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  گفتار نخست

  بزرگ کوروش

 پـدرش  جانـب هـم از      شـود  نامیـده  تاریخ بـشر     مصلِِحترین    بزرگ  باید حق   به کهکوروش  

از نوادگـان   پـیش    کوروش پـور چـیش      پور بوجیە  کام پدرش   . مادرش جانبهم از    شاهزاده بود و  

 اَشـتِیاگ دختر  مندنە   بودند؛ مادرش    ادشاهی کرده پ یزادبرزاد بر قبایل پارس     بود که  هخامنش

و نخستین  کرده بر قبایل ماد پادشاهی فرورتیش بود که زادبرزاد  خشتریتە پورهوخشتر پور پور

ــران را تــشکیل داده    ــشاهی ای ــدشاهن ــرد روی زمــین   از ایــن نظــر کــوروش اصــیل   . بودن ــرین ف  و ت

اصـالت و    بـه مادیـان  و هـم  پارسـیان شـد کـه هـم     رده مـی  خاندانهای ایرانـی شـم  پاکترین از  برآمده

او . دست بـود   دهی چیره  دوست و سازمان    ئی پرشفقت و انسان     او نابغه . برتری او معترف بودند   

خاندان سلطنتی و رجال کشوری و لشکری ماد را مـورد           ی   همۀ اعضا  اَشتِیاگپس از پیروزی بر     

 خـویش   بـردار   فرمـان گزار و    ای قبایل ماد را منت    وسیله رؤس  این بخشایش و نوازش قرار داد و به      

  کـه سربازانش اجـازه داد  کشتار و غارت زد و نه به رودان دست به او نه مثل شاهان میان     .ساخت

او از جنگجویــان مــاد و پــارس ارتــش   . درازی کننــد جــان و مــال رعایــای شــاه مغلــوب دســت    بــه

نـشین در سـغد و         ایرانـی   سرزمینهای هسالهای آیند کمک آن در خالل       کارآمدی تشکیل داد و به    

و ،  ضـمیمۀ قلمـروش کـرد   خوارزم و باختریە کـه از قلمـرو شاهنـشاهی مـاد بیـرون مانـده بودنـد را        

تاریخ زیر یک پرچم درآورد و شاهنـشاهی   بار در  را برای نخستین   سان سراسر فالت ایران     این  به

 کـرد مادیـان و پارسـیان را ازنظـر            ترتیبـاتی کـه کـوروش برقـرار        . را تشکیل داد   پهناورِ هخامنشی 

ئــی کــه در همــۀ امــور از امتیــازات  گونــه حقــوقی و منزلــت اجتمــاعی همتــای یکــدیگر قــرار داد بــه

ــه         ــا اشــتراک مــساعی یکــدیگر ب ــشاهی را ب ــشابه برخــوردار بودنــد، و امــور کــشور شاهن پــیش  مت

توانیم   داریوش میاین همسانی و تساوی منزلتها را چندی پس از کوروش و در زمان .بردند می

  .های تخِت جمشید ببینیم در نقوش بازمانده بر دیواره

  تسخیر کشور لیدِیَە توسط کوروش بزرگ. ۱

، و زمانی که کوروش در نقاط دوردست شرقی فالت ایران در رفت و آمد م  پ۵۴۷ل درسا

نـد را تـشویق     دسته از امیـران محلـی کـه تـا کنـون بیـرون از قلمـرو شاهنـشاهی مانـده بود                       بود تا آن  

مرزهـای غربـی ایـران در     شـاه لیـدِیَە بـه    » کروسوس«اندازیِ    پیوستن به شاهنشاهی کند، دست      به
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فکـر    دنبـال برافتـادن سـلطنِت مـاد بـه           کروسـوس بـه   . آغـاز شـد   ) واقع در شرق اناتولی   (پتوکَە    کَت

ی را کــه ســال بخــشهائی از شــرق انــاتول دســتیابی بــر زمینهــای شــرق رود هــالیس افتــاد، و در ایــن

هــرودوت . دادنــد متــصرف شــد  ِمــری تــشکیل مــی  نــشین بــود و ســاکنانش را قبایــل گــوم   ایرانــی

نویسد که کروسوس پیش از این لشکرکشی با خدایش مشورت کـرد، و هیـأتی را بـا هـدایای           می

جنـگ    فرستاده از او نظرخواهی کرد که آیا اقدام به        ) خدای آتن (» اَپولون«یونان نزد     گرانبها به 

او وحی کـرد کـه اگـر سـپاهش را             توسط کاهنان به    و خدا به  ! صالحش خواهد بود یا نه      یران به با ا 

 او پــس از دریافــتِ پاســخِ ١.جنــگ شــاه ایــران بفرســتد دولــت بزرگــی را واژگــون خواهــد کــرد  بــه

هــدف او از لشکرکــشی . پتــوکَە لــشکر کــشید کَــت معنــای وعــدۀ یــاری بــود بــه  مــساعِد خــدا کــه بــه

او داده  ئـی کـه خـدایش بـه     جنگ بـا خـودش بـود، و طبـق وعـده             تحریک کوروش به  پتوکَە    کت  به

  .دید پنداشت و نابودی کوروش را حتمی می بود پیروزی بر کوروش را یقینی می

خواسـتۀ کـوروش گریزناپـذیر شـده         جنگ ایـران و لیـدیَە کـه آغـازگرش شـاه لیـدیە بـود بـی                 

 پــــسرش بـــردیّە را در بــــاختریە و  کــــوروش پـــس از فراغــــت از امـــر ســــرزمینهای شـــرقی،   . بـــود 

شـرق    اَسـپە را در پـارت نـشاند و بـه پاسـارگاد برگـشت و بـرای لشکرکـشی بـه                       پسرعمویش ویشت 

همدان رفت، و با عبور از گذرگاهِ جلوال و زیر  او سپاهیان ایران را برداشته به. اناتولی آماده شد

در شـمال  (حلـب   رزمینِ حـران، بـه  پا گذاشـتنِ خـاک آشـو از راه اربیـل و شـهرزور و گذشـتن از سـ               

کیلیکە یک سـرزمین کهـنِ      . رفت و از آنجا وارد کیلیکیە در جنوب اناتولی شد         ) سوریۀ کنونی 

شـــاه کیلیکـــیە . داد نـــشین بـــود و روزگـــاری بخـــشی از امپراتـــوری خیتـــا را تـــشکیل مـــی  آریـــایی

ی نیــز در اختیــار پیــشواز او آمــد و کــشورش را داوطلبانــه ضــمیمۀ شاهنــشاهی کــرد، و ســربازان   بــه

هدف کـوروش از ایـن لشکرکـشی نـه     . پتوکَە شد کوروش از کیلیکیە رهسپار کَت. کوروش نهاد 

شـاه لیـدیە نیـز پـس از آنکـه           . پتوکَە بود   نشین کت    ایرانی  تسخیر لیدیَە بلکه آزادسازی سرزمینِ    

ضـای کمـک   پیکهائی بـه اسـپارت و بابـل و مـصر فرسـتاده از شـاهان اسـپارت و بابـل و مـصر تقا             

در نبـردی کـه در دشـتی    . پتـوکَە رسـاند   کـت  برای مقابله با خطر کوروش کرد با شتاب خود را به        

. گریخــت» ســاردیس«غــرب آنکــارای کنــونی درگرفــت کروســوس شکــست یافتــه بــه   در جنــوب

او آنهـا   . در نزدیکی ساردیس سپاهیان کروسـوس بـا او مقابلـه کردنـد            . کوروش او را دنبال کرد    

ــه را شکــست داد ــه . ســاردیس رســانده شــهر را در محاصــره گرفــت     ه خــود را ب ــد  کروســوس ب امی

رسیدنِ نیروهای امدادی از مصر و اسپارت و بابل پایـداری ورزیـد؛ ولـی ایـن پایـداری بـیش از                      

حصارهای استوارِ ساردیس توسط سپاهیان کوروش در هـم کوبیـده شـد و            . دو هفته دوام نیاورد   
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او    تـسلیم کـوروش شـد و کلیـدهای خـزاین سـلطنتی را بـه                کروسوس ناچار . ساردیس تصرف شد  

  ). م  پ۵۴۵سال (سپرد 

ای «: او گفــت اســارت درآمــد، کــوروش بــه     کروســوس بــه چــوننویــسد کــه   هــرودوت مــی 

کشور من تجاوز کنی،      به  برضد من وارد جنگ شوی و      تو مشورت داد که     چه کسی به  ! کروسوس

 پاسـخ  کروسـوس    »اری مـن برخـوردار گـردی؟      توانستی بـا مـن دوسـت شـوی و از یـ              حال آنکه می  

خــدای . هرچــه شــد از بخــت بلنــد تــو بــود، و ناســازگاری بخــت بــا مــن کــرد آنچــه کــرد           «: داد

 وگرنـه انـسان بایـد        و مسبب این جنگ کـسی جـز او نیـست؛           جنگ کرد  به مرا تحریک    ها  یونانی

کننـد و   ن را دفن میدر زمان صلح پسرانْ پدرانشا. دیوانه باشد که جنگ را بر صلح ترجیح دهد   

  ١».هرچه ارادۀ خدایان بود گریزی از آن نبود. در جنگها پدران باید فرزندانشان را دفن کنند

گویند که کوروش ابتدا تصمیم گرفت که کروسـوس را بـا نـشاندن بـر       روایتهای یونانی می  

 چوبهــا روی خــرمِن آتــش اعــدام کنــد، و وقتــی او را بــر روی صــفۀ بلنــد چــوبین نــشاند و آتــش در

. یکـی از مـشاوران خـویش تبـدیل کـرد      افکندند پشیمان شد و او را مورد بخشایش قرار داد و بـه           

تواند درست باشد، زیرا سوزاندنِ انسان در دیـن ایرانـی از محرمـات اکیـده                  ولی این سخن نمی   

. بوده است؛ و در همۀ تاریخ ایران حتی یک مورد از ارتکاب چنین عملی گـزارش نـشده اسـت          

رسد که کروسوس خودش تصمیم گرفته بود که با خویشتن همان کند که پیـشترها شـاه         نظر می   به

بـا خـودش کـرده و خـود را در آتـش سـوزانده بـود؛ و          ) زمـانی کـه نینـوا را هوخـشتر گرفـت          (آشور  

ــه    . ایــن خودکــشی شــود کــوروش ســر رســید و او را نجــات داد      پــیش از آنکــه کروســوس موفــق ب

کروسـوس رسـیده باشـد کـوروش      کننـد کـه پـیش از آنکـه آتـش بـه       ز تأکید می روایتهای یونانی نی  

کوروش تبدیل شد  یکی از وفاداران به     پس به   کروسوس ازآن . دستور داد او را از آتش برگرفتند      

  ).گویند که او اندرزگرِ کوروش شد زنانه، می روایتهای یونانی، الف(

 سراسـر خـاک کـشوری کـه     شاهی شـد و   ۀ شاهن با پیروزی در این جنگ، کشور لیدِیَە ضمیم       

مرزهـای دولـت شاهنـشاهی      شود در درون قلمرو شاهنشاهی قرار گرفت و           امروز ترکیه نامیده می   

چهــارم از کــشور ترکیــۀ  زمــان عــالوه بــر کــشور لیــدیە کــه حــدود یــک   در آن.دریــای ایــژه رســید بــه

انی بود که چندسده    غرب اناتولی نیز در دست قبایل یون        شد سواحل جنوب    کنونی را شامل می   

. نامیدنـد » اَیونِیّە«نشین را     ایرانیها این سرزمینهای یونانی   . این ناحیه کوچیده بودند     پیشتر به 

بقیۀ خاک اناتولی که شامل بیش از دوسوم ترکیۀ امروزی بود نیز در دست اقوام دیرینۀ آریایی       

  .دبو) های نیاکان کردهای امروزی خیتایی، ارمینی، سکایی و میتانی(
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ــانِ آن نــزد کــوروش   ســوی ایــژه کــه بــیم لشکرکــشی کــوروش را داشــتند هیــأتی را بــه      یونانی

انـد؛   او ابالغ کردند که اگر چنین قصدی داشته باشد مردم برای مقابله با او آماده     فرستادند و به  

که هنرشان جز این نیست که در میدانهای شهرهایشان  من با مردمی«: و کوروش خندید و گفت

آنها اطمینان داد که   و به١». بیایند و برای همدیگر داستانهای دروغ ببافند کاری ندارمگرد هم 

ئـی را در   کوروش سـپس نماینـده  . سوی ایژه کاری نخواهد داشت با سرزمین اصلی یونان در آن  

او سـپرد و بـدون آنکـه مـالی از مـردم لیـدیە           ساردیس منصوب کرد و خزایِن سلطنتی لیـدیە را بـه          

