گرفته بود که با خويشتن همان کند که پيشترها شـاه                 نظر مي   به

د را در آتــش ســوزانده بــود؛ و بــا خــودش کــرده و خــو) زمــاني کــه نينــوا را هوخــشتر گرفــت(آشــور 

. ايـــن خودکـــشي شـــود کـــوروش ســـر رســـيد و او را نجـــات داد  پـــيش از آنکـــه کروســـوس موفـــق بـــه

کروسـوس رسـيده باشـد کـوروش      کننـد کـه پـيش از آنکـه آتـش بـه              روايتهاي يونـاني نيـز تأکيـد مـي        

 تبديل شد کوروش يکي از وفاداران به پس به کروسوس ازآن. از آتش برگرفتند او را دستور داد

  ).گويند که او اندرزگرِ کوروش شد زنانه، مي روايتهاي يوناني، الف(

 سراسـر خـاک کـشوري کـه     ي شـد و شاهنشاه ۀ ضميم ليدِيەبا پيروزي در اين جنگ، کشور       

ي شاهنـشاه مرزهاي دولـت   و   ي قرار گرفت  شاهنشاه در درون قلمرو     شود  ميامروز ترکيه ناميده    

 از کــشور ترکيــۀ  چهــارم يــکزمــان عــالوه بــر کــشور ليــديە کــه حــدود     در آن .دريــاي ايــژه رســيد  بــه

غرب اناتولي نيز در دست قبايل يوناني بود که چندسده   سواحل جنوبشد  شامل مي کنوني را   

. ناميدنـد » اَيـونِيە «نـشين را      ايرانيها اين سـرزمينهاي يونـاني     . اين ناحيه کوچيده بودند     پيشتر به 

ش از دوسوم ترکيۀ امروزي بود نيز در دست اقوام ديرينۀ آريايي بقيۀ خاک اناتولي که شامل بي

                                                 
  .۸۷/ ۱:  هرودوت-١
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  .بود) هاي نياکان کردهاي امروزي خيتايي، ارميني، سکايي و ميتاني(

نـــزد کـــوروش  ســـوي ايـــژه کـــه بـــيم لشکرکـــشي کـــوروش را داشـــتند هيـــأتي را بـــه  يونانيـــانِ آن

اند؛  دم براي مقابله با او آمادهاو ابالغ کردند که اگر چنين قصدي داشته باشد مر      فرستادند و به  

ــا مردمــــي کــــه هنرشــــان جــــز ايــــن نيــــست کــــه در ميــــدانهاي    «: و کــــوروش خنديــــد و گفــــت  مــــن بــ

آنهــا   و بـه ١».شهرهايـشان گــرد هـم بياينــد و بـراي همــديگر داسـتانهاي دروغ ببافنــد کـاري نــدارم     

کـوروش سـپس   . سوي ايژه کـاري نخواهـد داشـت      اطمينان داد که با سرزمين اصلي يونان در آن        

او سپرد و بدون آنکه مالي      ئي را در سارديس منصوب کرد و خزايِن سلطنتي ليديە را به             نماينده

گيري بزنـد يـا چيـزي از کـاخ کروسـوس بـردارد سـپاهش            از مردم ليديە بگيرد يا دست به غنيمت       

: انيــانهــاي يون نوشــته و بــه(عنــوان مــشاور   او کروســوس را نيــز بــه  . ايــران برگــشت  را برداشــته بــه 

  .ايران برد با خود به) اندرزگر

تبعيِت ايـران درآمدنـد ولـي کـشورشان         نخورده باقي مانده به     خاندان سلطنتِي ليدِيە دست   

) از بزرگـان مـاد  (يک اميرنشين تابع ايران تبديل شد، شهرياري ليديە را کوروش به هارپاگَە             به

ـــ   همــــۀ جزايــــر . اتولي جــــاگير شــــدندداد، و خانــــدان هارپــــاگَە بــــراي هميــــشه در ايــــن نقطــــه از انـ

اطاعـــت ايـــران درآمدنـــد، و اميـــران   نـــشين دريـــاي ايـــژه در مـــدت کوتـــاهي داوطلبانـــه بـــه    يونـــاني

دستور خدايـشان ۔اپولـون۔ نـسبت بـه ايـران ابـراز اطاعـت           سوي آب نيز به     شهرهاي يونان در آن   

از مـزدور وارد خـدمت   عنـوان سـرب   درهاي ارتش ايران نيز بر روي يونانيـان بـاز شـد تـا بـه              . کردند

مزدوي براي ارتـش مـصر عـادت کـرده بودنـد گروهـاگروه وارد                 شوند؛ و يونانيان که از ديرباز به      

. ي هخامنــشي ادامــه يافــت  شاهنــشاهايــن وضــعي بــود کــه تــا پايــان دوران      . ارتــش ايــران شــدند  

ستجوي درهــاي ايــران نيــز بــر روي هنرمنــدان و اهــل حرفــه بــاز شــد، و بــسياري از يونانيــان در جــ     

اينک جهاني تازه شـکل گرفتـه بـود کـه     . فرصتهاي شغلي بهتر و درآمد بيشتر روانۀ ايران شدند   

  .کرد اقوام و ملل شرق و غرِب جهان را به يکديگر نزديک و با هم آشنا مي

  سلطنت نشستن کوروش بزرگ اوضاع بابل در زمان به. ۲

 دوم نَبوخَد نَصَّر. ين حد خود رسيدتر گسترده هاي قلمرو بابل به  دامنه م   پ ۶ ۀ سد در آغاز 

ايجــاد  در صــدد تمرکــز کامــل قــدرت سياســي و ۔ شــاه خاورميانــهنيرومنــدترينو مــاد  شــاهدامــاد ۔

ســرزمينهاي امپراتــوري برآمــد و در  همــۀ يــک وحــدت دينــي بــا تحميــل پرســتش خــداي بابــل در  

بـر  ) م  پ۵۶۲  تـا ۶۰۴ز ا( سـال  ۴۳اين شاه پرقدرت کـه  . شدراه با مقاومتهاي شديدي روبرو        اين

                                                 
  .۱۵۳ -۱۵۲/ ۱:  هرودوت-1
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اش را بــا ســـرکوب    وحدتگرايانــه  اهـــداِف نخــستيِن امپراتــوري وســيعي حکومــت کـــرد، مراحــلِ    

آزاديهــاي دينــي، تخريــب معابــد و ممنــوع کــردن اجــراي مراســم دينــي اقــوام زيــر ســلطه و اجبــار      

اقــوامي کــه . تــأمين کــرد پنداشــت۔ مــيکــه تنهــا خــداي برحــق ۔ پرســتش خــداي خــودش مــردم بــه

صَّر    سـخت    کيفـِر  بـا    نبودنـد شـان     از پرسـتش خـداي قـومي       بـرداري   دسـت   به حاضر  روبـرو   نَبوخَـد نـَ

 مـصر  ۀ سلطزيرم   که تا سدۀ هشتم پند بوديهودامردم شده   سرکوباز اقوام يک نمونه   . شدند

 دولـت  ۀسـلط  در زير عنوان ميراث آشور  ، و سرانجام به   زير سلطۀ آشور رفتند     به سپس   زيستند  مي

بــراي تغييــر دادن دينــشان و دســت  نَبوخَــد نَــصَّر فــشارهاي در برابــر يهوديهــا ١.نــد گرفتبابــل قــرار

صَّر  مـورد خـشم    و ،نـد مقاومـت نـشان داد  شـان   يـي  برداشتن از خـداي قبيلـه     . ند واقـع شـد  نَبوخَـد نـَ

اســرائيل،  پــس از کــشتار اعــضاي خانــدان ســلطنتِي بنــي اورشــليم بــهطــي لشکرکــشي  نَبوخَــد نَــصَّر

بردگــان  آنهــا را تبــديل بــه  هبابــل کوچانــد  بــهبــا خــانواده   را آنهــا سياســيبــران دينــي و  رهبقايــاي 

ــويش ــد  کـــردخـ ــرد  را اورشـــليم، معبـ ــومي   ،ويـــران کـ  را در آن اســـرائيل بنـــي و پرســـتش خـــداي قـ

 انــدازه منفــور اســت کــه اژدهــاک  نبوخــذ نَــصَّر در تــورات همــان (.ســرزمين ممنــوع اعــالم داشــت

  .)بيور اسپ نزد ايرانيان

ــصَّر  ــد نَ ، داشــت »پيــامبر پيروزمنــد «کــه نماينــده و پيــامبر خــداي خــودش بــود و لقــب      نَبوخَ

مبـارزه برخاسـته بـود و تـصميم داشـت کـه         اديان موجود به  ۀگرفته با هم   بر دوش    پرچم تبليغ دين  

 پنداشـت  مينابودي بسپارد، و دين خودش را که تنها دين برحق     عنوان اديان باطل به     همه را به  

  .گزين آنها سازدجاي

                                                 
 از م ۀ دوم پاز هـــزارتــري بودنـــد کــه در زمــاني      از قبايـــل بــزرگ ئــي جداشــده   شـــاخه اســرائيلي قبايــل   -1

دن بيابانهــاي ار  بــه)جــائي کــه اکنــون نجــف و کوفــه اســت (در ســرزمين کَلــدهبيابانهــاي فــرات جنــوبي 

م    پ ۱۰۰۰در حـوالي     ايـن قبايـل   . زمـان در قلمـرو مـصر فرعـوني بـود            کـه درآن  کنوني مهاجرت کردنـد     

. اورشـــليم تغييـــر دادنـــد  و نـــام شـــهر را بـــه دادنــد ســـلطنت تـــشکيل گرفتـــههـــا  شــهر ايلِـــيە را از فلـــسطيني 

و با تصرف سلطنت کردند م  پ ۹۲۲تا  بودند که    - داوود و سليمان   -يانترين شاهان اسرائيل    پرقدرت

پـس از  .  فلسطينيان، قلمروشـان را در شـمال و جنـوب و غـرب اورشـليم گـستردند                هاي  برخي از آبادي  

 را دوپـاره کـرد   اسـرائيليان  آغاز شد و کشور کوچـک  اسرائيليدرگذشت سليمان جنگ داخلي قبايل     

 ناميـد، و  يهـودا  در دست يکي از فرزندان سـليمان مانـد و کـشورش را               شامل اورشليم  اش  که يک پاره  

ــا گرفتنـــد و    ــامره پـــارۀ ديگـــرش را عموزادگـــان آنهـ ــليم (در سـ تـــشکيل ســـلطنت دادنـــد و  ) شـــمال اورشـ

و در اثر رقابت ميان دوکشور کوچک عبري کـه عمـالً بـيش از دوشـهر     . کشورشان را اسرائيل ناميدند   

 ۷۲۲( آشـور درآمـد   تحـت حمايـت   اسرائيل مصر و کشور     حمايت تحتنبود، کشور يهودا    چند روستا   

د نـصر ضـميم       هردو کشورِ  پس از برافتادنِ آشور،   ). م  پ سـرانجام  ؛ و ۀ بابـل شـدند   عبـري توسـط نَبوخـَ

  .ي ايران گشتندشاهنشاهعنوان ميراث بابل ضميمۀ  به
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 کاهنان و ۀجانب  اقدامات همهم اتفاق افتاد  پ۵۶۲ که در مهرماه     نَبوخَد نَصَّر پس از مرگ    

ــان  ــِدمتوليـ ــان معابـ ــاد رودان ميـ ــراي اعـ ــسر و     ۀ بـ ــد؛ پـ ــاز شـ ــان آغـ ــان خودشـ ــدايان و اديـ  حيثيـــت خـ

صَّر  نَشـوهر دختـر    (نِرگـال شِرصَّـر  ي  در کودتـا دوسال۔ پس از   مردوخ  امل۔جانشين وي     )بوخَـد نـَ

الباشــي « و جانــشينش ، و پــسرســال نپائيــد۳بــيش از  نيــز نرگــال شِرصَّــرســلطنت . کــشتن رفــت بــه

ترتيب داد در کاخ سلطنتي کـشته   نبونِهيدنام   در کودتائي که افسري به     ماه   ۳ نيز پس از     »مردوخ

. بود) ماههالِل   خداي(» سين«ئي اهل حران و پسر متوليِ بزرگ معبد           زاده   بزرگ نبونِهيد. شد

 در لـوحي  نبونِهيـد  .)م  پ۵۵۶پايـانِ سـال    (دسـت گرفـت   بـه   سلطنت بابـل را    او پس از اين کودتا    

خواســت و رضــاي مــردوخ     بــيالباشــي مــردوخ ايــن مناســبت برجــا نهــاده مــدعي شــده کــه        کــه بــه 

   . دادنبونِهيد سلطنت نشست؛ لذا مردوخ او را نابود کرد و سلطنت را به به

 ادعـــا کـــرد کـــه روح .خـــدا اســـت پيـــامبر  بابـــل ادعـــا کـــرد کـــه شـــاهاِنۀيـــز مثـــل همـــ ننبونِهيــد 

 نبونِهيدکاهنان گفته که جانشين حقيقِي او  نبوخذنصر نيز در معبد بزرگ مردوخ ظاهر شده و به

چند مورد وحي نيـز کـه بـه خـدايان نـسبت داده شـد توسـط کاهنـان معابـد بيـان گرديـد کـه                           . است

جـا نهـاده      هـايش بـه      در نوشته  نبونِهيداينها را   . گزيدۀ خويش ناميده بودند    را پيامبرشاه    نبونِهيد

 در مراســم حــِج  نبونِهيــدئــي بــود کــه    کننــده پــاداش همــۀ اينهــا پيشکــشهاي بــسيار دلگــرم    . اســت

بـازي بـسيار زيـاد بـه معبـِد مـردوخ و            بـا دسـت و دل     ) در آغـاز بهـار    (نخستين سال سلطنتِ خـويش      

خـداي  (» سـين «ولـي او از خانـدان متوليـان معبـد           . تقـديم کـرد   ) اهنـان ک  در واقـع بـه    (ديگر معابـد    

قــدر کــافي مقتــدر و مــسلط    ســال ســلطنتش کــه خويــشتن را بــه   در حــران بــود، لــذا در ســومين  ) مــاه

 کــه مــردوخ را کــه بــيش از    و کوشــيد کمــر همــت بربــست ســين بــراي مــسلط کــردِن پرســتش   يافــت

ئـي    زيرفرمانش بودند از مرتبهرودان مياندايان   خ ۀ کرده بود و هم     در بابل سلطنت   سال دوهزار

ئـي    در کتيبـه .کنـد  رودان ميـان  خـداي خـدايان   را   ۔سـين ۔که داشت تنـزل دهـد و خـداي خـودش            

شـاه بـزرگ، شـاه ذوالجـالل،     ۔ او خـودش را  نامند مي استوانۀ سيپاري را آنشناسان   ۔که باستان 

معابـدِ خـدايان     (ايـسيدا  و   ايزاگيـل  ليشاه سراسر جهان، شاه بابل، شاه چهـار گوشـۀ زمـين، متـو             

 سين و نينگال مقـام سـلطنت را   هوقتي در شکم مادرش بودناميده ادعا کرده که ) آسمان و زمين 

  :خوانيم در دنبالۀ اين نوشته چنين مي. ندا هاو واگذار کرد به

  را در حــران قــرار  » هــول ايهــول«گــاه خــويش   در روز ازل نــشيمن» ســين«خــداي بــزرگ

 در مقام جالل خويش بود تا وقتـي کـه قلـب بـاعظمتش بـر حـران خـشم گرفـت و                او .داد

هول ويـران شـد، و همچنـان ويـران      ايهول. حران لشکر بکشند  مادها را برانگيخت تا به    

خـاطر عنـايتي کـه بـه پادشـاهي مـن            بـه  چون من به پادشـاهي رسـيدم خـداي بـزرگ          . ماند
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او در آغــاز ســلطنت ازلــي و ابــديم . نظــر عطوفــت افکنــدو معبــد ســين شــهر   بــر آنداشــت

مردوخْ خداي بزرگ و سـين کـه نـور آسـمان و زمـين اسـت بـا هـم در         . من وحي فرستاد  به

! ، اي شـاه بابـل  نبونِهيـد «: رؤيايم دربرابرم حضور يافتند، و مردوخ با مـن سـخن گفـت    

 سـين بـراي  . آجر بر پشت اسبانت حمل کـن و در حـران بـراي مـن مـسکِن باشـکوه بـساز            

ئـي کـه فرمـان دادي کـه         خانـه «: خداي بزرگ گفتم    من به » .ن خانۀ من مسکن بساز    در آ 

انــد و او بــسيار  بــسازم ســپاهيان انبــوهِ شــاه مــاد سراســِر پيرامــون آن منطقــه را احاطــه کــرده

گـوئي   سـپاهيان مـاد کـه تـو از آن سـخن مـي           «: من گفت   خداي بزرگ به  » .نيرومند است 

اد خواهــد مانــد و نــه کــشورش و نــه شــاهاني کــه ديگــر وجــود نخواهنــد داشــت؛ نــه شــاه مــ

در ســـومين ســـال ســـلطنت مـــن خـــدايان کـــوروش شـــاه انـــشان کـــه يکـــي از   » .يـــاور اوينـــد

او سپاهيان عظيم شاه مـاد را بـا سـپاهيان انـدِک     . بران شاه ماد بود را برانگيختند   فرمان

کـشور خـويش    بهعنوان اسير    خويش تارومار کرد، و اشتياگ که شاه ماد بود را گرفته به           

گونــه  وعــدۀ خــداي بــزرگ مــردوخ و وعــدۀ ســين کــه نــور آســمان و زمــين اســت ايــن    . بــرد

مـن بـيم داشـتم کـه اگـر فرمـان آنهـا را انجـام         . شدني بود فرمان آنها انجام  . تحقق يافت 

  .من کسي نبودم که فرمان آنها را فروگذار شوم. ندهم بر من خشم بگيرند

را بـا نظـارت   ) معبـد بـزرگ سـين   (» هول ايهول«گونه   چهدهد که  سپس توضيح مي  نبونِهيد

هاي معبدي بنا کرد  ال بر شالوده   لوهي و کول    خدايان مردوخ و شَمش و عشتار و اَداد و اِيا و اَسل           

