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 متفاوت است ادیبا توّهماتِ ما، از ُبن یخیکورشِ تار
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JbP6_ueWAxk&t=6772s 
 

 فایل صوتی
http://hamneshinbahar.net/mp3files/Cyrus_the_Great2.mp3 

 
 

شِب سرِد  نیورز، در ا محترم، دوستان دانشور و فرهنگ انیها و آقا خانم
 زیدر نامه به ُگْشَنسْپ )شاه طبرستان( ـ تم - Tansarقول تَنَسر  آلود که به ِمه
به شما سالم  است، رها گشته یانسان رتِ یبرخاسته و س انیاز م قتیحق
 . دیو ام یُپر از شور و شاد ی. سالمکنم یم
با توهمات ما و  یخیاشاره دارد. کورش تار «یخیکورش تار»بحث به  نیا

 ادیها افتاده، از ُبن بر سر زبان یبه بعد در باره و ستمیآنچه از قرن ب
 بیُپر فراز و نش خیبا تار ییمباحث آشنا نگونهیاست. ضرورت طرح ا  متفاوت 

 دینبا ذشته. درست است که در گمیا گانهیماست که غالباً با آن ب هنیم
توفان:  شنامهیدر نما ری. به قول شکسپستینگر دیاما به گذشته با ستیز

What's Past Is Prologue درآمد اکنون است(. شی)گذشته پ 
 The Tempest, Act 2, Scene I 

... 
بر آن گرد  نیست و مرتجعا منیدر حصار ظلمت اهر رانیکه ا یطیشرا در
. اگر ست یواقع یو مل یخیتار یها به اسطوره ازین پاشند، یو محنت م أسی
. البته کوستیهم ن اریبس رد،یرا نشانه بگ دادگرانیکورش بزرگ، ب ادی

 کرد. یبررس یاسیصرفاً با نگاه س دیرا نبا یخیتار یها تیشخص
... 
 هیانی[ و بلندریس روسی]سا Cyrus Cylinderبحث به استوانه کورش  نیا در
 با مسامحه، منشور کورش. شود، یبر بابل اشاره م یروزیدر هنگام پ یو

https://www.youtube.com/watch?v=JbP6_ueWAxk&t=6772s
https://www.youtube.com/watch?v=JbP6_ueWAxk&t=6772s
http://hamneshinbahar.net/mp3files/Cyrus_the_Great2.mp3
http://hamneshinbahar.net/mp3files/Cyrus_the_Great2.mp3
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تازه  یو در هر دوره معنا مانَد یماند و م بهیآمدند و رفتند اما آن کت یاریبس
 اکانیتوسط ن ،ینوشته، احترام به حقوق انسان دارد. جوهر و مضمون آن گِل

در اروپا  )مگنا کارتا( Magna Cartaمتر از سند ک اش، یمعنو ریماست و تأث
 .ستین
  

 
 

کثرت اقوام، و در دولت پهناور با  نیبزرگ )کورش دوم( مؤّسس نخست کورش
و  یمحل یها حکومت رشیجهان باستان بود. او با پذ یتمرکزگرا حال نیع
 یاستبداد شرق ی خود، مانع سقوط دولتش در ورطه نییمردم در آ یآزاد

ُپست،  ،یا جاده ستمی)حکومت متمرکز، س ارانشیاو و  یشد. دستاوردها
 یها یامپراتورمنظم(، توسط  عیو ارتش وس یخدمات شهروند ،یرسم زبان
 شد. دیتقل نیپس
... 
واردشدن به مبحث کورش، داشتن اطالعات در خصوص اتفاقات  یبرا

 ،یو دنیتا به سلطنت رس الدیاز م شیدر قرون هشتم و هفتم پ انهیخاورم
و با  گریکدیبا  المیآشور و بابل و ع یها رابطه حکومت میاست. با تنظ یضرور

 تداربا حوادث دوران اق نی. همچنمیه باشداشت ینسب ییآشنا دیمردم، هم با
آشور، که منجر  ی( از امپراتورانیآنان)در اتحاد با بابل نیمادها و انتقام سهمگ

 . دیگرد خیاز صحنه تار یامپراتور نیبه حذف کامل ا
 نیمنکر ا یکس ن،یو مرتجع نیکنم که جز مغرض حیاز ورود به بحث تصر شیپ

شدِه تمدن از  مورد قبول واقع تِ یثیح که کورش بزرگ نمادِ  ستین تیواقع
 است. رانیرفته ا دست

... 
( را ینو )کـَلدان بابل یو امپراتور یدیل یماد، پادشاه یشاهنشاه کورش،

 یواحد، شاهنشاه یتیمختلف در کل یفتح کرد و با حل و جمع اجزا
 گذاشت. انیپارس( را بن ی)امپراتور یهخامنش

http://hamneshinbahar.net/indexm2.php?id=123
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 ۵۴۹و حدود  کرد یم یحکمران رانیفالت ا یمرکز و یغرب یماد بر نواح یپادشاه ◄
 دست کورش فتح شد. به الدیاز م شیپ
از  شیپ ۵۴۶را در تصرف خود داشت و  یغرب یآناتول یتمام یزمان ،یدیل یپادشاه ◄
 کورش بر آن غلبه کرد.  الد،یم
س از بود، پ دهید بیآس ها یشکست از آشور امدی( که در پیبابل نو )کـَلدان یامپراتور ◄

از  الدیاز م شیپ ۵3۹سرانجام در  که نیتا ا افتیاستقالل خود را باز گریآشور، بار د ینابود
 کورش شکست خورد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گرفت تیّ هو نیزم رانیا ارانشیهّمت کورش و  با

جبران  یبا ُپرحرف را شانیها یحرف یب ،یدر مورد پادشاه هخامنش کهیکسان
 رانیا ارانشیکه با هّمت او و  یخیکورش تار یرو دیتأک یبه جا کنند، یم
اقوام  یکرد و پراکندگ دایمشخص پ یائیجغراف یگرفت، مرزها تیّ هو نیزم
چون  یسازان داد، از قول افسانه یقو یامپراطور کیخودش را به  یجا یرانیا

. دهند یداده و م رانیجامعه ا لیمشت دروغ را تحو کیو گزنفون،  اسیکتز
[ ادسی]آلسب Alkibiades ادسیبیمتاسفانه کمتر به مناظره سقراط و آلک

به نگاه مثبت  د،یآ یم انیصحبت از کورش به م یکه وقت شود یاشاره م
 . میبر یم یپ رانیا یاسیو در رأس آنها افالطون به نوع حکومت س ها یونانی

  ۶2۹(، ص ادسیبیکآثار افالطون، جلد سوم )آل دوره
... 
هم خوب است اشاره شود. هگل  Georg Wilhelm Friedrich Hegeهگل  به

 Vorlesungen über die «خیدر بارٔه فلسفٔه تار ییدرسها»در کتاب 
Philosophie der Geschichte است: گفته 

است که  یحکومت نیاول یو حکومت پارس اند یخیقوم تار نیاول ها پارس»
 «.تاس شده یسپر
ملت  نیاول انیرانی. امیشو ی( میخی)تار خیما وارد روابط تار رانیا یامپراتور با
 هستند... یخیتار

Mit dem persischen Reiche treten wir erst in den Zusammenhang der 
Geschichte. Die Perser sind das erste geschichtliche Volk, Persien ist 
das erste Reich, das vergangen ist. 

بود، و او  یمتعدد یمحل یها  حکومت یکنم که آلماِن روزگار هگل دارا اضافه
دولت  گریآلمان د دیگو ینداشت، پس از آنکه م تیرضا تیوضع نیکه از ا

 .کند یاشاره م یهخامنش یاسیبه نظام س ست،ین
... 

تصور  کهیکسان ستندیو کم ن  کرده فیکورش را توص شیاز ظّن خو یهرکس
شواهد  کهیاست که در قران اشاره شده، درحال نیاو همان ذوالقرن کنند یم

شواهد  قیاست. از طر یبه رأ ریاز تفس ریشناسانه غ باستان
 است. بوده یچه کس نیکه ذوالقرن مییبگو میتوان یشناسانه نم باستان

 ... 
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 ریپذ )که مستند و اثبات یادیما در مورد کورش بزرگ اطالعات ز واقعش
 ۵۵۰متولد شده،  الدیقبل از م ۵۷۶حدود سال  میدان ی. تنها ممید(، ندارباش

 ۵۴۶. ردیگ یماد قدرت م یو با تصرف پادشاه رسد یبه سلطنت م
و با شکست دادن پادشاه ثروتمندش  کند یرا فتح م هیّ دیل یپادشاه

 اریرا در اخت Sardis( سی)سارد« سارد»آن  تختی، پاCroesus «کرزوس»
( به بابل حمله کرده، آنجا را فتح الدیقبل از م ۵3۹سال بعد )و  ردیگ یم
. شود یدر جنگ کشته م ران،یا یدر شمال شرق ۵2۹و حدود  کند یم

و  گرد ابانیب یخود را در نبرد با سکاها اتیح یها سال نیکورش، واپس
از  یکی یگذرانده و چه بسا در پ یامپراتور یشمال شرق یهامهاجم مرز

 است.  باخته  اننبردها، ج نیا
... 
افالطون، پلوتارک،  ،یلیسیس ودورید اس،یاز هرودوت و گزنفون و کتز جدا
دورانت، کنت  لیو ،یاولی، هگل، ماکTacitus توسی، تاسAppian انیآپ

)در یرونیب حانیابور ن،ی... همچنرشمنیارنست هرتسفلد، رومن گ نو،یدوگوب
 ورشاز ک شیلدول(، کم و بمختصر ا خی)در تاری( و ابن عبرهیالباق آثار

که  «یدادنگاریرو»ازجمله کتاب  ییایرومان یسنت یها نامه خیاند. در تار نوشته
، به  نوشته یالدیدر سده شانزدهم م Mihail Moxalie «هیموکسال لیخائیم»

هم  یسالنامه کهن مجارستان کی شود یکورش اشاره دارد. گفته م
ا نه. در یاست  یواقع دانم ینمرا مکتوب کرده که  یشمار سلطنت و سال
 یهم از و گرید یها یلیدارد. خ یخاص گاهیاما، کورش جا یهودیمتون 
دورٔه قاجار که  وانساالرانیاند. ازجمله عمادالسلطنه سالور، از د نوشته

مورخان  یها و نوشته دیستا ی( را مریکب روسی)س یپادشاه هخامنش
 .کند یدر بارٔه او را نقد م یونانی
... 
بار به صورت مشخص آمده و در  23(، نام کورش قیکتاب تورات)عهد عت در
داستان مربوط به  شتریاست. البته ب به او اشاره شده زین گرید یجا نیچند
 است. هم آمده الیو دان ایاشع خ،یاست، در توارֶעזְָרא ( ریدر کتاب عزرا)عز یو
جنگ  ی)که ط معابد به انیخدا سیتورات، کورش از بازگرداندن تند تیروا به

 توان یموضوع م نیو از هم کند یها صحبت م آن میجا شده بودند(، و ترم جابه
معابد  یرانسازیفاتحان که از و یبرخالف برخ یاستنباط کرد که و

 هاست. گفت نشده گرانیموارد، مانع پرستش د شتریدر ب گذشتند، ینم
نبوکدنََصرِ «)ُبخت النصر»در بابل در اسارت  انیهودیاز  یادیتعداد ز شود یم

 یبوده و و ی«کورش»که   ضبط شده انیهودیدر خاطره  نیدوم(، بودند و ا
 قیچون عهد عت یکه کتب میاست. توجه داشته باش ها را آزاد کرده آن

اگر  یحت ،ینید یها و قصه یادب ریو کالً اساط  ها بعد نوشته شده و...سال
 جداست. خیتار قیباشند، از تحق تیبازتاب واقع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در دست  یاطالعات چندان انیاز اسالم تا ساسان شیدوران پ از
 ستین
ان بجا مانده از جه یها ُبنچاک گریو د ها نامگ یَخودا Khwadāy-Nāmagاز  ◄

به نگر  م،یکه کنش و رفتار افراد در آن ثبت شده( که بگذر یباستان )اسناد
 .ستیدر دست ن یاطالعات چندان انیاز اسالم تا ساسان شیمن، از دوران پ

 ادگاری]خودم موجود است  تیکه در سا «اکانیمکتوب ن راثیم»بحث  در
 کانیمات، وداها ،گیدرخت آسور، گاتاها، نامٔه تنسر به ُگْشَنسپْ  ،رانیزر
 ،یرانیکهن ا یها اندرزنامه ،یرگاهانیو غ یگاهان یِ اَوِستا ،انیفر وشتی
 ام. کرده شارهبه موضوع فوق ا -[ َهزار داِدستان انیمادَ  ،نامه رافیرداواَ 
 یباستانشناس یها داده ان،یاز اسالم تا ساسان شیمطالعه دوران پ یبرا ◄

 دیاست اما نبا دیمف یعصر هخامنش یها نوشته ازجملِه گل یو منابع نوشتار
. من در بحث میکن یروزگار کهن را بررس ،یامروز یها نگاه و ارزشبا 
 حیمطلب را توض نیا «یهنگام و نابه یشیپر زمان Anachronism سمیآناکرون»

 ام. داده
ه عواملش ما که ازجمل ینگار خیو گسست در تار یوستگیبه سبب ناپ ◄
به  شتریب م،یاطالع دار انیبود، آنچه امروز از هخامنش انیمقدون رانگریو ورشی

به دست آمده،  ریسال اخ ستیدو یاست که در کاوشها یمتک یاسناد
 یپادشاه هخامنش نینوشته از نخست نیازجمله استوانه کورش که نخست

 است.
تا  ییدایزمان پ بابل نگاشته شده، از رینوشته مزبور که پس از تسخ گل◄

قابل  یها است. گذشته از داده بوده اریبس یها اآلن، کانون پژوهش نیهم
کورش و اقدامات  اکانیاز ن یتأمل از آنچه بر بابل گذشت، گزارش معتبر

 .دهد یدست م به یآن فرمانده بزرگ نظام نیشیپ
... 
 است: به کورش اشاره شده ریآنجا که اطالع دارم در الواح ز تا
=من کورش، شاه هی یهخامنش هی یثیحه پاسارگاد )آدم کورش خشالو ◄

 (ام یهخامنش
 یپسران کورش معرف ایو برد هی)که کمبوج ستونیدر ب وشیدار بهیکت ◄

 اند(. شده
 اند، درباره فتح بابل نوشته انیکه بابل یلوح ◄
سال قبل از  کیشاه بابل  Nabonidus( دی)نَبونَئدیکه از نبونع یلوح ◄

 -است و  و در آن نام کورش آمده  بجا ماندهسقوطش 
و  یکه در بابل به دست آمده و در مورد امور ادار   یگرید یها نوشته گِل ◄

 است. یحکومت
در دشت  ایکه گو شود یهم صحبت م دهید بیکوچک آس بهیاز سه کت ◄

 است. کرده یها، کورش خود را معرف ُمرغاب به دست آمده و در آن
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در مورد او،  نکهیو ا ،یاز کورش از جمله به خاطر فقدان منابع کاف گفتن سخن
 ینگار عی. از وقاستین یکار آسان م،ینیب یبد را بدتر م ایتر  خوب را خوب

از  دیبا یشناس باستان یایبقا م،یاستناد امثال گِزنفون که بگذر رقابلیغ
رازآلود  خودش یشناس باستان یایکند اما بقا ییکورش رازگشا تیشخص

 دارد. گریدر کنار مستندات د ریبه تفس ازیاست و ن
از  ینشان ،یخینوشته به خط م قبل از اسالم هم به جز چند گِل یرانیا منابع
 .دهد یاو نم
... 