گیـری بزنـد یـا چیـزی از کـاخ کروسـوس بـردارد سـپاهش را برداشـته                       دسـت بـه غنیمـت      بگیرد یـا  

با خود  ) اندرزگر: های یونانیان   نوشته  و به (عنوان مشاور     او کروسوس را نیز به    . ایران برگشت   به

  .ایران برد به

تبعیتِ ایـران درآمدنـد ولـی کـشورشان      نخورده باقی مانده به    خاندان سلطنتِی لیدِیَە دست   

) از بزرگـان مـاد  (یک امیرنشین تابع ایران تبدیل شد، شهریاری لیدیە را کوروش به هارپاگَە              هب

نـشین   جزایـر یونـانی  . داد، و خاندان هارپاگَە برای همیشه در این نقطه از اناتولی جاگیر شـدند       

 اطاعـت ایـران درآمدنـد، و امیـران شـهرهای یونـان در           دریای ایژه در مدت کوتاهی داوطلبانه به      

درهــای . نــسبت بــه ایــران ابــراز اطاعــت کردنــد اپولــوندســتور خدایــشان  ســوی آب نیــز بــه آن

عنوان سرباز مزدور وارد خدمت شوند؛ و یونانیـان           ارتش ایران نیز بر روی یونانیان باز شد تا به         

. مزدوی برای ارتش مصر عادت کرده بودند گروهاگروه وارد ارتش ایران شدند    که از دیرباز به   

درهـای ایـران نیـز بـر روی         .  وضعی بود که تا پایان دوران شاهنشاهی هخامنشی ادامه یافـت           این

هنرمنــدان و اهــل حرفــه بــاز شــد، و بــسیاری از یونانیــان در جــستجوی فرصــتهای شــغلی بهتــر و     

اینک جهانی تازه شکل گرفته بود که اقوام و ملل شرق و غرِب . درآمد بیشتر روانۀ ایران شدند

  .کرد یکدیگر نزدیک و با هم آشنا میجهان را به 

  سلطنت نشستن کوروش بزرگ اوضاع بابل در زمان به. ۲

 نبوخـد نـصر   . ترین حد خود رسـید      گسترده  های قلمرو بابل به      دامنه م  در آغاز سدۀ ششم پ    

  تمرکــز کامــل قــدرت سیاســی و  درصــدد  شــاه خاورمیانــه نیرومنــدترینو مــاد  شــاهدامــاد  دوم

ت دینی با تحمیل پرستش خدای بابل در همۀ سرزمینهای امپراتـوری برآمـد و   ایجاد یک وحد  

) م  پ۵۶۲  تـا ۶۰۴از ( سـال  ۴۳این شاه پرقـدرت کـه   . شدراه با مقاومتهای شدیدی روبرو   در این 

اش را بـا سـرکوب         وحدتگرایانـه   اهـدافِ   نخـستینِ  بر امپراتوری وسیعی حکومـت کـرد، مراحـلِ        
                                                 

  .۱۵۳ ۱۵۲/ ۱: هرودوت 1
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د و ممنوع کردن اجرای مراسم دینی اقوام زیر سلطه و اجبار مردم آزادیهای دینی، تخریب معاب

اقـوامی کـه حاضـر    . تـأمین کـرد   پنداشـت  که تنها خـدای برحـق مـی    پرستش خدای خودش    به

.  سـخت نبوخـد نـصر روبـرو شـدند          کیفـرِ  بـا    نبودنـد شان    از پرستش خدای قومی    برداری  دست  به

 ســلطۀ مــصر  زیــرم   کــه تــا ســدۀ هــشتم پ  نــد بودامــردم یهــود شــده  یــک نمونــه از اقــوام ســرکوب  

عنوان میراث آشور در زیر سـلطۀ دولـت          ، و سرانجام به   زیر سلطۀ آشور رفتند     به سپس   زیستند  می

بـرای تغییـر دادن دینـشان و دسـت           نبوخـد نـصر      فـشارهای  در برابـر     یهودیان ١.ندبابل قرار گرفت  

. ندمـورد خـشم نبوخـد نـصر واقـع شـد       و ،نـد دمقاومـت نـشان دا  شـان   یـی  برداشتن از خدای قبیله 

پس از کشتار اعضای خاندان سلطنتِی اسرائیل، بقایای         اورشلیم  بهطی لشکرکشی    نبوخد نصر 

بردگــان خــویش  بابــل کوچانــده آنهــا را تبــدیل بــه بــهبــا خــانواده  را آنهــا سیاســیرهبــران دینــی و 

  ٢.کرد را ممنوع اعالم یهودان  را ویران و پرستش خدای قومیاورشلیم، معبد کرد

، داشــت »پیــامبر پیروزمنــد«کــه نماینــده و پیــامبر خــدای خــودش بــود و لقــب  نبوخــد نــصر

مبارزه برخاسـته بـود و تـصمیم داشـت کـه       پرچم تبلیغ دین بر دوش گرفته با همۀ ادیان موجود به        

پنداشـت   نها دین برحق می  نابودی بسپارد، و دین خودش را که ت         عنوان ادیان باطل به     همه را به  

  .جایگزین آنها سازد

جانبۀ کاهنـان و       اقدامات همه  م اتفاق افتاد     پ ۵۶۲ که در مهرماه     پس از مرگ نبوخد نصر    

                                                 
 از م ۀ دوم پاز هــزارتــری بودنــد کــه در زمــانی     از قبایــل بــزرگ ئــی جداشــده  شــاخه اســرائیلیقبایــل  1

هـای اردن  بیابان  بـه )جـائی کـه اکنـون نجـف و کوفـه اسـت             (در سـرزمین کَلـده    بیابانهای فرات جنـوبی     
م   پ۱۰۰۰در حـوالی   ایـن قبایـل  . زمـان در قلمـرو مـصر فرعـونی بـود            کـه درآن  کنونی مهاجرت کردنـد     

ــیّە را از فلــسطینی  . اورشــلیم تغییــر دادنــد   و نــام شــهر را بــه  دادنــدســلطنت تــشکیل گرفتــههــا  شــهر ایلِ
د و بــا تــصرف ســلطنت کردنــ ۹۲۲تــا بودنــد کــه   داوود و ســلیمانیانتــرین شــاهان اســرائیل پرقــدرت

پـس از  .  فلسطینیان، قلمروشـان را در شـمال و جنـوب و غـرب اورشـلیم گـستردند           های  برخی از آبادی  
 را دوپـاره کـرد   اسـرائیلیان  آغاز شد و کشور کوچـک    اسرائیلیدرگذشت سلیمان جنگ داخلی قبایل      

 نامیـد، و  دایهـو  در دست یکی از فرزنـدان سـلیمان مانـد و کـشورش را            شامل اورشلیم  اش  که یک پاره  
تــشکیل ســلطنت دادنــد و    ) شــمال اورشــلیم (در ســامره  پــارۀ دیگــرش را عموزادگــان آنهــا گرفتنــد و     

و در اثر رقابت میان دوکشور کوچک عبری کـه عمـالً بـیش از دوشـهر          . کشورشان را اسرائیل نامیدند   
 ۷۲۲(د   آشـور درآمـ    تحـت حمایـت    اسرائیل مصر و کشور     حمایت تحتنبود، کشور یهودا    چند روستا   

سـرانجام  ؛ و ۀ بابـل شـدند   عبری توسـط نبوخـد نـصر ضـمیم          هردو کشورِ  پس از برافتادنِ آشور،   ). م  پ
  .عنوان میراث بابل ضمیمۀ شاهنشاهی ایران گشتند به

باالتر گفتـیم کـه   .  اندازه منفور است که اژدهاک بیور اسپ نزد ایرانیان      نبوخذ نصر در تورات همان     2
 .لنصِر منفور است که داستانش توسط عربها به ما رسیده استاو همان بخت ا
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رودان بــرای اعــادۀ حیثیــت خــدایان و ادیــان خودشــان آغــاز شــد؛ پــسر و           میــانمعابــِدمتولیــان 

 )شـوهر دختـر نبوخـد نـصر       (گال شِرصـر     در کودتای نِر   دوسالپس از    مردوخ  املجانشین وی   

الباشـی  « سـال نپائیـد، و پـسر و جانـشینش            ۳سـلطنت نرگـال شِرصـر نیـز بـیش از            . کشتن رفـت    به

نام نبونِهید ترتیب داد در کاخ سلطنتی کشته           ماه در کودتائی که افسری به      ۳نیز پس از    » مردوخ

. بـود ) خدای هالل ماه(» سین«تولیِ بزرگ معبد  ئی اهل حران و پسر م       زاده  نبونِهید بزرگ . شد

نبونِهیـد در لـوحی   ). م  پ۵۵۶پایـانِ سـال   (دسـت گرفـت    او پس از این کودتا سلطنت بابل را بـه        

خواســت و رضــای مــردوخ    بــیالباشــی مــردوخایــن مناســبت برجــا نهــاده مــدعی شــده کــه     کــه بــه

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

ادعــا کــرد کــه روح  . خــدا اســت  پیــامبر  بابــل ادعــا کــرد کــه  ۀ شــاهانِنبونِهیــد نیــز مثــل همــ  

ــه       ــد بــزرگ مــردوخ ظــاهر شــده و ب ــز در معب ــِی او     نبوخذنــصر نی ــه کــه جانــشین حقیق ــان گفت کاهن

چنـد مـورد وحـی نیـز کـه بـه خـدایان نـسبت داده شـد توسـط کاهنـان معابـد بیـان                           . نبونِهید است 

هـایش   اینهـا را نبونِهیـد در نوشـته   .  که نبونِهید را پیامبرشاه گزیدۀ خویش نامیـده بودنـد       گردید

ئــی بــود کــه نبونِهیــد در  کننــده پــاداش همــۀ اینهــا پیشکــشهای بــسیار دلگــرم . جــا نهــاده اســت بــه

بازی بسیار زیـاد بـه معبـدِ     با دست و دل) در آغاز بهار(مراسم حِج نخستین سال سلطنِت خویش   

» سـین «ولـی او از خانـدان متولیـان معبـد           . تقـدیم کـرد   ) کاهنـان   در واقع به  (و دیگر معابد    مردوخ  

قـدر کـافی مقتـدر و         سـال سـلطنتش کـه خویـشتن را بـه            در حـران بـود، لـذا در سـومین         ) خدای ماه (

مسلط یافت برای مسلط کردِن پرستش سین کمر همت بربست و کوشید کـه مـردوخ را کـه بـیش                      

ــان     از دوهــزار ســال در ب  ــود و همــۀ خــدایان می ــد از   ابــل ســلطنت کــرده ب رودان زیرفرمــانش بودن

در . رودان کنـد  را خـدای خـدایان میـان      سـین ئی که داشت تنزل دهـد و خـدای خـودش              مرتبه

شـاه بـزرگ، شـاه    او خودش را     اند  آن داده    به استوانۀ سیپاری شناسان نام     که باستان ئی    کتیبه

 ایــسیدا و ایزاگیــل  بابــل، شــاه چهــار گوشــۀ زمــین، متــولی  ذوالجــالل، شــاه سراســر جهــان، شــاه  

وقتی در شکم مـادرش بـوده سـین و نینگـال     نامیده ادعا کرده که ) معابدِ خدایان آسمان و زمین  (

  :خوانیم در دنبالۀ این نوشته چنین می. اند او واگذار کرده مقام سلطنت را به

   را در حران قرار داد» هول لایهو«گاه خویش  در روز ازل نشیمن» سین«خدای بزرگ .