سـين، نـور آسـمانها و زمـين و     «گونه    پال بنا کرده بوده است؛ و توضيح داده که چه           که آشور باني  

رودان مقــام خــداي خــدايان را احــراز کــرده     همــۀ خــدايان ميــان بــا توافــق  » خــداي ازلــي و ابــدي 

شـود کـه    کند و متذکر مي عنوان امير حران و متولي معبد سين ياد مي        از پدر خودش نيز به    . است

توضـيح  . نَصَّر آشوري به اين معبد خدمت کـرده اسـت    پال و شلم    پدرش حتي بيش از آشور باني     

خته اسـت، بـا ديوارهـاي آجـرين و سراسـر پوشـيده بـا          دهـد کـه سـا       کاملي نيز از شـکل معبـدي مـي        

هــاي زر و ســيم؛ مجــسمۀ  هــاي چــوب ســدر لبنــان و پوشــيده بــا ورقــه هــاي زر و ســيم، و دروازه ورقــه

 معبـد نـصب کـرده و پيکرشـان را بـا           شکنِ درازمو که در برابـر دروازۀ بـزرگِ          بزرگ گاوانِ دشمن  

تــا از خــدايانِ مــستقر در  ســه(کو و ســودامونا زر و ســيم و جــواهرات آراســته اســت؛ نينگــال و نوســ 

منتقــل کــرده و آنهــا شــادمانه در وســط ايــن ) خداخانــۀ ســين(هــول  را بــه ايهــول) خداخانــۀ مــردوخ

هــول را ماالمــال از کاالهــاي بهــادار و ســيم و زر کــرده، و حــران را     انــد؛ ايهــول  معبــد جــاگير شــده 

او همـۀ ايـن کارهـاي       . »درخـشد   مـي  ۱۴همچـون مـاه شـِب       «چونان عـروس آراسـته اسـت چنانکـه          

لطـف    خداي خدايان آسمان و زمين اسـت و اگـر نـه بـه             «کرده است که    » سين«فرمان    بزرگ را به  

او ايــن معبــد را بــراي ســين ايجــاد کــرده اســت تــا  » .او بــود نــه شــهري وجــود داشــت و نــه کــشوري 
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 سين باشند که پدر همۀ خدايان آسمان و زمين در آن ساکن شوند و همواره مشغول ذکر تسبيحِ           «

  :کند درگاه سين دعا مي  در ادامه بهنبونِهيد» .آنها و آفريدگار آنها است

 شـاه  نبونِهيـد باشد که سين، خداي خدايانِ آسمان و زمين رحمت خويش را بـر مـن کـه         

ام نــا زل کنــد؛ چــه در خــواب باشــم و چــه بيــدار، چــه ايــستاده باشــم و چــه نشــسته،         بابــل

مــن عمــر دراز عطــا کنــد؛ ســالهاي عمــرم را افــزون   ف انــدازد؛ بــههمــواره بــر مــن نظــر لطــ 

کنـــد؛ ســـلطنتم را پاينـــده بـــدارد؛ دشـــمنانم را شکـــست دهـــد؛ مخالفـــانم را نـــابود کنـــد؛    

باشــد کــه نينگــال ۔مــادِر خــدايان بــزرگ۔ از محبــوبش    . بــدخواهانم را از ميــان بــردارد 

ه شــمش و عــشتار کــه  باشــد کــ . ســين اســتدعا کنــد کــه همــۀ آرزوهــاي مــرا بــرآورده ســازد    

پرتوهــاي فــروغ اوينــد از پدرشــان و آفريدگارشــان ســين اســتدعا کننــد کــه آرزوهــاي مــرا      

باشــد کــه نوســکو ۔آن رســول بزرگــوارِ آســمان۔ دعاهــاي مــرا بــشنود و       . بــرآورده ســازد 

  .برايم شفاعت کند

ــد ــهنبونِهيـ ــاه          بـ ــسخۀ دوم يـــک پيامبرشـ ــودش نـ ــه از خـ ــود کـ ــرآن بـ ــده بـ ــامبر برگزيـ ــوانِ پيـ عنـ

زيــسته   ســال پــيش از او مــي ۳۲۰۰شــد   بــسازد کــه در زمــان او گفتــه مــي  ســين نــارامنــام  باســتاني بــه 

اد    نـوادۀ سـارگونِ   (سـين    نـارام . است هـا از مـادري مقـدس زاده شـده            در اسـاطير بـابلي    ) ي اولِ اَکـّ

او سپرده و تخت و تاج شاهي را از آسمان طي مراسم باشکوي    بود و خدا امور مردم جهان را به       

سين نيز  پدر و پدرِ بزرگ نارام. عنوان نمايندۀ او بر جهان سلطنت کند برايش فرستاده بود تا به

پيامبرشاهانِ زمان خودشان بودند؛ سارگون ادعا کـرده کـه خـدا پـيش از آفـرينِش او اراده کـرده               

ه او بـسپارد؛ و شـرح تولـد و رشـد خـودش را بـر لـوحي نويـسانده کـ          بوده کـه سـلطنت و نبـوت را بـه     

 نيـز پيامبرشـاِه زمـان خـويش بـود کـه گفتـه               نبونِهيـد . اش بـراي مـا مانـده اسـت          شده  متن بازنويسي 

ئـــي از شـــاهان  کاهنـــان کَلـــده دســـتور داد تـــا ســـياهه  او بـــه. شـــد از ســـاللۀ انبيـــاي ديرينـــه اســـت  مـــي

داد آنهــا از آغــاز آفــرينش جهــان بــراي     ئــي کــه نــشان مــي   اســاطيري بــرايش تهيــه کردنــد، ســياهه   

سلـسله نامهـاي اسـاطيري از شـاهان          ايـن قائمـه بـا يـک       . انـد   رانـي داشـته     د هزار سال حکـم    چندص

نخستينيهاي اين شاهخدايان که سلطنت و تاج و تخت و اثاث معبـد را از               . شد  سومري آغاز مي  

 در  ١.آسمان با خودشان آورده بودند هرکدام چندين هـزار سـال در جهـان سـلطنت کـرده بودنـد                   

هزار سال از فرود آمدن سـلطنت و تـاج و تخـت و معبـد     ۴۶۰خوانيم که چون  ميدنبالۀ اين نوشته    

                                                 
گويــد  ئــي کــه مــي   همــين اســطوره بــود کــه بعــدها انبيــاي يهــود شــنيدند و وارد تــورات کردنــد؛ اســطوره    -1

نگريــستند و عاشــق دختــران بــابلي شــدند و بــر زمــين آمــده بــا دختــران     پــسران خــدا از آســمان بــر زمــين   

: تـورات . [دست گرفتند آميختند، و پسراني که ازاين آميزش پيدا شدند سلطنت جهان را به      بابلي در 

 ]۶سِفر پيدايش، باب 
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همان طوفان که در تورات و قرآن نام طوفان (از آسمان گذشت طوفان نابودگر همگاني رخ داد 

وقتي طوفان پايان گرفت و آبها فرونشست و زمين پديد آمد دوباره سلطنت و تاج و                ). نوح دارد 

نامهــاي .  شــاهخدايان آغــاز گــردد زيــر آمــد تــا دور ديگــري از ســلطنِت هتخــت و معبــد از آســمان بــ

ترتيـب بـا ذکـر سـالهاي سـلطنِت هرکـدام نوشـته شـده و نـشان داده شـده                   شاهخدايانِ بعدي نيز به   

 صـدهزار سـاله      درکنـار تهيـۀ ايـن تـاريخِ چنـدين         . صـد سـال سـلطنت کـرد         که هرکدام براي چندين   

هــاي معابــدِ باســتاني و     در ويرانــهنبونِهيــددســتور  هائي کــه بــه دنبــال کاوشــ  رودان، بــه بــراي ميــان 

کاخهاي کهن انجام گرفت صدها لوحِ ديرينۀ سومري و اکّادي از زير ستونهاي يادگاريِ معابد       

لـوحي کـه    . رودان بـوده باشـد      بيرون کشيده شد تا گواه تداوم ازليِ سلطنتِ انبياي الهي در ميان           

مش بيـرون آورده         ا سين  نارامشد ازآنِ     گفته مي  معبـدي  (انـد   ست و کاهنان از زير شالودۀ معبدِ شـَ

معـرض نمـايش     طـي جـشن باشـکوهي بـه      نبونِهيـد را  ) شـد   سـين نـسبت داده مـي        نـارام   که بنايش به  

شــايد ايــن لــوح را خــوِد    . رودان زنــده کنــد  هــاي مــردم ميــان   ســين را در خــاطره  نهــاد تــا يــاد نــارام   

جريـان    درصدد بود که عهد باستان را زنده کند و بهنبونِهيدگونه،  اين به.  نويسانده بود  نبونِهيد

کرد شبيه کاري بود که هوخشتر براي بازسازي          کاري که او براي تدوين تاريخ بابل مي       . اندازد

شــايد او . تــاريخ ايــران انجــام داده بــود، و درنتيجــۀ آن اوســتا و اســاطير ايــران تــدوين شــده بــود         

ئــي کـه هوخــشتر بـراي ايــران    خواسـته کــه سـابقۀ تــاريخي ديرينـه    ده و مــيهوخـشتر را الگــو قـرار دا  

رودان بسيار بيش از ايران     هرچند که سابقۀ تمدني ميان    (نويسانده بود را براي بابل اثبات کند        

ــتِياگ       ديــد کــه ميراثــي کــه بــه    او مــي). بــود عنــوان يــک قــوم و يــک ديــن از هوخــشتر و پــسرش اَشَ

ــه ــيده اســـ    بـ ــي رسـ ــوروش پارسـ ــا آن    کـ ــه تـ ــد اســـت کـ ــسجم و نيرومنـ ــان منـ ــبيهش در   ت چنـ ــان شـ زمـ

لــذا بــرآن شــد کــه از آن الگــو بــراي شــکوه بخــشيدن بــه پادشــاهي      . خاورميانــه ديــده نــشده اســت  

او ديــده بـود کــه ديــنِ واحــد و  . کنــد» يــک ديــن و يــک رعيـت «خـويش پيــروي کنــد و کـشورش را   

تـدوين تـاريخ کـرد تـا      ت؛ لذا اقـدام بـه   قوم واحد در ايران مايۀ عظمت و شوکت ايرانيان شده اس          

عـالوه سـلطنت در کـشور او     تـر از ايـران اسـت؛ بـه     نشان دهد که سلطنت در کشور او بسيار ديرينـه      

 خـــدا اســـت و نـــه پيـــامبِرامـــر آســـماني اســـت ولـــي در ايـــران شـــاه يـــک مـــرد معمـــولي اســـت کـــه نـــه  

  . سلطنتش از آسمان آمده است

رودان انجــام داد خــشم  ديــن کــردن مــردِم ميــان  ف يــکهــد  بــهنبونِهيــدسلــسله اقــداماتي کــه 

 حـج  ۀ سـاالن  مراسـم  او   .متوليان دين مردوخ و سرپرستان معابد ديگرخدايان کهن را برانگيخـت          

خـــدايان را از معابـــد شـــد را لغـــو کـــرد،   گرفتـــه مـــيدر بابـــل مـــردوخ در پيـــشگاِه بهـــار  در آغـــازکـــه

ه حــران بــرد تــا تعــدد معابــد و خــدايان را از  بابــل و برخــي را بــ شــان برداشــت و برخــي را بــه اصــلي
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 نــاب و مـــزين  زرِئــي بــزرگ از    بــراي ســين يــک معبــد باشــکوه بنــا کــرد و مجــسمه         .ميــان بــردارد  

 ۀســالنام« بــه موســومالــواح .  مــردوخ کنــدجانــشيِن بــراي او ســاخت تــا او را ارجمنــدگوهرهــاي  بــه

شديدي  خبر از تالشهاي توحيدي م اواخر سدۀ ششم پ متعلق بهي  بابلۀو يک منظوم» نبونِهيد

شده و نارضايتي عموم کاهنـان سـنتي بابـل          اعمال مي  رودان  ميان در   نبونِهيد که توسط    دهند  مي

نارضايتي عمومي و شورش سراسري در        اقدامات او به  .  را برانگيخته بوده است    سومِر و   اَکّادو  

خبرهـاي  . نيـروي ارتـش فرونـشانَد     ه مخالفتها را ب   شد که ، و او مجبور     انجاميد و شام    رودان  ميان

 و  در ســوريه اواقــدامات ســرکوبگرانۀ ســخِن نبونِهيــد ســلطنت ۀهاي اوليــ در ســالرســمي ۀســالنام

دچــار ) اکنــون پتــرا در اردن (»ايــدوم« در شــهرم   پ۵۵۳او در ســال . اردن و شــمال حجــاز اســت 

گيـرد او را   ها را مي دهديوي که دن«گويد که   يک کتيبۀ بابلي مي  .شد العالج  يک بيماري صعب  

منطقـۀ   (»يمـاء تَ«  واحۀ اقامت او درۀ خبرهاي سالهاي آينده دربار.او مسلول شده بود   » .گرفت

 او تيمــاء را بــراي انــزواي  . داشــتادامــه چنــدين ســال اســت کــه ) شــمال حجــازنــشين در  يهــودي

رودان اعــالِم  کــشيد در بابــل و ميــان   خــاطر رنجــي کــه از بيمــاري مــي     عبــادت برگزيــده بــود، و بــه   

او بــراي برگــزاري مراســم حــِج ســاالنه کــه در  . ســوگ کــرده و جــشنها را ممنــوع اعــالم داشــته بــود  

آمـد، و در غيـاب او نيـز ايـن مراسـم برگـزار        بابـل نمـي   شد بـه  آغاز بهار در معبد مردوخ برگزار مي   

. بابـل برنگـردد   که معبد سـين را بازسـازي نکـرده باشـد بـه            او نذر کرده بود که تا وقتي       ١.شد  نمي

                                                 
رودان توســط  خــدايان ميــان . شــد انجــام مــي ) مــاه نيــسان ( مراســم حــج خانــۀ مــردوخ در روز اول بهــار    -1

هايـشان   شـد از خانـه    اهنانشان طي مراسم باشکوهي که با شرکت هزاران تن از بندگاِن آنهـا برپـا مـي                ک

شــد در  بيــرون آورده شــده بــر روي گاريهــاي زريــن و ســيميني کــه توســط گاوهــاي نــرِ مقــدس کــشيده مــي

اه و  شـ . شدند تا خداي بـزرگ را زيـارت کننـد           بابل برده مي    عماريهاي مجلل نشانده شده عروسانه به     

کننـدگان کـه    شـدند، حـج     حاضـر مـي   ) خـدا خانۀ  (اعضاي خاندان سلطنتي و بزرگان کشور در ايزاگيل         

رودان آمده بودند در بيرون معبد در فضاي بازِ حرمِ مقدس که چـارديواري           با دست پر از سراسر ميان     

را رفت و مـردوخ   معبد مي  شاه به . پرداختند  نماز و نيايش مي     آمدند و به    فرش بود گرد مي     وسيع سنگ 

کرد، مردوخ را کاهنان با شکوه و جالل بسيار سـوار بـر گـاري بزرگـي از طـال کـرده گـاريش                        مي زيارت

تماشاي جمـال مقـدس    کنندگان به آوردند تا حج بستند و از معبد بيرون مي    دوتا گاو نرِ مقدس مي      را به 

خواني  افشاني و غزل وبي و دست  کنندگان با پايگ    حج. زائرانش برکت بدهد    خدا نائل آيند و خدا به     

شــد در حــضور مــردوخ و    کــه توســط نوازنــدگان و خواننــدگاِن مقــدس از خانــدان کاهنــان رهبــري مــي        

آوردند و معبد و خديان را طـواف   جا مي  زيارت مردوخ آمده بودند مراسم عبادي را به         خداياني که به  

ن و مـرد و دختـر پـسر در سـتايش خـدا        هفتـه يـا بيـشتر ادامـه داشـت ز            در اين جـشنها کـه يـک       . کردند  مي

شــکرانۀ برکتهــائي کــه خــداي بزرگــشان مــردوخ و ديگــر       پرداختنــد و بــه  جمعــي مــي  رقــصهاي دســته  بــه

بـار کـه خـدايان برايـشان فرسـتاده بودنـد سـرود            شکرانۀ بهاِر برکت    آنها عطا کرده بودند و به       خديان به 
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تــا مــن ايــن کــار را انجــام نــداده  : او گفــت«خــوانيم کــه  کــاي کاهنــان بــابلي مــي  در يکــي از نوشــته

و معبـد سـين را    باشم و دوران سوگواري براي ويران ماندن معبدِ سين را به اتمـام نرسـانده باشـم               

مختلـف شـام   ولي او همـواره بـه نـواحي    » .بازسازي نکرده باشم مراسم عيد برگزار نخواهد شد 

منظــور اعــالم حــضور دائمــي خــويش در ســرزمينهاي تابعــه       تــا درون انــاتولي لشکرکــشيهائي بــه   

تخـت و  سـالها امـور پاي     اين در همۀ . آمده است » نبونِهيدسالنامۀ  «داد که شرح آنها در        انجام مي 

اي او اسـتقرار داشـت و سياسـته    در بابـل   بـود کـه  نبونِهيـد پسر جوانِ » بِل شَصَّر«ارتش در دست  

. شـد   که تنها پيامبر زمانه بود مراسم ساالنۀ حج برگزار نمـي          نبونِهيددر غيابِ   . کرد  را دنبال مي  

  . را کاهنان مردوخ اهمال عبادت مردوخ تلقي کردند اين

شـــنيدن ايــن خبـــر زنــگ خطـــر را بـــراي او   . هنگــام ســـقوط ليــديە در تيمـــاء بــود     بـــهنبونِهيــد 

او اطمينـــان داده بـــود کـــه چنانچـــه  اء مانـــد؛ زيـــرا خـــدا بـــهصـــدا درآورد، ولـــي همچنـــان در تيمـــ بـــه

ئـي کـه از او مانـده او      در نوشته . خواهند کرد نابود  آنها کوروش را    کوروش به بابل لشکر بکشد      

ولـي  . زيـر پـاي او افکنـده نـابود خواهـد کـرد       او وحي کـرده کـه کـوروش را بـه          خبر داده که خدا به    