کورش بزرگ، هرودوت، گزنفون و  یزندگان یبرا کیمنابع کالس نیمهمتر
قابل اعتماد است. اما  یهرودوت تاحدود یها است. نوشته اسیکتز

 یونانیو سرباز  نگار عیدارند. وقا ییسرا جنبٔه داستان اسیکتز یها نوشته
 یتهایاوست. روا التیتخ جهٔ ینامه دارد که نت به نام کورش یگزنفون هم کتاب

اند(  سال با روزگار کورش فاصله داشته ستی)که هر دو حدود دو اسیاو و کتز
 یمورخ واقع چیدارند و ه یادیز یها یناهمخوان یبابل ینگار عیبا اسناد و وقا

 یمنصور هللا حیو ذب ی. گزنفون؛ همانند امثال ر. اعتمادکند یبه آنان استناد نم
 ینبود. برا نگار خیکلمه، تار یعواق یاست. او به معن کرده ییسرا داستان

و  «سیآناباس. »ستین قیسقراط اصالً دق رامونیپ شیاداشتهایال مث
اوست. واقعش  التیتخ جهیهم که در مورد کورش نوشته، نت ،«ایکوروپد»

 هم بشود. ییسرا شهرت کورش باعث شده که درباره او افسانه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Cyrus Cylinderکورش  استوانه
هر پادشاه،  یکه برا انیاز فتح بابل توسط کورش، به رسم سنّت بابل پس
 Cyrusنوشته  گِل نیا کردند، یحک م یاستوانه گِل یرا رو هیاتفاق عیوقا

Cylinder ی(، بلکه به زبان اَکّدمیقد رانیا یخی)خط م انینه به زبان هخامنش 
 )زبان مردم بابل( نوشته شد.
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اش را  نامه فاتح را. نََسب کند، یم شیرا ستا روزیاستوانه، کورش پ یرو متن
 یو فرمانروا کشد یم ریپادشاه، به تصو کیو او را به عنوان  شماَرد یبرم

 انِ ی. در متن مزبور، بابلکند یم یشکست خورده را ستمگر معرف دِ یبابل، نبونع
ما  ی( براانیخدا یداکردند که کورش را او )خ حیمعتقد به َمردوک، تصر

گفتن از اهورا مزدا، از مردوک صحبت  سخن یبه جا زیاست. کورش ن فرستاده
 . است دهیبازگرداندن صلح و نظم به بابل برگز یاو مرا برا نکهیو ا کند یم
... 
مورد  دین کاهنان[ آمده که کورش به عنوان حاکم جدمتن استوانه ]از زبا در

استقبال مردم بابل قرار گرفت و با آرامش وارد شهر شد و از مردوک خواسته 
 دهد. شان یاریمحافظت کرده،  ه،یو پسرش کمبوج یکه از و شود یم
... 

در شهر لندن  ایتانیدر موزه بر BM 90920کورش که اکنون با شمارٔه  استوانه
از گِل ُرس)گِل پخته( ساخته شده، و همانطور که گفتم به  شود یم ینگهدار
 1۰طول و  متریسانت 22٫۵)زبان مردم بابل( است و  یاَکّد یخیخط م
 عرض دارد.  متریسانت
)شاه  Nabonidus( دی)نَبونَئدینبونع  پس از شکست الد،یاز م شیپ ۵3۸ سال

 لیدل را به دینبونع و شامل دو بخش است؛ بخش نخست   بابل( نگاشته شده
از زبان کاهنان  نی. )اکند یسرزنش م ان،یبابل یبه مردوک، خدا یاحترام یب

آن(،  فاتحفتح بابل )از زبان  یکورش و چگونگ یاست(. بخش دوم، معرف
 کورش است از خودش.  یدهایوتمج فیدرواقع، تعر

... 



 همنشین بهار                                            متفاوت است ادیبا توّهماِت ما، از ُبن یخیکورِش تار  

۸ 
 

هرمزد » میت ( توسطیالدیم 1۸۷۹مزبور در اواخر قرن نوزده )سال  نوشته گِل
 کی)معبد مردوک( در جنوب تپٔه َعمران و نزد لهیاَِسگ شگاهیایدر ن« رسام
هرمزد  کانیاز نزد یکیشد. البته زمان کشف استوانه  دایپ مایمجیج یروستا

 حضور داشت. یو یبه جا« داوود توما»رسام به نام 
... 
 از آن یسطر بود. بخش 3۵ یشکل، حاو یا استوانه نیقطعه سفال آن

شد و  دایکنده شده بود که بعدها پ یخاک، از بدنٔه اصل ری( ز۴۵تا  3۶)سطور 
. دیگرد ییبرگر شناسا چاردیر-توسط پاول ل،یِیدانشگاه  یدر مجموعه بابل

 ستسطر است که البته سه سطر نخ ۴۵ یحاو بهیمتن کت یتمام نیبنابرا
 کی یعنیقص است. هم نا بهیکت یرفته و انتها نیطور کامل از ب به باً یآن تقر

 نوشته مزبور همچنان مفقود است.  تکه از گِل
... 
سبک زبان،  ام،یپ لیآن را چند باستانشناس ترجمه کرده و به تحل یاَکّد خط

 یها آن با نوشته یخیخط م یها اند. نشانه اشارات، و لحن خطاب پرداخته
 نوشتند یم ها را نامه شتر،یمطابقت دارد که با آن ب یدوره نوبابل یخیخط م

استاندارد  یبابل از یا و نسخه Versionورژن  کی یتا استوانه. از نظر زبان
 است.

... 
سنن استوانه  ،یفرهنگ ،یخیکورش به لحاظ تار بهیذکر است که کت انیشا
 اقیو سبک و س یاز نظر زبان نیکه در آن است، همچن یمیو مفاه یسینو

. شود یمربوط م انیپارس خیه تارب یاست. ول ینیالنهر نیب ینوشتن و... اثر
 یبرا اظلح نیمنطقه در بردارد و از ا نیاز کورش در ا یچرا؟ چون اطالعات

 مهم است.  رانیا خیخوانش تار
... 
و بنا بر رسم آن روزگار مثل موارد   بوده «نهیدف» کیدر واقع  ،یاستوانه گِل نیا

)معبد  Esagila لهیَسگاِ  شگاهیایدر ن شد، یو...دفن م وارهاید یمشابه که پا
اند متن  گفته ی( در شهر بابل قرار گرفته بود. برخیبزرگ بابل یمردوک، خدا

نوشته شده و  دیحاکم جد یبرا لهیاَِسگ شگاهیاین ونیاستوانه توسط روحان
 است. خود کورش ننوشته

ها و  جمله یاز خود شباهت دارد و برخ تر میآن به متون قد اقیو س سبک
هم  یمتون پادشاه یها نوشته گریاست که ما در د یا شهیکلآن،  راتیتعب
 . مینیب یم

از  شیپ نینماند که مضمون و جوهر منشور کورش، برخالف قوان ناگفته
از آنکه  شیو...( ب یده فرمان موس ای ،ی، قانون حمورابقانون اورناموخودش )
 باشد به عدالت و مدارا اشاره دارد. فریدر مورد ک

و درواقع  کند یم هیمجازات تک یرو ش،یها بهیکه در کت وشیبرخالف دار او
مدارا توجه  یاست از آنچه در استوانه کورش ثبت شده، به نوع یانحراف

 .دهد یم

http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=529
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و دروغ، در مورد استوانه کورش یآورد در َمن سخنان
 ،یخیتار عیو وقا Cyrus Cylinderما با  ییکهنه و نو از ناآشنا نیمرتجع

به  یمعتبر متن استوانه از زبان اَکّد یها . در ترجمهکنند یسوءاستفاده م
نسخ » رینظ یموارد نادرست ،یسیو انگل یآلمان ،یفارس یها زبان
، وجود ندارد. در آن «و انتقاد از حاکم انیب یآزاد» ،«نایاد یآزاد» ،«یدار برده
به نام  ییها بلکه کورش از بت ست،ینوشته، نه تنها نام اهورامزدا ن گِل
اشاره به پرستش آنها  ینموده و حت شیستا« نبو»و « بعل»و « مردوک»

 .دندیبوس یاو را م یمردم در هنگام آوردن باج و خراج، پا نکهیاست و ا کرده
 «شانیمجموعه کارکردها»به  مینخواه یخیتار یها تیدر مورد شخص اگر

است.  هم جدا از جنگ و کشتار نبوده یعملکرد پادشاه هخامنش م،یتوجه کن
تا چه رسد به کورش  ستیبرتر از سؤال ن زی. خدا نستیاو برتر از سؤال ن

. درانَ برگذ یمبریاش را از پ بخوانَدش، و رتبه حیمقدس، مس خیاگر تار یحت
و  یچندفرهنگ یآن عصر و مرکز یشهر باستان نیو ثروتمندتر نیبابل، بزرگتر

 امدیاز اقوام گوناگون از چهار گوشه جهان بود. در پ یبا ساکنان ینیچند آئ
و  یدیماد و ل زی( و نرودان انی)م نیالنهر نیتّمدن کهنسال ب ها، یافروز جنگ

 نماند. یباق یا رهخاطها جز  شان خوانده شد و از آن بابل فاتحه
 

 
  
 ،«دینَبونَئ خشماریتار»و  «دینَبونَئ یگل ۂاستوان» یعنی ،یدو سند بابل یۂپا بر

Nabonidus Chronicleد ماد بو ی( که فرمانروااگی، کورش از پدر زنش )آست
 .رسد یحساب او را م یرحمیو با ب گذرد یهم نم

 (.ستینه، بر من معلوم ن ایواقعاً پدر زن کورش بوده  یو نکهیالبته ا)

... 
را در  دینبونع انیاز ورود به بابل، مقاومت سپاه شیکورش پ شود یم گفته
و  ی( با قدرت نظامیبغداد کنون کی)کنار دجله و نزد Opis «سیاوپ»شهر 
که  ست یهیبد شود، یو شهر غارت م شکند یدرهم م نیخون یهایریدرگ

 ش. البته کوردیگشا یم نیمهاجم یخود را به رو یخورده، درها بابل شکست
 یدر صورت نهایهمه ا یول دارد یدست از سر معابد برم انیبرخالف آشور

 است که راه او بسته نشود و سد راهش نشوند.  بوده
... 
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کورش و ورود او به شهر بابل را شروع  یاهآغاز شاهنش کهیکسان هستند
کرده،  یابیارز تیبشر خیدر تار یو نقطه عطف رانیا خیدر تار نینو یعصر
و کانون اتصال  یرودان، به عنوان مرکز اصل انیبا فتح بابل، م ندیگو یم

 آنانجا گرفت. از نگاه  یدیشد و در مجموعه جد کپارچهیکهن،  یها تمدن
و  یزندگ یبه دوران سقوط بابل نشان از روند عاد مربوط یها بهیچون کت
شمار  بر تصرف بابل در آرامش به یدییتا نیهاست، پس، ا و فروش دیادامه خر

که کورش در آن با  سیاز قتل عام مردم اوپ ی. در نقطه مقابل برخرود یم
. در ستین یکه از نظر من واقع زنند یدم م د،یجنگ یبابل انیسپاه

شده، )با توجه به  هیته یبابل نگاران عیهم که توسط وقا دیئنبون دادنامهیرو
راجع به قتل عام مردم  یزی( چافتهیآنکه هم عصر با کورش بزرگ نگارش 

که تا  ردیگ یشکل م رانیدر ا یامپراتور نی. با فتح بابل بزرگترستین سیاوپ
 ج،یاما برخالف تصور را است،حدود دو قرن بعد )تا حمالت اسکندر( در قدرت 

دوره  کینه آغاز  ن،یمشرق زم خیکورش و فتح بابل در تار دنیبه سلطنت رس
 از آن شروع شده بود. شیاست که از سالها پ یروند جهیبلکه نت د،یجد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه آنطور که دوست  میکورش را آنگونه که هست بشناس منشور

 باشد میدار
کورش بدون نبرد )بدون  انیاست سپاه آمده یبابل یدادنگاریرو کیدر  ◄

در مورد  یگریسند)قبض( د ن،یجنگ و جدال( به بابل وارد شدند. اما در کنار ا
موجود است. آشورشناس  -در غرب شهر بابل- لیدروازٔه انل یها یخراب میترم

دروازه به  نیکورش از ا انیباور است که سپاه نیبر ا «ینیتول» یفرانسو
آن را هم تصرف کردند. فتح بابل به  یبابل هجوم آوردند و سپس بخش شرق

 است.  امکان نداشته انیبدون مقاومت بابل Pierre Briant «انیبر ریپ»نظر 
و  زدانیو ا ها نیآئ یو برابر تیبه مشروع یا در منشور کورش، اشاره ◄

و  «دنینترس» لیبه دل دینَبونَئ یمتن حت نی. در امینیب ینم ها شگاهیاین
 . شود ی(، سرزنش مانیخدا یمردوک)خدا دنینپرست
و از  رفته،یپذ ها نیها و آئ همه انسان یکورش برا ایکه گو ،یاز حق آزاد ◄
صحبت  ادیز ران،یبزرگ ا یگوناگون در امپراطور یها ملّت یستیز هم
را که  یمعابد )شاه بابل( بنا کرد، همهٔ  دیاما کورش هر آنچه نَبونَع شود، یم

و از همه جا  داخترا دور ان دیبرکند. نگاره نبونع شهیاو ساخته بود، از ر
 یها بود، به شعله دآوردهیبرد و هرآنچه پد نینامش را از ب یحاو یها نوشته

 آتش سپرد.
 یناراض دیدر متن استوانه )منشور کورش( اشاره شده، مردم بابل از نَبونَع ◄