او در مقام جالل خویش بود تا وقتی که قلب باعظمتش بـر حـران خـشم گرفـت و مادهـا                       

. هول ویران شـد، و همچنـان ویـران مانـد            ایهول. حران لشکر بکشند    را برانگیخت تا به   

خاطر عنایتی که به پادشاهی من داشت بر  چون من به پادشاهی رسیدم خدای بزرگ به 

مـن وحـی      او در آغاز سـلطنت ازلـی و ابـدیم بـه           . ر و معبد سین نظر عطوفت افکند      شه  آن



۲۲۶                                                                کوروش بزرگشاهنشاهی هخامنشی                                                                            

مــردوخ خــدای بــزرگ و ســین کــه نــور آســمان و زمــین اســت بــا هــم در رؤیــایم       . فرســتاد

آجـر بـر   ! نبونِهیـد، ای شـاه بابـل     «: دربرابرم حضور یافتند، و مردوخ با من سخن گفت        

 در آن سـین بـرای  . کِن باشـکوه بـساز  انت حمـل کـن و در حـران بـرای مـن مـس              اسـپ  پشت

ئـی کـه فرمـان دادی کـه بـسازم             خانه«: خدای بزرگ گفتم    من به » .خانۀ من مسکن بساز   

انـد و او بـسیار نیرومنـد          سپاهیان انبوهِ شاه ماد سراسرِ پیرامون آن منطقه را احاطه کـرده           

گــر گـوئی دی  ســپاهیان مـاد کـه تــو از آن سـخن مــی   «: مــن گفـت  خـدای بــزرگ بـه  » .اسـت 

وجــود نخواهنــد داشــت؛ نــه شــاه مــاد خواهــد مانــد و نــه کــشورش و نــه شــاهانی کــه یــاور   

بـران   در سومین سال سلطنت من خدایانْ کوروش شاه انشان کـه یکـی از فرمـان         » .اویند

او سـپاهیان عظــیم شــاه مـاد را بــا سـپاهیان انــدِک خــویش    . شـاه مــاد بـود را برانگیختنــد  

. کـشور خـویش بـرد    عنـوان اسـیر بـه     اد بـود را گرفتـه بـه       تارومار کرد، و اشتیاگ که شاه مـ       

گونـه تحقـق      وعدۀ خدای بزرگ مـردوخ و وعـدۀ سـین کـه نـور آسـمان و زمـین اسـت ایـن                      

من بیم داشتم که اگر فرمان آنها را انجام نـدهم بـر             . شدنی بود   فرمان آنها انجام  . یافت

  .من کسی نبودم که فرمان آنها را فروگذار شوم. من خشم بگیرند

را بـا نظـارت   ) معبد بـزرگ سـین  (» هول ایهول«گونه   دهد که چه    نبونِهید سپس توضیح می   

های معبدی بنـا کـرد       ال بر شالوده    لوهی و کول    خدایانْ مردوخ و شمش و عشتار و اَداد و إیا و اَسل           

و سـین، نـور آسـمانها و زمـین     «گونه  پال بنا کرده بوده است؛ و توضیح داده که چه           که آشور بانی  

رودان مقــام خــدای خــدایان را احــراز کــرده   بــا توافــق همــۀ خــدایان میــان » خــدای ازلــی و ابــدی 

شـود کـه    کند و متذکر می عنوان امیر حران و متولی معبد سین یاد می     از پدر خودش نیز به    . است

توضـیح  . نصر آشوری به این معبد خدمت کـرده اسـت           پال و شلم    پدرش حتی بیش از آشور بانی     

دهـد کـه سـاخته اسـت، بـا دیوارهـای آجـرین و سراسـر پوشـیده بـا            نیز از شکل معبدی مـی   کاملی  

هــای زر و ســیم؛ پیکــرۀ  هــای چــوب ســدر لبنــان و پوشــیده بــا ورقــه   هــای زر و ســیم، و دروازه ورقــه

 معبد نصب کرده و پیکرشان را با زر  شکنِ درازمو که در برابر دروازۀ بزرگِ بزرگ گاوانِ دشمن

ــا از خــدایانِ مــستقر در    ســه(هرات آراســته اســت؛ نینگــال و نوســکو و ســودامونا    و ســیم و جــوا  ت

منتقـل کـرده و آنهـا شـادمانه در وسـط ایـن              ) خداخانـۀ سـین   (هـول     را بـه ایهـول    ) خداخانۀ مردوخ 

هــول را ماالمــال از کاالهــای بهــادار و ســیم و زر کــرده، و حــران را    انــد؛ ایهــول معبــد جــاگیر شــده

او همـۀ ایـن کارهـای       . »درخـشد    مـی  ۱۴همچـون مـاه شـِب       «اسـت چنانکـه     چونان عروس آراسـته     

لطف او  خدای خدایان آسمان و زمین است و اگر نه به«کرده است که » سین«فرمان  بزرگ را به

همـۀ  «او این معبد را برای سین ایجـاد کـرده اسـت تـا             » .بود نه شهری وجود داشت و نه کشوری       
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وند و همواره مشغول ذکر تسبیِح سین باشند که پدر آنها و خدایان آسمان و زمین در آن ساکن ش     

  :کند درگاه سین دعا می نبونِهید در ادامه به» .آفریدگار آنها است

باشد که سین، خدای خدایانِ آسمان و زمین رحمت خویش را بـر مـن کـه نبونِهیـد شـاه              

چــه نشــسته، ام نــا زل کنــد؛ چــه در خــواب باشــم و چــه بیــدار، چــه ایــستاده باشــم و    بابــل

من عمر دراز عطا کند؛ سالهای عمرم را افزون کند؛  همواره بر من نظر لطف اندازد؛ به

سلطنتم را پاینده بدارد؛ دشمنانم را شکست دهد؛ مخالفانم را نابود کند؛ بـدخواهانم        

از محبـوبش سـین اسـتدعا     مـادرِ خـدایان بـزرگ    باشد که نینگـال     . را از میان بردارد   

باشـد کـه شـمش و عـشتار کـه پرتوهـای فـروغ           . وهـای مـرا بـرآورده سـازد       کند که همـۀ آرز    

. اوینــد از پدرشــان و آفریدگارشــان ســین اســتدعا کننــد کــه آرزوهــای مــرا بــرآورده ســازد

  .دعاهای مرا بشنود و برایم شفاعت کند آن رسول بزرگوارِ آسمانباشد که نوسکو 

ز خــودش نــسخۀ دوم یــک پیامبرشــاه    عنــوانِ پیــامبر برگزیــده بــرآن بــود کــه ا      نبونِهیــد بــه 

زیــسته   ســال پــیش از او مــی۳۲۰۰شــد   بــسازد کــه در زمــان او گفتــه مــیســین نــارامنــام  باســتانی بــه

هـا از     در اسـاطیر بـابلی    )  اولِ اَکّـادی کـه پـیش از ایـن شـناختیم             نـوادۀ سـارگونِ   (سین    نارام. است

سـپرده و تخـت و تـاج شـاهی را از     او  مادری مقـدس زاده شـده بـود و خـدا امـور مـردم جهـان را بـه         

. عنـوان نماینـدۀ او بـر جهـان سـلطنت کنـد              آسمان طی مراسم باشکوی برایش فرستاده بود تا به        

سین نیز پیامبرشاهانِ زمان خودشان بودنـد؛ سـارگون ادعـا کـرده کـه خـدا        پدر و پدرِ بزرگ نارام 

بــسپارد؛ و شــرح تولــد و رشــد  او  پــیش از آفــرینِش او اراده کــرده بــوده کــه ســلطنت و نبــوت را بــه  

همان داستانی کـه  (اش برای ما مانده است       شده  خودش را بر لوحی نویسانده که متن بازنویسی       

نبونِهید نیز پیامبرشاهِ زمان خویش بـود       ). یهودان بعدها برای موسای خودشان مصادره کردند      

ئی از شاهان  تور داد تا سیاههکاهنان کَلده دس او به. شد از ساللۀ انبیای دیرینه است   که گفته می  

داد آنهــا از آغــاز آفــرینش جهــان بــرای   ئــی کــه نــشان مــی اســاطیری بــرایش تهیــه کردنــد، ســیاهه 

سلـسله نامهـای اسـاطیری از شـاهان           ایـن قائمـه بـا یـک       . انـد   رانی داشـته    چندصد هزار سال حکم   

اثـاث معبـد را از      نخستینیهای این شاهخدایان که سلطنت و تاج و تخت و           . شد  سومری آغاز می  

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

                                                 
گویــد  ئــی کــه مــی همــین اســطوره بــود کــه بعــدها انبیــای یهــود شــنیدند و وارد تــورات کردنــد؛ اســطوره 1

پــسران خــدا از آســمان بــر زمــین نگریــستند و عاشــق دختــران بــابلی شــدند و بــر زمــین آمــده بــا دختــران  
. دســت گرفتنــد   ی کــه از ایــن آمیــزش پیــدا شــدند ســلطنت جهــان را بــه       آمیختنــد، و پــسران   بــابلی در

 ]۶سِفر پیدایش، باب : تورات[



۲۲۸                                                                کوروش بزرگشاهنشاهی هخامنشی                                                                            

هزار سال از فرود آمدن سـلطنت و تـاج و تخـت و معبـد           ۴۶۰خوانیم که چون      دنبالۀ این نوشته می   

ان داسـتانی کـه بعـدها یهـودان بـرای خودشـ           (از آسمان گذشت طوفان نابودگر همگـانی رخ داد          

وقتــی طوفــان پایــان گرفــت و آبهــا   ). مــصادره کردنــد و در تــورات و قــرآن نــام طوفــان نــوح دارد   

زیـر آمـد تـا دور     فرونشست و زمـین پدیـد آمـد دوبـاره سـلطنت و تـاج و تخـت و معبـد از آسـمان بـه                     

ترتیــب بــا ذکــر  نامهــای شــاهخدایانِ بعــدی نیــز بــه.  شــاهخدایان آغــاز گــردد دیگــری از ســلطنِت

صــد ســال   لطنِت هرکــدام نوشــته شــده و نــشان داده شــده کــه هرکــدام بــرای چنــدین      ســالهای ســ 

دنبـــال  رودان، بـــه  صـــدهزار ســـاله بـــرای میـــان در کنـــار تهیـــۀ ایـــن تـــاریخِ چنـــدین. ســـلطنت کـــرد

هـای معابـدِ باسـتانی و کاخهـای کهـن انجـام گرفـت                 دسـتور نبونِهیـد در ویرانـه        کاوشهائی کـه بـه    

کّـادی از زیـر سـتونهای یادگـاریِ معابـد بیـرون کـشیده شـد تـا گـواه               صدها لوحِ دیرینۀ سومری و ا     

شــد ازآنِ  لــوحی کــه گفتــه مــی   . رودان بــوده باشــد  تــداوم ازلــیِ ســلطنِت انبیــای الهــی در میــان     

ــارام ــمش بیــرون آورده      ســین ن ــدی کــه بنــایش   (انــد   اســت و کاهنــان از زیــر شــالودۀ معبــدِ ش معب

معـرض نمـایش نهـاد تـا یـاد            ونِهید طی جشن باشـکوهی بـه      را نب ) شد  سین نسبت داده می     نارام  به

شاید این لوح را خودِ نبونِهید نویسانده       . رودان زنده کند    های مردم میان    سین را در خاطره     نارام

کـاری کـه   . جریان اندازد گونه، نبونِهید درصدد بود که عهد باستان را زنده کند و به     این  به. بود

کــرد شــبیه کــاری بــود کــه هوخــشتر بــرای بازســازی تــاریخ ایــران   او بــرای تــدوین تــاریخ بابــل مــی

شـاید او هوخـشتر را الگـو    . انجام داده بود، و درنتیجۀ آن اوستا و اساطیر ایران تدوین شده بـود        

ئـی کـه هوخـشتر بـرای ایـران نویـسانده بـود را         خواسـته کـه سـابقۀ تـاریخی دیرینـه         قرار داده و می   

دید  او می). رودان بسیار بیش از ایران بود  که سابقۀ تمدنی میانهرچند(برای بابل اثبات کند 

کـوروش پارسـی    عنـوان یـک قـوم و یـک دیـن از هوخـشتر و پـسرش اَشـتِیاگ بـه                      که میراثـی کـه بـه      

زمــان شــبیهش در خاورمیانــه دیــده نــشده   رســیده اســت چنــان منــسجم و نیرومنــد اســت کــه تــا آن  

 شــکوه بخــشیدن بــه پادشــاهی خــویش پیــروی کنــد و   لــذا بــرآن شــد کــه از آن الگــو بــرای  . اســت

او دیده بود که دیِن واحد و قـوم واحـد در ایـران مایـۀ      . کند» یک دین و یک رعیت    «کشورش را   

تدوین تاریخ کرد تا نشان دهد کـه سـلطنت در           عظمت و شوکت ایرانیان شده است؛ لذا اقدام به        

طنت در کـشور او امـر آسـمانی اسـت ولـی در      عالوه سـل  تر از ایران است؛ به  کشور او بسیار دیرینه   

  . ایران شاه یک مرد معمولی است که نه نمایندۀ خدا است و نه سلطنتش از آسمان آمده است

رودان انجــام داد خــشم  دیــن کــردن مــردمِ میــان هــدف یــک سلــسله اقــداماتی کــه نبونِهیــد بــه

 حـج ۀ  او مراسـم سـاالن    . تمتولیان دین مردوخ و سرپرستان معابد دیگرخدایان کهن را برانگیخـ          

ــشگاِهکــه در آغــاز بهــار    ــه مــی در بابــل مــردوخ در پی ــو کــرد،     گرفت ــد  شــد را لغ خــدایان را از معاب
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بابـل و برخـی را بـه حـران بـرد تـا تعـدد معابـد و خـدایان را از                   شـان برداشـت و برخـی را بـه           اصلی