  . ايران برگشت از راه کيليکيە و آشور بهرودان لشکر نکشيد، و  ميان کوروش به

عمر امپراتوري پيرشدۀ بابل خاتمه دهد و سراسر  حال تاريخ تصميم گرفته بود که به با اين

  .زير سلطۀ مهرورزانۀ کوروش درآورد خاورميانه را به

شــنيدند کــه کــوروش پــس از گــرفتن ليــديە بــا مــردم ليــديە چنــان   بزرگــان و کاهنــان بابــل مــي

ــا ــاِه برکنارشـــدۀ         رفتارهـ ــر از شـ ــد و او را بهتـ ــاطر دارنـ ــديە از او رضـــايت خـ ــردِم ليـ ــه مـ ــرده کـ ئي کـ

ــز رفتارهـــاي محبـــت  . داننـــد خودشـــان مـــي  ــادن     پـــيش از آن نيـ ــاد پـــس از برافتـ ــا مـــردم مـ ــز او بـ آميـ

                                                                                                                             
حاجيان بـا دسـتِ پـر آمـده بودنـد، و      . کردند رقصيدند و شادي مي نواختند، مي خواندند، ساز مي  مي

شـد،   مبـالغ انبـوهي زر و سـيم نثـار مـردوخ مـي        . قـدر تـوان مـاليش نثـاري و قربـاني آورده بـود               هرکس بـه  

مقــادير بــسيار زيــادي خرمــا و گنــدم و جــو و شــمار بــسياري گــاو و گــاوميش و گوســفند توســط حاجيــان       

شـدند تــا در   ط پـدر و مادرانـشان نثـاِر مـردوخ مـي     دوشـيزگان بـسياري توسـ   . بـراي معبـد آورده شـده بـود    

. خــدمت کاهنــان درآينــد و ســعادت ابــدي را بــراي خودشــان و پــدر و مادرانــشان تــأمين کننــد       معبــد بــه 

مـران مقـدس تقـديم     بار به حج آمده بودند تنشان را براي يک    بسياري از نوعروسان و دوشيزگان که به      

ميزِش مردانِ مقدس با اين دوشيزگان و نوعروسان در کـاخ  آ. کردند تا رضاي خدا را حاصل کنند      مي

زمـين و ديوارهـاي   . منظور برگزاري ايـن عبـادت بـزرگ سـاخته شـده بـود       گرفت که به عِشتار انجام مي 

معبــد مــردوخ بــا حــضور شــاه و اعــضاي خانــدان ســلطتني و کاهنــان بــزرگ بــا گــالب و عطــور بهــادار             

جديــدي از خــدايان کــه از زر نــاب و مــزين بــه جــواهرات     هــاي  معمــوالً مجــسمه . شــد شستــشو داده مــي 

شــد و در معبــد  داران بــزرگ تقــديمِ مــردوخ مــي گرانبهــا بــود نيــز توســط شــاه و خانــدان ســلطنتي و زمــين 

 .گرديد نصب مي
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بزرگـــان عيالمــي کــه بــا بزرگـــان بابــل رفــت و آمــد و داد و ســـتد       . پادشــاهي مــاد را شــنيده بودنــد    

. گـوش بزرگـان بابـل رسـانده بودنـد       بزرگمنـشي کـوروش چيزهـاي بـسياري بـه        داشتند نيز دربارۀ  

دهـان   جاي خاورميانه دهان به  که در همهي کوروشمنش بزرگدوستي و   انسانۀآوازسان،  اين  به

 دسـت اسـتمداد   نبونِهيـد  بـراي رهـائي از سـلطۀ          را بـرآن داشـت کـه       بابل بزرگان و کاهنان  شد    مي

ــه ــد  بـ ــوا. ســـوي او دراز کننـ ــه در حيالـ ــان کـ ــه   رودان ميـ ــشانگر آنـــست کـ ــده نـ ــان و  کـــشف شـ  کاهنـ

  خواســتند کــه بــراي   رســما از کــوروش  مــردوخويــژه کاهنــان ديــنِ    بابــل بــه ۀشخــصيتهاي بلندپايــ 

 او بـا همـاهنگي مخالفـان    ؛ وبابـل لشکرکـشي کنـد     بـه نبونِهيد رهاندن مردم بابل و کلده از سلطۀ  

   .کشيد بابل لشکر  بهنبونِهيد

 را نبونِهيد از رودان ميانهاي مردم   نارضايتي  است هکشف شد   حران بلي که در   با ۀمنظوم

  :دارد مي بيان گونه نيا

رعايا را با . کشتن داد بزرگان کشور را در جنگها به. هيچ قانوني پايبند نبود  بهنبونِهيد

از ديگـر  . بـست  بازرگـاني را    هـاي   جـاده . ي افکنـد  دسـت   تهي  مالياتهاي سنگين به   گرفتن

او ممتلکــات مــردم را گرفــت و ثروتهــاي  . رســيد مــيگــوش ن شاورزان ســرود شــادي بــه کــ

ويرانــه  جــا را تبــديل بــه   او همــه.حــال کــرد نــوا و پريــشان مــردم را بربــاد داد و مــردم را بــي 

 از مـردم  .هايـشان را در تاريکيهـا افکنـد کـه متالشـي شـود          کرد، و مـردم را کـشت و الشـه         

کـوبِي    پـاي هـاي وسـيع       در طـول جـاده    جماعاتِ مـردم    ر   ديگ .يکديگر نفرت پيدا کردند   

. خـورد  مـي چـشم ن  ئـي نـشاني از شـادي بـه      نقطـه   در هـيچ   ديگـر . کردنـد   جمعي نمـي    دسته

کردنــــد   حمايــــت مــــينبونِهيــــدخــــداياني کــــه در آغــــاز از . همــــۀ مــــردم در انــــدوه بودنــــد

 او. ور شددشمنان او تبديل شدند و او که در آغاز سلطنتش محبوب خدايان بود منف              به

 تنـــديسيـــک خـــدائي  يـــک اقـــدام نـــاروا زد، و بـــراي  بـــرخالف ميـــل خـــدايان دســـت بـــه 

او ايـن  . پرسـتيد   و نميشناخت مي ندر کشورش او را   تا پيش از آن    کس  هيچساخت که   

ــا تـــاجمعبـــد آورد و بـــر کرســـي زريـــن نـــشاند و  را بـــهخـــدا   و زيورهـــاي زريـــن  و گردنبنـــد بـ

 نيـز ايـن   )روحـانيونِ سـنتي  (اهـل کتـاب     حتـي    . خواند همانام    گوناگون آراست و او را به     

گرفتــه اســت، دســتش   شــکل ايــن خــدا شــبيه هــالل و مــاِه خــسوف .دنشــناخت مــيخــدا را ن

در  او .رسـد   اسـت، و درازيِ مـوي سـرش تـا پايـۀ تخـتش مـي       )خـداي مـرگ  (شبيه لوگال  

پاسـداري   گاوهاي نر وحشي نهاد تا از آن      اژدهاي طوفان و   هاي   مجسمه اين خدا  برابر

شـد   ايـستاد شـکل ايـن خـدا بـه شـيطاني تبـديل مـي          عبادتِ اين خدا مي     وقتي او به  . کنند

يعنــي بــسيار  (گرفــت  خــود مــي  اش شــکل چهــرۀ دشــمنان بــه    چهــره. کــه تــاج برســر دارد  

مــن بــراي او بزرگتــرين ســکونتگاه را خــواهم   «:  گفــتنبونِهيــد. )خــشک و عبــوس بــود 

مـن ذکـِر نـام او را در سراسـر جهـان بـر               .  کـرد  من عبادت او را همگاني خـواهم      . ساخت
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مـن مراسـم حـج را فقـط بـراي او برگـزار خـواهم کـرد و مراسـم                     . زبانها خواهم انـداخت   

 مجـسمۀ   )معبـد مـردوخ   (در معبدِ او مثل ايزاگيل      » … … .حِج پيشين را لغو خواهم کرد     

 ايـــن   وقتـــي از….زريـــِن گـــاو نـــر مقـــدس را دربرابـــر ايـــن خـــدا بـــر روي زمـــين ايـــستاند         

 ســـال ســـلطنتش ارتـــش و کـــشور را در آغـــاز ســـومين فراغـــت يافـــت، بـــدعتهاي کفرآميـــز

اد  سـپاه   در اختيـار او رهـا کـرد و   چيـز را   سپرد و همهاش زاده بزرگش نخستپسر    به  را اَکـّ

اد  دور از  غـرب و ۀناحيـ بيابـان   رفـت کـه در   »يمـاء تَ« يک سفر دورودراز به     برداشته به   اَکـّ

خـودش   کـشتار کـرد و  کـه مخـالفش بودنـد    ماء و بزرگان آن شهر را   ي تَ ۀاو شاهزاد . است

ــاد نيــز در آنجــا بــا او ماندنــد  .در آنجــا اقامــت گرفــت   تيمــاء در پيرامــون او . ســپاهيان اکّ

 بـراي خـودش کـاخي        شـهر را بـسيار زيبـا سـاخت و آراسـت، در شـهر               ديوار بلنـد کـشيد،    

او بــر مــردم شــهر . انــان گماشــتبنــا کــرد، و پيرامــون ديــوار شــهر را نگهب مثــل کــاخ بابــل 

سـتوه   ماليات سنگين مقرر کرد، هرچه داشتند را از آنهـا گرفـت، و مـردم از دسـِت او بـه                    

کــشتن داد و فقــط زنــان و کودکــان زنــده    او مــردم شــهر را بــا کارهــاي ســخت بــه   . آمدنــد

که کـوروش شـاه جهـان اسـت و پيروزيهـايش واقعـي اسـت و کـسي          در حالي … . ماندند

 بـر روي  نبونِهيـد کـشند،   گـردن مـي   بـريش را همـۀ شـاهانِ کـشورها بـه         غ فرمـان  است که يو  

مـن کـشور   . من او را وادار کردم تـا بـر روي پاهـايم بيفتـد            «لوحۀ خودش نوشته است که      

او نــام کــشورهائي کــه  » .کــاخ خــودم انتقــال دادم  او را تــسخير کــردم و ثروتهــاي او را بــه 

ايـن  . ام  ته است کـه اينهـا را مـن تـسخير کـرده            کوروش تسخير کرده را بر روي لوح نگاش       

مـن حکـيم و   «: جمعيـت گفـت   اش خطـاب بـه   بـار در خطبـه    اسـت کـه يـک     نبونِهيـد همان  

ام  ام و اسرار بسياري ديده من داراي علم غيب. ها باخبرم خبيرم، من از راز درون سينه

ان داده، ملکـوت    مـن نـش     معراج برده و بسيار چيزها به       خدا مرا به  . توانم بنويسم   که نمي 

تـوانم   حکمت و علم خويش چنـان نيروئـي دارم کـه مـي     من به. من نشان داده است را به 

او . کنـد  او ادعـاي داشـتِن معجـزات بـسيار بـزرگ مـي      » .هرچه اراده کـنم را انجـام دهـم     

عبـادتي کـه خـداي      . ايزاگيـل پايـان دهـد       مراسم حج سـاالنۀ مـؤمنين بـه         درصدد شد که به   

او کاهنـان  . خواسـت کـه از ميـان بـردارد     ل مقرر داشته اسـت را او مـي  آسماني در روز از   

انـد   آن عبـادتي کـه خـدايان مقـرر داشـته     «: آنهـا گفـت   انجمن فراخوانـد و بـه      بزرگ را به  

معبد براي آن سـاخته  . کنيد که در معبد برگزار شود نه اينگونه است که شما برگزار مي   

کاهِن نگهدارندۀ کتاب عبادت و  » ….دنشده که شما چنين مراسمي درآن برگزار کني       

کــاهن خواننــدۀ ســرود عبــادت کــه مــشاوران او بودنــد نيــز بــا او توافــق نمودنــد، و حتــي        

گونــه   پــس عبــادت را همــان    از ايــن «سرهايــشان را برهنــه کردنــد و ســوگند خوردنــد کــه      

  ».برگزار خواهيم کرد که شاه مقرر داشته است
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  ش بزرگ توسط کوروتسخير امپراتوري بابل. ۳

اوج رســيد و مــردم آمــادۀ شــورش شــدند؛ شورشــي کــه         نارضــايتي در بابــل بــه  ۵۴۰در ســال 

راه افتـــاد و  رودان تبليـــغ برضـــِد نبونهيـــد بـــه   در سراســـر ميـــان.محرکـــان آن کاهنـــان معابـــد بودنـــد 

دروغ  گفتند که او به    همه مي . شد  دهان مي   باد استهزاء گرفته بودند دهان به       تصانيفي که او را به    

او نداده بلکه دشمن او اسـت؛ خـدايان ديگـر     کند، و مردوخ نه تنها نبوت را به   ادعاي نبوت مي  

 !گونـــه خـــدائي اســـت او توجـــه دارد کـــه معلـــوم نيـــست چـــه  بـــه» ســـين«نيـــز دشـــمنان اوينـــد؛ فقـــط  

  .شدند رودان براي شورش برضد نبونهيد آماده مي گونه مؤمنين ميان اين

شت، و کوشــيد کــه بــا اقــداماتي همچــون اعــادۀ حــِج ســاالنه      بابــل برگــ   از تيمــاء بــه نبونِهيــد

چنـدماه  . معبـد رضـايت کاهنـان مـردوخ را جلـب کنـد              معبد مردوخ و دادن پيشکشها گرانبها به        به

بابـل آورده شـدند، شـاه در مراسـم            خدايان به « براي زيارت مردوخ     ۵۳۹بعد در مراسم حج سال      

سـال همـۀ خـدايان      بار ديگـر در مردادمـاه ايـن         يک» .خوبي برگزار شد    حضور يافت، و مراسم به    

 بر آن شده بـود کـه        نبونِهيد. بابل برده شدند    براي زيارت مردوخ به   )  خدا ۱۲شامل  (رودان    ميان

ولــي او ايــن  . رودان خــشم مــردم را فرونــشانَد   بــا اعــادۀ حيثيــت بــه مــردوخ و ديگــر خــدايان ميــان     

رودان   کاهنان مردوخ و ديگر معابد ميان دعوتِ کوروش به. تالشها را بسيار دير انجام داده بود

گفـت کـه خبـر      همچنـان سـخن از وحـي خـدا مـي      نبونِهيـد . شـد   بابل آمـاده مـي      براي لشکرکشي به  

  . داد شکست حتمي کوروش و نابودي کوروش را مي

.  ســخن گفتــيم نبونِهيــدپــيش از ايــن دربــارۀ بازســازي معبــدِ بــزرِگ ســين در حــران توســط      

توانـد نـشانۀ    هاي آغاز سلطنتش از اَشَتِياگ و پدرش هوخشتر کرده مـي       ر نوشته تمجيدي که او د   

او اختيـار تـام داده بـوده کـه هـر اقـدامي کـه بـراي بازسـازي معبـد سـين در                          آن باشد که اَشَتِياگ به    

گيـري    سـخني از بـازپس     نبونِهيـد در اسـناد برجـا مانـده از         . دانـد انجـام دهـد       حران را شايسته مـي    

 اقـدام بـه بيـرون    در آن اواخـر رسـد کـه او    نظـر مـي   ولـي بـه  . ت ايرانيـان درميـان نيـست    حران از دس  

لــذا يــک علــت  . را ضــميمۀ پادشــاهي خــويش کــرده اســت   رانــدن ايرانيــان از آن شــهر کــرده و آن 

 تــصرف کــرده و از  نبونِهيــدرودان برســر همــين حــران نيــز بــوده کــه      ميــان لشکرکــشي کــوروش بــه  

ايران اعالن   با تصرف يک سرزمين ايراني در واقع بهنبونِهيد. ممتلکات خودش شمرده است  

خواسـته   شايد هدف کوروش آن نبوده که سلطنت بابـل را برانـدازد، بلکـه مـي       . جنگ داده بود  

ايران رسيده بود  عنوان ميراث آشور به ي دفاع کند، و حران که بهشاهنشاهکه از تماميت ارضي 

رودان بــراي برچيــده شــدن دســتگاه ســلطنِت      هــا در ميــان  هولــي زمينــ .  پــس بگيــرد نبونِهيــدرا از 

و تـاريخ  رودان آمـادۀ پـذيرايي از کـوروش بودنـد،        کاهـان و مـردم ميـان      تاريخي بابل فراهم بـود،      
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  .برآن بود که دوران نويني را آغاز کند

او از دجلـــه عبـــور کـــرد و . رودان شـــد کـــوروش از تنگـــۀ جلـــوال گذاشـــت و وارد جلگـــۀ ميـــان

رودان برضــد  سراســر ميــان. رودان آمــادۀ پــذيرائي از او بــود ميــان. بابــل نزديــک شــد هآرامــي بــ بــه

 بـر  اوپـيس وقتي کوروش شـاه انـشان شـهر      « تصريح شده که     نبونِهيددر استوانۀ   .  شوريد نبونِهيد

 رهبـران شـورش را      نبونِهيـد را گرفت مردم اکّاد شـوريدند و        ) در محل بغدادِ کنوني   (کرانۀ دجله   

 نافرمـان  نبونِهيـد سـپاهيان  » .مقاومـت تـسليم کـوروش شـد         نيز بـي   سيپارشهر مقدس   . کشتار کرد 

 را در هـم     نبونِهيـد کـوروش مقاومتهـاي نيروهـاي       . ئي نداشـت    شدند، و ارتشِ او چندان کارآيي     

 بــراي جلــب رضــايت کاهنــان مــردوخ و ســرکوب  نبونِهيــدتالشــهاي . کنــار بابــل رســيد شکــسته بــه

او داده است تحقق نيافت؛  گفت مردوخ به  هاي پيروزي که او مي      وعده .جائي نرسيد   شورش به 

خواسـتند کـه بـا سـپاه      زيرا مردوخ واقعا از او رنجيده و او را رها کرده بود، و کاهنـان از مـردم مـي      

پيـروزي حتمـي خـودش اطمينـان داشـت، و ادعـا          حـال هنـوز او بـه        با اين . کوروش همکاري کنند  