معاش و رنج و آزار  یکه درد و اندوه و سخت دانستند یم یبودند و او را شاه
]مردوک[ خواستند  انیخدا یاز خدا انیمردم خود آورده بود و بابل یو مرگ برا
نکه سراسر جهان را یو او هم پس از ا ابدیآنان ب یخوب برا یکه شاه

و از او  افتیو عدالت بود  یتوأم با راست اش یگشت، کورش را که پادشاه
 تا شاه بابل شود. اما... کرد تیحما
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بزرگ بر گوماته مغ و  وشیدار یروزیکه شرح پ ستونیب بهیبه کت یاما وقت ◄
از بابل و شاه آن صحبت  گریجور د م،ینگر یاست، م انیاغی دنیبندکش
شاه بابل،  تیمحبوبّ  لیاست. آنجا به دو نفر اشاره دارد که به دل شده

شاه  با یشاوندید و مردم بخاطر خواو جا زدن شاوندیخودشان را به دروغ خو
سرکوب  وشیتوسط دار ها امیق نیا ی( جانب آنان را گرفتند و هر دودی)نَبونَع

 دیانتساب خودشان به نَبونَع یچطور ممکن است دو نفر با ادّعا»شدند. 
کسب  یمردم تیمنفور باشد( محبوب دیکه بنا بر منشور کورش با ی)شاه

 «کنند؟ یم
)احتماالً سردار « گبارو» تر نیپسر کورش، و پس هی، کمبوجپس از فتح بابل ◄

وجود ندارد، تنها  یشاه بابل گرید وش،یکورش( آنجا را اداره کرد. در زمان دار
شده، که به  ادی( Belshazzar)بلَشَزر  دیفرزند نَبونَع امیاز ق ستونیب بهٔ یدر کت

 بهیکت واقعه در متن نیا. شرح شود یبه شدت سرکوب م وشیدست دار
 است. آمده ستونیب
بردگان  یآزاد»با اشاره به کتاب عزرا )تورات( صحبت از  یهنوز هم کسان ◄

(، عزرا ۶۵ هیآ -همانجا )در فصل دوم  کهیدر حال کنند، یم« به دست کورش
بازگشتند، همراه با  هودای نینفر به سرزم ۴23۶۰که جمعاً  کند یگزارش م
آوازخوان]نوازنده[ زن و مرد هم بود.  2۰۰ها آن انیکه در م زیغالم و کن ۷33۷

 بازگشتند[ می]همه به اورشل
 صرف( رانیاست و نه مزدبگ زی)صحبت از غالم و کن

 ֵמאֹות ִשִשים.-ַאְרַבע ִרבֹוא, ַאלְַפיִם ְשֹלש--ַהָקָהל, כְֶאָחד-כָל

ְשֹלש ֵמאֹות ְשֹלִשים וְִשְבָעה; וְלֶָהם ְמשְֹרִרים ִשְבַעת ֲאלִָפים, --ַעְבֵדיֶהם וְַאְמהֵֹתיֶהם, ֵאלֶה ִמלְַבד

 ּוְמשְֹררֹות, ָמאָתיִם.

 
 تیممنوعّ  ایداّل بر لغو  یواقعش در متن استوانه کورش سخن ◄
کورش که  ییرّد فرمانروا ایدر قبول  یکلمه( و آزاد قیدق ی)به معنیدار برده
 د. وجود ندار کنند، یخود نقل م یها در نوشته یبرخ
( گرید یقوم ای)انیهودیبه  یا برخالف تصور، در منشور کورش اشاره ◄

خوردٔه بابل شروع  پادشاه شکست د،یاز نَبونَع ییاست. با بدگو نشده
و با شرح تبار کورش و  پردازد یم ان،یبابل یمردوک، خدا شیبه ستا شود، یم

زبان  زتن امعتبر م یها ها و ترجمه خوانش نی. آخرابدی یعظمت او ادامه م
همه در دسترس هستند … و یو آلمان یسیانگل ،یفارس یها به زبان یاَکّد
 .دیها رجوع کرد و د به آن توان یو م
« بابل و سومر و اَکّد»مغلوب  یها نیکورش که خود را شاِه سرزم ◄
 یاسیاز مراکز س یکی« )اَنشان»را به  اش یو خاستگاِه تباِر شاه خواند یم

اشاره هم  یپارس، و خاندان هخامنش نیبه سرزم رسانَد، ی( مالمیدولت ع
 یگواه رگکورش بز یرانیبر تبار ا ،یبه روشن ستونیب بهٔ ی. البته کتکند ینم
نه آنطور که دوست  می. منشور کورش را آنگونه که هست بشناسدهد یم
 باشد.  میدار
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ُمدرن است و اگر در منشور کورش  دهیپد کیحق،  نیو تدو یخودآگاه ◄
دارد،  ییها ییحقوق بشر مدرن خوانا یکه با ادّعاها مینیب یم ینکات
حق را به  ایحقوق بشر داشته،  یکه کورش، تئور ستین نیا اش یمعن

. است دانسته  ی، تمام و کمال م« حق بودن»در برابر «  حق داشتن»مفهوم 
 نیاباره وجود داشت و نه اساساً  نیدر ا یا  یگذشته، نه خودآگاه وراندر د

 شده بود. نیمطلب تدو
 نیدر کشور چ ایکه گو یرواقعیگزاره غ نیرا هم اضافه کنم. ا یگرینکته د ◄

 دایاستخوان اسب پ لیدو فس یکورش بر رو یگل ۀاز متن استوان ییسطرها
 نکلیف نگیرویاست و ا یبودن آن قطع یبحث ندارد چرا که جعل یشده، جا
 است. سؤال برده ریهم آن را ز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ماست  هنیم خیاز تار یبخش کورش

است  یخیدولت تار نینخست ،یدولت هخامنش گذار انیکورش بزرگ؛ بن ◄

بلکه  ،ی نیالنهر نیب یها شهیاند ینه صرفاً بازساز اش شهیاند رساختیکه ز
 بود. لیو اص ،یرانیا
پراکنده در  یها نیسرزم شتریکورش ب ،یهخامنش یامپراتور شیدایبا پ ◄

 نیآورد. گسترٔه سرزم شیپوشش و گردانِش خو ری( زنیاز چ ریرا )غ ایآس
 انیمصر ان،ی)آشور نیشیپ یها یاز ده برابر از امپراتور شیتحت کنترل او ب

و  نندهیفرخودشان آ انیرانیکه ا میباستان و...( بزرگتر بود. فراموش نکن
 بودند. انیهخامنش یکشوردار سال ستیانجامندٔه دو

که چگونه بدون جنگ و  دیآ یم شیپ یمنطق یناسازگار کی»البته  ◄
 یها نیسرزم ،یتوانستند در مدت نه چندان طوالن ارانشیکورش و  ،یزیخونر

درآوَرند و  شیپوشش و گردانش خو ریرا ز یروزگار باستان Civilizedمتمدن 
 تبرابر کرده و به آن وسعت شگفاز ده  شیرا ب شیتحت کنترل خو نیسرزم

دارد که  اریتأمل بس یجا یدر گستره کشوردار یجهش نیچن« برسانند؟
 است. آن کندوکاو نشده یچندان رو

عظمت و قدرت بدون جنگ و  نیبزرگ آن دوران بود و ا یامپراتور ران،یا ◄

در متن  ستیبا یموضوع نم نیاست که ا یهی. بدآمد یدست نم به یزیخونر
 نه کورش منعکس شود.استوا
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که  دهد ینشان م هیدی؛ پادشاه لCroesusنوع برخورد کورش با کرزوس  ◄

 شود یاست. گفته م نبوده یاسلوب کار و ،یو روادار یخردمند شهیهم
 یشکست خورد، و یدیکرزوس پادشاه ل الد،یاز م شیپ ۵۴۶در سال  یوقت

واقعه را هرودوت و  نیآتش انداختند و ا یها را به دستور کورش در شعله
 انیخدا ایآ ندیبب خواست یکورش م دیگو یاند. )هردوت م گزارش کرده گرانید

و مرگ کرزوس چندان  ینه(. واقعش زندگ ای ندیآ  یبه کمک او م یآسمان
( نینش اُلمپ انی)از خدا Ἀπόλλωνاز طرف آپولون  یو نکهیااما  ستیروشن ن

کرزوس را  هتوب یپادشاه هخامنش ایاو شتافتند،  یاریربوده شد و ارواح به 
آتش نگذاشت او بسوزد، داستان است.  یها کردن شعله و با خاموش رفتیپذ

 در آتش سوخت(. ایسرانجام کشته شد ) ،یخیکرزوس تار
 هیدیکشور ل یکورش بسو»آمده:  د،یهم سلطنت نبونئسال ن یاسناد بابل در
مورخ «. او را بگرفت یها ییتاخت، پادشاه )کرزوس( را بکشت و دارا شیپ

و...هم  J. Cargill «لیج. کارگ»  نی، همچنEusebius «وسیاوزه ب» یروم
 .«کرد رانیرا و ایدیل یکوروش، کرزوس را کشت و امپراطور»اند  گفته

 افسانه است. رفت،یمشاور خردمند پذ کیبه عنوان کورش او را  نکهیا
Stephanie West, "Croesus' Second Reprieve and Other Tales of the Persian Court", Classical 

Quarterly (n.s.) 53(2003): 416–437, esp. pp. 419–424. 

 
 به دوران شتریب میکه امروز دربارٔه کورش دار یقینه چندان دق ریتصو ◄
 یکه از او برا گردد یدوهزار و پانصد ساله بازم یها و جشن یپهلو
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نگاه تا به امروز با  نیاستفاده شد و ا رانیباستان در ا خیکردن تار برجسته
 است. همراه بوده یاریبس یها طیافراط و تفر

از  لیدل که در دوره قاجار به یوحدت مل جادیا یرضاشاه بزرگ برا ◄
دچار خدشه شده بود، به  رانیا نیاز سرزم یاریبس یها رفتن بخش دست
کارآمدن محمدرضاشاه  یآورد. با رو یاز اسالم رو شیگذشته پ یینما بزرگ
 اوجدوهزار و پانصد ساله به  یها کرد و در جشن دایتوجه ادامه پ نیا یپهلو
گاه نادرست، تمام گذشته  غاتیمخالفان حکومت با تبل گرید یاز سو د،یرس
و پس از انقالب،  شیباستان پ رانی. متأسفانه نگاه به ابردند یمسؤال  ریرا ز
 است.  بوده یاسیس
توسط کورش، قابل  Urدوباره ساختن معبد ماه در شهر اور  م،یاز حق نگذر ◄

دهانه دو رود  کینزد انرودان،یدر جنوب م یباستان یتأمل است. اور شهر
همراه هستم که  نکوبیزر نینظر دکتر غالمحس نیدجله و فرات بود و من با ا

از نظر  هیکنا دیمعبد ماه در اور صادر کرد، با ریتعم یکه کورش برا یدستور»
 «باشد... یو اعتقادات مردم انیهمه اد گاهیشمردن جا کسانی یبلند او برا

 (131قبل اسالم، ص  رانیمردم ا خیتار نکوب،یزر نیغالمحس)

مادها و چه  انیه در مکورش، چ یهم هست که در سرتاسر حکمران نیا ◄

است. گفته  گزارش نشده یها، شورش و اختالف درون مرز ساتراپ گرید
 نِ یشکست خورده، حقِ نگهداشِت زبان و د یِ کشورها ،یدر زمان و شود یم
 خود را داشتند. نیشیپ
و برخالف « است یرانیا ی یخیو تمدن تار یکورش نماِد نهاِد پادشاه» ◄

 تیاز مدن یجزئ ت،یاز اسطوره تا واقع یپادشاه»و مغرضان،  خردان ینظر ب
با  وندیماست و به لحاظ پ هنیم خیاز تار یکورش بخش«. ماست ی یباستان

 ریز ستبداددر برابر ا ژهیاست. بو یضرور یپرداختن به امثال و رانیگذشته ا
 .نیپرده د
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 شنهادیبه پ نوشتند یرا م کایآمر یقانون اساس یوقت شود یگفته م ◄

تسامح »که مورد مطالعه قرار گرفت، ییها از ُمدل یکیتوماس جفرسون 
 بود.  «یکورش
مختلف احترام  انی. او به اد«میاموزیاز کورش ب م،یزیاویبه کورش ن» ◄
احترام  میپسند یکه نم ینظر و نگاه مخالف یما هم برا ای. آگذاشت یم

 م؟یقائل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام کورش چندان برجسته نبود شیقرن پ کی تا
. در گذرد یقرن م 2۵از  شیزمان نگارش منشور کورش بزرگ تا به امروز ب از
 کی کنند، یم یزندگ نیسرزم نیست که مردم در اسال ا ۷۰۰۰که  یحال

نام کورش چندان  شیقرن پ کیتا  رانی: چرا در ادیآ یم شیسؤال مّهم پ
 میکچرا ح م؟یخور یکمتر برم یبه نام و ،یرانیبرجسته نبود و در منابع ا

 یرونیب حانیدر مختصر، ابور یبرخالف ابوالفرج بن عبر ،یابوالقاسم فردوس
الرسل و الملوک، ابن  خیدر تار یالذهب، طبر در مروج یمسعود ،هیدر آثارالباق

در  یسمعان امبران،یپادشاهان و پ خیدر تار یدر الکامل، حمزه اصفهان ریاث
مورخ قرن  یو ابن بلخ ،یبادسورآ ریدر تفس یشابورین قیاالنساب، ابوبکر عت
را دارند، ]چ ینامه، که الاقل به نام کورش اشاره کوچک ششم در فارس
 است؟ نکرده ادیّحد هم از او  نیدر هم ی[ حتّ یشاهنامه فردوس

اَکّد(  یخاندان پادشاه ادگذاریو سارگن )بن پالیو آشور بان یاز حموراب نکهیا
 یما نام اتیو ادب خی، در تار باستان کمتر گفته شده رودان انیدر آثار مکتوب م
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 ای امده،یآنها نو پادشاهان  «رفتیج»و « شهر سوخته» یاز آثار باستان
. که ستیپاسخ سؤال ن ـندارد  یادیهم سخن ز انیشاهنامه در مورد اشکان

نام کورش چندان برجسته نبود و در منابع  شیقرن پ کیتا  رانیچرا در ا
 م؟یخور یکمتر برم یبه نام و ،یرانیا
... 
)مجموعه  الدیاز م شیآثار مربوط به هزارٔه سوم پ رود لیو هل رفتیشهر ج کیاستان کرمان، نزد در

 است. شده  ( کشفیشناخت باستان یها افتهیو  یباستان یها محوطه
و  ستانیزاهدان در استان س-جاده زابل هٔ یجنوب شهر محمدآباد مرکز شهرستان هامون و در حاش در

 است.  واقع شده« شهر سوخته» یشهر باستان  دولت یایبلوچستان، بقا

  