ــردارد  ــان ب ــا کــرد و پیکــره      . می ــد باشــکوه بن ِر نــاب و مــزین  ئــی بــزرگ از ز  بــرای ســین یــک معب

ۀ ســالنام«الـواح موســوم بـه   . گوهرهـای ارجمنــد بـرای او سـاخت تــا او را جانـشیِن مــردوخ کنـد      بـه 

شدیدی م خبر از تالشهای توحیدی     اواخر سدۀ ششم پ    متعلق به ی  ۀ بابل و یک منظوم  » نبونِهید

نتی بابـل   شده و نارضایتی عموم کاهنان سـ        رودان اعمال می     در میان  دهند که توسط نبونِهید     می

نارضایتی عمومی و شـورش سراسـری در         اقدامات او به  . و اَکّاد و سومِر را برانگیخته بوده است       

خبرهـای  . نیـروی ارتـش فرونـشاند       رودان و شام انجامید، و او مجبور شد که مخالفتها را به             میان

ســوریه و  ســلطنت نبونِهیــد ســخنِ اقــدامات ســرکوبگرانۀ او در ۀرســمی در ســالهای اولیــۀ ســالنام

دچــار ) اکنــون پتــرا در اردن(» ایــدوم«م در شــهر   پ۵۵۳او در ســال . اردن و شــمال حجــاز اســت

گویـد کـه      انـد مـی     یـک کتیبـه کـه مخالفـان بـابلِی او برجـا نهـاده              . العـالج شـد     یک بیمـاری صـعب    

خبرهای سالهای آینـده دربـارۀ      . او مسلول شده بود   » .گیرد او را گرفت     ها را می    دیوی که دنده  «

 ادامـه  اسـت کـه چنـدین سـال       ) نـشین در شـمال حجـاز        منطقـۀ یهـودی   (» تیماء«اقامت او در واحۀ     

کـشید    خاطر رنجی که از بیمـاری مـی          او تیماء را برای انزوای عبادت برگزیده بود، و به          .داشت

او بـرای برگـزاری   . رودان اعالمِ سوگ کرده و جشنها را ممنوع اعـالم داشـته بـود      در بابل و میان   

آمد، و در غیـاب او   بابل نمی شد به سم حِج ساالنه که در آغاز بهار در معبد مردوخ برگزار می        مرا

کـه معبـد سـین را بازسـازی نکـرده           او نذر کـرده بـود کـه تـا وقتـی            ١.شد  نیز این مراسم برگزار نمی    

                                                 
رودان توســط  خــدایان میــان . شــد انجــام مــی ) مــاه نیــسان (مراســم حــج خانــۀ مــردوخ در روز اول بهــار    1

ایـشان  ه  شـد از خانـه      کاهنانشان طی مراسم باشکوهی که با شرکت هزاران تن از بندگانِ آنهـا برپـا مـی                
شـد در   بیرون آورده شده بـر روی گاریهـای زریـن و سـیمینی کـه توسـط گاوهـای نـِر مقـدس کـشیده مـی                

شـاه و  . شدند تا خـدای بـزرگ را زیـارت کننـد     بابل برده می عماریهای مجلل نشانده شده عروسانه به  
ان کـه  کننـدگ  شـدند، حـج   حاضـر مـی  ) خانۀ خـدا (اعضای خاندان سلطنتی و بزرگان کشور در ایزاگیل      

رودان آمده بودند در بیرون معبد در فضای بازِ حرِم مقـدس کـه چـاردیواری     با دست پر از سراسر میان     
رفـت و مـردوخ را    معبد می شاه به. پرداختند نماز و نیایش می آمدند و به فرش بود گرد می    وسیع سنگ 

گی از طال کرده گـاریش را  کرد، مردوخ را کاهنانْ با شکوه و جالل بسیار سوار بر گاری بزر             زیارت می 
تماشـای جمـال مقـدس     کننـدگان بـه   آوردنـد تـا حـج    بستند و از معبد بیرون مـی  دوتا گاو نِر مقدس می   به

خـوانی   افشانی و غزل کنندگان با پایگوبی و دست حج. زائرانش برکت بدهد خدا نائل آیند و خدا به 
شــد در حــضور مــردوخ و   رهبــری مــی کــه توســط نوازنــدگان و خواننــدگاِن مقــدس از خانــدان کاهنــان     

آوردند و معبد و خدایان را طـواف   جا می زیارت مردوخ آمده بودند مراسم عبادی را به خدایانی که به 
هفتـه یـا بیـشتر ادامـه داشـت زن و مـرد و دختـر پـسر در سـتایش خـدا                        در این جشنها که یک    . کردند  می
ائی کــه خــدای بزرگــشان مــردوخ و دیگــر  شــکرانۀ برکتهــ پرداختنــد و بــه جمعــی مــی رقــصهای دســته بــه
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: فـت او گ«خوانیم که  کای کاهنان بابلیِ مخالف او می در یکی از نوشته   . بابل برنگردد   باشد به 

تا من این کار را انجام نداده باشم و دوران سوگواری برای ویران مانـدن معبـدِ سـین را بـه اتمـام                

ولـی او  » .و معبـد سـین را بازسـازی نکـرده باشـم مراسـم عیـد برگـزار نخواهـد شـد               نرسانده باشم 

منظـور اعـالم حـضور دائمـی      همواره به نواحی مختلف شـام تـا درون انـاتولی لشکرکـشیهائی بـه              

در . آمـده اسـت  » سـالنامۀ نبونِهیـد  «داد کـه شـرح آنهـا در          ویش در سرزمینهای تابعه انجام می     خ

پـسر جـوانِ نبونِهیـد بـود کـه در بابـل         » بِـل شـصر   «سالها امور پایتخت و ارتش در دسـت           همۀ این 

 در غیـابِ نبونِهیـد کـه تنهـا پیـامبر زمانـه بـود              . کـرد   استقرار داشت و سیاسـتهای او را دنبـال مـی          

  . را کاهنان مردوخ اهمال عبادت مردوخ تلقی کردند این. شد مراسم ساالنۀ حج برگزار نمی

شــنیدن ایــن خبــر زنــگ خطــر را بــرای او   . هنگــام ســقوط لیــدیە در تیمــاء بــود   نبونِهیــد بــه

او اطمینـان داده بودنـد کـه چنانچـه            صدا درآورد، ولی همچنان در تیماء ماند؛ زیرا خدایان به           به

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

ولـی  . زیـر پـای او افکنـده نـابود خواهـد کـرد       او وحی کرده کـه کـوروش را بـه        خبر داده که خدا به    

  . ایران برگشت رودان لشکر نکشید، و از راه کیلیکیە و آشور به میان کوروش به

عمر امپراتوری پیرشدۀ بابل خاتمه دهد و سراسر  م گرفته بود که بهحال تاریخ تصمی با این 

  .زیر سلطۀ مهرورزانۀ کوروش درآورد خاورمیانه را به

شـنیدند کـه کـوروش پـس از گـرفتن لیـدیە بـا مـردم لیـدیە چنـان                       بزرگان و کاهنان بابل مـی     

ز شـــاهِ برکنارشـــدۀ رفتارهـــائی کـــرده کـــه مـــردمِ لیـــدیە از او رضـــایت خـــاطر دارنـــد و او را بهتـــر ا 

                                                                                                                               
بار کـه خـدایان برایـشان فرسـتاده بودنـد سـرود               شکرانۀ بهاِر برکت    آنها عطا کرده بودند و به       خدیان به 

حاجیان با دسـتِ پـر آمـده بودنـد، و           . کردند  رقصیدند و شادی می     نواختند، می   خواندند، ساز می    می
شـد،   مبـالغ انبـوهی زر و سـیم نثـار مـردوخ مـی             . ه بـود  قدر توان مـالیش نثـاری و قربـانی آورد           هرکس به 

مقــادیر بــسیار زیــادی خرمــا و گنــدم و جــو و شــمار بــسیاری گــاو و گــاومیش و گوســفند توســط حاجیــان   
شـدند تـا در    دوشـیزگان بـسیاری توسـط پـدر و مادرانـشان نثـارِ مـردوخ مـی              . برای معبد آورده شده بـود     

. دی را بــرای خودشــان و پــدر و مادرانــشان تــأمین کننــد خــدمت کاهنــان درآینــد و ســعادت ابــ  معبــد بــه
مــردان مقــدس  بــار بــه حــج آمــده بودنــد تنــشان را بــرای یــک  بــسیاری از نوعروســان و دوشــیزگانْ کــه بــه 

آمیزِش مرداِن مقـدس بـا ایـن دوشـیزگان و نوعروسـان           . کردند تا رضای خدا را حاصل کنند        تقدیم می 
زمـین و  . نظـور برگـزاری ایـن عبـادت بـزرگ سـاخته شـده بـود         م  گرفـت کـه بـه       در کاخ عِـشتار انجـام مـی       

دیوارهای معبد مردوخ بـا حـضور شـاه و اعـضای خانـدان سـلطتنی و کاهنـان بـزرگ بـا گـالب و عطـور                      
های جدیدی از خدایان که از زر ناب و مزین بـه جـواهرات              معموالً پیکره . شد  بهادار شستشو داده می   

شـد و در معبـد    داران بـزرگ تقـدیمِ مـردوخ مـی           سـلطنتی و زمـین     گرانبها بود نیـز توسـط شـاه و خانـدان          
 .گردید نصب می
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ــد خودشــان مــی  ــز رفتارهــای محبــت   . دانن ــادن       پــیش از آن نی ــاد پــس از برافت ــردم م ــا م ــز او ب آمی

بزرگــان عیالمــی کــه بــا بزرگــان بابــل رفــت و آمــد و داد و ســتد     . پادشــاهی مــاد را شــنیده بودنــد  

. دگـوش بزرگـان بابـل رسـانده بودنـ      داشتند نیز دربارۀ بزرگمنشی کوروش چیزهای بـسیاری بـه        

دهـان   جای خاورمیانه دهان بـه       که در همه   منشی کوروش   دوستی و بزرگ    آوازۀ انسان سان،    این  به

 دسـت اسـتمداد    بـرای رهـایی از سـلطۀ نبونِهیـد     را برآن داشـت کـه  بابل شد بزرگان و کاهنان  می

 کاهنـــان و رودان کـــشف شـــده نـــشانگر آنـــست کـــه الـــواحی کـــه در میـــان. ســـوی او دراز کننـــد بـــه

 مــردوخ رســماً از کــوروش خواســتند کــه بــرای   ویــژه کاهنــان دیــِن   بلندپایــۀ بابــل بــه شخــصیتهای

 او بـا همـاهنگی مخالفـان    ؛ وبابـل لشکرکـشی کنـد     نبونِهید به رهاندن مردم بابل و کلده از سلطۀ      

   .کشید بابل لشکر نبونِهید به

ــابلی یــک منظومــ  ــان   از ســرودهۀ ب ــان می ــران رودان  هــای کاهن ســته اکــشف شــد  کــه در ح 

  :دارد گونه بیان می ینا را رودان از نبونِهید های مردم میان نارضایتی

رعایـا را   . کـشتن داد    بزرگان کشور را در جنگهـا بـه       . هیچ قانونی پایبند نبود     نبونِهید به 

دیگر از . های بازرگانی را بست جاده. دستی افکند تهی  مالیاتهای سنگین بهگرفتنبا 

او ممتلکــات مــردم را گرفــت و ثروتهــای . رســید نمــیگــوش  کــشاورزان ســرود شــادی بــه

ویرانــه  جــا را تبــدیل بــه او همــه. حــال کــرد نــوا و پریــشان مــردم را بربــاد داد و مــردم را بــی

مـردم از    .هایـشان را در تاریکیهـا افکنـد کـه متالشـی شـود               کرد، و مردم را کـشت و الشـه        

کـوبِی    هـای وسـیع پـای       دیگر جماعاتِ مـردم در طـول جـاده        . یکدیگر نفرت پیدا کردند   

. خـورد   چـشم نمـی     ئـی نـشانی از شـادی بـه           نقطـه   در هـیچ   دیگـر . کردند  جمعی نمی   دسته

ــاز از نبونِهیـــد حمایـــت مـــی  . همـــۀ مـــردم در انـــدوه بودنـــد  کردنـــد  خـــدایانی کـــه در آغـ

او . دشمنان او تبدیل شدند و او که در آغاز سلطنتش محبوب خدایان بود منفور شـد                 به

ــه بــرخالف میــل خــدایا   ــاروا زد، و بــرای   ن دســت ب یــک خــدائی تنــدیس    یــک اقــدام ن

او ایـن   . پرسـتید   شناخت و نمی    کس تا پیش از آن او را در کشورش نمی           ساخت که هیچ  

بنــد زریــن و زیورهــای   معبــد آورد و بــر کرســی زریــن نــشاند و بــا تــاج و گــردن    خــدا را بــه