دسـت مـن    شاه انشان در زير پاي من لـه خواهـد شـد، کـشوِر او بـه         «من وحي شده که       کرد که به    مي

کنــار   همينکــه ســپاه کــوروش بــه  ».غنيمــت خــواهم گرفــت  خواهــد افتــاد، دارائيهــاي او را مــن بــه  

 بـر روي را   شوريده شهرنبونِهيد برضد نداي کاهنان مردوخ  بههاي بابل رسيد مردم بابل      ديواره

 ۲۳در روز ) شــايد بــرادر کــوروش  (مانــدهي گــاؤبروو  فر ســپاهيان کــوروش بــه  . کــوروش گــشودند 

معبــد بــزرگ  .  متــواري شــد نبونِهيــد .آرامــي و مــسالمت وارد بابــل شــد    م بــه  پ۵۳۹شــهريورماه 

خانـــۀ بـــزرگش مـــورد تعـــرض قـــرار  مـــردوخ در محاصـــرۀ ســـپاهياِن پارســـي و مـــادي درآمـــد تـــا گـــنج

دسـتور  .  ترتيب مـشابهي اتخـاذ شـد   رودان نيز  براي پاسداري از ديگر معابد بزرگ ميان      . نگيرد

درون معابـد نيـز    ورود سـپاهيان بـه  . هيچ معبـدي نزديـک نـشود    داده شد که هيچ فردي با سالح به 

.  مهرمــاه بــا شــکوه و جــالل شــاهانه وارد بابــل شــد   ۸کــوروش در روز . کلــي ممنــوع اعــالم شــد   بــه

همۀ سران . فروش شده بود  فرمان کاهنان و بزرگان شهر با فرشهاي رنگين م          خيابانهاي بابل به  

پيشواز کوروش بيرون آمده بودند، و در پشت سر کوروش  بابل و با آنها بسياري از مردم شهر به

همــۀ مــردم شــهر اعــالم کــرد کــه هــدفش آرامــش و  ئــي بــه کــوروش ضــمن خطابــه. وارد شــهر شــدند

 نخواهــد کــس مــورد تعقيــب قــرار  آســايش مــردم بابــل و ميــان رودان اســت؛ و تأکيــد کــرد کــه هــيچ  

 عفـو  نبونِهيـد همـۀ کـارگزاران دسـتگاه سـلطنت      او بـه . کـس بازداشـت نخواهـد شـد     گرفت و هـيچ   

او  او ســپس بــراي زيــارت مــردوخ وارد معبــد شــد، در پيــشگاه مــردوخ ســر خــم کــرد، بــه     . عــام داد

و ا نماينـدگي از مـردوخ بـه    جـا آرود و کاهنـان بـه     او را گرفته مراتب تعظـيم را بـه      سالم کرد و دستِ   

شوش تبعيد     به کوروش او را  .  که در بابل متواري بود يافته و دستگير شد         نبونِهيد. برکت دادند 
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خـوانيم کـه    در سالنامۀ بابلي در دنبالۀ اين گزارشها مي     . سر برد    به زير نظر  عمرش را    ۀکرد تا بقي  

قدم شـد   کار پيش کوروش دستور نوسازيِ ديوارهاي شهر بابل را صادر کرد و خودش براي اين        

و سنگ و خشت و سـطلهاي آب و سـبدهاي گِـل بـرد، و همگـان بـا ديـدن ايـن اقـدام او بـا شـور و                              

کــوروش بــا ايــن اقــدام نــشان داد کــه درصــدد     . شــوق مــشغول کــار بــراي ســاختن ديوارهــا شــدند    

 نبونِهيدارتش . اين شهر توجه دارد مستحکم و آباد کردن بابل است و بيش از شاهان پيشين به      

 نيــز در شغلهايــشان  نبونِهيــدهمــۀ کــارگزاران  . اطاعــت کــوروش درآمــد  ده مانــد و بــه نخــور دســت

  .مشاوران شاه در امور بابل تبديل گشتند ترينهايشان به ابقاء شدند و بلندپايه

زمـان بازمـده اسـت خبـر داده شـده کـه افتـادن بابـل          در چند نوشته از کاهنـان بابـل کـه از آن      

در برخي از اينها نفرينهائي به پشِت . م را خشنود کرده استدست کوروش تا چه اندازه مرد    به

 در دنياي زير نبونِهيدباشد که «خوانيم که   در يکي از اينها مي    .  فرستاده شده است   نبونِهيدسر  

گـِر پادشـاهي    بند افتد و شکنجه شود؛ و هنگامي کـه مـردوخ بـا شـادي و مهربـاني نظـاره                  زميني به 

ولـي کـوروش   » . در بندهاي گران افتندنبونِهيدمۀ ياران سابقِ مهرورز کوروش است باشد که ه 

خواسـت کـه آنهـا     او مي.  را بازداشت يا زنداني کند نبونِهيدبزرگوارتر از آن بود که کارگزاران       

خــدمت اهــداف   انــد بــه  هــائي کــه اندوختــه   بــا ديــدن مهرورزيهــاي او دگرگــون شــوند و بــا تجربــه     

دانــست کــه انــسانها را بــا تربيــِت درســت   او مــي. ريت شــوندتمــدنيِ او درآينــد و خــدمتکارانِ بــش 

. ايـن چيـزي بـود کـه او از تعـاليم زرتـشت آموختـه بـود                 . سـازندگي واداشـت     توان ساخت و بـه      مي

خـواه اسـت ولـي حاکمـانِ بدسرشـت سـبب              انـديش و نيـک      زرتشت گفته بود که انسان ذاتًا نيک      

  . از سرودهاي گاتَە خوانديمرا در سخن از زرتشت اين. شوند بدکاري انسانها مي

عنــوان ميــراث  بــا برافتــادنِ ســلطنت بابــل، ســرزمينهاي تــابع بابــل در شــام و فلــسطين نيــز بــه 

. دريـاي مديترانـه و غـزه رسـيد     ي بهشاهنشاهي افزوده شدند و مرز کشور      شاهنشاهبابل به قلمرو    

ون، دمـشق، ايـدوم          (سران شام    مـشـمال عربـستان بـا    و شـيوخِ  ) حمات، حلب، فينيقيه، کنعـان، ع 

بابـل آمدنـد، و     شـادمانه بـه  نبونِهيـد شنيدن خبر پيروزي کوروش در بابل و از ميان برداشته شدن   

  . چنانکه در استوانۀ بابلي آمده است بر دستهاي کوروش بوسه زدند و ابراز اطاعت کردند

يــاي شــهرياري بابــل منــصوب شــد، و ســرزمينهاي مــاوراي غربــي فــرات تــا در       گــاؤبروو بــه 

۔ جـزو  )١زيـرا منـسوب بـه کـشور سـابِق آشـور بـود         (گرفـت   » آشوريە«زمان نام     مديترانه ۔که از آن   

 برکنـار   نبونِهيـد همۀ اميـران خانـدانهاي حکـومتگرِ محلـي کـه توسـط              . شهرياري گاؤبروو شدند  

بــراي احيــاي امارتهــاي  . پــذير گــاؤبروو شــدند  شــده بودنــد در مقــام سابقــشان ابقــاء شــده فرمــان    

                                                 
 .تا امروز مانده استاين نام ها سوريه گفتند، و   و رومييونانيها آشورِيە را بعدها -1
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صَّر برچيـده شـده بودنـد و خانـدانهاي سرانـشان بـه                    ا بردگـي   سرائيل و يهودا که از زمـان نَبوخَـد نـَ

بابـــل بـــرده شـــده بودنـــد نيـــز کـــوروش فکـــري انديـــشيد کـــه شـــامل برگردانـــدِن بازمانـــدگانِ آن     بـــه

اســرائيل را طلبيــد و دربــارۀ   او ســران بنــي. خانــدانها بــه اســرائيل بــراي بازســازي کــشورشان بــود  

او اطــالع دادنــد کــه چــه     آنهــا بــه . اســرائيل بــه کــشورشان بــا آنهــا کنکــاش کــرد      دانــدنِ بنــي بازگر

او اطـــالع دادنـــد کـــه زيورهـــا و  زينـــد، و همچنـــين بـــه رودان مـــي اســـرائيل در ميـــان تعـــدادي از بنـــي

بابــل آورده شــده و در خزانــۀ  آالت معبــد اورشــليم را کــه نَبوخَــد نَــصَّر ويــران کــرده بــوده بــه ظــروف

بــرداري شــود تــا در     کــوروش دســتور داد کــه از آنهــا صــورت    . شــود  بابــل نگهــداري مــي  خــداي 

يکــي از  اســرائيل صــالح بداننــد بــه اورشــليم برگردانــده شــود؛ و بــه فرصــِت مناســبي کــه ســران بنــي

 داشـــت فرمـــان داد کـــه بـــراي    بـــصّر شـــيش نـــاِم بـــابلِي   از مـــشاوران نبونهيـــد بـــود و  سرانـــشان کـــه 

.  اثـاث معبـد اورشـليم اقـدام الزم را انجـام دهـد      همچنـين اش و  دگـي رسـته   بازگرداندنِ قـومِ از بر    

کوروش نسبت به متوليانِ سابقِ همـۀ معابـد و   . تر خواهيم خواند باره را پائين    متن تورات در اين   

جــا   آنهــا را جابــهنبونِهيــدرودان و شــام و شــمال عربــستان کــه  هــاي منــاطق مختلــِف ميــان خداخانــه

  .تر خواهيم خواند باره نيز گزارش بابلي را پائين در اين. م را انجام دادکرده بود همين اقدا

ئـي   گاؤبروو با مردم بابـل همـان رفتـار خـشنودگرانه      پس از آنکه کوروش به پارس برگشت        

در سندهاي بازمانده از سالهاي شهرياري گاؤبروو که مردم . داشت که منظور نظر کوروش بود

شود که نشان از عزت بسيار زياد او نزد  اند عباراتي ديده مي نوشته يبابل براي امور خودشان م

بينــيم در گــزارش يــک محاکمــه در يکــي از شــهرهاي جنــوب      کــه مــي  مــردم بابــل دارد، تــا جــائي  

رودان، مــردي در حــضور قاضــي محلــي بــه ســِر شــهريار گــاؤبروو ســوگند خــورده اســت کــه          ميــان

روي يـک خـشت ثبـت شـده     (ظهـاراتش را ثبـت کننـد    گويد؛ و قاضي دستور داده کـه ا      راست مي 

کوشـيده کـه      اين عزت براي آن بوده که گاؤبروو به امـور مـردم نظـارت تـام داشـته، و مـي                    ). است

خـوانيم کـه مـردي شـماري گوسـفند دزديـده             در سـندي مـي    . نظمي و ناامني را از ميان بردارد        بي

 او دادخـواهي  . او مقـرر کـرده اسـت     بوده، شناخته و بازداشت شده و قاضـي جريمـۀ سـنگيني بـر             

شـود کـه اتهـامش ثابـت اسـت،         فرستد، و گاؤبروو پس از تحقيق متوجـه مـي           دربار گاؤبروو مي    به

شـود تـا جريمـۀ     بازداشـتگاه بابـل فرسـتاده مـي     کنـد و مجـرم بـه       لذا حکم قاضي محلي را تأييد مـي       

ا برخــي از ســنتهاي اجتمــاعيِ  دهــد کــه گــاؤبروو بــ  ســند ديگــري نــشان مــي . مقررشــده را بپــردازد

رودان را    مردم بابل توافق نداشته ولي برآن نيز نبوده که نظام اجتماعي دوهزارسـالۀ مـردم ميـان                

داري در ايـران وجـود        بـرده . داري نـزد متوليـان معابـد اسـت          ازجملـۀ اينهـا رسـم بـرده       . برهم بزند 

صــالح   ايــن رســم ظالمانــه نيــز بــه  نداشــته و دربــار ايــران نيــز بــا آن موافــق نبــوده ولــي بــراي الغــاي     
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رودان را بـــرهم  ديـــده کـــه اقـــدامي انجـــام دهـــد، زيـــرا چنـــين اقـــدامي نظـــام اجتمـــاعي ميـــان    نمـــي

ــشتار    دهــد کــه دســته  يکــي از ســندها نــشان مــي  . ريخــت مــي واقــع در شــهر  (ئــي از غالمــان معبــدِ عِ

ــان  ــده  ) رودان اوروک در جنــــوب ميــ ــتگير شــ ــوده و دســ ــه بــ ــد گريختــ ــه . انــ ــوع را بــ ــاؤبروو موضــ  گــ

سرپرســت معبــد واگذاشــته   او ســکوت کــرده و امــر را بــه . شــان حکــم بدهــد  انــد تــا دربــاره  رســانده

انـد کـه گـاؤبروو        انـد بـه سرپرسـِت معبـد گفتـه           کساني که اين غالمان را به معبـد برگردانـده         . است

 ثبـت  دسـتور سرپرسـِت معبـد بـر روي خـشتي          اين سـخن بـه    . دربارۀ اينها هيچ فرماني نداده است     

اينهــا فهمانــده کــه    ئــي اســت کــه گــاؤبروو بــه     گونــه ظــاهر ســخن بــه  . شــده و بــراي مــا مانــده اســت    

ايـــن تنهـــا کـــاري بـــوده کـــه  . خـــاطر فرارشـــان مجـــازات کنـــد  سرپرســـِت معبـــد نبايـــد بردگـــان را بـــه 

ــي  ــاؤبروو مـ ــد     گـ ــام دهـ ــان انجـ ــراي تخفيـــف آالم بردگـ ــسته بـ ــه در    . توانـ ــر داشـــت کـ ــد در نظـ و بايـ

ــه  ــاري کـ ــان        روزگـ ــدن زبـ ــا چيـ ــدن گـــوش و بينـــي يـ ــائي از قبيـــل بريـ ــان را کيفرهـ ــاي بردگـ ــر خطـ  هـ

انــد، حتــي جلــوگيري از ايــن  داشــته بــار وامــي تــرين کارهــاي شــکنجه انــد ســپس بــه ســخت داده مـي 

هــائي از بهبــود  در ســندهاي بازمانــده نــشانه . کيفرهــا نيــز بــراي زمانــه بــسيار پيــشرفته بــوده اســت   

بينيم که بردگان واردبازار حرفـه و صـنايع      خورد، مثال مي    شم مي چ  وضعيت اجتماعي بردگان به   

بينـيم   بردگـاني را نيـز مـي   . پردازنـد  اربـاب مـي     کنند و ماليات بـه      اند و براي خودشان کار مي       شده

در . گيـــرد خودشـــان تعلـــق مـــي   انـــد کـــه بخـــش اعظـــم درآمـــدش بـــه      زمينـــي شـــده  کـــه داراي پـــاره 

انـد، و معلـوم اسـت کـه      بردگـان داده   انِ بيگـار جايـشان را بـه   بينيم که زن    کارگاههاي معابد نيز مي   

بهبـود وضـعيت    نوبـۀ خـود بـه    اصالحاتي براي بهبـود وضـعيت زنـان نيـز انجـام گرفتـه اسـت کـه بـه           

. انـد  بينـيم کـه در کارگاههـا مـشغول کـارآموزي      بردگـاني نيـز مـي   . بردگان نيـز کمـک کـرده اسـت      

اينهـا خبـر از   . نيز در سندهاي بازمانده مشهود اسـت پا   حضور بردگان در بازار سوداگريِ خرده     

دستور کوروش بزرگ براي بهبود اوضاع انساني  دهد که به ئي مي گام و آهسته به اصالحات گام

مهمترين گامي که در زمان کوروش براي بهبود اوضاع انساني . گرفت رودان انجام مي در ميان

کرد  بردگي برداشته شد لغو قانوني بود که مقرر ميو جلوگيري از افتادن مردان و زنان آزاده به 

طلبکــار   بــدهکار اگــر نتوانــد بــدهکاريش را بپــردازد بايــد خــودش يــا يکــي از فرزنــدانش را بــه          

 حکــم شـــرعي و  عنـــوان بــه رودان ۔ ايــن قـــانون از زمــان حمـــورابي تــا آن زمــان در ميـــان    . بفروشــد 

رودان مـانع از آن بـود کـه کــوروش     ميـان دار دينـي مـردم    عقايـد ريـشه  . آسـماني۔ برجـا مانـده بـود    

مردم خودشان داوطلبانـه    . پيش ببرد که دلخواهش بود      ئي به   گونه  بزرگ بتواند اصالحات را به    

دادنـد؛ و معبـد    بردند و در اختيار کاهنان قـرار مـي     فرزندانشان را براي غالمي و کنيزي معبد مي       

ايــن از . اي هميــشه در بردگــي بماننــد  فــروش برســاند تــا بــر    حــق داشــت کــه اينهــا را در بــازار بــه     
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ــه نمـــي    ــود کـ ــرعي بـ ــام شـ ــه  احکـ ــد بـ ــشاورزي و در    . آن دســـت زد شـ ــاي کـ ــر روي زمينهـ ــاري بـ بيگـ

هاي بزرگ گاو و گوسفند معبد نيـز از          نخلستانهاي معبد، در کارگاههاي معبد، در چوپاني رمه       

ايـن  . دادنـد   مـي  رسوم معمولي بود که مردم داوطلبانه براي رضاي خدا و حصول بهـشت انجـام              

آن دسـت زد؛ زيـرا اينهـا را احکـام            شـد بـه       رسم هرچند که درنظـر ايرانيـان ظالمانـه بـود ولـي نمـي              

شرعِي ديرينه مقـرر کـرده بـود و مـردم قبـول داشـتند، و هـر قـانوني کـه نـاقض ايـن احکـام شـرعي                              

ــه    ــرف مـــردم بـ ــود از طـ ــي      بـ ــي مـ ــرعي و کافرانـــه تلقـ ــوان احکـــام ضدشـ ي شـــد و قابليـــت اجرايـــ   عنـ

کردنـد، ولـي بـراي        واقعـا مـردم را غـارت مـي        ) رودان  دسـتگاه روحانيـتِ ميـان     (معابد  . يافت  نمي

گذشــت زمــان و نــسلها نيــاز  تغييــر ايــن وضــعيت و آشــنا کــردن مــردم بــا حقــوق واقعــي خودشــان بــه  