 
  
مختصر  خیتار»کتاب  ،یفروغ یمحمدعل ادی کارآمدن رضاشاه؛ زنده یرو لیاوا
سوم و چهارم نوشت. فصل اول آن پادشاهان  یها کالس یرا برا «رانیا
و تا آغاز  کند یشروع م ومرثیک یاست که از پادشاه یانیو ک یشدادیپ
سلسله  ان،یاز ورود به اشکان شی. پدهد یادامه م انیلسله اشکانس
چون شاهنامه  ایاست. آ و مشخصاً کورش را از قلم انداخته یمنشهخا

 یاشکان ،یانیک ،یشدادیپ یها را فقط شامل دوره رانیا خیهم تار یفردوس
 .دانم ینم داند؟ یم یو ساسان
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... 
و  یاشکان ،یانیک ،یشدادیپ یاه را فقط شامل دوره رانیا خیتار شاهنامه
 است. نسروده تیب 1۸از  شیهم ب انی. بماند که از اشکانداند یم یساسان

 ام دهیخسروان د ی نه در نامه ام دهیجز از نام نشن شانیکز
 .است نامگ یخسروان، احتماالً خودا ی از نامه منظور

هنامه از شا یاریبس اتیمعتقد است اب« ظفرنامه»مؤلف  یمستوف حمدهللا
 است. حذف شده یفردوس

 ... 
 رانیمربوط به ا یها افسانه یکه منبع و مرجع اصل یفردوس شاهنامه

اوستا و...،  خرده داد،یوند سپرد،یو سناها،یباستان است به کنار، چرا در 
 انه،یم یرانیمتون ا گریو د ،یُسغد ،یمانو ،یساسان یمتون پهلو نیهمچن
 خیارت ،ینیجو یجهانگشا ،یهقیب خیتار در شود؟ ینم دهیاز کورش د ینام
( از یذکر چی)هیذکر چیهم ه ،یمعنو یو در مثنو خ،یمجمع التوار ،یعقوبی

 .ستیکورش ن اتینام و ح
در نامه به امپراتور  ،یاردوان سوم پادشاه اشکان -1نکته را اضافه کنم.  چند

 هیرون ماد شتریب ،یو مانو یمتون سغد -2. داند یروم، خود را وارث کورش م
پادشاهان اشاره دارد.  خیاست و کمتر به تار یحماس یها داستان ای ینید
دارد،  انیهخامنشاز  شیدر دوران پ شهیگوناگون اوستا هم ر یها بخش -3

 بود. امدهین ایکه هنوز کورش به دن
... 
که در شاهنامه به کار  یزبان پارس میو بگوئ میخودمان را قانع کن میتوان یم

رو نام پادشاهان  نیو باستان دارد و از هم انهیم یها با زبان ییها وترفته تفا
نام کورش  یتوقّع داشت که فردوس دینبا یزبان یها یکرده و با دگرگون رییتغ

وجود دارند که  یکسان ،یسدر شاهنامه فردو میبگوئ میتوان یرا ببرد. م
ها هم با  مربوط به آن یها تیها با کورش، روا عالوه بر شباهت نام آن

 میبگوئ میتوان یدارد. م یهمخوان یمربوط به پادشاه هخامنش یها تیروا
مثل کورش است. زمان  خسرو،یو منش ک تیو شخص دونیفر گاهیجا
 خسرویبا نام ک شدارد و خالصه کور ینسب یهم با کورش هماهنگ خسرویک

 است. هم آمده دونیاو در قالب فر یها تیشده و روا ریتصو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ستین خسرویک کورش،
 یکی یهخامنش یبا سلسلٔه واقع دیرا نبا یانیک یداستان مهین سلسلهٔ 

نقل  شانیا یحکمران وهٔ یو ش انیانیک یها گرفت. آنچه در شاهنامه از جنگ
عهد  یها تیو شخص عیبه وقا یشباهت نیکمتر ،یحوادث زمان زیشده و ن

 ندارد. یامنشهخ
چند  یها در داستان ژه،یشخص و کیمربوط به  یها تیشاهنامه گاه روا در

مربوط به چند شخص در  یها تیروا ایاست و  گرفته یشخص گوناگون جا
هم، به صورت  رانیاز پادشاهان ا یاری. نام بسشود یم دهیفرد د کیقالب 
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 یساز سکوت فردو که شود ینم لیدل نیاّما ا ، امدهیدر شاهنامه ن میمستق
چون  میریبگ یکی خسرو،یو او را با ک میکن یبه رأ ریدر مورد کورش، تفس

و  خسرویموله به شباهت افسانِه زاِد ک ان یو مار شمنیریهرتسفلد و گ
زاده بودند،  و کورش( شبان خسرویهردو )ک مییبگو ایاند.  کورش اشاره کرده

(، قصد اگیو آست ابیسآنها )افرا  یمادر یایپدرشان چوپان بود و بعد از تولد، ن
و کورش بعدها  خسرویکنند، اما نتوانستند و ک ستیداشتند هر دو را سر به ن

بود که  ینور یتجل لیدل به نیاند و ا ها را کشته گران بازگشته، آن یبا سپاه
زمان در  یختگیبه اسطوره و آم یدر هر دو نهاد. اشراِف نسب یزدیفّره ا

 . ستیکورش ن خسرو،یک دهد یمها، نشان  اسطوره
کهن فراموش شده و  یها تیکردار شخص شود یکه باعث م یاز عوامل یکی

 کترینزد ۀخاطر ریکردار اشخاص دوران بعد به آنان نسبت داده شود، تاث
در  ینیگزیجا نی( بر اذهان مردم است و بازتاب اخسروی)کورش نسبت به ک

هم  رهستند که د ها تیروا نیمان ادر طول ز گر،یها. به عبارت د نگارش متن
 .ها تینه شخص شوند، یم
  

 
  

و مهاجم  گرد ابانیب یدر نبرد با سکاها الد،یاز م شیپ ۵2۹حدود  کورش
دارد. از تخت کناره  ینییآ یحالت خسرو،یمرگ ک وهٔ یاست، اما ش  باخته جان

 دیو در سرما و برف ناپد رود، یبه کوه م شیاین یبرا ارانشیگرفته و همراه با 
 دهد یکه نشان م میخور یبرم خسرویاز ک یاتیبه حکا ها شتیَ . در شود یم

پرفراز و  خیاز تار یخاص و دوران مشخص یآنچه بر او گذشته، حال و هوا
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ن دارد. آخر چگونه ممکن است زمان را در خود نها نیسرزم نیا بینش
 خسرویک تیشخص توان ینم م؟یبدان انیرا مربوط به پس از هخامنش ها شتی
را با  شود یم آوردبر یاز نوسنگ شیمربوط به عصر پ شیکه کردارها یانیک

پنداشت. اسناد  یکی سته،یز یکه پس از عصر آهن م یکورش هخامنش
اند.  ذکر کرده خسرویک ییفرمانروا یساله را برا ۶۰ یا دوره شیکماب یهمگ

سال ذکر  ۹کورش  ییفرمانروا یها اما در جدول ملوک اهل کلده، سال
پسرش  ینیدر بابل تا جانش یو یتاجگذار یها سال یعنیاست  شده
 .هیکمبوج

(، همان یریو تور و سلم اساط رجی)پدر ا دونیفر ای خسرو،یک مییبگو نکهیا
، ص 1االمم والملوک، ج  خیدر تار یر. طبستین شیب یکورش است، توهم

 یشرق نیکورش( با ساکن«)ارش به یک» یها که از جنگ ی. هنگام3۶۶
 یعنی. کند یم ادیبه کورش  خسرویاز کمک ک کند یصحبت م یرانینژاد ا ترک
 .ستیکورش ن خسرو،یک

شاهان ماد و  ی(، برای)کیشرق رانیلقب پادشاهان ا ها، بهیکه در کت بماند
)= شاه(  «یَ شْ یَ خشا». لقب آنان همه جا خورد یبچشم نم ،یهخامنش
 است.

  

 
  

اشاره نموده که  هیدر آثارالباق یرونیب حانیاند ابور فرموده یارجمند استاد
. در ستین نگونهیبود. ا نیه است! کاش چندر شاهنام خسرویکورش همان ک

. دیقبل و بعد آن را هم د دیدرج شده که با یجدول هیباب چهارم آثارالباق
بودن  و ناهماهنگ اعتباربودن یجدول، به ب نیا ۀاز ارائ شیپ یرونیب حانیابور

را که  گرانیاز نظرات د ییها کرده و نمونه حیتصر ران،یا خیها با تار نقل قول
 «.است خسرویکورش که ک»، مثالً  قبول ندارد نقل کردهخودش 
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 .کند ی. نقل و نقد مستین یرونینظر خود ب ن،یا
خود را نوشته، نه آنکه نقل قول کند. فرض  حیتوض حانیابور گفت یم یدوست
زمان در  یختگیبه اسطوره و آم یاشراِف نسب -باشد اما  نیچن میکن

 حانیاگر ابور ی. حتستیش نکور خسرو،یک دهد یها، نشان م اسطوره
 (.دیبگو
و األخبار، المنقوله من کتب أهل المغرب، ملوُک  ریَ ُذکَِر فى کتب السِّ  و»

الى  افول،ی - قالیکما  -عندهم  سّمى  یُ و هو  دون،یالفرس و بابـَِل ِمن لدن افر
و  هم،یلدن دارا آِخِر ملوکِهم. فوجدناها تختلف فى عدد الملوک، و فى أسام

ُملکِهم، و فى اخبارهم و احوالِهم... و اذا أعرضنا عن ذکر ذلک أصالً،  ریمقاد
عنه، و نحن نوِدُعها جدوالً  هیبَخـَسنا الکتاَب َحظّـَّه، و شغلنا قلَب الناظر ف

 ...»لُ یتختلط اآلراُء و االَقاو الیمفرداً، کـَ 
 12۴صفحه  ،یرونیالب حانیابور ه،یاآلثارالباق

 ی:ترجمه فارس
 رانیو اخبار که از روى کتب اهل مغرب نقل شده ملوک ا ریَ هاى سِ  کتاب در»

اند تا  نام دارد شروع کرده افولیکه نزد آنان  دونیاند و از فر و بابِل را نام برده
عدد  ثیاز ح میدان یاست. ولى با آنچه ما م رانیپادشاه ا نیدارا که آخر
 - شانیدر احوال ا - گرید ارو مدت پادشاهى و اخب شانیهاى ا ملوک و نام

اواّلً  میبراى خوانندگان نقل نکن نجایاختالف دارد... و اگر ما اقوال مذکور را در ا
دلهاى  اً،ی(، ثانمیا )کم گذاشتهمیا متاع خود را به سنگ تمام نفروخته

اقوال را در جدولى جداگانه قرار  نیو ما ا م،یا خوانندگان را سرگردان کرده
  «بهم مخلوط نشود... لیو اقاو آراء نکهتا آ میده یم

 1۵2ترجمه اکبر داناسرشت، صفحه  ،یرونیب حانیابور ه،یآثارالباق
... 
و  یحمدهللا مستوف «دهیگز خیتار»ذکر است که اشاره به کورش در  انیشا
 یمسعود فیتوص نیهمچن ،یابوالفتوح راز« الَجنان... الجِنان و روح روض»در 
 ندارد. ییخوانا «یخیکورش تار» ـ با« و االشراف هیالتنب»در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 است یگوناگون یها قتیحق یدارا تیواقع
با اشاره به  2۸چاپ آلمان در شماره  «گلیاشپ»نامه  ؛ هفته2۰۰۸ سال

شولتس  اسی، به قلم مات«صلح یقالب یفرمانروا»با عنوان  یا کورش، مقاله
Matthias Schulz ندارند( منتشر  یشناس رانیبا ا ینسبت شانی)که البته ا

 ینمود که به کشورها یمستبد معرف یآن کورش را پادشاه ینمود و ط
 .داد یشکنجه م یا انهیو مخالفان خود را به طرز وحش کرد یمختلف حمله م

درباره حقوق  یمطلب چیشولت ادّعا نمود که در منشور کورش ه اسیمات
ها و  خود به نقل قول یاثبات ادّعاها یشته نشده و در تالش برابشر نو

( و یاز دکتر کالوس گاالس )باستان شناس سرشناس آلمان ییها لیتحل
 رانیا خی)پژوهشگر و استاد تار Josef Wiesehöfer زهوفریو وزفیپروفسور 

)باستان شناس و  Hanspeter Schaudig گیشاود تری( و دکتر هانس پاستانب
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 ریدب داریزدن به د ( استناد کرد. سپس، با گوشهنیمشرق زم خیهشگر تارپژو
)که بعداً  1۹۷1در سال  یکل وقت سازمان ملل اوتانت با خانم اشرف پهلو

منشور  قتیحق افتنیدر  یانگار خواهم داد(، سازمان ملل را به سهل حیتوض
 کورش متّهم کرد.

... 
و  یباستان یشناس از زبان ،انهیباستان خاورم خیشد مطالعات تار گفته

رو، دو آشورشناس معتبر بر آن  نیاست و از هم ریناپذ یجدائ یآشورشناس
 مقاله صّحه گذاشتند.

لوح خط  نینوشته بود: ]استوانه کورش[ ا هوفر زهیو وزفیآن مقاله؛  در
بار کورش  نیکه نخست نیو ا ستی( نغی)تبل« پروپاگاند» کیاز  شیب ،یخیم
 پوچ است. یق بشر را طرح کرده، سخنحقو یها شهیاند

The notion that Cyrus introduced concepts of human rights is 
nonsense. 

 نیدر ]کورش[ ا»را هم افزوده بود که:  گیشاود ترینظر هانس پ گل،یاشپ
او  ردستانی. زندیب یو احترام نم یبرابر شاهنگیمبارز پ ،یباستان یفرمانروا

سال شرق را به جنگ  یبه س کیرا ببوسند. کورش نزد شیپاها ستیبا یم
 یدستور و بهساخت.  ریخود اس یاتی]!؟[ نفر را در بند مال ونهایلیو م دیکش
. محکومان به مرگ را تا سر در خاک دندیبر یو گوش نافرمانان را م ینیب
 .رساند یم انیکار را به پا دیو خورش کردند یم

The ruler was responsible for a 30-year war that consumed the 
Orient and forced millions to pay heavy taxes. Anyone who refused 
stood to have his nose and ears cut off. Those sentenced to death 
were buried up to their heads in sand, left to be finished off by the 
sun. 