 نیز این خدا    )یهان سنتی فق(اهل کتاب    حتی   .نام ماه خواند    گوناگون آراست و او را به     

گرفتـه اسـت، دسـتش شـبیه       شـکل ایـن خـدا شـبیه هـالل و مـاهِ خـسوف       .دنشناخت  را نمی 

او در برابـر    . رسـد    است، و درازیِ مـوی سـرش تـا پایـۀ تخـتش مـی               )خدای مرگ (لوگال  

. های اژدهای طوفان و گاوهای نر وحشی نهـاد تـا از آن پاسـداری کننـد                  این خدا پیکره  

شـد کـه تـاج     ایستاد شکل این خدا به شیطانی تبـدیل مـی        دتِ این خدا می   عبا  وقتی او به  
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یعنــی بــسیار خــشک و (گرفــت  خــود مــی اش شــکل چهــرۀ دشــمنان بــه چهــره. برســر دارد

مـن  . من برای او بزرگترین سکونتگاه را خواهم سـاخت        «: نبونِهید گفت . )عبوس بود 

راسر جهـان بـر زبانهـا خـواهم         من ذکرِ نام او را در س      . عبادت او را همگانی خواهم کرد     

من مراسم حج را فقط برای او برگزار خواهم کرد و مراسم حِج پیـشین را لغـو      . انداخت

 پیکرۀ زرینِ گاو نـر مقـدس     )معبد مردوخ (در معبدِ او مثل ایزاگیل      » … … .خواهم کرد 

 وقتـی از ایـن بـدعتهای کفرآمیـز فراغـت            ….را دربرابر این خدا بر روی زمـین ایـستاند         

اش  زاده پـسر بـزرگش نخـست     افت، در آغاز سومین سال سلطنتش ارتش و کشور را بـه           ی

یـک سـفر دورودراز    چیز را در اختیار او رها کـرد و سـپاه اَکّـاد را برداشـته بـه          سپرد و همه  

ــاددور از ۀ غــرب ورفــت کــه در بیابــان ناحیــ  » تیمــاء« بــه یمــاء و ۀ تاو شــاهزاد.  اســت اَکّ

 .خــودش در آنجــا اقامــت گرفــت  کــشتار کــرد والفش بودنــد کــه مخــبزرگــان آن شــهر را 

او در پیرامون تیمـاء دیـوار بلنـد کـشید، شـهر را              . سپاهیان اکّاد نیز در آنجا با او ماندند       

بسیار زیبـا سـاخت و آراسـت، در شـهر بـرای خـودش کـاخی مثـل کـاخ بابـل بنـا کـرد، و                 

الیـات سـنگین مقـرر کـرد،        او بـر مـردم شـهر م       . پیرامون دیوار شهر را نگهبانان گماشت     

او مـردم شـهر را بـا    . سـتوه آمدنـد   هرچه داشتند را از آنها گرفـت، و مـردم از دسـتِ او بـه          

کــه  در حــالی… . کــشتن داد و فقــط زنــان و کودکــان زنــده ماندنــد      کارهــای ســخت بــه  

بـریش   کوروش شاه جهان است و پیروزیهایش واقعی است و کسی است که یـوغ فرمـان   

کشند، نبونِهید بر روی لوحۀ خودش نوشته است که         گردن می   شورها به را همۀ شاهانِ ک   

من کشور او را تسخیر کردم و ثروتهای او . من او را وادار کردم تا بر روی پاهایم بیفتد«

او نام کشورهائی که کوروش تسخیر کرده را بر روی لوح » .کاخ خودم انتقال دادم را به 

بـار در     ایـن همـان نبونِهیـد اسـت کـه یـک           . ام  کـرده نگاشته است که اینها را مـن تـسخیر          

ــه ــه  خطب ــرم، مــن از راز درون ســینه   «: جمعیــت گفــت  اش خطــاب ب هــا  مــن حکــیم و خبی

خـدا مـرا   . توانم بنویسم ام که نمی ام و اسرار بسیاری دیده  من دارای علم غیب   . باخبرم

مـن  .  داده اسـت مـن نـشان   مـن نـشان داده، ملکـوت را بـه       معراج برده و بسیار چیزها به       به

تــوانم هرچــه اراده کــنم را انجــام   حکمــت و علــم خــویش چنــان نیروئــی دارم کــه مــی    بــه

مراسم حـج   او درصدد شد که به. کند او ادعای داشتنِ معجزات بسیار بزرگ می » .دهم

عبــادتی کــه خــدای آســمانی در روز ازل مقــرر   . ایزاگیــل پایــان دهــد  ســاالنۀ مــؤمنین بــه 

انجمـــن  او کاهنـــان بـــزرگ را بـــه. اســـت کـــه از میـــان بـــردارد خو داشـــته اســـت را او مـــی

انـد کـه در معبـد برگـزار           آن عبـادتی کـه خـدایان مقـرر داشـته          «: آنها گفت   فراخواند و به  
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معبــد بــرای آن ســاخته نــشده کــه شــما . کنیــد شــود نــه اینگونــه اســت کــه شــما برگــزار مــی

ــزار کنیـــد  ــاهِن نگهدارنـــدۀ کتـــاب عبـــ » ….چنـــین مراســـمی درآن برگـ ادت و کـــاهن کـ

خوانندۀ سرود عبادت که مشاوران او بودند نیز با او توافق نمودند، و حتی سرهایـشان               

گونـه برگـزار خـواهیم     پس عبادت را همـان   از این «را برهنه کردند و سوگند خوردند که        

  ».کرد که شاه مقرر داشته است

  تسخیر امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ. ۳

اوج رســید و مــردم آمــادۀ شــورش شــدند؛ شورشــی کــه      بابــل بــه  نارضــایتی در۵۴۰در ســال 

ــاد و  رودان تبلیــغ برضــِد نبونهیــد بــه   در سراســر میــان . محرکــان آن کاهنــان معابــد بودنــد   راه افت

دروغ  گفتند که او بـه  همه می . شد  دهان می   باد استهزاء گرفته بودند دهان به       تصانیفی که او را به    

او نداده بلکه دشمن او اسـت؛ خـدایان دیگـر      تنها نبوت را به   کند، و مردوخ نه     ادعای نبوت می  

گونـه   ایـن ! گونه خدائی اسـت  او توجه دارد که معلوم نیست چه      به» سین«نیز دشمن اویند؛ فقط     

  . شدند رودان برای شورش برضد نبونهید آماده می مؤمنین میان

ون اعــادۀ حــِج ســاالنه بابــل برگــشت، و کوشــید کــه بــا اقــداماتی همچــ  نبونِهیــد از تیمــاء بــه

چنـدماه  . معبد رضـایت کاهنـان مـردوخ را جلـب کنـد       معبد مردوخ و دادن پیشکشها گرانبها به        به

بابـل آورده شـدند، شـاه در مراسـم      خـدایان بـه   « برای زیارت مردوخ     ۵۳۹بعد در مراسم حج سال      

همـۀ خـدایان   سـال   بـار دیگـر در مردادمـاه ایـن     یک» .خوبی برگزار شد   حضور یافت، و مراسم به    

نبونِهید بر آن شـده بـود کـه    . بابل برده شدند برای زیارت مردوخ به)  خدا۱۲شامل (رودان    میان

ولــی او ایــن . رودان خــشم مــردم را فرونــشاند  بــا اعــادۀ حیثیــت بــه مــردوخ و دیگــر خــدایان میــان  

رودان  بد میـان  کاهنان مردوخ و دیگر معا      دعوتِ  کوروش به . تالشها را بسیار دیر انجام داده بود      

گفـت کـه خبـر     نبونِهیـد همچنـان سـخن از وحـی خـدا مـی            . شـد   بابل آماده می    برای لشکرکشی به  

  . داد شکست حتمی کوروش و نابودی کوروش را می

. پــیش از ایــن دربــارۀ بازســازی معبــدِ بــزرگِ ســین در حــران توســط نبونِهیــد ســخن گفتــیم  

توانـد نـشانۀ    تِیاگ و پدرش هوخشتر کرده مـی های آغاز سلطنتش از اَش تمجیدی که او در نوشته   

او اختیار تام داده بـوده کـه هـر اقـدامی کـه بـرای بازسـازی معبـد سـین در                آن باشد که اَشتِیاگ به    

گیـری    در اسـناد برجـا مانـده از نبونِهیـد سـخنی از بـازپس              . داند انجام دهـد     حران را شایسته می   

رسـد کـه او در آن اواخـر اقـدام بـه بیـرون                نظـر مـی     ولـی بـه   . حران از دست ایرانیان درمیان نیست     

لــذا یــک علــت  . را ضــمیمۀ پادشــاهی خــویش کــرده بــوده  رانــدن ایرانیــان از آن شــهر کــرده و آن 
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رودان برســر همــین حــران نیــز بــوده کــه نبونِهیــد تــصرف کــرده و از    میــان لشکرکــشی کــوروش بــه

ایران اعـالن   رانی در واقع بهنبونِهید با تصرف یک سرزمین ای   . ممتلکات خودش شمرده است   

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

ایران رسیده بود  عنوان میراث آشور به     که از تمامیت ارضی شاهنشاهی دفاع کند، و حران که به          

ه شــدن دســتگاه ســلطنِت  رودان بــرای برچیــد هــا در میــان ولــی زمینــه. را از نبونِهیــد پــس بگیــرد 

رودان آمـادۀ پـذیرایی از کـوروش بودنـد، و تـاریخ               تاریخی بابل فراهم بود، کاهنان و مردم میان       

  .برآن بود که دوران نوینی را آغاز کند

ــان     ــوال گذاشــت و وارد جلگــۀ می ــور کــرد و   . رودان شــد کــوروش از تنگــۀ جل ــه عب او از دجل

رودان برضـد   سراسـر میـان   . آمـادۀ پـذیرائی از او بـود       رودان    میـان . بابـل نزدیـک شـد       آرامـی بـه     به

 بـر   اوپـیس وقتی کوروش شاه انشان شـهر       «در استوانۀ نبونِهید تصریح شده که       . نبونِهید شورید 

را گرفت مردم اکّاد شـوریدند و نبونِهیـد رهبـران شـورش را              ) در محل بغدادِ کنونی   (کرانۀ دجله   

سـپاهیان نبونِهیـد نافرمـان      » . تسلیم کـوروش شـد     مقاومت   نیز بی  سیپارشهر مقدس   . کشتار کرد 

کـوروش مقاومتهـای نیروهـای نبونِهیـد را در هـم            . ئی نداشت   شدند، و ارتشِ او چندان کارآیی     

تالشـهای نبونِهیـد بـرای جلـب رضـایت کاهنـان مـردوخ و سـرکوب                 . کنـار بابـل رسـید       شکسته به 

او داده است تحقق نیافـت؛        خ به گفت مردو   های پیروزی که او می      وعده. جائی نرسید   شورش به 

خواسـتند کـه بـا سـپاه       زیرا مردوخ واقعاً از او رنجیده و او را رها کرده بود، و کاهنان از مـردم مـی                  

پیـروزی حتمـی خـودش اطمینـان داشـت، و ادعـا               حال هنوز او بـه      با این . کوروش همکاری کنند  

دسـت مـن    واهـد شـد، کـشورِ او بـه    شاه انشان در زیر پای مـن لـه خ      «من وحی شده که       کرد که به    می

  » .غنیمت خواهم گرفت خواهد افتاد، دارائیهای او را من به

نـدای کاهنـان مـردوخ        هـای بابـل رسـید مـردم بابـل بـه             کنـار دیـواره     همینکه سپاه کوروش به   

شـاید  (فرمانـدهی گـاؤبروو    ایرانیان بـه  . برضد نبونِهید شوریده شهر را بر روی ایرانیان گشودند        

نبونِهیــد . آرامــی و مــسالمت وارد بابــل شــد   م بــه  پ۵۳۹ شــهریورماه ۲۳در روز ) کــوروشبــرادر 

خانـۀ بـزرگش مـورد تعـرض          معبد بزرگ مردوخ در محاصرۀ ایرانیان درآمد تـا گـنج          . متواری شد 

. رودان نیـز ترتیـب مـشابهی اتخـاذ شـد            برای پاسداری از دیگـر معابـد بـزرگ میـان          . قرار نگیرد 

درون  ورود سـپاهیان بـه  . هـیچ معبـدی نزدیـک نـشود     یچ فـردی بـا سـالح بـه    دستور داده شـد کـه هـ      

  . کلی ممنوع اعالم شد معابد نیز به

فرمان  خیابانهای بابل به .  مهرماه با شکوه و جالل شاهانه وارد بابل شد         ۸کوروش در روز    