ــود ــاره    . بـ ــين اجـ ــه و همچنـ ــشاورزي و خانـ ــين کـ ــاالرفتن قيمـــت زمـ ــر    بـ ــر عمـ ــا در بابـــل در اواخـ بهـ

شـود۔ خبـر    شـده ديـده مـي    ان سلطنتِ داريوش بزرگ ۔که در برخي اسـناِد کـشف          کوروش و دور  

در جهــت بهبــود وضــع زنــدگي اقــشار ســابقًا محــروم    دهــد کــه اصــالحات کــوروش  از تحــولي مــي

  .ايجاد کرده بوده است

سـو و دريـاي مديترانـه از سـوي      دريـاي ايـژه از يـک     ي ايـران بـه    شاهنـشاه با رسيدن مرزهـاي     

خـود ديـده بـود بـر صـحنۀ جغرافيـاي        روز بـه  ئي که چـشم تـاريخ تـا آن     ياهنشاهشديگر، بزرگترين   

ئـي کـه عـالوه بـر سراسـر فـالت ايـران، امپراتوريهـاي سـابِق بابــل و           يشاهنـشاه جهـان ظـاهر شـد؛    

اينــــک . گرفــــت آشــــور و ليــــديە و آرمنــــيە و پاشــــاهيهاي کوچــــک جنــــوب انــــاتولي را دربــــر مــــي  

روابــط کــوروش بــا فرعــون . عــوني مــصر همــسايه شــده بــود ي ايــران در غــزه بــا کــشور فرشاهنــشاه

ي در پاســـارگاد از خــــدمات هنرمنــــداِن  شاهنــــشاهمـــصر حــــسنه بـــوده، زيــــرا بـــراي ســــاختن کـــاخ     

تـــوانيم در نقـــشي ببينـــيم کـــه از  را مـــي ســـاز مـــصري اســـتفاده شـــده، و ايـــن تـــراش و مجـــسمه ســـنگ

در بنــاي . آن آشــکار اســتکــوروش بــزرگ در پاســارگار برجــا مانــده اســت و اثــر هنــر مــصري در   

آرامگــاهِ کــوروش بــزرگ کــه در زمــان خــوِد او ســاخته شــده نيــز حــضور هنرمنــدان مــصري هويــدا      

. انـدازد  ياد هرمهـاي بـزرگ مـصر مـي     هرِم کوچک است۔ ما را به است، و اين بنا ۔که يک بچه     

 و مــصر کــرده بــوده و معمــاري مــصر را از نزديــک ديــده و مهندســان   شــايد هــم کــوروش ســفري بــه 

ي کــــه در شاهنــــشاهمعمــــاراني را از مــــصر بــــا خــــود آورده بــــوده اســــت، زيــــرا در مجموعــــۀ کــــاخ   

پزشـکان مـصري   . کنـد  نحـو آشـکاري خودنمـايي مـي       پاسارگاد ساخت بازتاب معمـاري مـصر بـه        

نقـشي از فروهـِر کـوروش اول       . آوردِ همـين سـفر او بـوده اسـت           نيز در دربـار او بودنـد کـه شـايد ره           

پارچـه اسـت و    وارۀ سـنگ يـک    بر بناي يادبود ويژه که يـک سـتون        )  بزرگ نياي بزرگ کوروش  (

دهـد،   وضـوح نـشان مـي    در جاي خاصـي از کـاخ کـوروش برپـا داشـته شـده بـوده هنـر مـصري را بـه                   
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اش شــبيه   حاشــيهتزيينــاِتحتــي لباســي کــه فروهــر بالــدارِ کــوروش اول در ايــن نقــش بــرتن دارد       

 ايـن فروهـر نهـاده اسـت نيـز بازگوينـدۀ هنـر         سِرر رويتاج گلي که ب. تزيينات لباس مصري است 

سـه زبـان پارسـي و بـابلي و عيالمـي نوشـته شـده                  بـر بـاالي سـر ايـن فروهـِر بالـدار بـه             . مصري است 

پندارند که اين خودِ کـوروش بـزرگ    غلط مي کساني به. »ام کوروش شاه، هخامنشي    من«است  

انـد   تـصوير کـشيده   د و او را در حال پـرواز بـه        ان  است، ولي بالهائي که در دوسوي تنش قرار داده        

  .است) نياي کوروش بزرگ(دهد که فروهر کوروش اول  خبر از آن مي

کـشيد، و   شدۀ مصر در اين زمان آخـرين نفـسهاي تـاريخيش را مـي            امپراتوريِ پير و فرتوت   

 کنـد؛ و  ي ايـران شاهنـشاه تاريخ اراده کرده بود که آن کشورِ باستاني و شـکوهمند رانيـز ضـميمۀ              

  .را در گفتار بعدي دنبال خواهيم کرد اين

  کوروش بزرگشخصيت . ۴

 جهـاني  ۀشورگـشايي ايجـاد يـک جامعـ     کها بيانگر آنـست کـه هـدف کـوروش از          نشانه ۀهم

کــوروش در لشکرکــشيها و . ي بــوده اســتگــر ويــرانجنــگ و  دور از  وو آرامــشمبتنــي برامنيــت 

ري رفتار کرد، و عناصـر حکـومتي پيـشين را مـورد          پيروزيهايش با ملل مغلوب در نهايت بزرگوا      

چنـان کـه پـس از     . سـاخت  مطيـع و منقـاد خـويش         کـرده  قـرار داده در مقامهايـشان ابقـا          بخشايش

 ۔گِر جنـــگ بـــود و آغـــازدرعـــيِن آنکـــه متجـــاوز۔  راليـــدِيە کروســـوس شـــاه مغلـــوب ليـــدِيەتـــسخير 

گونــه کــه گزينوفــون     آن. ســاختبخــشود و نواخــت و درنتيجــه از او يــک فرمانــده مطيــع و باوفــا     

 کــوروش ۀگــستران  در آينــده بــراي پيــشبرد هــدفهاي امنيــت ليــدِيەکروســوس و ارتــش  نويــسد، مــي

تعصب بود، خـدايان و اديـان ملـل       شخصيتي آزادانديش و عاري از     کوروش که . ندنبردها کرد 

معابدشـان   ،شان آزاد گذاشـت  رسميت شناخت، همگان را در اجراي مراسم ديني       مغلوب را به  

ســوي  ملــل مغلــوب را بــه   همــۀ وســيله قلــوب  ايــن  قــرار داد و بــه ســلطنتيرا زيــر پوشــش کمکهــاي   

  و،خـود نديـده بـود     چنان فاتح پرمهر و شفقتي را بـه آن هنگامچشم تاريخ تا  . خويش جلب کرد  

  درئي جز محبت او را نداشـتند و دوسـتي او   همه مهر و بزرگواري چاره    اين در برابر ملل مغلوب   

  . ريشه دواند ايرانزيرِ سلطۀ اقوامِ ۀهم دل

هـدف برقـرار    داشـت جهانگـشايي را بـه    اهـورمزدا  کوروش بزرگ با ايمـان اسـتواري کـه بـه     

فتوحــاتش  داد، و در  بــردن ســتم و ناراســتي انجــام مــي  از ميــانکــردن آشــتي و امنيــت و عــدالت و 

ن داده بـود کـه داسـتان رأفـتش     ي و مهر و عطوفـت نـشا      منش  بزرگاقوام مغلوب     حدي نسبت به    به

معابـد و متوليـان ديـن ملـل مغلـوب آسـيبي نرسـانده بـود، و           جا بـه    او در هيچ  . جا رسيده بود    همه  به
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     آنهـا را  تـا  داد مـي مراکـز دينـي و معابـد وارد شـده بـود دسـتور           تلفـاتي بـه    حتي هرجا در اثر جنـگ 

يادگــار ســقوط بابــل  عبــد مــردوخ بــهدر ســندي کــه کاهنــان م.  بازســازي کننــددربــار ايــران ۀهزينــ بــه

بيستم در عراق کشف شده، تأکيد شـده کـه مـردوخ پـشتيبان کـوروش         سدۀ   اند، و در اوائل     نوشته

در ايـن  . او سپرده اسـت   بهنيز   بابل را    سپسپيروزي رسانده     بوده و دست او را گرفته در ايران به        

هــاي  يــشاپيش او بــود و زمينــه پ ســند گفتــه شــده کــه وقتــي کــوروش وارد بابــل شــد، مــردوخ نيــز در    

  : چنين استکوروش  دربارۀکاهنان بابل نوشتۀ. آورد پيروزي او را فراهم مي

۔ فغانشان مردوخ۔  خدايانخداي فغان آمدند    به نبونِهيدچون مردم از دست ستمهاي      

بابـل منتقـل شـده بودنـد      از اينکـه بـه   نيز ديگرخدايان .  شدخشم  به نبونِهيداز   را شنيد و  

 امـاکني کـه ويـران    همـۀ  بـه   ذوالجـالل  مـردوخ خداي خـدايان .  در خشم بودند ونِهيدنباز  

نظـر  آنهـا     و بـه   نمـود  که مانند جنازه شده بودند توجـه         اَکّاد و   سومِر ساکنان   ۀهم  شده و به  

 درستکار جوياي يک پادشاه همۀ سرزمينها سر کشيد و  بهاو. عطوفت و رحمت افکند  

پادشـاهي جهـان را      مـردوخ ه کوروش شاه انشان بـود کـه         اين پادشا . شد تا مبعوثش کند   

او   و لقـِب شـاه سراسـر گيتـي بـه     زيـر پاهـاي او افکنـد    هـا و مادهـا را بـه    گوتي و  او بخشيد   به

ــن ــه داد و ايـ ــرد   را بـ ــالغ کـ ــان ابـ ــردم جهـ ــوروش نـــسبت  . مـ ــهکـ ــۀ مردمـــي  بـ ــردوخ  همـ ــه مـ  کـ

 يـاور  اي خـدايان مـردوخ    خد .مهرباني رفتار کرد   اطاعت او کشانده بود با دادگري و        به

 و قلــب دادگــر او  نيــِک اوکارهــاي کــوروش نگريــست و بــه  بنــدگانش بــود و بــا شــادي بــه 

او دسـت کـوروش را   .  رهـسپار شـود   )بابـل ( او شهر   جانبِ  بهبرکت داد و او را فرمود که        

و رفيـقِ راه در کنـارش   چـون يـک دوسـت    راه افکنـد و خـودش همچـون       گرفت و او را بـه     

ــرد  ــپ.حرکـــت کـ ــياه  سـ ــمار بـ ــان ســـيالب  شـ ــه چونـ ــوروش کـ ــين   کـ ــر زمـ ــد  بـ ــاري بودنـ  و جـ

خــود گرفتــه بــا آرامــش    در کنــار ابزارهايــشان را  جنــگدانــست شمارشــان را کــسي نمــي 

شـهر  ريزي وارد  کوروش ياري کرد که بدون جنگ و خون          او به  .راهشان ادامه دادند    به

را  وي را کـه     نبونِهيـد  او شـاه  . و مـردم شـهر نرسـد      شـهر      و هـيچ گزنـدي بـه        شـود  ۔بابل۔او  

اد  و سومِر مردم ساکنان بابل و  همۀ   .پرستيد تسليم کوروش کرد     نمي شـاهزادگان و   و اَکـّ

کـه او  همگـي از اين . پاهـايش بوسـه زدنـد    بـر  در پيشگاه کوروش تعظـيم کردنـد و          اميران

 .درخـشيد   مـي  خرمـي ازهاشـان    و چهـره کردنـد،    و هلهله مي    خشنود بودند  شاه شده بود  

 او زنـدگي دوبـاره  يـاري   ري او با شادي و سرور استقبال کردند زيرا بـه رومردم از س  ۀهم

او  همگــــان شــــادمانه بــــه  .  رســــته بــــود تبــــاهي و ويرانــــي  يافتــــه بودنــــد و شهرهايــــشان از  

  . را ستودندآمد گفتند و نامش خوش

راي ؛ ب اديان بومي را آزاد اعالم کرد ؛کوروش پس از تسخير بابل اعالم عفو عمومي داد        

 مــردوخ کــه کهنتــرين   انــسانها،  و آمــوزش همزيــستي عقيــدتي بــه  رودان ميــانجلــب محبــت مــردم   
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رســميت شــناخته در پيــشگاهش کــرنش کــرده بردســتش بوســه زد و او را        خــداي بابــل بــود را بــه   

شــدگاِن شــاه بابــل   همــۀ بــرده  بلکــه بــهبردگــي نگرفــت  را بــهکــس هــيچنــه تنهــا او . نيــايش و گفــت

  معـــروف بـــهۀدر اســـتوان. مـــال و جـــان رعايـــا بازداشـــت هيانش را از تجـــاوز بـــه و ســـپاآزادي داد،

  : استآمدهدوست چنين  ، اين پادشاه انسان» حقوق بشرۀاعالمي«

اد  و سـومِر کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه شکوهمند، شـاه بابـل، شـاه              ام    من ، اَکـّ

 کـوروش شـاه بـزرگ       ۀ شاه بزرگ شـاه انـشان، نـو        بوجيە  کام ، پور  جهان اقليمشاه چهار   

پيش شاه بزرگ شاه انشان، از دودمان شاهان روزگـاران دور،      چيش ۀشاه انشان، تخم  

ــاهي  ــا از   ســـلطنتش را مـــورد عنايـــِت خـــويش قـــرار داده     »نَبـــو« و »بِـــل«کـــه شـ انـــد و قلبـ

  .سلطنتِ او خشنودند

 مهـاي شـادي مـرد        در ميـان هلهلـه     وارد بابـل شـدم      بـا مـسالمت و آرامـش       هنگامي کـه  من  

 مردوخ سرورِ بزرگ .تحويل گرفتم ختگاه ت وکاخجايگاه سلطنتي خويش را در] بابل[

همــراه ســاخت، زيـــرا   دارم  کــه بابــل را دوســت مــي    مــردان بابــل را بــا مــن      دلهــاي نيــک  

 وارد آرامش و نظم   درسپاه بزرگ من    .  و بستايم   تعظيم کنم  م که او را   ا   برآن داند که   مي

 مــن .را هراســان کنــد اَکّــاد  وســومِر مــردمزه نــدادم کــه  اجــاکــس هــيچ مــن بــه. بابــل شــدند

 نبونِهيـد مـردم بابـل کـه      . دارائيهاي مـردم بابـل و اطـرافش را از دسـتبرد در امـان داشـتم                

اراده و حکـــم خـــدايان برآنهـــا تحميـــل کـــرده بـــود را مـــن از    تکـــاليفي را بـــدون توجـــه بـــه 

  . تکاليف تحميلي رهاندم و آزادي بخشيدم

پايــان  او رحمتهــا و الطــاف بــي . وخ از کردارهــاي نيــک مــن شــاد شــد   ســرورِ بــزرگ مــرد 

 کرد که پسر من بوجيە کامستايم، و نثار  ام و او را مي خويش را نثار من کرد که کوروش   

پيــشگاهش  احتــرام او در مــا همگــي بــه. و از ريــشۀ مــن اســت، و نثــار همــۀ ســپاهيانم کــرد 

از درياي باال تـا    جهان مناطق مختلفاهانش ۀهمفرماِن او  به. ايستاديم و او را ستوديم    

 بــر تخــت  هــا در کاخ چــه آنهــا کــه ،)از دريــاي مديترانــه تــا دريــاي پــارس   ( دريــاي پــائين 

 نـــد وا هـــاي نـــوع ديگـــر ســـاکن خانـــهجاهـــاي دوردســـت در چـــه آنهـــا کـــه در   ونـــشينند مـــي

ام و شيوخ بيابانهاي شرقِي ش( برند  سر مي   چادر به  همچنين شاهان نواحي غربي که در     

پاهــايم بوســه  نــزد مــن آوردنــد و بــر   باجهايــشان را در بابــل بــه  همگــي،)شــمال عربــستان

تورنـو،   اگاده، ايشنونه، زامبان، مي   ۔تا شوش     آشور  بابل تا  از سرزمينها   ۀدر هم . زدند

هـاي خـدايان       من مجسمه   گوتيان، اماکن مقدس در سمتِ ديگر دجله۔       دير، آباديهاي 

  اقامت داده شـده )در بابل(در اينجا   متروک مانده بود و معابدشانکه مدتهاي درازي 

سر  تا در آرامش در جايگاه ابديِ خودشان بهبرگرداندم شان  جايگاه اصلي را بهبودند 

شـان   اصـلي خود سـرزمينهاي  بـه شـان را      گـرد آوردم و همـه      مـردم ايـن سـرزمينها را         .ببرند

 بدون نبونِهيد را که اَکّاد  وسومِران من خداي. آنان بازدادم برگرداندم و امالکشان را به
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 امــر مــردوخ بــزرگ در  بــه رابابــل منتقــل کــرده بــود مــردوخ بــه  بــزرگســرورِخــشم  توجــه بــه

 ۀهمـــ باشـــد کـــه   . تـــا از آرامـــش ابـــدي برخـــوردار باشـــند     معابـــد پرشـــکوه اســـکان دادم   

 و  لبـِ روزه در پيـشگاه       همـه  انـد   اسکان يافته  در جايگاههايشان دست من    خداياني که به  

باشـد  . کرده طول عمر و سـالمت را از درگـاه مـردوخ بـراي مـن بطلبنـد             براي من دعا     نَبو

عنايـت خـويش را شـامل حـال کـوروش ۔شـاهي       «: که آنها به سرورشان مـردوخ بگوينـد   

  ».ستايد۔ و پسرش کابوجيە کن که تو را مي

بـل بـراي دوام   همـۀ مـردم با  . ام من امنيت و آرامـش را بـراي مـردم همـۀ سـرزمينها آورده      

من تقديمي روزانه به معابد کـه عبـارت از ماکيـان و گوسـفند           . کنند  سلطنت من دعا مي   

شــده اســت را تقــديم   دهــم و بــيش از آنچــه کــه تــا کنــون تقــديم مــي    اســت را افــزايش مــي 

مـــن ديـــوارِ خـــشتِي شـــهر بابـــل کـــه پـــيش از ايـــن يـــک پادشـــاهي شـــروع   . خـــواهم داشـــت

مام گذاشت چنانکه بخشهاي بيروني شـهر را نپوشـانده          ساختن آن کرده بود ولي نات       به