 .[دارد یبرم دیر آخر، تردبه نظر من چند سط]

... 
، پروفسور «کوهرت هیلیام»خانم پروفسور  گل،یمقاله اشپ سندهیبر نو عالوه

 لفردیو
 «لهیو تهیکو ید» ،«شفریپروفسور ژوزف و»، «روت»لمبرت، پروفسور  یج
سؤال برده و به  ریدر مورد کورش را ز ها ییبزرگنما ی( بنوعزیآنها ن…)و

 گلیهمه آنچه اشپ میبگو خواهم ینگرستند. نم یانتقاد دیبا د یمنشور و
مدافع کّل آن  یاست. کمتر کس تیواقعّ  نیکورش منتشر نمود ع ۀدربار

 نگونهیا لیدل میاز خودمان بپرس دیمقاله بود، به آن اعتراض هم شد، اّما با
را به توطئه استعمارگران نسبت  زیهمه چ میتوان ینم ست؟یواکنشها چ

 .میده
و  یدر فهم درست منابع مکتوب باستان دیترد»و « منابعکمبود » گرچه
اّما مقاله  دهد، یکورش را شکل م یمتناقض از زندگ اتیروا «ها بهیکت

 نوشته او اشاره داشت. گِل یبه ترجمه جعل گلیاشپ
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مانند هر  ها، ییو کشورگشا ها یکورش از لشگرکش زهیاست که انگ یهیبد

و  دنیرکشیو به ز گرید ینهایبر سرزم شدن رهیدر آن عصر، چ یگریامپراطور د
در مورد امثال  دیجنگ یکورش فاتح بود و م نکهیخراجگزارکردن آنها بود. ا

 یاً به معنلزوم ییصادق است. جنگجو زیو ناپلئون و نادرشاه ن نکلنیآبراهام ل
 .ستی)شولتز(، فرض کرده ن گلیمقاله اشپ سندهیمستبد بودن که نو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منشور کورش یجعل ترجمه

)که در ورود حقوق بشر  ی، خانم اشرف پهلو13۴۰دهه  یانیپا یها سال در
امضا و  ید(، برگردان بداشتن یادینقش ز رانیا یعال یها مقام اتیبه ادب
( از منشور کورش را منتشر کردند و بر ی)به اصطالح ترجمه فارسیغلط

انجام شد و  یسیهم به زبان انگل یا ترجمه ،یآورد در اساس آن برگردان من
ها، نام اهورامزدا، اعالم  . از جمله افزودهدیگرد عیمختلف توز یدر کشورها

 است!  یحق پناهندگ ملل و یدستمزد عادالنه، حق خودمختار
 نیالد شجاع یآقا ،یرواقعیآن برگردان غ نیو تدو میدر تنظ شود یم گفته

است. مرحوم  زیبرانگ تأسف یباشد براست نیاند که اگر چن شفا نقش داشته
در مجمع  رانیا یندگینما ئتیه سی(، رئ1۹۷1)13۵۰در سال  ،یاشرف پهلو

 کیبا  همراهرا  بهیالح ترجمه کتاصط از به یا سازمان ملل بود و نمونه یعموم
نمونه  یرا ]از رو آن ایتانینوشته کورش[، که موزه بر نسخه از استوانه ]گِل
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داد.  لیوقت سازمان ملل متحد تحو رکلی[ ساخته بود، به اوتانت دبیاصل
 ومهیرا در گ« فرمان کورش» هیانیب کیالبته سازمان ملل همان سال، در 

حقوق بشر  یۀاعالم نیخست[ آن را نرانی]حکومت ا رانیا»گذاشت و افزود: 
 از هر دو ادعا فاصله گرفت.  یعنی«  نموده یتلق
... 
در  کردن یزندگان  یو درشتناک ها یفرزند کوهستان و سخت»کورش  نکهیا
برگردان  تابند، یو خاطره کورش را برنم ادی نیمرتجع ای، «شبانان بود انیم
جمالت آغاز  نیفوق با ا ی. ترجمه جعلکند یمن هیمنشور او را توج یرواقعیغ
جهات  یو بابل و کشورها رانیمزدا تاج سلطنت ا یاریکه به  نکیا: »شد یم

که زنده هستم و مزدا  یکه تا روز کنم یام اعالم م اربعه را به سرگذاشته
که من پادشاه  یو رسوم ملتهائ نیو آئ نید دهد یسلطنت را به من م قیتوف

من  ردستانیرم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زآنها هستم محت
را مورد  گرید یملتها ای تمکه پادشاه آنها هس یو رسوم ملتهائ نیو آئ نید

نام مزدا(  نی! جمالت فوق )همچن«ندینما نیبه آنها توه ایقرار بدهند  ریتحق
معتبر )ازجمله  یها از ترجمه کی چیو در ه ستیاصالً در منشور کورش ن

و شاهرخ  یارفع دیعبدالمج ا،یرنیپ رالدولهیحسن مش ا،یتانیرجمه موزه برت
 رزمجو...( وجود ندارد. 
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. فرودستان را دیبدار یباشد. زنان را گرام شیخو نییهر کس به آ دیبگذار
تنها در مقام  ی. آدمدیخود سخن بگو لهٔ یبه تکلم قب یو هر کس دیابیدر
 ییمن است، رها یآرزو رهای. گسستن زنجدیبه منزلت خواهد رس شیخو

را  دیمن است. شکوه شب و حرمت خورش یبردگان و عزت بزرگان آرزو
رازدار  تانیو روزها یبه شاد تانیها . پس تا هست، شبمیدار یم یگرام
 یمن است، او که آدم تیوص نیواژه، ا نیرمان من است. اف نیباد. ا ییرها

از خواب خوش رانده خواهد شد. تا هست،  زیبراند، خود ن شیخو یرا از مأوا
 نیگفته و چن نیپنداشته، چن نی. من چندیباش یو تندرست ییهوادار دانا
روزتر از  هینباشد س شیکه همدل مردمان خو ییام. فرمانروا خواسته

جهان  نیبه جباران ا د،یین خواهد شد. پس از قول من بگوسرنگو شهیهم
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تان  به گور نخواهند برد. هشدار یا پالس پاره یحت شیکه از ظلمت خو دییبگو
 نخواهداهورا خوشبو  یهرگز از هوا دیایب یاو که به کشتن آزاد دهم، یم

 یشانیعاقبت او که بر پر یشد، بخشوده نخواهد شد، بزرگ نخواهد شد. ب
که  یاریفردا او که بر درماندگان حکومت کند. شهر یان حکومت کند، بمردم

که دل به  ست یگورکن گمنام رسد ینداند شب مردمانش چگونه به صبح م
گذشت. ما ظالمان  میخواه منانیاهر نگاهیاست. ما از کم بسته ییدفن دانا

 را یکرد آزاد میخواه شیرا ستا یشکست. ما زندگ میرا در هم خواه نیزم
شکست.  میرا در هم خواه نیکرد ما ظالمان زم میخواه شیو عدالت را ستا

و  نیکه زنده هستم د یمن از امروز که تاج سلطنت را بر سر نهادم تا روز
را که پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد. من  ییو رسوم ملتها نییآ

ت که آزاد اس ینخواهم کرد و هر ملت لیتحم یملت چیسلطنت خود را بر ه
نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند  ایمرا به سلطنت خود قبول کند 

بر آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. نخواهم  ییفرمانروا یمن برا
و زنان را به  مردانظلم کند. نخواهم گذاشت که  یگریبه د یگذاشت کس

و ستمگر را  را برانداختم یدار بفروشند. من رسم برده زیعنوان برده و کن
که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال  یمجازات خواهم کرد. تا روز

آن و  یبدون پرداخت بها گرید قیبه طر ایرا به زور  یگریمنقول د ای رمنقولیغ
 یگرید ،یکه شخص ذاشتصاحب مال تصرف کنند و نخواهم گ تیجلب رضا
. من امروز اعالم ردیرا به کار بگ یکِشد و بدون پرداخت مزد، و یگاریرا به ب

دارد بپرستد و در هر  لیرا که م ینیآزاد است که هر د یکه هر کس کنم یم
را غصب  یدر آنجا حق کس نکهیدارد سکونت کند مشروط بر ا لینقطه که م

 یو مال خود را به هر نحو ردیرو بگ شیدارد پ لیرا که م یو هر شغل دیننما
 گرانیلطمه به حقوق د کهنیاست به مصرف برساند مشروط بر ا لیکه ما
کرده  شاوندانشیاز خو یکیکه  یریبه مناسبت تقص دیرا نبا کس چینزند. ه

نخواهم  کنم یمزدا هستم و سلطنت م یاریکه به  یمجازات کرد. من تا روز
 ریبفروشند و حکام و ز زیعنوان غالم و کن هگذاشت که مردان و زنان را ب

و  دیخود مانع خر تیمت و مأموردستان من مکلف هستند که در حوزه حکو
از  یبه کل دیبا یبشوند و رسم بردگ زیفروش زنان و مردان بعنوان غالم و کن

که نسبت به  یتعهدات یجهان برافتد. از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرا
ام موفق  بابل و ملت چهار جانب جهان بر عهده گرفته و رانیا یها ملت

 گرداند.
... 

بردگان در  ه،یاست. در زمان او و کمبوج نگفته یدار برده هیعل یا کلمه کورش
 یها سیساختن پرد ی)در اوروک( برا«نایا»( و پاریدر ش«)ابابارا»معابد 
 فشار بودند. ریز یسلطنت

بدست آمده در پارسه، کارگران، حقوق  یها نوشته نگر که با توجه به گل نی)ا
 ،ی، زنان حت«کخ یمار دیاه»و به قول  کردند یم افتیدر یو جنس ینقد
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باشد، از  ریبر فرض که اثبات پذ گرفتند، یم ایبا حقوق و مزا یحاملگ یمرخص
 موضوع فوق جدا است(.

... 
مخارج پادشاه  نیتأم یمجبور شدند برا انیبابل د،یاز غلبه کورش بر نبونئ پس

کار  یااز بردگان را هم بر یبپردازند، بلکه انبوه ادیو حکومت، نه تنها خراج ز
 اعزام کنند. انیهخامنش یو امالک سلطنت ها نیزم یبر رو

 Slavery in Babylonia: From Nabopolassar to Alexander the Great, p. 
58  

 تیمانده بود و اصل مشروع یآن دوران، کاست بردگان در بابل برجا در
وا حلوا حل یرا کسان یترجمه جعل نیتکان نخورده بود. متاسفانه ا یدار برده
و ولتر  یو روشنگر زندیست یکه به اصطالح با جهل و دروغ و خرافه م کنند یم

 !افتد ی...از زبانشان نمویو منتسک
 

 
  
 . ستیمطلقا در منشور کورش ن یمطالب نیچن

 یحت یغرا دکلمه کرد اما چه سود وقت یانشا نوشت و با صدا توان یم البته
 !شود؟ ینم افتیاز آن در منشور کورش   کلمه کی

 ــــــــــــــــ
 !ستیاز آن ک یخال یها باش و ببار و نپرس کاسه باران
،  صورت نگرفته انیاز منشور کورش، فقط توسط حکومت یقالب یها ترجمه
و جان بولتون، به نقل  یانیمورد عالقه جول التیتشک ی«مایس»را  رینمونه ز

 است. و منشورش پخش کرده ریاز کورش کب
... 

 کرانت یبه قدرت ب ایاست و دلم غرق در آرزوهاست  یخال میدستها اخداوند
 کن. یخال یافتنیدست ن یدلم را از آرزوها ایرا توانا گردان  میدستها
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دارند را هرگز  یجا گرانیدر قلب د بایز یپاک و فطرت یکه با افکار آنان
ل انجامش بدنبا ییتوانا دی. کارتان را آغاز کنستین یاز فراموش یهراس

کرد به  تیحما شیکه از منافع برادر خود مانند منافع خو ی. هر برادردیآ یم
است. افراد  را نکشته یهرگز کس یاست. سخت کوش کار خود سامان داده

متفاوت انجام  یا بلکه کارها را به گونه دهند یمتفاوت انجام نم یموفق کارها
از  شیپ یول نفر مشورت کن کیبا  یبده یاز آنکه پاسخ شی. پدهند یم

خواهم  ها یو عدالتم من زندگ نیقی اوریبا چند نفر. من  یریبگ میآنکه تصم
خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت  اریبس یها یساخت، من خوش

 من است. یاو شادمان یشادمان رایخواهم کرد، ز نیزم
و  اموختمین گریآواز د یاهورا و عدالت هستم که جز آزاد دهیبرگز آور امیپ من

 یاریبه  رای. زدینخواهم آموخت. پس شادمان باش یگریآواز د ،یجز آزاد
 نیدرهم شکسته شدگان سرزم کیخسته خواهم آمد. من شر دگانیستمد

 زبانیمردم را رقم خواهم زد. من آمادٔه عدالت و م یشما هستم و آزاد
اند.  خورگان در پناه من اند، شکست خاموشان و خستگان در پناه من ام، یآزاد

مردمان  یآزاد یاند و ما برا من نیسرزم انیسلوک سربازان من سلوک پارس
 ضی. غستی. وحشت و شقاوت از ما نستیاز ما ن یرگیو ت ی. تباهمیا آمده

 یآورندگان آزاد ما. میهست ی. ما رسوالن امان و آسودگستیو غرامت از ما ن
کمربسته و من  دیفرا خواهد رس یآدم ییموسم رها. »میمردمان هست

 اریکه اخت شود یشروع م یباران و بشارت هستم. عمر شما از زمان
که  دهد یحرارت م یاهی. آفتاب به گدیریگ یرا در دست م شیسرنوشت خو
از  یخال یها آورده باشد. باران باش و ببار و نپرس کاسه رونیسر از خاک ب

 . ستیآن ک
... 
 .ستیر کورش نو دروغ، مطلقا در منشو یساختگ یها گزاره نیچن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ترجمه متن )استوانه کورش( خچهیتار
 «نچزیپ لوسیتئوف» ا،یتانینوشته مزبور و انتقال آن به موزٔه بر از کشف گِل پس

Theophilus Pinches  از آن را  یبردار نسخه نینخست یالدیم 1۸۸۰در سال
( گزارش 1۹–1نوشته )سطر  که گفت بخش نخست گِل انجام داد. او بود

. همان است خود کورش  انیبه بعد( ب 2۰و بخش دوم )سطر  ،یکاهنان بابل
متن استوانٔه  بار نیاول یبرا Henry Rawlinson «نسونیراول یهنر»سال 

 ییایانجمن سلطنت آس هٔ یترجمه کرد و در نشر یسیکورش را به زبان انگل
 زین Eberhard Schrader« ابرهارد شرادر»ل بعد، منتشر نمود. ده سا

فرانتس » ،یالدیستم میسدٔه ب لیاستوانه را انجام داد. در اوا نیاز ا یا ترجمه
و ترجمٔه آن را  یسینو حرف Franz Heinrich Weißbach «سباخیوا شینریها