اری از  همۀ سران بابل و با آنهـا بـسی        . کاهنان و بزرگان شهر با فرشهای رنگین مفروش شده بود         
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. پیــشواز کــوروش بیــرون آمــده بودنــد، و در پــشت ســر کــوروش وارد شــهر شــدند      مــردم شــهر بــه 

همۀ مردم شهر اعالم کرد کـه هـدفش آرامـش و آسـایش مـردم بابـل و                     ئی به   کوروش ضمن خطابه  

کــس  کــس مــورد تعقیــب قــرار نخواهــد گرفــت و هــیچ    میــان رودان اســت؛ و تأکیــد کــرد کــه هــیچ   

او سـپس  . همـۀ کـارگزاران دسـتگاه سـلطنت نبونِهیـد عفـو عـام داد          او بـه  . بازداشت نخواهد شد  

 او را    او سالم کـرد و دسـتِ        برای زیارت مردوخ وارد معبد شد، در پیشگاه مردوخ سر خم کرد، به            

نبونِهیـد  . او برکـت دادنـد   نماینـدگی از مـردوخ بـه     جا آرود و کاهنان بـه       گرفته مراتب تعظیم را به    

ۀ عمـرش را  شوش تبعید کـرد تـا بقیـ    کوروش او را به. بود یافته و دستگیر شدکه در بابل متواری   

ــرد  بــهزیــر نظــر خــوانیم کــه کــوروش دســتور   در ســالنامۀ بــابلی در دنبالــۀ ایــن گزارشــها مــی . ســر ب

قــدم شــد و ســنگ و  کــار پــیش نوســازیِ دیوارهــای شــهر بابــل را صــادر کــرد و خــودش بــرای ایــن  

ل برد، و همگان با دیدن این اقدام او با شور و شـوق مـشغول          خشت و سطلهای آب و سبدهای گِ      

کـوروش بـا ایـن اقـدام نـشان داد کـه درصـدد مـستحکم و آبـاد                    . کار برای ساختن دیوارهـا شـدند      

نخـورده   ارتـش نبونِهیـد دسـت     . این شهر توجـه دارد      کردن بابل است و بیش از شاهان پیشین به        

اران نبونِهیــد نیــز در شغلهایــشان ابقــاء شــدند و  همــۀ کــارگز. اطاعــت کــوروش درآمــد  مانــد و بــه

  .مشاوران شاه در امور بابل تبدیل گشتند ترینهایشان به بلندپایه

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

ینهائی به پـشِت  در برخی از اینها نفر. دست کوروش تا چه اندازه مردم را خشنود کرده است    به

باشد که نبونِهید در دنیای زیر «خوانیم که  در یکی از اینها می. سر نبونِهید فرستاده شده است   

گـِر پادشـاهی    بند افتد و شکنجه شود؛ و هنگامی که مـردوخ بـا شـادی و مهربـانی نظـاره        زمینی به 

ولـی کـوروش    » .تندمهرورز کوروش است باشد که همۀ یاران سابقِ نبونِهید در بندهای گران اف            

خواسـت کـه آنهـا       او می . بزرگوارتر از آن بود که کارگزاران نبونِهید را بازداشت یا زندانی کند           

خــدمت اهــداف  انــد بــه هــائی کــه اندوختــه  بــا دیــدن مهرورزیهــای او دگرگــون شــوند و بــا تجربــه  

بیـتِ درسـت    دانـست کـه انـسانها را بـا تر           او مـی  . تمدنِی او درآینـد و خـدمتکارانِ بـشریت شـوند          

. ایـن چیـزی بـود کـه او از تعـالیم زرتـشت آموختـه بـود         . سـازندگی واداشـت     توان ساخت و به     می

خـواه اسـت ولـی حاکمـانِ بدسرشـت سـبب        اندیش و نیـک     زرتشت گفته بود که انسان ذاتاً نیک      

  .را از سرودهای گاتە خواندیم در سخن از زرتشت این. شوند بدکاری انسانها می

عنـوان میـراث      لطنت بابل، سـرزمینهای تـابع بابـل در شـام و فلـسطین نیـز بـه                 با برافتادنِ س  

. دریـای مدیترانـه و غـزه رسـید     بابل به قلمرو شاهنشاهی افزوده شدند و مرز کشور شاهنشاهی به      

و شـیوخِ شـمال عربـستان بـا     ) حمات، حلب، فینیقیه، کنعان، عمـون، دمـشق، ایـدوم   (سران شام   
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بابـل آمدنـد، و       در بابل و از میان برداشته شدن نبونِهید شادمانه به         شنیدن خبر پیروزی کوروش     

چنانکه در استوانۀ بابلی آمده است بر دستهای کوروش بوسـه زدنـد و داوطلبانـه ابـراز اطاعـت                    

  . کردند

شــهریاری بابــل منــصوب شــد، و ســرزمینهای مــاورای غربــی فــرات تــا دریــای     گــاؤبروو بــه

جـزو   )١زیرا منـسوب بـه کـشور سـابقِ آشـور بـود            (گرفت  » آشوریّە «زمان نام   که از آن  مدیترانه  

همۀ امیران خاندانهای حکـومتگرِ محلـی کـه توسـط نبونِهیـد برکنـار               . شهریاری گاؤبروو شدند  

  . پذیر گاؤبروو شدند شده بودند در مقام سابقشان ابقاء شده فرمان

خــد نــصر برچیــده شــده بودنــد و  بــرای احیــای امارتهــای اســرائیل و یهــودا کــه از زمــان نبو 

بابل بـرده شـده بودنـد نیـز کـوروش فکـری اندیـشید کـه شـامل                     بردگی به   خاندانهای سرانشان به  

او ســـران . برگردانـــدنِ بازمانـــدگانِ آن خانـــدانها بـــه اســـرائیل بـــرای بازســـازی کـــشورشان بـــود  

آنهـا  . با آنها کنکاش کرد   اسرائیل به کشورشان      اسرائیل را طلبید و دربارۀ بازگرداندنِ بنی        بنی

او اطـالع     زیند، و همچنـین بـه       رودان می   اسرائیل در میان    او اطالع دادند که چه تعدادی از بنی         به

بابـل آورده   آالت معبد اورشلیم را که نبوخد نصر ویران کـرده بـوده بـه               دادند که زیورها و ظروف    

بـرداری   ور داد کـه از آنهـا صـورت     کوروش دست . شود  شده و در خزانۀ خدای بابل نگهداری می       

اسـرائیل صـالح بداننـد بـه اورشـلیم برگردانـده شـود؛ و                شود تا در فرصِت مناسبی کـه سـران بنـی          

 داشت فرمان داد که برای بصر شیشیکی از سرانشان که از مشاوران نبونهید بود و نامِ بابلیِ            به

.  اورشـلیم اقـدام الزم را انجـام دهـد    اش و همچنـین اثـاث معبـد    بازگرداندنِ قومِ از بردگـی رسـته    

  . تر خواهیم خواند باره را پائین متن گزارش تورات در این

رودان و  هـای منـاطق مختلـِف میـان     کوروش نسبت به متولیانِ سابقِ همـۀ معابـد و خداخانـه     

در . جــا کــرده بــود همــین اقــدام را انجــام داد    شــام و شــمال عربــستان کــه نبونِهیــد آنهــا را جابــه    

  .تر خواهیم خواند باره نیز گزارش بابلی را پائین این

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

در سندهای بازمانده از سالهای شهریاری گاؤبروو که مـردم          . داشت که منظور نظر کوروش بود     

شود که نشان از عزت بسیار زیاد او نزد      ه می اند عباراتی دید    نوشته  بابل برای امور خودشان می    

بینــیم در گــزارش یــک محاکمــه در یکــی از شــهرهای جنــوب   کــه مــی مــردم بابــل دارد، تــا جــائی 

رودان، مــردی در حــضور قاضــی محلــی بــه ســِر شــهریار گــاؤبروو ســوگند خــورده اســت کــه       میــان

ی یـک خـشت ثبـت شـده     رو(گوید؛ و قاضی دستور داده که اظهـاراتش را ثبـت کننـد            راست می 
                                                 

 .ها سوریه گفتند، و این نام تا امروز مانده است آشورِیَّە را بعدها یونانیها و رومی 1
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کوشـیده کـه    این عزت برای آن بوده که گاؤبروو به امـور مـردم نظـارت تـام داشـته، و مـی                ). است

خـوانیم کـه مـردی شـماری گوسـفند دزدیـده              در سندی مـی   . نظمی و ناامنی را از میان بردارد        بی

ادخـواهی  او د . بوده، شناخته و بازداشت شده و قاضی جریمـۀ سـنگینی بـر او مقـرر کـرده اسـت                   

شـود کـه اتهـامش ثابـت اسـت،            فرستد، و گاؤبروو پس از تحقیق متوجه مـی          دربار گاؤبروو می    به

شـود تـا جریمـۀ        بازداشـتگاه بابـل فرسـتاده مـی         کند و مجـرم بـه       لذا حکم قاضی محلی را تأیید می      

ِی دهــد کــه گــاؤبروو بــا برخــی از ســنتهای اجتمــاع ســند دیگــری نــشان مــی. مقررشــده را بپــردازد

رودان را   مردم بابل توافق نداشته ولی برآن نیز نبوده که نظام اجتماعی دوهزارسـالۀ مـردم میـان                

داری در ایـران وجـود        بـرده . داری نـزد متولیـان معابـد اسـت          ازجملۀ اینها رسـم بـرده     . برهم بزند 

صــالح  نداشــته و دربــار ایــران نیــز بــا آن موافــق نبــوده ولــی بــرای الغــای ایــن رســم ظالمانــه نیــز بــه  

ــان          نمــی ــدامی نظــام اجتمــاعی می ــین اق ــرا چن ــدامی انجــام دهــد، زی ــده کــه اق ــرهم  دی رودان را ب

واقــع در شــهر (ئــی از غالمــان معبــدِ عِــشتار  دهــد کــه دســته یکــی از ســندها نــشان مــی. ریخــت مــی

ــان  ــوب میـ ــده   ) رودان اوروک در جنـ ــتگیر شـ ــوده و دسـ ــه بـ ــد گریختـ ــاؤبروو   . انـ ــه گـ ــوع را بـ موضـ

سرپرســت معبــد واگذاشــته  او ســکوت کــرده و امــر را بــه. شــان حکــم بدهــد ا دربــارهانــد تــ رســانده

انـد کـه گـاؤبروو        انـد بـه سرپرسـِت معبـد گفتـه           کسانی که این غالمان را به معبد برگردانده       . است

دسـتور سرپرسـِت معبـد بـر روی خـشتی ثبـت             این سخن به  . دربارۀ اینها هیچ فرمانی نداده است     

اینهــا فهمانــده کــه   ئــی اســت کــه گــاؤبروو بــه   گونــه ظــاهر ســخن بــه . ه اســتشــده و بــرای مــا مانــد 

این تنها کاری بوده که گاؤبروو . خاطر فرارشان مجازات کند    سرپرسِت معبد نباید بردگان را به     

و باید در نظر داشـت کـه در روزگـاری کـه هـر      . توانسته برای تخفیف آالم بردگان انجام دهد     می

انـد سـپس بـه        داده  هـائی از قبیـل بریـدن گـوش و بینـی یـا چیـدن زبـان مـی                   خطای بردگان را کیفر   

اند، حتی جلـوگیری از ایـن کیفرهـا نیـز بـرای زمانـه                 داشته  بار وامی   ترین کارهای شکنجه    سخت

هائی از بهبود وضعیت اجتماعی بردگان      در سندهای بازمانده نشانه   . بسیار پیشرفته بوده است   

انـد و بـرای خودشـان     نیم که بردگـان واردبـازار حرفـه و صـنایع شـده        بی  خورد، مثال می    چشم می   به

زمینــی  بینــیم کــه دارای پــاره بردگــانی را نیــز مــی. پردازنــد اربــاب مــی کننــد و مالیــات بــه کــار مــی

بینـیم   در کارگاههای معابد نیـز مـی  . گیرد خودشان تعلق می    اند که بخش اعظم درآمدش به       شده

اند، و معلوم است که اصالحاتی بـرای بهبـود وضـعیت     بردگان داده   که زنانِ بیگار جایشان را به     

. بهبـود وضـعیت بردگـان نیـز کمـک کـرده اسـت        نوبـۀ خـود بـه       زنان نیز انجام گرفتـه اسـت کـه بـه          

حضور بردگان در بازار سوداگریِ     . اند  بینیم که در کارگاهها مشغول کارآموزی       بردگانی نیز می  

ئـی   گـام و آهـسته   بـه   اینهـا خبـر از اصـالحات گـام        . مشهود اسـت  پا نیز در سندهای بازمانده        خرده
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. گرفـت   رودان انجام می    دستور کوروش بزرگ برای بهبود اوضاع انسانی در میان          دهد که به    می