را  من اين. است را با آجر و ساروج خواهم ساخت و حفاظ شهر را تقويت خواهم کرد             

هــاي بــزرِگ   دروازه. اتمــام خــواهم رســاند  خــواهم ســاخت و کارهــاي ناتمــامِ آنهــا را بــه   

يــک . م ســاختهايــشان را از برونــز خــواه   شــهر را مــن بــا مــس خــواهم پوشــاند، و پايــه     

پــال ۔شــاهي کــه پــيش از مــن بــوده اســت۔ را برخــود   نوشــته بــر دروازه کــه نــام آشــورباني 

 را دســت نخــواهم زد تــا بــراي ابــد  ام ديــده] دروازۀ بــزرگ[را در وســطِ آن  دارد و مــن آن

  .باقي بماند

 کــوروش ۀنيــز مثــل خــوِد کــوروش دربــار    اســت مــردوخ کاهنــان ۀبــابلي کــه نوشــت  يــک ســنِد 

اش نويــسانده اســت  دهــد کــه هرچــه کــوروش در اســتوانه ايــن ســند نــشان مــي. ده اســت کــرداوري

  :حقيقي و راست است

ش جلـوس   بـر تخـت    کـه خـداي بـزرگ        ) فروردين ۱۲روز   (ماه نيسان در يازدهمين روز     در

 او دسـتور داد     ….خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگاني اعـالن کـرد          به  کوروش …داشت

لنـگ و سـطل آب    و کقدم شد و بيـل  کار پيش براي ايندش خو .ساخته شود  ديوارِ شهر 

خـدا    زنهـم  ،هاي خدايانِ بابل  مجسمه…. ديوار شهر کرد   به ساختنِ برداشت و شروع    

اينها خداياني بودند که سـالها بـود        . جاهاي خودشان برگرداند     همه را به   ، مردخدا هم

 خـدايان  به  و سکون را آرامشاو با اين کارش . شده بودند کرده  گاهشان دور    از نشيمن 

 زيرا پيشترها ،دستور او دوباره جان گرفتند     مردمي که ضعيف شده بودند به     . برگرداند

 ۀهمـ   اکنـون بـه  ….ايـشان بازگردانـد   نانشان را از آنها گرفتـه بودنـد و او نانهايـشان را بـه             

انـد کـه درهـاي       آنهـا مثـل زنـدانياني      . نـشاط و شـادي داده شـده اسـت          ۀمردم بابـل روحيـ    

کــه در اثــر فــشارها در محاصــره بودنــد آزادي     کــساني بــه. ندانــشان گــشوده شــده باشــد  ز

  . شاه است خشنودند)يعني کوروش(  مردم از اينکه اوۀهم. برگشته است
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مــردم . زمــان در پــارس بــود   کــوروش در ايــن .  مــادر کــوروش درگذشــت  ۵۳۹در اســفندماه 

همــۀ «نوشــتۀ ســالنامۀ بــابلي  بــه. دندبابــل و سراســر ســرزمين اکــاد بــا شــنيدن ايــن خبــر ســوگوار شــ   

 آذار تـا    ۲۷سـوگواري از    . هاي باز و موهايش پريشان براي سوگواري بيرون آمدنـد           مردم با سينه  

رودان چـه   دهـد کـه مـردم ميـان         اند؛ و نـشان مـي       را کاهنان بابل نوشته     اين» . نيسان ادامه داشت   ۳

. انـد  شـده   و عزتي بـراي او قائـل مـي        اند و چه حرمت       بزرگواريهائي از کوروش بزرگ ديده بوده     

متن نوشته چنان است که خـوِد مـردم بـدون آنکـه کـسي دسـتوري داده باشـد بـراي شـريک شـدن             

يي با اين شکوه و عظمت که در نوشـته بازتـاب يافتـه           در اندوه کوروش مراسم عزاداري يکهفته     

طـرف آنهـا بـراي بيـان      توضيح نيست که چنين واکنـشي تالشـي از            الزم به . اند  است برگزار کرده  

  . اند ئي بوده که از کوروش ديده بوده شان از رفتار نيکو و پسنديده قدرداني

؛ و اين بود آنچه سران بابل دربارۀ کـوروش  اين بود رفتار کوروش ايراني با اقوام مغلوب       

بلندآوازگيِ کـوروش   ئي به توان گفت که تاريخ جهان شخصيت سياسي جرأت مي  به. اند  نوشته

مقـــدوني نـــزد غربيـــان و عمــر ابـــن خطـــاب نـــزد عربهـــا   اســـکندر .خـــود نديـــده اســت  گ را بـــهبــزر 

انــد کــه همچــون   انــد و شايــستگيش را نداشــته  دو نتوانــسته کــدام از ايــن  انــد، ولــي هــيچ  بلنــدآوازه

ايـن مزيـت فقـط    . کوروش اتفاق نظر کليۀ اقوام و ملـل جهـان را در سـتايِش خـويش کـسب کننـد        

دوســتي و مهــرورزي نيــز هــيچ شخــصيتي را در   ازنظــر انــسان. ده اســتبــراي کــوروش بــزرگ مانــ 

ازنظــر اثرگــذاري بــر   . تــوان يافــت کــه بتــوان بــا کــوروش بــزرگ مقايــسه کــرد       تــاريخ جهــان نمــي  

  . فرد است حرکت تاريخ جهاني نيز کوروش بزرگ يک شخصيِت يکتا و منحصر به

در اينجـا  . ه رفتـاري داشـتند  پيش ازاين ديديم کـه شـاهان آشـور و بابـل بـا اقـوام مغلـوب چـ          

جــا  بــه از خــود م  پ۶۴۰ســال  عــيالم بــه ش بــر شــاه  مناســبت پيــروزي   بــهپــال آشــور بــاني ســندي کــه  

را بـــا کردارهــــاي کـــوروش بــــزرگ و آنچـــه را کاهنــــان بـــابلي و انبيــــاي      و آنآورم   مــــيراگذاشـــته  

  :کنيم اند مقايسه مي اسرائيلي و متفکرانِ يوناني دربارۀ کوروش نوشته

 ۀاراد أواي اسـرار ايـشان را بـه    شوش، شهر بزرگ مقدس، مسکن خدايان ايشان، مـ         من

. من وارد کاخهـايش شـدم و بـا شـادي در آنجـا نشـستم               .  گشودم عِشتار  و آشورخدايانم  

مال فراوان بود، آنچـه را   خواسته و هايش را گشودم که در آنها سيم و زر و    هخان  گنجدرِ  

حال هـيچ دشـمني    الم در آنها گرد آورده بودند و تا به     که شاهان پيشين تا شاه کنوني عي      

 ….کـشورم آشـور بـردم    غنيمـت گرفتـه بـه        مـن همـه را بـه       افتـه بـود،   جز من برآنها دسـت ني     

گونه اثاث کاخهـا کـه شـاه روي        زيورآالت، نشانهاي سلطنتي، سالحهاي جنگي، همه     

غنيمـت    را بـه   همـه ،  خـورد   مييد، ظروفي که در آنها غذا       خواب  مي کرد و   آنها جلوس مي  

 شوش را که با سنگ الجورد تزيين شـده بـود، و            معبدمن آجرهاي   . آشور بردم   گرفته به 
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.  زرانــــدود ســــاخته شــــده بــــود، همــــه را شکــــستم صــــيقلِي را کــــه از مــــِسمعبــــدتزئينــــات 

 نديــده اســت کــه   و کــسي رازآميــز نــشيمن دارد  در جــايشوشــيناک خــداي جــادوگر کــه  

 و خـدايان ديگـر کـه    ،)خـدايي او معتـرف نيـست     کسي بـه يعني(کند   گونه خدايي مي    چه

ــا زيورآالتـــــشان و اثاثيـــــه    هايـــــشان و  در ســـــومودو و الکامـــــار بودنـــــد، ايـــــن خـــــدايان را بـــ

 و از زر و سـيم     سلطنتي را که     ۀ مجسم ۳۲. آشور بردم   ثروتهايشان و کاهنانشان همه را به     

 ن متوليـا ۀمـن همـ   ….ردمآشـور بـ    مرمـر سـفيد تراشـيده شـده بـود بـه       از يـا  ريخته شده    مِس

ــابود    ــيالم را نـ ــد عـ ــردممعابـ ــسمه . کـ ــن مجـ ــه     مـ ــشمناکي کـ ــر خـ ــاي نـ ــاي گاوهـ ــرهـ  در برابـ

من معابد عيالم را با خـاک يکـسان    .  ازجا کندم   را  نصب شده بودند   ي معابد ها  دروازه

سـپاهيان مـن وارد باغـستان مقـدس شـوش شـدند       . بـردم اسـارت     کردم و خدايانش را بـه     

ــه  ــه هـــيچ بيگانـ ــود ئـــي ا کـ ــته بـ ــه  . ز کنـــارش نگذشـ ــپاهيان مـــن ايـــن باغـــستان را بـ آتـــش  سـ

 نترسـيده بودنـد     عِـشتار جديد شـوش کـه از خـدايم          من گورهاي شاهان قديم و    . کشيدند

 زيــرورو  را بودنــداهانــت کــردهپــدران مــن کــه شــاه بودنــد    و بــه)تقــواي عِــشتار نداشــتند (

ــه  ــردم، الشـــ ــشان را کـــ ــيد قـــــ    از گهايـــ ــرآورده درمعـــــرض خورشـــ ــا بـــ رار دادم ســـــپس ورهـــ

عـيالم را تبـديل      روز راه،    ۲۵مـاه و       يـک  مـسافت   من بـه  . آشور بردم   استخوانهايشان را به  

مــن دختــران و زنــانِ خانــدان   . ويرانــه و بيابــان کــردم و در زمينهــايش نمــک پاشــاندم    بــه

  آباديهــايش،اميـران و دهخـدايانِ  جديـد شـاهان عــيالم،    سـلطنتي و خانـدانهاي قــديم و  

تر از ملخ بود    وچک را که شمارشان افزون     و ک   و زن و چارپايان بزرگ     ساکنين مرد همۀ  

آهـوان و ددان از برکـت وجـود مـن بـا            و خران  هپس گور   از اين .  بردم اسارت و بردگي    به

پـس نـداي شـادي انـسان و           از ايـن  . امنيت و آرامش در شـهرهاي عـيالم خواهنـد زيـست           

يـرا فريادهـاي شـادي انـسانها و     گـوش نخواهـد رسـيد، ز      صداي سم ستوران در عيالم بـه      

  .دست من از عيالم رخت بربسته است حيوانات اهلي به

چنين بود لشکرکشيهاي جهادگرانۀ پيامبرشـاهان قـوم سـامي، و چنـان بـود لشکرکـشيهاي             

کــاري کـه نَبوخَـد نَــصَّر بـابلي پـس از ايــن     . ان بعـد از او شاهنـشاه بخـش کـوروش بــزرگ و    رهـايي 

آميزي بود،   م با يهوديان کرد نيز نسخۀ ديگري از چنين رفتار خشونت          پال در اورشلي    آشور باني 

م بــا شــهر   پ۷۲۰پــيش از او نيــز شــاه آشــور در ســال . و داســتان دردآورش در تــورات آمــده اســت

. همان کرده بـود، چنانکـه شـهر سـامره تـا چندسـده بعـد نيـز آبـاد نـشد                 ) پايتخت اسرائيل (سامره  

 و سامره نيز در زمان شاهانشان داوود و سليمان با مردم بسياري پيشترها خودِ اين مردم اورشليم    

پــال و نَبوخَــد نَــصَّر بــا شــوش و ســامره و    از شــهرهاي فلــسطيني همــان کــرده بودنــد کــه آشــور بــاني   

فرماِن خدايـشان   اورشليم کردند، و داستان کشتارهاي همگاني و شهرسوزيها توسط يهودان به        

رفتــار شــاهان ســامي بــا مــردم مغلــوب   . ود خــواهيم خوانــددر تــورات آمــده اســت کــه در جــاي خــ  
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ــا بــه  گونــه بــوده اســت؛ زيــرا آنهــا پيــامبران خدايــشان بودنــد و مأموريــت داشــتند کــه         همــين عموم

لشکرکــشيهاي آنهــا جهــاد   . پرســتندگان خــدايان بيگانــه را نــابود و شهرهايــشان را ويــران کننــد     

ولـي  . شـدني بـود    محـو پيـروان آن دينهـا انجـام    براي محو دينهاي ديگر بود؛ و محـو دينهـا نيـز بـا          

هــدِف او تــأمين  . ســازي داشــت  ســازي و انــسان  لشکرکــشيهاي کــوروش هــدف تمــدني و جهــان    

. امنيت و آرامش براي مردم جهـان بـود، و ايـن چيـزي بـود کـه او از تعـاليم زرتـشت آموختـه بـود                        

 و آرامـش و آسـايش   برجهـان حـاکم شـود   ) وهوخـشَتر (آرزوي زرتشت آن بود کـه سـلطنت خـوب           

  .انجام اين مأموريت را کوروش بزرگ بر دوش خود نهاده بود. برقرار گردد

 پـيش از آن توسـط آشـوريها و         کـه  جماعات يهـودي   با   کوروش بزرگ کافي است که رفتار     

 اقامــت اجبــاري داشــتند را  رودان ميــانآباديهــاي  در  کــوچ داده شــدهرودان ميــان شــاهان بابــل بــه 

 .دوســتي بــوده اســت پــرور و انــسان گونــه شــاه آزادي  چــهاور دهــيم تــا بــدانيم کــه  قــرامطالعــهمــورد 

تبديل ) يعني کوروش(بردگان شاه فاتح  برده شدگاني بودند که طبق عرف زمان به    عموما   اينها

گيـــري و نـــه اســـارت انـــسانها بلکـــه      ولـــي هـــدف کـــوروش از جهانگـــشايي نـــه بـــرده     . شـــدند مـــي

 ســاکن در افتــاده و بردگــي  بــهيهــودانِ رفتــار او بــا .عبوديــت بــودآزادســازي بــشريت از قيــد و بنــد  

 آنهــا در کتــابِتــوانيم   گــواه مکتــوبي اســت کــه تــا امــروز بــراي مــا مانــده اســت و مــي       رودان ميــان

ملل مغلوب چنـين   همۀ کوروش بارفتار  خروار است، و      مشت از  ۀاين رفتار يک نمون   . بخوانيم

 ستايـشهاي مـردم بابـل و ستايـشهاي     راي مـا بازمانـده اسـت   هـائي کـه بـ     برمبناي نوشـته  وقتي. بود

زمـان کـوروش      ملـل مغلـوب در آن      همـۀ    شويم که   خوانيم متوجه مي     را مي  از کوروش انبياي يهود   

 در .هـــا مانـــده اســـت و از ديگـــران نمانـــده اســـت   از يهـــودان نوشـــته.انـــد هســـتود مـــي گونـــه ايـــنرا 

 مردمي اينها   .زيستند   مي رودان  ميانيهودي در   هزار  ۴۰حدود   ۔روايت تورات   بنا به ۔ هنگام آن

. کردنـد  بودنـد و بيگـاري مـي    کوچانـده شـده      رودان  ميـان   بـه  توسط شاهان آشـور و بابـل      بودند که   

 کـوروش ضـمن يـک فرمـان     . شـاهان بابـل بودنـد   ۀشـان بـرد   گويد که اينها همـه   روايت تورات مي  

آنـان وعـده داد     نـوازش قـرار داده بـه   کـرده آنـان را مـورد        آنهـا را صـادر     ۀرسمي دستور آزادي هم   

 ۀشـان را بـا هزينـ     و شـهرهاي ويـران شـده   سـازد سـرزمين خودشـان را فـراهم     که وسائل بازگشت بـه   

  ١.دولت بازسازي کند

انــد و وارد کتابــشان شــده اســت     ايــن نمونــۀ بازمانــده کــه يهــودان دربــارۀ خودشــان نوشــته       

افتــاده اســت کــه توســط کــوروش    ردگــيب شــده و بــه حکايــت آزادســازي همــۀ جماعــاتِ کوچانــده  

 کــوروش بــا اقــوام مغلــوب کــه در تــاريخ  ۀدوســتان رفتــار انــسان. انــد شــان را بازيافتــه بــزرگ آزادي

                                                 
  .۱۱-۳/ ۶و  ۶۴ /۲ کتاب عزرا، : تورات-١
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 ملل مغلـوب نـه رفتـار بـشري بلکـه رفتـاري خـدايي جلـوه کـرد و از او          در نظر سابقه بود،  قديم بي 

 گزيــدۀابــل او را روحــانيون ب.  يــک شخــصيت مقــدس و مــافوق بــشري ســاخت     همگــاندر نظــر 

ــردوخ ــاي ،مـ ــبان يهـــوه و او را يهـــودي و انبيـ ــداي دادگـــستر        شـ ــسم عينـــي خـ ــسيح موعـــود و تجـ مـ

 نمونـه از  يـک ) قيقـت گـواهي رهبـران دينـي قـوم يهـود           در ح و  (چونکه گواهي تورات    . خواندند

  :آورم ميکوروش است، يک مورد از اين گواهي را  قضاوت اقوام مغلوب نسبت به

را گـرفتم    شکـه مـن يهـوه دسـت راسـت       همـان کـسي     بـه ۔ خويش کوروش مسيح    خداوند به 

ــه  ــا بـ ــشايم      تـ ــاهان را برگـ ــاي شـ ــازم و کمرهـ ــوب سـ ــا را مغلـ ــضور وي اُمتهـ ــا را  ،حـ ــا درهـ  تـ

چنــين گويــد کــه مــن پيــشاپيش تــو     ۔ بــسته نــشود گــاه هــيچحــضور وي بــاز کــنم و ديگــر    بــه

خــواهم بــرنجين را درهــاي  ،کــردجاهــاي نــاهموار را همــوار خــواهم    خــواهم خراميــد و 

نجهـاي زيـرزمين و خـزائن نهـاني          و گ  آهنين را خواهم بريد،   چِفت و بندهاي     شکست،

ام خــداي  اســمت خوانــده  را بــه تــو خــواهم بخــشيد، تــا بــداني کــه مــن يهــوه کــه تــو        را بــه