چاپ  به یشاهان هخامنش یها نوشته گریهمراه د به ،یالدیم 1۹11در سال 
 Leo «میلئو اوپنها»همچون  یگریکسان د زین ی. پس از ودیرسان

Oppenheim ،«لرزیآ لهلمیو» Wilhelm Eilers  گیشاود پترهانش»و» 
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Hanspeter Schaudig  پاول » 1۹۷۵. سال دندیازیبه برگردان استوانه دست
 لیدل آن را خواند. تا آن زمان به 3۶، سطر Paul-Richard Berger« برگر چاردیر

ها از استوانٔه کورش را  ترجمه نیمتن خوانده نشده بود. آخر ،یدگید بیآس
انجام  Irving L. Finkel «نکلیف نگیرویا»و  Michalowski «یکالووسکیم»

 اند.  داده
 ام(. گذاشته سیرا در پانو نکلیف نگیروی)ترجمه ا

... 
انجام  ایرنیپ رالدولهیاز استوانه کورش را حسن مش یترجمه فارس نینخست

 که نیآمده، با ا« باستان رانیا»ترجمه که در جلد دوم کتاب  نیا»است.  ادهد
 ،یارفع دی، روان است. برگردان عبدالمج«استفاده شده یقاجار یها از واژه

نوشته  محمدجواد مشکور و شاهرخ رزمجو، و...هم در دست است. به گِل
ژوزوف  ،یامچباد نیحس ،یآباد اثیغ یاز جمله رضا مراد ز،ین گرانیمزبور د

شهرام  ،یصدر االشراف ایض ،یتراب دهیپارسا دانشمند، ها ان،یهوسپ کیمل
 اند. و... توجه داشته یرجب زیپرو ن،یآر
 

 
  
ها و  عکس نیهمچن ،ایتانیدو قطعه ناشناخته در مجموعه موزه بر یبررس با

لوح در بابل، و  نیهرمزد رسام )کاشف استوانه( درباره ا یشخص یها نامه
که موفق به خواندن  یکس نی)نخست نسونیرال یهنر یشخص یها نامه زین
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 اریدراختاز متن استوانه کورش  یتر قیشد( ـ اکنون، ترجمه دق ستونیب بهیکت
 یاده از دو قطعه مزبور، تا حدود. به گفته دکتر شاهرخ رزمجو، با استفمیدار
 است. شکسته شده، ُپر شده یسطرها یبرخ یخال یجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منشور کورش  مضمون

مضمون آن  مینیمعتبر، بب یها  متن استوانه از خوانش یاز برگردان فارس شیپ
است  یخست از زبان کاهناناشاره شد، بخش ن شتری. همانطور که پستیچ

به  یاحترام یب لیدل )شاه بابل( به دیکه کورش را َعلَم کردند و در آن نبونع
 .شود یمردوک، سرزنش م

... 
 یها نیسرزم ن،یآسمانها و زم ی پادشاه همه ان،یخدا یخدا مردوک

نظر دارد.  ریاش، جهان را ز گسترده ییو با دانا کند یم ریدشمنانش را تسخ
 / Urاور  یبابل گمارده شد برا نیسرزم یبه سرور هیفروما دینبونع هک یزمان
Uru یساختگ یها ُبت گر،ید ی( و جاهاانرودانیدر جنوب م یباستان ی)شهر 

 -دست ُبرد و ترس از مردوک  ها نییکرد و در آ ییسرا اوهیفرستاد و هر روز 
ردن نذورات را به ب د،یگرفت[. نبونع چیداد. ]او را به ه انیرا پا انیخدا یخدا

ناروا دست برد.  ییها به گونه ها نییدر آ نیها برانداخت. او همچن پرستشگاه
 شیو پرستش مردوک را از دل خو ندمقدس براک یغم و اندوه را در شهرها

 نیا امدیکشاند. ]در پ یکرد و مردمان را به نابود یبه بابل بد دیُشست. نبونع
 یشد و دلش به رحم آمد و برا نیخشمگ انیبابل یِ  اوضاع[، مردوک از ِشکوه

دادگر جستجو کرد و او کورش، شاه  یسومر و آکّد، شاه نیمردم سرزم
[ بود. مردوک همه المیدولت ع یاسیاز مراکز س یکی] Anšanشهر انشان 

مردم را به کورش سپرد  ی ماد را در برابر او به کرنش درآورد و عامه انیسپاه
 یرا فرمان داد تا به سو ی. سپس وستینگر یبه شاد کشین یو به کارها

در کنارش گام برداشت )پشت  یبابل برود و خود، همچون دوست و همراه
رودخانه  کیگستردِه کورش که شمارشان همچون آب  انیاو را گرفت(. سپاه

در جنگ افزارها در کنارش روان بودند. مردوک که  دهینبود، پوش یشمردن
و  دیرهان یو دشوار یهمه را از سخت بخشد یم یبه مردگان زندگ اش یاری

که ترس را کنار گذاشته و مردوک را به حساب  یسرکش، شاه دینبونع
بود، به کورش سپرد. پس از آن، سومر و اَکّد و همه بزرگان و  اوردهین

 یبوسه زدند و از پادشاه شیفرمانداران در برابر کورش کرنش کردند و بر پاها
 او شادمان گشتند.

 ـــــــــــــــ
فتح بابل از زبان فاتح آن  یکورش و چگونگ یدوم استوانه مزبور، معرف بخش
 است.
 ... 
شاه بابل، شاه سومر و  رومند،یکورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه ن منم

شاه بزرگ، شاه شهر انشان.  ه،یجهان. پسر کمبوج ی اَُکد، شاه چهار گوشه
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دارد و  را مردوک دوست  شیکه پادشاهجاودانه، آن  یا یپادشاه ی از تخمه
بابل  هب یاو را خواهان است. من با آشت یپادشاه شیدل خو یاز بهر شاد

را مردوک، سرور  نیبرپا کردم. ا یجشن و شادمان ،یآمدم و در کاخ شاه
او بودم.  شیاین یو من هم در پ دیبزرگ، که بابل را دوست دارد به من بخش

. من نگذاشتم داشتند یم ش درون بابل گام برام با آرام گسترده انیسپاه
بابل و معابد  تینام یباشد. در پ نیآفر سومر و اَکّد هراس ی در همه یکس

کردم و  شانیدادم و از بندها رها نیرا تسک شانیها یمقدسش بودم. خستگ
 یارزان کوین یشادمان گشت و به من برکت کمیمردوک، سرور بزرگ، از رفتار ن

باج  کنند، یم یآمورو که در چادرها زندگ نیاهان سرزمش ی داشت. همه
 رسان هیزدند. بگذار آنان سهم سهبو میرا به بابل آوردند و بر پاها شان نیسنگ

را در صلح قرار  ها نیسرزم ی باشند تا روزگاران دراز. من همه مانیها شگاهیاین
به شکل  شده بود رانیو شانیها محراب ربازیدادم. معابد مقدس را که از د

به بابل آورده بود،  دیسومر و اَکّد را که نبونع نیسرزم انینخست درآوردم. خدا
 بر گرداندم. شان یسرور بزرگ، به سالمت به محل اصل ردوک،به فرمان م
 نهد ی[ سرور بزرگ مردوک را ارج مدیاست که ]برخالف نبونع یشاه کورش،

 .دارد یم و ترس )و حرمت[ او را نگه
... 
شهر بابل را ذکر نموده و  یتدافع یوارهاید یکورش فرمان بازساز سر، آخر
( ی)شاه آشور پالیاز آشور بان یا بهیکت ،یکه او در طول کار بازساز دیگو یم

 .کند یرا مالحظه م
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که بر  یشاپور اول ساسان بهیکت ایپال،  ینوشته آشور بان با گِل سهیمقا در

تأمل  یبس ستهیکعبه زرتشت در نقش رستم است، استوانه کورش شا
 است. 

پادشاه آشور، منشور خود را در  ب،یاز کورش، ِسناخر شیسال پ ستیدو
)از مردم بابل(  چکسیبزرگ و کوچک، ه»اعالم کرد:  نگونهیحمله و فتح بابل ا

 «شهر را با اجسادشان پوشاندم. یدانهاینگذاشتم. من م یرا باق
گفت:  نیچن المیپادشاه آشور در حمله به بابل و ا پالیاز او آشوربان پس
مقدس آنان  یمن کشتزارها انیسپاه… کردم کسانیرا با خاک  المیمعابد ا»

 .«دندیرا به آتش کش
... 
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نقش رستم[  کعبه زرتشت در واری]بر د یشاپور اول ساسان بهیکت در
روم درگرفت. ما آنان  صریق نیما و والر نیبزرگ ب یدر حران نبرد»است:  آمده
را در  هیو کاپادوک هیکیلیو ک هیسور ی...شهرهامیکرد ریرا اس صریو ق میرا بزد

 ...«میو غارت کرد رانیو م،یآتش سوزاند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متن استوانه کورش یفارس ترجمه
به  یبابل یرا از متن اصل« متن استوانه کورش»بخش، برگردان  نیا در

 . سمینو یکه توسط دکتر شاهرخ رزمجو، انجام شده، م یفارس
استوانه است، واژگان داخل  یها یدهنده شکستگ نشان ها نیچ نقطه

اخل اند، مطالب د شده یبازساز یو اندک  دهید  بیآس یکروشه در متن اصل
 اصطالحات داخل متن است. یبرخ حیتوض زیپرانتز ن

 ن،یها و زم ( ]آن هنگام که...................مردو[ک، پادشاه همٔه آسمان1
دشمنانش )؟( را لگدکوب  یها نیسرزم شیَ که........،... که با.... یکس
 کند یم
 یگسترده،...کس ییدانا ( ]........................................................[ با2

 نظر دارد، ریجهان را ز یها که گوشه
( ].....................................................................[.......... فرزند ارشد 3

 گمارده شد نشیسرزم یبه سرور یا هی]او[ )=بِلَشَزر(، فروما
او  ┌اما┐........................................(...]..........................................۴

 بر آنان قرارداد، یسا[ختگ ؟یی]فرمانروا
سا]خت  لیاز اَِسگ یساختگ یا ( نمونه۵

مقدس  یها گاهیجا گری)شهر( اور و د یو[.......................................برا
 ]فرستاد؟[

ها( نبود.  ه/پرستشگاانیآنان )خدا ستهٔ یکه شا ییها نیی( آ۶
 ییسرا اوهیناپاک[......................گستاخانه ]....[ هر روز  یی]هایشکشیپ
 زیو ]اها[نت آم کرد یم
دست برد  ها نییروزانه را بازداشت. او در ]آ یها یشکشی( )او( پ۷

به ترس از مردوک  اش شهیها برقرار ]کرد[. در اند و[.............درون پرستشگاه
 داد. انیپا -انیشاه خدا-
روا  ی( هر روز به شهرش )=شهر مردوک( بد۸
.................................................همٔه مردما ]نش را....[ داشت یم

 کشاند. یبه نابود یرها نشدن یوغی)=مردمان مردوک( را با 
شد،  نیخشمگ اریبس شانی)=مردوک(، از ِشکِؤه ا انیخدا لِ ی( اِنل۹

 ستندیز یها م که درون آن یانی...............قلمرو آنان. خداو.........
 را رها کردند، شانیها محراب

( به شواَنَّه یبابل ریغ انی( )آنان را( )=خدادیاو )=نبونئ نکهیاز ا نی( خشمگ1۰
[ به رحم انیخدا لِ یانل ه،ی)=بابِل( وارد کرده بود. ]دِل[ مردوِک بلند ]پا

 گشته بود رانیمقدسشان و یها گاهیکه جا ییها تگاهسیآمد....)او( بر همٔه ز
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سومر و اََکد که همچون کالبد مردگان شده بودند،  نی( و مردم سرزم11
 یرا جست و بررس ها نیکرد )و( بر آنان رحم آورد. او همٔه سرزم شهیاند
 کرد،
دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او کورش، شاه  ی( شاه12

او بر  یاریبه دستانش گرفت، و او را به نام خواند، )و( شهر)شهر( اَنشان را 
 بلند اعالم کرد. یهمگان را به آوا

 یرا در برابر پاها یماد انی)و( همٔه سپاه یگوت نی( او )=مردوک( سرزم13
)=عامٔه مردم( را که  اهیاو )=کورش( به کرنش درآورد و همٔه مردمان سر س

 ده بود،)مردوک( به دستان او )=کورش( سپر
کرد. مردوک، سرور بزرگ، که پرورندٔه  یشبان یو راست ی( به دادگر1۴

 یبه شاد نشیاو )=کورش( و دل راست کین یمردمانش است، به کارها
 ستینگر
شهرش شهر مردوک، بابل، برود. او را  ی( )و( او را فرمان داد تا به سو1۵

همچون دوست و و،  رد،یگ شی)=بابل( را در پ ریت نیواداشت )تا( راه ت
 در کنارش گام برداشت. یهمراه

 یرودخانه شمردن کیاش که شمارشان همچون آب  گسترده انی( سپاه1۶
 افزارها در کنارش روان بودند. در جنگ دهینبود، پوش

( )مردوک( او را بدون جنگ و نبرد به درون شواَنَّه )=بابل( وارد کرد. او 1۷
را که از او  یشاه د،ی=مردوک( نبونئ. او )دیرهان یشهرش، بابل را از سخت

 در دستش )=دست کورش( نهاد. د،یهراس ینم
سومر و اََکد، بزرگان و  یها نیسرزم ی)=بابل(، تمام ریت نی( همٔه مردم ت1۸

او  یبوسه زدند، از پادشاه شیفرمانداران در برابرش کرنش کردند )و( بر پاها
 درخشان شد. شانیها شادمان گشتند )و( چهره

)و( آن که همه را  دیبخش یبه مردگان زندگ اش یاریکه با  یردوک( سرور)م
کردند و نامش را  شیستا یآنان او را به شاد د،یرهان یو دشوار یاز سخت
 ستودند.