مهمترین گامی که در زمان کوروش برای بهبـود اوضـاع انـسانی و جلـوگیری از افتـادن مـردان و                      

کـــرد بـــدهکار اگـــر نتوانـــد  نونی بـــود کـــه مقـــرر مـــیزنـــان آزاده بـــه بردگـــی برداشـــته شـــد لغـــو قـــا

ایـن قـانون از     . طلبکـار بفروشـد     بدهکاریش را بپردازد باید خودش یـا یکـی از فرزنـدانش را بـه              

. برجـا مانـده بـود      عنوان حکـم شـرعی و آسـمانی         بهرودان    زمان حمورابی تا آن زمان در میان      

ود کـه کـوروش بـزرگ بتوانـد اصـالحات را            رودان مـانع از آن بـ        دار دینی مـردم میـان       عقاید ریشه 

مردم خودشان داوطلبانه فرزندانشان را برای غالمی       . پیش ببرد که دلخواهش بود      ئی به   گونه  به

دادنـد؛ و معبـد حـق داشـت کـه اینهـا را در                 بردند و در اختیار کاهنـان قـرار مـی           و کنیزی معبد می   

شـد   ایـن از احکـام شـرعی بـود کـه نمـی      . دفروش برساند تا برای همیشه در بردگی بماننـ    بازار به 

بیگــاری بــر روی زمینهــای کــشاورزی و در نخلــستانهای معبــد، در کارگاههــای . آن دســت زد بــه

ــانی رمــه   ــد، در چوپ ــود کــه مــردم          معب ــز از رســوم معمــولی ب ــد نی هــای بــزرگ گــاو و گوســفند معب

د کــه درنظــر ایــن رســم هرچنــ . دادنــد داوطلبانــه بــرای رضــای خــدا و حــصول بهــشت انجــام مــی   

آن دست زد؛ زیرا اینها را احکام شرعِی دیرینـه مقـرر کـرده                شد به     ایرانیان ظالمانه بود ولی نمی    

عنـوان    بود و مردم قبول داشتند، و هر قانونی که ناقض این احکام شرعی بود از طـرف مـردم بـه                    

اه فقاهـت  دسـتگ (معابـد  . یافـت  شد و قابلیت اجرایـی نمـی    احکام ضدشرعی و کافرانه تلقی می     

کردند، ولی برای تغییر این وضعیت و آشـنا کـردن مـردم بـا                 واقعاً مردم را غارت می    ) رودان  میان

باالرفتن قیمت زمین کشاورزی و خانـه  . گذشت زمان و نسلها نیاز بود حقوق واقعی خودشان به   

در کـه  بهـا در بابـل در اواخـر عمـر کـوروش و دوران سـلطنِت داریـوش بـزرگ                 و همچنین اجاره  

دهد که اصـالحات کـوروش در جهـت      خبر از تحولی می    شود  شده دیده می    برخی اسنادِ کشف  

  .بهبود وضع زندگی اقشار سابقاً محروم ایجاد کرده بوده است

سـو و دریـای مدیترانـه از سـوی      دریـای ایـژه از یـک       با رسیدن مرزهای شاهنشاهی ایـران بـه       

خـود دیـده بـود بـر صـحنۀ جغرافیـای              روز بـه     آن ئی که چشم تاریخ تا      دیگر، بزرگترین شاهنشاهی  

ئـی کـه عـالوه بـر سراسـر فـالت ایـران، امپراتوریهـای سـابقِ بابـل و                       جهان ظاهر شد؛ شاهنـشاهی    

ــر مـــی    ــاتولی را دربـ ــاهیهای کوچـــک جنـــوب انـ ــیّە و پاشـ ــور و لیـــدیە و آرمنـ اینـــک . گرفـــت آشـ

وابط کوروش با فرعون مصر ر. شاهنشاهی ایران در غزه با کشور فرعونی مصر همسایه شده بود

تراش و  حسنه بوده، زیرا برای ساختن کاخ شاهنشاهی در پاسارگاد از خدمات هنرمندانِ سنگ   

تــوانیم در نقــشی ببینـیم کــه از کــوروش بــزرگ در   را مـی  ســاز مــصری اسـتفاده شــده، و ایــن  پیکـره 

گــاهِ کــوروش در بنــای آرام. پاســارگار برجــا مانــده اســت و اثــر هنــر مــصری در آن آشــکار اســت   



۲۳۹                                                                کوروش بزرگشاهنشاهی هخامنشی                                                                            

کـه  بزرگ که در زمان خودِ او ساخته شده نیز حضور هنرمندان مصری هویدا اسـت، و ایـن بنـا              

شـاید هـم کـوروش    . انـدازد  یـاد هرمهـای بـزرگ مـصر مـی      مـا را بـه     هـرمِ کوچـک اسـت       یک بچه 

مصر کرده بوده و معماری مصر را از نزدیک دیده و مهندسان و معمارانی را از مصر با  سفری به 

ود آورده بــوده اســت، زیــرا در مجموعــۀ کــاخ شاهنــشاهی کــه در پاســارگاد ســاخت بازتــاب          خــ

پزشـکان مـصری نیـز در دربـار او بودنـد کـه              . کنـد   نحـو آشـکاری خودنمـایی مـی         معماری مصر به  

نیــای بــزرگ کــوروش  (نقــشی از فروهــِر کــوروش اول  . آوردِ همــین ســفر او بــوده اســت   شــاید ره

پارچه است و در جای خاصی از کـاخ           وارۀ سنگ یک     که یک ستون   بر بنای یادبود ویژه   ) بزرگ

دهـد، حتــی لباسـی کـه فروهــر     وضـوح نــشان مـی   کـوروش برپـا داشـته شــده بـوده هنـر مــصری را بـه      

اش شــبیه تزیینــات لبــاس مــصری  بالــدارِ کــوروش اول در ایــن نقــش بــرتن دارد تزیینــات حاشــیه 

بـر بـاالی   . ست نیز بازگویندۀ هنر مصری اسـت تاج گلی که بر روی سِر این فروهر نهاده ا . است

ام کـوروش شـاه،    من«سه زبان پارسی و بابلی و عیالمی نوشته شده است          سر این فروهِر بالدار به    

پندارند که این خودِ کوروش بـزرگ اسـت، ولـی بالهـائی کـه در                  غلط می   کسانی به . »هخامنشی

دهد که فروهر  اند خبر از آن می صویر کشیدهت  اند و او را در حال پرواز به         دوسوی تنش قرار داده   

  .است) نیای کوروش بزرگ(کوروش اول 

کـشید، و   شدۀ مصر در این زمان آخـرین نفـسهای تـاریخیش را مـی     امپراتوریِ پیر و فرتوت   

ی ایـران کنـد؛ و   تاریخ اراده کرده بود که آن کشورِ باستانی و شکوهمند رانیـز ضـمیمۀ شاهنـشاه            

  .را در گفتار بعدی دنبال خواهیم کرد این

  شخصیت کوروش بزرگ. ۴

ۀ جهـانی   ها بیانگر آنست کـه هـدف کـوروش از کشورگـشایی ایجـاد یـک جامعـ                   نشانهۀ  هم

کــوروش در لشکرکــشیها و . گــری بــوده اســت جنــگ و ویــران دور از مبتنــی برامنیــت و آرامــش و

 بزرگواری رفتار کرد، و عناصر حکـومتی پیـشین را مـورد             پیروزیهایش با ملل مغلوب در نهایت     

چنـان کـه پـس از     . سـاخت  مطیـع و منقـاد خـویش         کـرده  قرار داده در مقامهایـشان ابقـا         بخشایش

 درعــینِ آنکــه متجــاوز و آغــازگرِ جنــگ بــود     کروســوس شــاه مغلــوب لیــدِیَە را  لیــدِیَەتــسخیر 

گونــه کــه گزینوفــون   آن. و باوفــا ســاختبخــشود و نواخــت و درنتیجــه از او یــک فرمانــده مطیــع   

ۀ کـوروش  گـستران  کروسـوس و ارتـش لیـدِیَە در آینـده بـرای پیـشبرد هـدفهای امنیـت               نویـسد،   می

تعصب بـود، خـدایان و ادیـان ملـل       شخصیتی آزاداندیش و عاری ازکوروش که . ندنبردها کرد 

 معابدشـان  ،گذاشـت شـان آزاد   رسمیت شناخت، همگان را در اجرای مراسم دینـی        مغلوب را به  
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ســوی  وســیله قلــوب همــۀ ملــل مغلــوب را بــه   ایــن  قــرار داد و بــهســلطنتیرا زیــر پوشــش کمکهــای  

  و،خـود ندیـده بـود     چنان فاتح پرمهر و شفقتی را بـه   آن هنگام چشم تاریخ تا    . خویش جلب کرد  

ی او در ئی جز محبـت او را نداشـتند و دوسـت    همه مهر و بزرگواری چاره ملل مغلوب در برابر این 

  . ریشه دواند زیِر سلطۀ ایراناقوامِۀ همدل 

هـدف برقـرار    اهـورمزدا داشـت جهانگـشایی را بـه     کوروش بزرگ با ایمان اسـتواری کـه بـه         

فتوحــاتش  داد، و در کــردن آشــتی و امنیــت و عــدالت و از میــان بــردن ســتم و ناراســتی انجــام مــی

وفـت نـشان داده بـود کـه داسـتان رأفـتش       منشی و مهر و عط   اقوام مغلوب بزرگ    حدی نسبت به    به

معابد و متولیـان دیـن ملـل مغلـوب آسـیبی نرسـانده بـود، و         جا به   او در هیچ  . جا رسیده بود    همه  به

    آنهـا را    تـا  داد  مـی مراکـز دینـی و معابـد وارد شـده بـود دسـتور                  تلفاتی به  حتی هرجا در اثر جنگ 

یادگـار سـقوط بابـل     اهنـان معبـد مـردوخ بـه       در سـندی کـه ک     .  بازسـازی کننـد    دربار ایـران  هزینۀ    به

اند، و در اوائل سدۀ بیستم در عراق کشف شده، تأکید شده کـه مـردوخ پـشتیبان کـوروش                  نوشته

در ایـن  . او سپرده اسـت  سپس بابل را نیز به پیروزی رسانده     بوده و دست او را گرفته در ایران به        

هــای  پیــشاپیش او بــود و زمینــه یــز درســند گفتــه شــده کــه وقتــی کــوروش وارد بابــل شــد، مــردوخ ن

  : چنین استکوروش دربارۀ کاهنان بابل نوشتۀ. آورد پیروزی او را فراهم می

فغانـشان   مردوخ  خدایانخدای فغان آمدند چون مردم از دست ستمهای نبونِهید به      

د بابل منتقـل شـده بودنـ        از اینکه به   نیز   دیگرخدایان  .  شد خشم  به نبونِهیداز  را شنید و    

 امـاکنی کـه ویـران       همـۀ   بـه   ذوالجـالل   مـردوخ  خدای خدایانْ . از نبونِهید در خشم بودند    

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

 درسـتکار  جویای یک پادشاه     همۀ سرزمینها سر کشید و       به او. عطوفت و رحمت افکند   

پادشـاهی جهـان را    مـردوخ ن پادشاه کوروش شاه انـشان بـود کـه    ای. شد تا مبعوثش کند 

او   و لقـبِ شـاه سراسـر گیتـی بـه     زیـر پاهـای او افکنـد     ها و مادها را بـه      گوتی و   او بخشید   به

اطاعت  همۀ مردمی که مردوخ به کوروش نسبت به. مردم جهان ابالغ کرد را به داد و این

 یـاور بنـدگانش     خدای خدایانْ مـردوخ    .کردمهربانی رفتار    او کشانده بود با دادگری و     

 و قلب دادگر او برکت داد و او  نیکِ او  کارهای  کوروش نگریست و به     بود و با شادی به    

او دسـت کـوروش را گرفـت و او را          .  رهـسپار شـود    )بابـل ( او شـهر    جانـبِ   بـه را فرمود کـه     

 .کـرد و رفیـقِ راه در کنـارش حرکـت          چـون یـک دوسـت       راه افکند و خـودش همچـون          به

شـمار کـوروش کـه چونـان سـیالب بـر زمـین جـاری بودنـد و شمارشـان را کـسی             سـپاه بـی  

ــه     دانــست جنــگ  نمــی ــا آرامــش ب ــه ب ــار خــود گرفت راهــشان ادامــه   ابزارهایــشان را در کن
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  شـود بابـل شـهر او   ریزی وارد     کوروش یاری کرد که بدون جنگ و خون          او به  .دادند

پرستید تـسلیم     را نمی   وی نبونِهید را که      او شاه  .شهر و مردم شهر نرسد      و هیچ گزندی به   