 خــويش اســرائيل هنگــامي کــه مــرا    ۀ خــود يعقــوب و برگزيــد  ۀخــاطر بنــد  بــه. ما اســرائيل

 جز ديگري نيست و من يهوه هستم و. خواندم و ملقب ساختم اسمت    نشناختي تو را به   

 خداونـد گويـد کـه       ….را بستم هنگامي که مـرا نـشناختي        من کمر تو  . من خدائي نيست  

کـرده   حاصل مصر و تجارت حـبش و سـبا کـه مـردان بلنـدقامت دارنـد در پـيش تـو عبـور              

زد تــو خــم شــده   همــه تــابع تــو شــده در زنجيرهــا خواهنــد آمــد و نــ       تــو خواهــد شــد و  ازآنِ

ــرد و   ــد کـ ــري        التمـــاس خواهنـ ــو اســـت و ديگـ ــود تـ ــدا در وجـ ــه خـ ــه البتـ ــد گفـــت کـ خواهنـ

  ١.نيست

کاهنــان بــابلي نوشــتند کــه خــداي بــزرگ بابــل کــوروش را برگزيــده اســت، و انبيــاي يهــود     

کـــرد کـــه کـــوروش  هـــر قـــومي ادعـــا مـــي. نوشـــتند کـــه خـــداي اســـرائيل کـــوروش را برگزيـــده اســـت

کــرد کــه خــداي جهــاني  هــر قــومي ادعــا مــي. د حمايــت خــداي او اســتبرگزيــدۀ خــداي او و مــور

  . بندگان خدا عطا کند کوروش را برگزيده است تا آزادي و امنيت و آرامش را به

ها را بـراي روي کارآمـدن کـوروش       زمينه ۀ هم تاريخْبيند که    تاريخ با شگفتي مي    گر مطالعه

ســـائل را بــراي تـــشکيل يــک دولـــت    وۀدر يــک مقطــع خـــاص تــاريخي فـــراهم آورده بــود، و همــ     

جـا درهــاي پيـروزي بــر    بخـت بــا کـوروش يــار بـود و همــه   .  او نهـاده بــود  در اختيــارمقتـدر و پايـدار  

کـدام از لشکرکـشيهاي کـوروش نـه اقـدام متجاوزانـه بلکـه يـا اقـدام            هـيچ  .شـد   رويش گـشوده مـي    

دهــيم  قــرار مــي مــا وقتــي لشکرکــشيهاي کــوروش را مــورد مطالعــه     . بخــش بــود  دفــاعي يــا رهــايي  

در  انگـار ارادۀ تـاريخ چنـان بـود کـه        . پيروز درآمـد   در آنها    بينيم که همه بر او تحميل شد و او          مي

                                                 
  .۴۵ کتاب اشعيا، باب : تورات-١
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  .او بسپارد تا با خيرخواهيش آيندۀ جهان را دگرگونه کند آن برهه سرنوشت جهانِ متمدن را به

راي مــشخص بــ ۀ کــامالً کــوروش از نظــر ويژگيهــاي شخــصيتي چنــان رهبــري بــود کــه برنامــ    

جنگ  جهاني خالي از د و عمل درآورۀمرحل بهرا   آندرصدد بود که  جهان درسر داشت وۀآيند

ســر  امنيــت بــه   وو آرامــشآســايش   مــردمش درۀچنــدمرکزي بــسازد کــه همــ    و نــاامني وآشــوب و 

 زرتــشت در آن ۀدوســتان  انــسانۀ کــه برنامــ کنــدهــدف کــوروش آن بــود کــه بــستري فــراهم    . ببرنــد

در آفـرين   افروز و تباهي فريب و جنگ پس رهبران مردم  چنان شود که از آن     رسد و  ثمر ب  ۀمرحل  به

  . رخت بربندد از جهانآشوب و ناامني د و بروز نکننجهان

سلطنت برسد، مقتدرترين دولت زمان در  زماني پيش از آنکه کوروش در پارس به      اندک

 که نمود ميتسلط داشت، و چنان ين کشور جهان تر متمدنبابل بر پهناورترين، ثروتمندترين و 

 پادشــاه ايــن کــشور پهنــاور نَبوخَــد نَــصَّر. ايــن دولــت بــراي مــدتهاي طــوالني پابرجــا خواهــد مانــد 

 سـال جريـان   ۲۰امـا در خـالل کمتـر از       . چيزي کمتر از خدايي کـردن برکـل جهـان راضـي نبـود               به

. د کــوروش بــودکــه ايــن جريــان را عــوض کــر   و کــسيانگيــز عــوض شــد، نحــوي شــگفت تــاريخ بــه

 جــز حــساس تــاريخي شخــصيتي ۀاگــر در آن عرصــکــه گــر تــاريخ حــق دارد بــا خــود بگويــد  مطالعــه

 شخـصيتي چـون کـوروش نابـسامانيهاي        در غيـاب  قدرت رسيده بـود، و اگـر          کوروش در ايران به   

ــصَّر سياســـي بابــــل پــــس از   ـــد نـَ  نــــژاد در روي کــــار آمــــدن يـــک شخــــصيت مقتــــدر ســــامي   بــــهنَبوخـَ

. گرفـت    ديگـري شـکل مـي      ۀگونـ   ه بـود، بـدون ترديـد جريـان تمـدن بـشري بـه              نجاميـد ا رودان  ميان

ۀ کـوروش  برعهـد ولي تاريخ براي ايران و ايرانـي نقـشي را در نظـر گرفتـه و اجـراي ايـن نقـش را              

  .نهاده بود

.  تاريخ قابـل انکـار نيـست       ۀخاورميانه براي پژوهند   گيري تمدن  شکل اهميت کوروش در  

 جريان منطقي تاريخ نبود، و در ايـن گفتـه جـاي     ۀصيت جهاني زائيد  عنوان يک شخ    کوروش به 

ــه      جـــدال ــود کـ ــته بـ ــرر داشـ ــين مقـ  يـــک شخـــصيت  او نيـــست؛ ولـــي دســـت سرنوشـــت بـــراي او چنـ

نقــش  کــه بــه کــساني. اش تحــولي اساســي را در خاورميانــه ايجــاد کنــد  ســاز باشــد و بــا اراده تــاريخ

. ندا  قائلژه اهميت ويسازندگي تاريخْ شخصيت در تاريخ عقيده دارند براي نقش کوروش در

آل   الگـوي رهبـري ايـده   ۀکـوروش در تـالش ارائـ    پـس از  سـده  انديشمندان سياسي يونان که يک    

 أليفـات سياسـي و اجتمـاعي    و توروش يافتنـد  در کـ آل را   رهبري نمونه و انـسان ايـده       ۀبودند چهر 

 فـون ودر ايـن زمينـه گزين   .الگـوي کـوروش بـزرگ تنظـيم کردنـد        را کـم و بـيش بـا توجـه بـه            خويش

ــون   ( ــر افالطــ ــقراط و دوســــت و همفکــ ــاگرد ســ ــده يــــک) شــ ــوروش  ســ  کتــــاب و انــــدي پــــس از کــ

 کـه گزينوفـون   رسـد  مينظر  به. کوروشنامه را نوشت که در حقيقت خويش يک ستايشنامه است     
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 کوروش بزرگ را که در ايران نوشته شـده بـوده در دسـت داشـته و کتـابش را                ۀيک نسخه از سير   

 شخــصيِت کــوروش ۀهرقــدر هــم شــيفت  يونــاني  فيلــسوفگرنــه يــک اســت، ونگاشــته آن اسبراســ

 مجبور باشـند کـه      غربيان اکنونشاه ايران ستايش کند که       حدي از   که بتواند به   بودمحال  باشد،  

در بافانـه بنامنـد شـايد چيـزي از عظمـت کـوروش        آميـز و خيـال    هـاي او را اغـراق       تالش کنند گفتـه   

  .شودغربيان کاسته نظر 

اهميت نقشي که براي حرکت دادن تاريخ برعهده  توان گفت که کوروش به به تحقيق مي

 مــسير و حرکــت تــاريخيش تــصور واضــح تمــدني از   او پــيش از. گرفتــه بــود وقــوف کامــل داشــت  

کجــا  خواهــد و حـرکتش بـه   دانـست کــه چـه مـي    مـي  دقيقًــا هـدف ايـن حرکــت در مـدنظر داشـت، و    

 أســيس کشورگــشايي و ت از او کــه هــدفدهــد مــيي کــوروش نــشان رفتــار سياســ. انجاميــدخواهــد 

 اقــوام و ملـل در زيـر چتـر حمايـت يــک     ۀ آرمـاني بـوده کـه همـ    ۀ تـشکيل يـک جامعــ  دولـت جهـاني  

هويـت فرهنگـي يکـديگر در همزيـستي دوسـتانه و برادرانـه            سرتاسـري بـا احتـرام بـه         مقتدر دولت

 وامــع بــشري رخــت بربنــدد، و بــشريت در هــا و کــشتارها بــراي هميــشه از ج  زنــدگي کننــد و ســتيزه 

  قرنهـا  زرتـشت اين آرزوئـي بـود کـه   . زندگي و سازندگي ادامه دهد امنيت به  وو آسايش آرامش  

 آن آبيــاري بــود و سراســر عمــرش را بــراي کاشــته در اذهــان ايرانيــان  تخمــش راکــوروشپــيش از 

ک حاکميـت در کـشور       تصور اينکه يک نيروي اشـغالگر پـس از برانـدازي يـ             .فعاليت کرده بود  

نظـر   شده باز حاکميت را به همـان گرداننـدگان سـابق بـسپارد، حتـي امـروز نيـز شـگفت بـه                    اشغال

ــرد   . رســــد مــــي ــه چنــــين کــ ــرزمينهاي مفتوحــ ــۀ    او مــــي. ولــــي کــــوروش در ســ ــه همــ ــه بــ خواســــت کــ

خواســت کــه   او مــي. بــشريت بيــاموزد  دوســتي و خــدمت بــه   حکــومتگران درس انــسانيت و صــلح  

خـدمتگزاران بـشريت تبـديل کنـد، و فکـر       مي و ارتـش کـشورهاي مفتوحـه را بـه       دستگاههاي نظا 

ئي جز ويرانـي و کـشتار و تبـاهي نداشـت را از سـرهاي بيـرون                را که نتيجه  » جهاد«ستيزانۀ    انسان

گزار کردن آنهـا، و بـا آمـوزش همزيـستي و احتـرام متقابـل            تنها با بخشودن مغلوبين و منت     . کند

   .مرحلۀ عمل درآورد توانست که اين برنامۀ بلندپروازانه را به او ميحکومتگرانِ سابق،  به

  کوههــــاي هنــــدوکش در شــــرق افغانــــستاِن کنــــوني وشــــرق از  کــــشور کــــوروش درمرزهــــاي

 دريـــاي ايـــژه دريــاي مديترانـــه و   در غـــرب بـــه،شــد  آغـــاز مـــي کنــوني   ازبکـــستاِن  در شـــرِقســيردريا 

کوههاي  ي شرقِي درياي مازندران و از سوي ديگر بهبيابانها سو به  از يک؛ و در شمالرسيد مي

 در زمــاني شاهنـشاه  گزينوفــون ضـمن يــادآوري مرزهـاي پهنــاور   .رسـيد  و دريــاي سـياه مــي  قفقـاز 

 ايـن سـرزمين پهنـاور را    ين و شکوهمندترين بـود؛ و تر  بزرگگويد که کشور کوروش       کوروش مي 

 د کــه کــوروشنويــس مــي او. کــرد ه مــي ادار بــا فــضيلت و تقــواتنــه نيــروي تــدبيرش يــک کــوروش بــه
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کـرد کـه    زيـستند دلبـستگي داشـت و از آنهـا مواظبـت مـي        که در اين سرزمينها مـي اقوامي بهچنان  

 و سرپرســـت  پــدر را وي ۀ خــود نوبــ   مــردم ايــن ســرزمينها نيــز بـــه    شــان فرزنــدان اوينـــد؛   ههمــ انگــار  

 عهـد و  همـۀ  بـه ر کلـي  طـو   کـوروش بـه  زمـان کـارگزاران دولـت در    . ندشـمرد   مـي  خودشـان    غمخوار

 حکــومتگران بــومي در ۀســبب همــ همــين دادنــد و بــه پيمانهــا و سوگندهايــشان وفــاداري نــشان مــي

خــــــاطرش  بردنــــــد و بــــــه او اعتمــــــاد داشــــــتند و از او فرمــــــان مــــــي  کــــــشورهاي تــــــابع کــــــوروش بــــــه 

 در کـــوروش ويژگيهـــائي وجـــود داشـــت کـــه در  نويـــسد کـــه و در جـــاي ديگـــر مـــي ١.يدنـــدجنگ مـــي

چه آنها که سلطنت را از پدرانشان «ز ديگر رهبران و شاهان جهان ديده نشده است           ا کدام  هيچ

همـين ويژگيهـا    ؛ و»سـلطنت رسـيدند   نيـروي تـدبير و شمـشيرشان بـه     ارث بردند و چه آنها که به      به

دل  هــر زبــاني کــه داشــتند، بــا جــان و   لــل در هرجــا کــه بودنــد و  و م اقــوامۀســبب شــده بــود کــه همــ  

  ٢.کننداجرا  او را ۀ که از او اطاعت نشان دهند و جزو اتباع او باشند، و ارادمند بودند هعالق

مکــاني صــدق   وهــر زمــان ايــن ســخن در. ي آســان ولــي جهانــداري دشواراســت گيــر جهــان

 ولـــي ؛ان توانـــائي بودنـــدگيـــر جهـــانو نـــادر هوالکـــو چنگيـــز و و طغـــرل و اســـکندر . کنـــد پيـــدا مـــي

در ارعـــاب و وحـــشتي وابـــسته بـــود کـــه  اوم حاکميتـــشان بـــهئـــي نبودنـــد، و تـــد جهانـــداران شايـــسته

ــِر ســـلطه جوامـــع ــا .  ايجـــاد کـــرده بودنـــد زيـ  شـــيوۀ توانـــائي بـــود و هـــم  گيـــر جهـــانکـــوروش هـــم امـ

او در ســـرزمينهاي مفتوحـــه اعمـــال خـــشونت نکـــرد، دســـت  . دانـــست داري را خـــوب مـــي جهـــان

ل مغلـوب را مـورد تعـرض قـرار          ، اديـان و عقائـد ملـ       نکـرد کشتار و غارت نزد، شهرها را ويـران           به

هـاي   شـيوه   خودشـان ابقـا کـرد و بـه     در مقـام نداد، و حتي دربيشتر مـوارد حکـومتگران مغلـوب را          

قــدري  رفتــار کــوروش بــا ملــل مغلــوب بــه   . را تــأمين نمــود  آميــز و پدرانــه وفــاداري آنــان   مالطفــت

بينــــِي  دبزرگهمــــۀ خــــورغــــم  انه و انــــساني بــــود کــــه پــــس از او متفکــــران يونــــاني بــــه منــــش بــــزرگ

، اخــالق و رفتــار پنداشــتند شــان کــه قــوم خودشــان را تافتــۀ جدابافتــه از مــردم جهــان مــي   کودکانــه

 کــوروش اســت ۀشــيفتفيلــسوفانِ يونــانيِ گزينوفــون کــه از . ســتودندکــوروش را تــا ســرحد تمجيــد  

  کــه ارمنــستان را ازوي.  اســتبــسياري آورده رفتــار کــوروش بــا ملــل مغلــوب داســتانهاي   ۀدربــار

د کــه نويــس مــي )را در ســخن از او درجــاي خــود خــواهيم خوانــد  و ايــن(نزديــک ديــده بــوده اســت 

ـــتِياگ در زمــــان کــــوروش ارمنــــستان لــــشکر کــــشيد، پادشــــاه ارمنــــستان   بــــهفرمــــان شــــاه مــــاد  بــــهاَشـَ

کـوروش  . کوهستان گريخـت و مـردم بـرآن شـدند کـه اموالـشان را برداشـته شـهر را تخليـه کننـد                   به

 و دسـتگير  گريخـت داد که هرکس در شهر بماند آسيبي نخواهـد ديـد ولـي هـرکس     مردم پيغام    به

                                                 
  .۱بند / ۸، فصل ۸ کتاب : گزينوفون، کوروشنامه-١
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افــراد . را شــنيدند در شــهر ماندنــد مــردم چــون ايــن. شــد بــا او همچــون اســيران رفتــار خواهــد شــد 

 سـپاهيان ايـران درآمـده    ۀمحاصـر  ستان به در کوهخاندان سلطنتي ارمنستان و گروه محافظانشان    

دســتور  محاصــره افتــاد و بــه  کوهــستان پنــاه بــرده بــود در   نيــز کــه بــه شــاه ارمنــستان. دســتگير شــدند

کـوروش او   . شاه ارمنستان بناچـار تـسليم شـد       . او آواز دادند که خودش را تسليم کند         کوروش به 

داشـته سـر    شـاه قبلـِي مـاد   شورش برداشته و از پيماني که بـا   خاطر اينکه در برابر ايران سر به      را به 

از موضــع خـودش دفــاع کــرد و   نش قــرار داد؛ و شـاه ارمنــستان بـا متانــت  بـاز زده اســت مـورد ســرز  

آن خاطر انجام داده که از زير بار يـک دولـت ديگـر خـارج شـده کـشورش را آزاد            گفت اين را به   

 بازداد و او او  را به ارمنستانسرانجام، کوروش زن و فرزندان و اعضاي خاندان سلطنت. سازد

احترامش نـزد مـردمش کاسـته نـشود       تثبيت کرد، و براي آنکه از سابق در مقامرا آزاد ساخت و 

  ١.خويش تبديل کرد يکي از وفاداران به نحو شايسته مورد احترام قرار داد و به او را به

 کـه  دنويـس  مـي  ارمنـستان   در پيوند با همين لشکرکشِي کـوروش بـه       ٢ ديگر درجايگزينوفون  

. اردوي کوروش آوردنـد  را به زيستند  مينستانارممسايگي  در هکه خالدايياسيران  گروهي از 

 آنگــاه. آورنــد حاضــراو را نــزد  دســت و پايــشان بردارنــد و آنــان    کــوروش دســتور داد کــه بنــد از   