… 
شاه  رومند،ی( منم کورش، شاه جهان، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه ن2۰

 بابل، شاه سومر و اَکّد، شاه چهار گوشٔه جهان.
شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نؤه کورش، شاه بزرگ،  ه،یمبوج( پسر ک21

 شاه بزرگ، شاه شهر انشان. ش،یپ شیشا]ه شهر[ انشان، از نسل چ
را دوست  شیی( بِل و نَبو فرمانرواانیکه )خدا ی( دودمان جاودانٔه پادشاه22

به  ی. آنگاه که با آشتکنند یم ادیشاد  یاو را با دل یدارند )و( پادشاه
 [ بابل آمدم،در]ون
برپا کردم.  یدر کاخ شاه ی)خود( را با جشن و شادمان یسرور گاهی( جا23

که بابل را دوست دارد، ]همچون  یمردوک، سرور بزرگ، قلب گشادٔه کس
 او بودم. شیاین ی[ )و( من هر روز ترسنده در پدیسرنو[شتم به من ]بخش



 همنشین بهار                                            متفاوت است ادیبا توّهماِت ما، از ُبن یخیکورِش تار  

3۴ 
 

. نگذاشتم داشتند یام با آرامش درون بابل گام برم گسترده انی( سپاه2۴
 باشد. نیدر همٔه ]سومر و[ اَکّد هراس آفر یکس
مردم  یمقدسش بودم. برا یها گاهیبابل و همٔه جا┌شهرِ ┐ تِ یامن یِ ( در پ2۵

بر آنان نهاده بود  یوغی[ انیبابل.....................؛ که بر خالف خوا]ست خدا
 نبود، شان ستهیکه شا

کردم.  شانی)و( از بندها)؟( رهادادم  نیرا تسک شانیها ی( خستگ2۶
 من[ شادمان گشت )و( کیمردوک، سرور بزرگ، از رفتار ]ن

]ام و به[  یپسر تن هیو کمبوج ترسد یکه از او م ی( به من کورش، شاه2۷
 انم،یهمٔه سپاه

در  م،یدر برابرش باش یداشت. بگذار ما با شاد یارزان کوین ی( برکت2۸
 اند، که بر تخت نشسته یشاهان همهٔ  ش،یآرامش. به ]فرمان[ واال

دوردست  یها نیآنان که در سرزم ن،ییپا یای( از هر گوشٔه )جهان(، از در2۹
 کنند، یم یاَمورّو که در چادرها زندگ نی)و( همٔه شاهان سرزم ند،یز یم

 همٔه آنان،
بوسه زدند. از  میرا به شواَنَّه )بابل( آوردند و بر پاها نشانی( باج سنگ3۰

 ّ  َه=بابل[ تا شهر آشور و شوش،]شواَن
 یها گاهیجا] ،یاِشنونَه، َزمبَن، شهر ِمتورنو، ِدر، تا مرز گوت نی( اَکّد، سرزم31

 شده بود، رانیو شانیها محراب ربازیدجله که از د یمقدس آن سو[
بازگرداندم و  شانیها گاهیها ساکن بودند، به جا را که درون آن یانی( خدا32

( را انیخودشان نهادم. همٔه مردماِن آنان )=آن خدا یابد گاهی)آنان را( در جا
 بازگرداندم و شانیها گرد آوردم و به سکونتگاه

خشم سرور  انیدر م – دیسومر و اَکّد را که نبونَئ نیسرزم انِ ی( خدا33
به شواَنَّه )=بابل( آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به  -انیخدا

 سالمت
. باشد تا سازد یشادشان م که دل یگاهیبازگرداندم، جا گاهشانی( به جا3۴
 بازگرداندم، شانیها شگاهیایکه به درون ن یانیخدا
خواستار  می( برایطوالن یدراز )=عمر ی( هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگار3۵

که  ندیبگو نیشوند و به مردوک، سرورم چن ادآوریرا  کمین یشوند )و( کارها
 پسرش هیو کمبوج ترسد یز تو مکه ا یکورش، شاه»
باشند، تا روزگاران  مانیها شگاهیایرساِن ن هی(..... بگذار آنان سهم3۶

من همٔه .« ندیبستا┌او را┐[ یِ دراز)؟(...؛ و باشد که مردمان بابل ]شاه

 را در صلح قراردادم. ها نیسرزم
 یکششیاز ]پ شتریده کبوتر، ب ،ی(....................]غا[ز، دو مرغاب3۷
 که....... یو کبوتر ی[ غاز و مرغابنِ یشیپ

 یاستوار کردن بارو ی(....]روزا[نه افزودم......................................در پ3۸
 بزرگ بابل برآمدم وارید ل،یاِنل -مگوریا وارید
ساخته بود،  نیشیکه شاه پ یاز آجر پخته، بر کنارٔه خندق یواری(.....د3۹
 بردم.[ انی]نبرده بود[... کار آن را ]من....به پا انیپا ساختش را به یول
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از من  شیپ یشاه چیدر بر نگرفته بود[، که ه رونی(...؛ که ]شهر را از ب۴۰
در[ شواَنَّه )=بابل( نساخته  نشیسرزم ۀشد ]گرفته یگاری)با( کارگراِن به ب

 بود.
 انیساختش را به پا[ و آجر پخته از نو بر پا کردم و ]ری(.... )آن را( ]با ق۴1

 رساندم[.
. من همٔه آن درها نیبزرگ از چوب سدر[ با روکش مفرغ یها (.... ]دروازه۴2

 [ کار گذاردم.یرا با آستانه]ها و قطعات مس
آن( نو[شته  یاز من، ])رو شیپ یشاه پال،یاز[ آشوربان یا بهی(.... ]... کت۴3

 [م.دیشده بود، ]درون آن د
 نندهٔ یو.....مردوک، سرور بزرگ، آفر( ]..............[ ا۴۴

 )؟(].................................................................[
 یا هی( ].................................................[... من..... همچون هد۴۵
 تا به جا[ودان. ات ی( خشنودیکردم[...........[)برا شکشی]پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یباستان یها استاد زبان نکلیف نگیرویا ترجمه

است.  ترجمه کرده یسیبه انگل یمنشور کورش را از زبان بابل نکلیف نگیرویا
 در مورد کورش وجود ندارد. ییادعا یها لتیکدام از فض چیه زین یدر ترجمه و

 

 
 

 و ناخواناست. ی]...[ محل شکستگ ها نیچ نقطه
 

New translation by Irving Finkel, Curator of Cuneiform Collections at 
the BritishMuseum 
Below is a copy of that new translation from the BritishMuseum; 
please note that the […] convention means broken or unreadable. 
[When …] … [… wor]ld quarters […] … a low person was put in 
charge of his country, but he set [a (…) counter]feit over them. He 
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ma[de] a counterfeit of Esagil [and …] … for Ur and the rest of the 
cult-cities. Rites inappropriate to them, [impure] fo[od- offerings …] 
[dis]respectful […] were daily gabbled, and, intolerably, he brought 
the daily offerings to a halt; he inter[fered with the rites and] 
instituted […] within the sanctuaries. In his mind, reverential fear of 
Marduk, king of the gods, ca[me to an e]nd. He did yet more evil to 
his city every day; … his [people…], he brought ruin on them all by a 
yoke without relief. Enlil-of-the-gods became extremely angry at their 
complaints, and […] their territory. The gods who lived within them 
left their shrines, angry that he had made them enter into Babylon 
(Shuanna). Ex[alted Marduk, Enlil-of-the-Go]ds, relented. He 
changed his mind about all the settlements whose sanctuaries were 
in ruins and the population of the land of Sumer and Akkad who had 
become like corpses, and took pity on them. He inspected and 
checked all the countries, seeking for the upright king of his choice. 
He took under his hand Cyrus, king of the city of Anshan, and called 
him by his name, proclaiming him aloud for the kingship over all of 
everything. He made the land of the Qutu and all the Medean troops 
prostrate themselves at his feet, while he looked out in justice and 
righteousness for the black-headed people whom he had put under 
his care. Marduk, the great lord, who nurtures his people, saw with 
pleasure his fine deeds and true heart and ordered that he should go 
to his city, Babylon. He had him take the road to Tintir, and, like a 
friend and companion, he walked at his side. His vast troops whose 
number, like the water in a river, could not be counted, marched 
fully-armed at his side. He had him enter without fighting or battle 
right into Shuanna; he saved his city Babylon from hardship. He 
handed over to him Nabonidus, the king who did not fear him. All the 
people of Tintir, of all Sumer and Akkad, nobles and governors, 
bowed down before him and kissed his feet, rejoicing over his 
kingship and their faces shone. The lord through whose trust all were 
rescued from death and who saved them all from distress and 
hardship, they blessed him sweetly and praised his name. 
I am Cyrus, king of the universe, the great king, the powerful king, 
king of Babylon, king of Sumer and Akkad, king of the four quarters 
of the world, son of Cambyses, the great king,, king of the city of 
Anshan, grandson of Cyrus, the great king, ki[ng of the ci]ty of 
Anshan, descendant of Teispes, the great king, king of Anshan, the 
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perpetual seed of kingship, whose reign Bel and Nabu love, and with 
whose kingship, to their joy, they concern themselves. 
When I went as harbinger of peace i[nt]o Babylon I founded my 
sovereign residence within the royal palace amid celebration and 
rejoicing. Marduk, the great lord, bestowed on me as my destiny the 
great magnanimity of one who loves Babylon, and I every day sought 
him out in awe. My vast troops marched peaceably in Babylon, and 
the whole of [Sumer] and Akkad had nothing to fear. I sought the 
welfare of the city of Babylon and all its sanctuaries. As for the 
population of Babylon […, w]ho as if without div[ine intention] had 
endured a yoke not decreed for them, I soothed their weariness, I 
freed them from their bonds(?). Marduk, the great lord, rejoiced at 
[my good] deeds, and he pronounced a sweet blessing over me, 
Cyrus, the king who fears him, and over Cambyses, the son [my] 
issue, [and over] my all my troops, that we might proceed further at 
his exalted [command]. All kings who sit on thrones, from every 
quarter, from the Upper Sea to the Lower Sea, those who inhabit 
[remote distric]ts (and) the kings of the land of Amurru who live in 
tents, all of them, brought their weighty tribute into Shuanna, and 
kissed my feet. From [Shuanna] I sent back to their places to the city 
of Ashur and Susa, Akkad, the land of Eshnunna, the city of Zamban, 
the city of Meturnu, Der, as far as the border of the land of Qutu – 
the sanctuaries across the river Tigris – whose shrines had earlier 
become dilapidated, the gods who lived therein, and made 
permanent sanctuaries for them. I collected together all of their 
people and returned them to their settlements, and the gods of the 
land of Sumer and Akkad which Nabonidus – to the fury of the lord of 
the gods – had brought into Shuanna, at the command of Marduk, 
the great lord, I returned them unharmed to their cells, in the 
sanctuaries that make them happy. May all the gods that I returned 
to their sanctuaries, every day before Marduk and Nabu, ask for a 
long life for me, and mention my good deeds, and say to Marduk, my 
lord, this: “Cyrus, the king who fears you, and Cambyses his son, 
may their … […] […….].” The population of Babylon call blessings on 
my kingship, and I have enabled all the lands to live in peace. Every 
day I copiously supplied [… ge]ese, two ducks and ten pigeons more 
than the geese, ducks and pigeons […]. I sought out to strengthen 
the guard on the wall Imgur-Enlil, the great wall of Babylon, and […] 
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the quay of baked brick on the bank of the moat which an earlier 
king had bu[ilt but not com]pleted, [I …] its work. [… which did not 
surround the city] outside, which no earlier king had built, his troops, 
the levee from [his land, in/to] Shuanna. [… with bitume]n and 
baked brick I built anew, and [completed its wor]k. […] great [doors 
of cedarwood] with copper cladding. [I installed all] their doors, 
threshold sla[bs and door fittings with copper par]ts. […] I s[aw 
within it] an inscription of Ashurbanipal, a king who preceded me, 
[…] … […] … [… for] ever. 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_
object_details.aspx?objectId=327188&partId=1 

 

 
 
را دكتر  - یسیبه انگل یاز زبان بابل -از منشور کورش  نکلیف نگیرویا رجمهت

 است. برگردانده یشاهرخ رزمجو، به فارس
 

on_persiahttp://www.britishmuseum.org/PDF/cyrus_cylinder_translati
n_v2.pdf 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ستیدر متون کهن ن« کوروش»از ضبط  ینشان
 ستیبا یم م،یباش بندیپا «یسنّت خط و زبان فارس»به  میبخواه چنانچه
. چرا؟ چون خط؛ به عنوان میکوروش[ به کار ببر یرا ]به جا« کورش»ضبط 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=327188&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=327188&partId=1
http://www.britishmuseum.org/PDF/cyrus_cylinder_translation_persian_v2.pdf
http://www.britishmuseum.org/PDF/cyrus_cylinder_translation_persian_v2.pdf
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و از آنجا  استیپو یا دهیزبان به عنوان پد  دهنده نظم یبه نوع ستایا یا دهیپد
را ثبت و  یا و واژه منا دیبا یدرآوردِن زبان است، م که کارُبرد خط، به نگارش

 اند. ضبط کند که اهل زبان، به کار برده
استفاده شده و جز نقل « کورش»از   یو عرب یمتون فارس نیتر یمیقد در
ملوک االرض و  ی)سن یدر کتاب منسوب به و یحمزه اصفهان»از  یقول
. ستیدر متون کهن ن« کوروش»از ضبط  یکبار االمم(، نشان  خی= تار اءیاالنب

نام  ه،یرالباقدر آثا یرونیب حانیدر کتاب مختصر الُدول و ابور یابوالفرج بن عبر
بن  یاند. ابوالحسن عل نوشته« کوُرش»را  یهخامنش یپادشاه گذار انیبن

در  یو طبر« کوُرس»، «مروج الذهب و معادن الجوهر»در  یمسعود نیحس
اند.  نوشته «ُرش یکِ »کامل(  خیدر تار ریالُرسل و الملوک )و ابن اث خیتار
و  کند یالنصر اشاره م تاز قران، به ُبخ یا هیآ ریدر تفس« وهب بن منبه»
«. له کورش قالیمن ملوک فارس ….. ثم أخر به بختنصر: »دیگو یم
و »نقل کرده است:  یرانیشاعر ا کیرا به نقل از  یعرب یشعر ،«یعانسم»
 یبناه کورش البان نای// ورثناه عن المتقدم تیالمقدس المعمور ب تیب

 ...«یالمعال
... 
« کورش» زینامه دهخدا ن و در لغت  خلدون از ضبط کورش استفاده کرده ابن

را که « عبدالکالم آزاد موالنا»عنوان کتاب  ،یزیپار یاست. باستان ضبط شده
 یکیتاج اتیترجمه کرده و در ادب...« ر،یکورش کب»اشاره دارد،  نیبه ذوالقرن
کورش )و نه  ،«حمنبرات عبدالر»اثر  ریمثال در کتاب کورش کب یهم، برا

 است. کوروش( نوشته شده
معادل « کوروش»است و  Kuroš یِ معادل فارس« کورش»هم،  یدرآوانگار

Kuruš. 
 .میاما کوروس ندار ست،یکم ن« کورس»اسم  یفارس در
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  سیپانو
 یبه آلمان گلیاشپ مقاله

564395.html-https://www.spiegel.de/spiegel/a 
 

 یسیبه انگل گلیاشپ مقاله
propaganda-ancient-for-https://www.spiegel.de/.../falling 

 
با عنوان  ییاداشتهای… زاده و یکاوه فرخ و سام صفو انیآقا گل،یواکنش به مقاله اشپ در
منتشر « کورش بزرگ هیعل یبیجنگ صل»و « دربارٔه کورش بزرگ هیپا یب یها دگاهید»

 کردند.
 است: ریکاوه فرخ در آدرس ز یآقا اداشتی

http://koroshhakhamanesh.blogfa.com/post/39 
 

 …زاده و یسام صفو یآقا مقاله
zanehmagazine.com/Rozanehweb/cyrusthegreat.htmlhttp://www.ro 

 ــــــــــــــــ
 یو پادشاه هخامنش یصادق خلخال خیش
کاش و صد کاش در همان زمان شاه در معرض  یا دارد که یا جزوه ،یصادق خلخال خیش
 «تکاریو جنا نیکورش دروغ»که  یقیبه اصطالح رساله تحق نی. اگرفت یهمگان قرار م دید

 است. آلوده ریدارد، به دروغ و تزونام 
است که که  آمده یونانیمورخ  کیاز قول  ا،یرنیحسن پ فیباستان تأل رانیا خیکتاب تار در

 .…ردیگ شیپ یمجبور شد راهزن اجیُمردها، که از شدت احت لیبود از ا یکورش پسر چوپان
 بود:  نقل کرده نیعبارات را چن نیا یخلخال جناب

و  ردیگ شیپ یمجبور شد راه زن اجیکه از شدت احت« ُمر»بود اهل  یپسر جوان کورش»
 «لواط بدهد

 ی( راهزن3( پسر چوپان را پسر جوان نوشت. 2بََدل نمود. « مر»مردها را به اهل  لی( ا1
به  یامالء کلمه، به راه زن رییبا تغ دهد، یمعنا م «یراهدار»ها و  که هجوم بر کاروان

 داد. لواط دادن)؟(، جلوه یمعنا
 ،یرجانیس یدیو سع یزیپار یباستان مینامه، محمدابراه اوهی نیاز حلوا حلوا شدن ا بعد

او  یها یبند یبه خال ن،یدو نفر از عالمان د یکی یو حت… و نکوبیو زر یو شاگردان خانلر
 واکنش نشان دادند.