 شـــما کــه همـــواره ايـــن ســـرزميِن .  بـــا شــما بجنگـــيم  کـــهخــواهيم  مـــا نمـــي«: آنـــان گفــت  خطــاب بـــه 

م کــه گــذار مــي مــن شــما را آزاد !يــدا حــال در چــه کنيــد اکنــون بنگريــد کــه   را غــارت مــيارمنــستان

افــزار برگرديــد، و اگــر  بــا مــا بجنگيــد بــا جنــگ کــه اگــر تــصميم گرفتيــد . برگرديــد و انديــشه کنيــد

را بدانيد که اگـر بـا مـا دوسـتي کنيـد مـن        اين. نزد ما بياييد   صلح گرفتيد بدون اسلحه به      تصميم به 

خواهنـد ولـي فقيرنـد      ميرامشو آآنها گفتند که صلح . »خواهم گرفت در نظر  مصلحت شما را  

شــاه ارمنــستان پيــشنهاد کــرد کــه زمينــي     کــوروش بــه . و زمينــي کــه بــر رويــش کــشت کننــد ندارنــد    

سـود   اين پيشنهاد هـم بـه  .  و در عوض از آنها خراج بستاند    دآنها براي کشت و چراگاه واگذار       به

مردم بـود کـه داراي زمـين    نفع اين  شد، و هم به شاه ارمنستان بود که درآمد مالياتيش افزوده مي 

  . و هر دو طرف از آن شادمان شدند؛شدند و آب و مسکن مي

حيثيـت انـساني    او به . دوست بود   و انسان منش     نيک  مزدايسن کوروش يک ايراني و يک    

 ملـل مغلـوب او را مثـل يـک پـدر دوسـت       ۀهمـين خـاطر همـ     و بـه نهـاد  مـي و عقائد انـسانها احتـرام     

مثـل  کـه  انـد    از جهانگشايان تـاريخ نتوانـسته  کدام  هيچپس از کوروش،    نه پيش و نه     . ندداشت  مي

 در و تـا امـروز  ايـن فـضيلت بـراي هميـشه      .  اقوام مغلوب محبوبيت و تقدس يابند       در دل  کوروش

                                                 
  .۱، فصل۳کتاب . ۳۱بند/ ۴، فصل۲ کتاب :کوروشنامه -١

  .۲، فصل۳ کتاب :کوروشنامه -٢



۲۵۱                             کوروش بزرگشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                             

  .مخصوص کوروش مانده است تاريخ جهاني

 هاي گوناگونِ رفتارِ سياسي کـوروش را برمبنـاي اسـناد موجـود مـورد بررسـي       ما وقتي جنبه  

جـا و   شايـسته و بـه  توان با کـاربرد   يابيم که کوروش برآن بود که تاريخ را مي       دهيم، درمي   قرار مي 

انـسانها تطـور    سعادت و بهزيستِي بشري را در جهتِ ۀ و جامعپيش برد به اراده و قدرت  درستِ

ه  نتوانــست همتــائي بــراي او بــ  گــاه هــيچايــن جنبــه از نبــوغ کــوروش بــود کــه جهــان    .  ارتقــاء دادو

خــود  گونــه کــه تــاريخ بــشري شخــصيتي دينــي همچــون زرتــشت را بــه      همــان.بــشريت عرضــه کنــد 

هـردوي آنهـا در تـاريخ       . خـود نديـده اسـت       نديده، شخصيتي سياسـي همچـون کـوروش را نيـز بـه            

کــاره مانــد و دشــمنانش    همتاينــد؛ شــايد سومينــشان مــزدک باشــد کــه اقــداماتش نيمــه      جهــان بــي 

تحقق برساند؛ ولـي خـواهيم ديـد کـه بـسياري        در نظر داشت را بهنگذاشتند که هدف واالئي که 

 و روان اَنَوشَـە (گونه پس از نابودسازي او توسط دشـمنانش   اش چه دوستانه هاي انسان   از برنامه 

  .در ايران مورد تقليد قرار گرفت) کارگزارانش

و  وري بابـل  امپراتـ اداري    سياسـي و   ۀ با تجرب  کشور پهناوري که کوروش تشکيل داد      ۀادار

يـک تـشکيالت نـوين و ابـداعي نيـاز داشـت کـه ايجـاد آن          پـذير نبـود، و بـه        امکانِي ماد   شاهنشاه

او بـــا . ســـاز کـــوروش شخـــصيتي بـــود تـــاريخ.آمـــد  چـــون کـــوروش برمـــيپادشـــاهي ۀفقـــط از عهـــد

پيش از کـوروش در تمـدنهاي       .  مسير تمدن خاورميانه را تغيير داد       جهانيش ِيشاهنشاهتشکيل  

اقــوام زيــر   قــومي و محلــي داشــت و بــهۀهــر گــستردگي کــه بــود، جنبــ ، دولــت بــهرودان انميــمــصر و 

 ۀ اقـوام زيـر سـلط   ۀهمـ . شد نـه رعايـاي شـاه      نگريسته مي و برده   گزار    بيگانگاني باج  ۀديد  سلطه به 

 و چـه   عـيالم و آشـور و بابـل،        سلطنت پيامبرشاهانِ ، چه در    کوروش از   يي پيش   شاهان خاورميانه 

ــانِ فردر ســـلطنت شـــدند و   شـــاه شـــمرده مـــي بردگـــاِن  يعنـــي نيمـــه»مـــوالي«تعبيـــري   مـــصر، بـــهعونـ

ملـــل مغلـــوب در ايـــن تمـــدنها حـــق . شـــد  حقـــوق انـــساني برايـــشان در نظـــر گرفتـــه نمـــيگونـــه هـــيچ

 شـــاِهديـــن و خـــداي خودشـــان را حفـــظ کننـــد بلکـــه موظـــف بودنـــد کـــه ديـــن رســـمي  کـــه نداشـــتند 

  .رندگر را بپذي سلطه

 ۀعنـوان نماينـد    يـي پـيش از کـوروش تمـدنهاي دينـي بودنـد، و شـاه بـه                   تمدنهاي خاورميانه 

را  دانــست کــه بــا خــدايان و اديــان بيگانــه بجنگــد و آنــان     خــداي قــومش خويــشتن را موظــف مــي  

جنگهـــاي آنهـــا جنگهـــاي دينـــي بـــود، و جهـــاد بـــراي گـــسترش ديـــن    همـــۀ رو  از ايـــنکنـــد؛نـــابود 

رکــن گرفــت  ازي پيــروان آن اديــان صــورت مــيکــه بــا نابودســخودشــان و برانــداختن اديــان ديگــر 

 پـال  آشـور بـاني   ايـن مـورد را بـاالتر در سـنِد     ۀ نمونـ .داد  را تـشکيل مـي   شـان    سياسـي  ۀاساسي نظري 

ترين فرعون مصر و متعلـق   نيرومند۔ بزرگ مسِس رع برجامانده از هاي نوشتهاسناد و  . خوانديم



۲۵۲                             کوروش بزرگشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                             

 ۀ همــاو. اي پــيش از هخامنــشي اســت  طــرز تفکــر شــاهان دنيــ  ۀ نمونــيــک ۔م  ســيزدهم پســدۀ بــه

سپاه « هرکدام از لشکرهايش نامي ديني مثل برلشکرکشيهايش را جهاد در راه خدا نام داده و 

زبــان    کــه نــشانگر آنــست کــه وي ارتــش خــود را بــه      نهــاده اســت امثــال آن  و  »ســپاه رع«، »آمــون

ست که سپاه خداي  اعلوم و م؛گونش نام نهاده بوده است      با تعبيرهاي گونه   »جنداهللا«امروزين  

 را درپــس لشکرکــشيها  و برانــدازي پرســتش خــدايان بيگانــه او هــدفي جــز نــشر پرســتش آن خــدا 

 را برفـراز سـر سربازانـشان افراشـته بودنـد، و      آشـور شـاهان آشـور پـرچم خدايـشان         . نداشته اسـت  

ش شــاهان بابــل پــرچم مــردوخ را، و هرکــدام بــا هــدف برانــدازي خــدايان ديگــران و نــشر پرســت          

شوشـيناک    برفـراز سـر سـربازان عـيالم نيـز پـرچِم ايـن       .کردنـد  خداي خودشان جنگ و جهـاد مـي     

خوانيم که در جنگهاي شاهان اسرائيلي خدايشان يهـوه همـواره     در تورات نيز مي .افراشته بود 

که پرستندگاِن  را  قومش در حرکت بود و دشمنانِسپاهيانش يهاي آتش در پيشاپ شکل شعله به

  .کرد  مي و شهرهايشان را ويراننابوديگانه بودند خدايان ب

کلـي تغييـر يافـت و     ي ايران جريان تمدن خاورميانه بـه  شاهنشاهبا ظهور کوروش و تشکيل      

متوليــان ديــن و مــدعيان  ۀ ســلطکنــار زده شــد، بــه ديــن ۀفريبانــ  سياســي اســتثمارگرانه و مــردمۀســلط

صـورت ارتبـاط      بـه نـزد حکـومتگران ايرانـي         ديـن   و ، شـد  کنار زده   به برسياست نمايندگيِ آسمان 

از انـسان  دوسـتي    و مردم  چيزي جز نيکوکاري      که درآمدخصوصي انسان با آفريدگار مهرورزي      

جـدا شـد، و    از ديـن  با تشکيل دولتِ جهاني کـوروش بـزرگ سياسـت   ،  زبان ديگر    به .يدطلب  مين

  از حالــت دولــتشــت؛دولــت وضــعيت نــويني يافــت کــه تــا پــيش از آن در خاورميانــه ســابقه ندا      

معبـد بيـرون آمـد و      ديـن و    خـدمت بـه    هنر از  جهاني شد؛ فرهنگ و    يي بيرون آمد و     منطقه قومي و 

 ۀيـي نقطـ      ايران و شـهرياران منطقـه      شاهنشاهدربار  .  قرار گرفت  انسان در خدمت  شده   »دنيايي«

 دن بـه  محوري خالقيت فرهنگي و هنري شد، و تجارب فرهنگي خاورميانه در راه شکوه بخـشي              

جـاي   پـس بـه    از ايـن .کـار گرفتـه شـد       بـه  و فعال کردن حيـات اجتمـاعي         »يشاهنشاه«سرزمينهاي  

راههـا و افتخــار    و صـرف امـوال انبــوه در ايـن   گورهــامعابـد و گنبـدها و   دن سـاختن و شـکوه بخــشي  

هـا و کاروانـسراها و پلهـا و     سـاختن راههـا و جـاده       ها، توجه دربـار معطـوف بـه         اين ساخته   کردن به 

 دربـار ايـران مـانع از    گاه هيچحال  با اين. بندها و قناتها براي رفاه عموم انسانها شد     سدها و آب  

 سلطه براي خودشان معابد و مراکز ديني بسازند؛ و حتـي گـاه دولـت ايـران         زيرآن نشد که اقوام     

   .کرد به ساختن اين بناها کمکهاي مادي نيز مي

اقــوام  بــارۀ خــدمات انــساني کــوروش بــزرگ بــه   دردينــي قــوم يهــود  متــون تــاريخيآنچــه در 

 زيــرِ ســلطه اقــوام همــۀئــي بــراي رفتــار کــورش بــزرگ بــا   نمونــه تــوانيم  مــيآمــده اســت را زيرســلطه
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نَبوخَـد   را کـه   معبد قوم يهود در اورشليم  تا کوروش دستور داد     خوانيم که   در تورات مي  . بدانيم

امـوال و اثـاث معبـد را     همـۀ    ان بازسازي شـود، و     دولت اير  ۀهزين   به  پيشترها ويران کرده بود    نَصَّر

و اينـک در اختيـار کـوروش    ( سـلطنتي بابـل سـپرده بـود        ۀخزينـ   که پيـشتر شـاه بابـل تـاراج کـرده بـه            

 بـا  کـوروش بـزرگ   رفتـار    ۀايـن سـند مکتـوب نمونـ       . اورشـليم بازگردانـده شـود       بـه ) قرار گرفته بـود   

در . اسـت شده  جا اعمال مي  همگان در همه  ۀاديان و عقائد انسانهاي روي زمين بوده که دربار        

  : چنين آمده است۔کتاب عزرا باب اول۔تورات 

زبـان ارميـا کامـل شـود، در سـال اول سـلطنت کـوروش پادشـاه                    براي اينکه کـالم خـدا بـه       

 )کوروش الهام کرد يعني به( پارس، خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگيخت  

: بـراي همـه مرقـوم داشـت و گفـت     را   آنادر کـرد و تا در تمامي ممالـک خـود فرمـاني صـ         

يهوه خداي آسمانها جميع ممالـک زمـين را         «: ايدفرم  ميشاه پارس چنين    دکوروش پا 

ئــي بــراي او در اورشــليم کــه در يهــودا اســت بنــا  مــن داده و مــرا فرمــوده اســت کــه خانــه بــه

 بـراي  تـا  رويـد  مـي اورشـليم   خـاطر خـدا بـه        بـه  ]اسـرائيل   بنـي  سـران  [ ازشما يک  کدام. کنم

در جائي ] اسرائيل بنياز [و هرکه . ئي که در اورشليم است را بازسازي کنيد       خدا خانه 

 و امـوال و  سـيم و زر بايـد او را   آن مکـان    مانده است و در ميان مـردم غريـب اسـت، اهـل              

  . خدا که در اورشليم است مساعدت و ياري نمايدۀچارپايان و صدقات براي خان

خدمتهاي  ياتها را به از مالآن معنا است که کوروش بزرگ بخشي ن بهبخش آخر اين فرما   

 از اقــوام کــدام هــيچ  در ميــانئــي اســت کــه ايــن شــيوه.  اختــصاص دادزيــرِ ســلطهاقــوام  فرهنگــي بــه

 تــاريخ بــشريت بــراي ايرانيــان در سراســرغالــب در تــاريخ جهــان ديــده نــشده اســت؛ و ايــن امتيــاز  

  .ش بزرگ نيز پس از کوروش همين شيوه را در پيش گرفتند و داريوبوجيە کام .مانده است

 ۀ اقـوام و ملـل خاورميانـه بـود و چـون چتـري همـ            ۀدولتي که کوروش تشکيل داد دولـت همـ        

تمام معنا يک دولت جهاني  ي ايران بهشاهنشاه.  خود گرفتۀاقوام و ملل خاورميانه را در ساي

گرفـت، و    اديان و عقائد مختلـف دربـر مـي    ونگها فره وبود که اقوام و ملل گوناگون را با زبانها  

ديــن خــودش را حفــظ کنــد و   ، هــر قــومي حــق داشــت کــه خــداي خــاص خــودش را داشــته باشــد      

 ايــران ضــمن  شاهنــشاه.  فرهنگــي خــودش تنظــيم کنــد  ســنتهايزنــدگي اجتمــاعيش را براســاس   

 ۀ آزادي عقيـد دانـست و  رعايـا مـي    همـۀ    آزادي عقائد ديني انسانها خود را سرپرسـت         پايبندي به 

رسميت کامل شناخته   زبانهاي اقوام زير سلطه در کنار زبان پارسي به  .کرد  همگان را تأمين مي   

شــد،  شــد، چنانکــه فرمانهــاي شــاه همــواره بــه زبانهــاي مختلــف درکنــار زبــان پارســي نوشــته مــي   

 ملـل  همـۀ اقـوام و     هاي روي سـنگها نيـز چنـين بـود، زيـرا کـوروش تـصميم گرفتـه بـود کـه بـه                         نوشته

دانيم، شما نيز بايـد بياموزيـد کـه بـا اقـوم       جهان بياموزد که ما زبان شما را مثل زبان خودمان مي   
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  .جهان همين رفتار را داشته باشيد و ديگران را همتاي خودتان بشماريد

تا درياي مديترانـه    ، سرزمينهاي شام    رودان  ميانالحاق   پس از    ، کوروش شدچنانکه گفته   

ــرد ۀضـــميمرا  ــران کـ ــوامِ      ايـ ــدام از اقـ ــر هرکـ ــابِق محلـــي را بـ ــومتگر سـ ــدان حکـ ه و اميرانـــي از خانـ

  . گوناگونِ شام گماشت

  سـال سـلطنت درگذشـت، کـشور پهنـاوري       ۲۲م اين پادشاه بزرگ پس از          پ ۵۲۸وقتي در   

دريـاي ايـژه و دريـاي     جزايـر  ديگـرش  سـوي  بـود و  سـيردريا ارث نهـاد کـه يـک سـويش         بـه از خود   

نام ) پاسارگاد (گِرد پارسە و بوددر زميني که ملک خانداني هخامنش جسد کوروش . مديترانه

 ۀ سـاختماني شايـست  ۀ يک مجموع ميانۀ که در    آرامگاهيداشت، در کنار کاخ کوروش در درون        

  . جانشين او شدبوجيە کام پس از او پسر بزرگش .وديعه نهاده شد ، بهشده بود برپاکوروش 

 موفق بـود کـه ايـن        تابع شاهنشاهيش  سرزمينهاي   اماقوجلب وفاداري    کوروش آنچنان در  

 درگذشــت کــوروش بــيش از   هنگــام بــه گرچــه. وفــاداري پــس از مــرگ او همچنــان پابرجــا مانــد     

ي چنـدان  شاهنـشاه ، مـردم سـرزمينهاي تـابع    گذشت ميي عظيم او ن   شاهنشاهتشکيل    از دهسال

 بازيـابي ر ذکري بـراي   تالش درخو پس از مرِگ اورفتار کوروش داشتند که   رضايت خاطري از  

نـه  طلـب در ايـن سـرزمينها،           برخي ازعناصر قـدرت    کوششهاي جزئِي  ، و نگرفتاستقالل انجام   

 و کـــشور کـــوروش همچنـــان  .از حمايـــت رهبـــران دينـــي برخـــوردار شـــد و نـــه از حمايـــت مردمـــي   

ســـلطنت رســـيد، و داســـتانش را در گفتـــار ســـوم  يکپارچـــه مانـــد تـــا آنگـــاه کـــه داريـــوش بـــزرگ بـــه 

  .م خواندخواهي
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