 ــــــــــــــــ
 ؟! جفرسون، از کورش الهام گرفته توماس

 .کند یدو نکته جلب نظر م م،یشو یم قیرش دقبه منشور کو یوقت
 است. زنان( نشده«)زن»به  یا در آن اشاره -کی
 اول شخص است. شتریخطابش ب -دو

The Code of Ur-نامه اورنامو  قانوندور مثل  یها چه درگذشته یحقوق بشر متون
Nammuحقوق بشر،  یجهان هیو چه بعدها، همچون اعالم ،یآ، قانون حموراب گوده بهی، کت
سوم  شتری( مخاطبش بیاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیژنِو، م ونیکنوانس

از کورش  شیسال پ 12۰۰که حدود  یرابشخص است. فرمان کورش، برخالف قانون حمو
 . کند ین صحبت ماز م شتریاست و به سوم شخص هم اشاره دارد، ب

 کردم...چنان کردم( نی...منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ)من چنمن
 ــــــــــــــــ

https://www.spiegel.de/spiegel/a-564395.html
https://www.spiegel.de/spiegel/a-564395.html
https://www.spiegel.de/.../falling-for-ancient-propaganda
https://www.spiegel.de/.../falling-for-ancient-propaganda
http://koroshhakhamanesh.blogfa.com/post/39
http://koroshhakhamanesh.blogfa.com/post/39
http://www.rozanehmagazine.com/Rozanehweb/cyrusthegreat.html
http://www.rozanehmagazine.com/Rozanehweb/cyrusthegreat.html
http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=529
http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=529
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 مک گرگور لین سخنان
لندن  ینگارخانه مل نیشیپ رانیدانشگاه گالسکو و از مد خیمک گرگور، استاد تار لین یآقا

 ریز یدئویآخر و -به بعد  2 قهیدر دق
https://www.youtube.com/watch?v=Pd7KmEgTBTM 

 : ندیفرما ی، م از کورش الهام گرفته یو ایکه گو کنند یبه توماس جفرسون اشاره م یوقت
 « برگرفته از منشور کورش است یبه نحو کایآمر یاساس قانون»
هنوز منشور  شد، ینوشته م کایآمر یقانون اساس کهیزمان دانند یم یخوب به شانیا

از آن اقتباس  گرانیبود تا توماس جفرسون و د امدهینکورش در دل خاک بود و به دست 
 کنند. 
هرمزد رسام کشف  یها یدر عمران بابل، با حفار 1۸۷۸کورش در سال  یا استوانه لوح

 است.  اریدو سند فاصله بس نیا نیشده و ب
 ـــــــــــــــــــــ

 کاگویدر ش دیتحت جمش الواح
 اریو کاخ خزانه، شمار بس دیجمش تخت یها در کاوش 131۶–1۷و  1312–13 یها سال

به  یاستحکامات شمال خاور یاز بارو شترشانیکشف شد که ب« نوشته گل» یادیز
… ( وینو )اکد یو زبان بابل ،یهم به زبان آرام یها، الواح نوشته گل انیدست آمدند. در م

 وجود داشت.
 یباستان یها متخصص زبان G. Cameronها توسط جرج کامرون  و خوانش لوحه پژوهش

ثبت  Persepolis Treasury Tablets دیجمش خزانه تخت یها انجام شد که در کتاب لوحه
حدود دو هزار لوحه  یکار را بر رو R. T. Hollockهالوک  چاردیاست. پس از آن ر شده

 یها داد و گزارش و ترجمان خود را در کتاب لوحه دامها دیجمش تخت یبدست آمده از بارو
منتشر  1۹۶۹در سال  Persepolis Fortification Tablets دیجمش تخت استحکامات
گوناگون به چاپ  اتیدر نشر نهیزم نیمقاله در ا نیچند زیپس از آن ن شانیساخت. ا
هم داد اما پس از  ار گریلوح د ۴۵۰۰خبر از خوانش  1۹۷۷هالوک در سال  چاردیرساند. ر

 یکیها شد که  نوشته گل نیبت از حراج او منتشر نشدند. بعدها صح لیدرگذشت او، تکم
دانشگاه  ینزد مؤسسه خاورشناس 131۴ُپر آب چشم. الواح مزبور از سال  ست یداستان

هم در  یارفع دیبه امانت مانده بود و دکتر عبدالمج The Oriental Institute(OI) کاگویش
 است. به آن اشاره کرده «دیتخت جمش یبارو یها نوشته گل» بکتا
 ـــــــــــــــــــــ

 Post-truth قتیپساحق
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)تعهد انگلیس که در منطقه  Balfour Declarationبالفور  هیانی؛ بعد از ب1۹1۷ سال
کورش بزرگ،  کرهیتان در کنار پپادشاه انگلس ریايجاد کند( تصو یيهود یفلسطین کشور

جوالن را جزو  یها یترامپ، بلند جنابیهم، بعد از آنکه عال 2۰1۹چاپ و پخش شد. سال 
شناخت،  تیآن کشور به رسم تختیالمقدس را به عنوان پا تیدانست و ب لیقلمرو اسرائ

ب شد که ضر لیدر اسرائ یا کرد و سکه ییترامپ' را در جوالن رونما یها ی'بلند اهوینتان
حک شده بود. کورش  یاز کورش هخامنش یاز دونالد ترامپ در کنار نقش یآن نقش یرو

که  ییها . گزارهPost-truth «قتیحقپسا» میبهتر بگو ای قت،یبا حق یبزرگ کنار ترامپ! باز
 ندارند. تیدر واقع یو اساس هیاما پا شود یاحساس م یواقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  منابع

 و الفهارس  یابن خلدون، ضبط المتن و وضع الحواش •
  هیعن القرون الخال هیآثارالباق ،یرونیب حانیابور •

 (یاز منابع مربوط به دوره هخامنش یا )مجموعهیپارس ی، شاهنشاهAmelie Kuhrtکورت  یآمل •
  یدمازندرانیوح یعل  ترجمه ،«ریکورش کب رتیس»گزنفون،  •

 به استوانه کورش  ینظر اء،یض ،یصدراالشراف •
 در منشور کورش یهخامنش خیمهرداد، تار ،یزجیقدرت د •

 تمدن، مشرق گهواره تمدن خیدورانت، تار لیو •

 هیدر آثارالباق یو هخامنش یانیمحمد، شاهان ک ن،یمع •
 قبل از اسالم( رانی)ا ،«رانیمردم ا خیتار» ن،یعبدالحس کوب، نیزر •

 یونانیدر منابع  یروزبه. کورش هخامنش نکوب،یرز •
 و کورش دینبون دادنامهیرضا، رو ،یآباد اثیغ یمراد •

  «رانیا یممالک محروسه »و هم  «رانیا»، هم «پارس»هم  ،«المیع»هم  ده،یها ،یتراب •

 ستین خسرویمهر، کوروش، که همان ک رانیمهرداد ا •
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  یرانیا اتیدر روا کورش م،یمحمد ابراه ،یزیپار یباستان •

 وگو(  به منشور کوروش )گفت یخیتار یآموزگار، ژاله، نگاه •
 یهخامنش یها در استوانه کوروش و سنگ نوشته ییفراسو یروهایآموزگار، ژاله، اشاره به ن •

 ریکورش کب یو جهاندار یشاپور، زندگ ،یشهباز •
 قیدر قرآن و عهد عت ریکورش کب دون،یفر ،یا بدره •

 زاده شفق  ترجمه دکتر رضا ر،یلد لمب، کورش کبهارو •

 زانث ادبودی ی" در بابل، مصر و ستون سنگگریفرخ، کاوه، استوانه کورش بزرگ واسناد "د •
 فر،  ثاقب یمرتض ی ، ترجمه«کورش بزرگ»ژرار،  سرائل،یا •

 ثاقب فر  یترجمه مرتض ان،یکورت، هخامنش یآمل •
 ثاقب فر یرتضهرودوت، ترجمه م خیهرودوت، تار •

  یارفع دیلقمان، مسعود، گفتگو با دکتر عبدالمج •
 باستان، جلد اول  رانیا خیحسن، تار ا،یرنیپ •

 نام کورش  ی حسن، درباره ،یدیب باغ یرضائ •

 است انهیصدا در خاورم نیو موثرتر نیتر یمنشور کورش بزرگ هنوز قو ل،یمک گرگور، ن •
 کوروش؟  ایکورش  ،ییصفا زدانی •

  نیزم رانیا دیراشه، کورش خورش یگ •
  ستون،یدر ب وشیدار بهی، کت۷شرق، شماره  یمجلّه صدا •

  نیاز آغاز تا اسالم، ترجمه محمد مع رانیا رشمن،یگ •

  13۷۴. سال هفتم، بهار یشناس رانیمطلق، جالل، مجلٔه ا یخالق •
 متواضع، عباس، زرتشت، کورش و حقوق بشر •

  انیهخامنش -رانیا یه و نظام کشوردارشهرام، فلسف ن،یآر •
  ریکورش کب یامپراتور ،یموس ،یهمدان ینثر •

 عباس، کوروش بزرگ ،یلیخل •
 و بربرها انیونانی ر،یام ع،یبد یمهد •

 خسرویپاسخ به منتقدان موضوع کوروش و ک د،یمج ان،یخالق •

  یکوروش در شاهنامه فردوس د،یمج ان،یخالق •
 یز کورش تا پهلوتالبرگ، ا ک،یفردر •

  انیناشناخته هخامنش یایدن وش،ی(، داریانی)کیاحمد •
 (دی)نبونعدیچکامه نَبونَئ •

 خیمنابع تار یبازشناس ،یدهق یجعفر •

  یلیخل ابیترجمه کام اس،یکتز خیخالصه تار وس،یفوت •
 استوانه کورش ادبودی شیهما نیدر سوم یرزمجو، شاهرخ، سخنران •

 وانه کورش بزرگرزمجو، شاهرخ، است •
 نام کوروش )کورلوش(  یرانیو ا یالمیع یمفرد کهالن، جواد، معن •

 ریمفرد کهالن، جواد، کورش دوم و سوم در عرصًه اساط •

 یترجمه و واژه نامه متن اکد ش،یرایفرمان کورش بزرگ به همراه و ن،یحس ،یبادامچ •
  ایتانیمنشور کورش بزرگ در موزه بر •

 ارباب ی. ترجمٔه روحیپادشاهان هخامنش نیدر دوران نخست رانیا چ،یروید عبدالقدمحم ف،یدانداما •
 انیهخامنش یاسیس خیتار چ،یرویمحمد عبدالقد ف،یدانداما •

 یدر بابل هخامنش انیرانیا چ،یرویمحمد عبدالقد ف،یدانداما •
 ثاقب فر، یترجمه مرتض ،یهخامنش یکوک، جان مانوئل، شاهنشاه •

 بخش یی. کورش رهانیشرو ،یلیوک •

 ترجمه محمد مقدم  ،یهخامنش یشاهنشاه خیتار ک،یاومستد، آلبرت تندا •
 سمسار،  یترجمه مهد ان،یهخامنش یامپراتور خیتار ر،یپ ان،یبر •

 انشان  یو پادشاه ریکورش کب Daniel Thomas Potts لیتوماس پاتز، دان •
 خارج کند(  انریتالش کرده کورش را از مجموعه فرهنگ ا سندهی)نو

  ،یقادر موریترجمه دکتر ت ان،یو پارس انیونانینگستون، هرمان،  •

 باستان رانی، شاه و دربار در اLloyd Llewellyn-Jonesجونز -نیلول دیلو •
 نیرحسی(، ترجمه امدیاز تخت جمش افتهیباز یها لوحه هی)بر پا یهخامنش یها کخ، پژوهش یدماریها •

  یشالچ یاکبر
  زاده یصنعت ونیترجمه هما ان،یهخامنش یادار یایآرنولد، جغراف ،یب نیتو •

 «انیهخامنش»به « ماد ها»نژاد، انتقال قدرت از  نیشاه •
 یهخامنش رانیا یشهرام، منشور کورش ـ قانون شهروند ،یخلد •



 همنشین بهار                                            متفاوت است ادیبا توّهماِت ما، از ُبن یخیکورِش تار  

۴۴ 
 

 یو بابل در اسناد دوره هخامنش المیا یبازتاب روابط تجار ن،یالد سهم ،یخزائ •

  یخینامه، ترجمه رضا مشا کورش کسنوفانس، •
  یرانیا یرضا، شناخت کورش جهانگشا ،یضرغام •

 و... ایپدیکیخودم در و یها نوشته •
 ،یسیانگل ،ییکایآمر ،یپروژه مشترک باستان شناسان فرانسو - یهخامنش یو تخصص یپژوهش تیسا
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