 در پیـشگاه  شـاهزادگان و امیـران   سـومِر و اَکّـاد و       مردم ساکنان بابل و  همۀ  . کوروش کرد 

ــر پاهــایش بوســه زدنــد  کــوروش تعظــیم کردنــد و    ــود  همگــی از این. ب  کــه او شــاه شــده ب

مـردم از   ۀ   همـ  .ددرخـشی   از خرمـی مـی    هاشـان      و چهـره   کردنـد،    و هلهله می   خشنود بودند 

یاری او زندگی دوباره یافته بودنـد و          سروری او با شادی و سرور استقبال کردند زیرا به         

آمــد گفتنــد و  او خــوش همگــان شــادمانه بــه . شهرهایــشان از تبــاهی و ویرانــی رســته بــود 

  .نامش را ستودند

؛ بـرای    کـرد   ادیان بومی را آزاد اعالم     ؛کوروش پس از تسخیر بابل اعالم عفو عمومی داد        

 مــردوخ کــه کهنتــرین انــسانها، رودان و آمــوزش همزیــستی عقیــدتی بــه  جلــب محبــت مــردم میــان 

رســمیت شــناخته در پیــشگاهش کــرنش کــرده بردســتش بوســه زد و او را    خــدای بابــل بــود را بــه 

شــدگانِ شــاه بابــل  همــۀ بــرده  بلکــه بــهبردگــی نگرفــت  را بــهکــس هــیچنــه تنهــا او . نیــایش و گفــت

ــه  ،آزادی داد ــا بازداشــت    و ســپاهیانش را از تجــاوز ب ــه  . مــال و جــان رعای  در اســتوانۀ معــروف ب

  : استآمدهدوست چنین  ، این پادشاه انسان»اعالمیۀ حقوق بشر«

کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شـاه شـکوهمند، شـاه بابـل، شـاه سـومِر و اَکّـاد،         ام    من

شان، نـوۀ کـوروش شـاه بـزرگ     بوجیە شاه بـزرگ شـاه انـ       کام ، پور  جهان اقلیمشاه چهار   

پیش شاه بزرگ شاه انشان، از دودمـان شـاهان روزگـاران دور،            شاه انشان، تخمۀ چیش   

اند و قلباً از سلطنِت      سلطنتش را مورد عنایتِ خویش قرار داده       »نبو« و   »بِل«که  شاهی  

  .او خشنودند

 ادی مـردم هـای شـ    در میـان هلهلـه   بـا مـسالمت و آرامـش وارد بابـل شـدم       هنگامی کـه  من  

 مـردوخ  سرورِ بزرگ .تحویل گرفتم ختگاه ت و کاخجایگاه سلطنتی خویش را در    ] بابل[

همــراه ســاخت، زیــرا  دارم  کــه بابــل را دوســت مــی  مــردان بابــل را بــا مــن    دلهــای نیــک 

 وارد در آرامـش و نظـم  سپاه بزرگ مـن  .  و بستایم تعظیم کنمم که او راا  برآنداند که  می

 مــن .اَکّـاد را هراسـان کنـد    کـس اجـازه نــدادم کـه مـردم سـومِر و      هـیچ  مـن بـه  . بابـل شـدند  

مـردم بابـل کـه نبونِهیـد     . دارائیهای مردم بابل و اطـرافش را از دسـتبرد در امـان داشـتم           

ــه    ــدون توجــه ب ــود را مــن از       تکــالیفی را ب ــل کــرده ب ــا تحمی اراده و حکــم خــدایان برآنه

  . تکالیف تحمیلی رهاندم و آزادی بخشیدم

پایــان  او رحمتهــا و الطــاف بــی. رگ مــردوخ از کردارهــای نیــک مــن شــاد شــد ســرورِ بــز
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بوجیە کرد که پسر مـن        ستایم، و نثار کام     ام و او را می      خویش را نثار من کرد که کوروش      

پیـشگاهش   احتـرام او در     مـا همگـی بـه     . و از ریشۀ مـن اسـت، و نثـار همـۀ سـپاهیانم کـرد               

شاهان مناطق مختلف جهان از دریای بـاال تـا          ۀ  و هم فرماِن ا   به. ایستادیم و او را ستودیم    

، چــه آنهــا کــه در کاخهــا بــر تخــت  )از دریــای مدیترانــه تــا دریــای پــارس (دریــای پــائین 

 انــد و هــای نــوع دیگــر ســاکن   چــه آنهــا کــه در جاهــای دوردســت در خانــه    نــشینند و مــی

شرقِی شـام و   شیوخ بیابانهای   (برند    سر می   همچنین شاهان نواحی غربی که در چادر به       

نــزد مــن آوردنــد و بــر پاهــایم بوســه  ، همگــی باجهایــشان را در بابــل بــه)شــمال عربــستان

تورنـو،    اگاده، ایشنونه، زامبان، می   از بابل تا آشور تا شوش       ۀ سرزمینها   در هم . زدند

های خدایان که  من پیکره دیر، آبادیهای گوتیان، اماکن مقدس در سمِت دیگر دجله

 اقامــت داده شــده )در بابــل(عابدشــان متــروک مانــده بــود و در اینجــا  مــدتهای درازی م

سـر   شان برگرداندم تا در آرامش در جایگاه ابدِی خودشان بـه  جایگاه اصلی بودند را به  

سـرزمینهای اصـلی خودشـان        شـان را بـه      مردم این سـرزمینها را گـرد آوردم و همـه          . ببرند

اَکّـاد را کـه نبونِهیـد        مـن خـدایان سـومِر و      . دمآنان بازدا   برگرداندم و دارائیهایشان را به    

امـر مـردوخ بـزرگ      بـه  رابابل منتقل کرده بـود  مردوخ بهسرورِ بزرگ خشم    بدون توجه به  

همــۀ باشــد کــه  . تــا از آرامــش ابــدی برخــوردار باشــند  معابــد پرشــکوه اســکان دادم   در

 و لبـِ  در پیـشگاه  روزه همـه انـد     اسکان یافتـه   دست من در جایگاههایشان    خدایانی که به  

باشـد  . کرده طول عمر و سـالمت را از درگـاه مـردوخ بـرای مـن بطلبنـد          برای من دعا     نبو

شـاهی  عنایـت خـویش را شـامل حـال کـوروش          «: که آنها به سرورشان مردوخ بگوینـد      

  ».و پسرش کابوجیَە کن ستاید که تو را می

همـۀ مـردم بابـل بـرای دوام     . ام من امنیت و آرامش را بـرای مـردم همـۀ سـرزمینها آورده        

من تقدیمی روزانه به معابد کـه عبـارت از ماکیـان و گوسـفند            . کنند  سلطنت من دعا می   

شــده اســت را تقــدیم  دهــم و بــیش از آنچــه کــه تــا کنــون تقــدیم مــی  اســت را افــزایش مــی

ــوارِ خــشتِی شــهر بابــل کــه پــیش از ایــن یــک پادشــاهی شــروع         . خــواهم داشــت  مــن دی

بود ولی ناتمام گذاشت چنانکه بخشهای بیرونـی شـهر را نپوشـانده    ساختن آن کرده    به

را   مـن ایـن   . است را با آجر و ساروج خواهم ساخت و حفاظ شهر را تقویت خواهم کـرد               

های بزرگِ شـهر    دروازه. اتمام خواهم رساند    خواهم ساخت و کارهای ناتمامِ آنها را به       

یـک نوشـته بـر      .  برونـز خـواهم سـاخت      هایشان را از    را من با مس خواهم پوشاند، و پایه       

را برخـود دارد و مـن       شـاهی کـه پـیش از مـن بـوده اسـت            پال    دروازه که نام آشوربانی   
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  . را دست نخواهم زد تا برای ابد باقی بماند ام دیده] دروازۀ بزرگ[را در وسطِ آن  آن

وش نیــز مثــل خــودِ کــوروش دربــارۀ کــور  اســت مــردوخۀ کاهنــان بــابلی کــه نوشــت یــک ســندِ

اش نویـسانده اسـت       دهـد کـه هرچـه کـوروش در اسـتوانه            ایـن سـند نـشان مـی       . داوری کرده اسـت   

  :حقیقی و راست است

 کـه خـدای بـزرگ بـر تخـتش جلـوس             ) فروردین ۱۲روز   (در ماه نیسان در یازدهمین روز     

 او دسـتور داد  ….خاطر باشندگانِ بابل امـانِ همگـانی اعـالن کـرد          به کوروش… داشت

لنـگ و سـطل آب      قدم شد و بیـل و ک        کار پیش  برای این خودش   .خته شود سا دیوارِ شهر 

خـدا   هـای خـدایانِ بابـل، هـم زن         پیکـره  ….برداشت و شروع به ساختنِ دیوار شـهر کـرد         

اینها خدایانی بودنـد کـه سـالها بـود     . جاهای خودشان برگرداند هم مردخدا، همه را به   

خـدایان    کارش آرامش و سـکون را بـه     او با این  . گاهشان دور کرده شده بودند     از نشیمن 

 زیرا پیشترها   ،دستور او دوباره جان گرفتند      مردمی که ضعیف شده بودند به     . برگرداند

ۀ همـ   اکنـون بـه   … .ایـشان بازگردانـد     نانشان را از آنها گرفته بودند و او نانهایـشان را بـه            

 کـه درهـای     انـد    آنهـا مثـل زنـدانیانی      .مردم بابل روحیۀ نـشاط و شـادی داده شـده اسـت            

کــه در اثــر فــشارها در محاصــره بودنــد آزادی    کــسانی بــه. زندانــشان گــشوده شــده باشــد 

  . شاه است خشنودند)یعنی کوروش( ۀ مردم از اینکه اوهم. برگشته است

مردم بابـل   . زمان در پارس بود     کوروش در این  .  مادر کوروش درگذشت   ۵۳۹در اسفندماه   

همـۀ مـردم بـا    «نوشـتۀ سـالنامۀ بـابلی     بـه . بر سوگوار شدندو سراسر سرزمین اکاد با شنیدن این خ  

 نیـسان   ۳ آذار تا    ۲۷سوگواری از   . های باز و موهایش پریشان برای سوگواری بیرون آمدند          سینه

رودان چـــه  دهـــد کـــه مـــردم میـــان انـــد؛ و نـــشان مـــی را کاهنـــان بابـــل نوشـــته ایـــن» .ادامـــه داشـــت

. انـد   شـده    و چه حرمت و عزتی بـرای او قائـل مـی            اند  بزرگواریهائی از کوروش بزرگ دیده بوده     

متن نوشته چنان است که خودِ مردم بدون آنکه کسی دستوری داده باشد برای شریک شدن در          

یـی بـا ایـن شـکوه و عظمـت کـه در نوشـته بازتـاب یافتـه                      اندوه کوروش مراسـم عـزاداری یکهفتـه       

ی تالشـی از طـرف آنهـا بـرای بیـان      توضیح نیست که چنین واکنش الزم به. اند است برگزار کرده  

  . اند ئی بوده که از کوروش دیده بوده شان از رفتار نیکو و پسندیده قدردانی

این بود رفتار کوروش ایرانی با اقوام مغلوب؛ و این بود آنچه سران بابل دربـارۀ کـوروش                  

 کـوروش   بلندآوازگیِ  ئی به   توان گفت که تاریخ جهان شخصیت سیاسی        جرأت می   به. اند  نوشته

اســکندر مقــدونی نــزد غربیــان و عمــر ابــن خطــاب نــزد عربهــا و   . خــود ندیــده اســت بــزرگ را بــه

انـــد و شایـــستگیش را  دو نتوانـــسته کـــدام از ایـــن انـــد، ولـــی هـــیچ مـــسلمیِن غیرشـــیعی بلنـــدآوازه
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اند که همچون کوروش اتفاق نظر کلیـۀ اقـوام و ملـل جهـان را در سـتایشِ خـویش کـسب                         نداشته

دوسـتی و مهـرورزی نیـز        ازنظـر انـسان   .  مزیت فقط برای کـوروش بـزرگ مانـده اسـت           این. کنند

. تــوان یافــت کــه بتــوان بــا کــوروش بــزرگ مقایــسه کــرد  هــیچ شخــصیتی را در تــاریخ جهــان نمــی

ازنظـر اثرگــذاری بــر حرکــت تـاریخ جهــانی نیــز کــوروش بـزرگ یــک شخــصیتِ یکتــا و منحــصر    

  . فرد است به

در اینجـا  .  آشـور و بابـل بـا اقـوام مغلـوب چـه رفتـاری داشـتند         پیش ازاین دیدیم که شاهان    

جــا  م از خــود بــه  پ۶۴۰ســال  مناســبت پیــروزیش بــر شــاه عــیالم بــه  پــال بــه ســندی کــه آشــور بــانی 

ــا کردارهـــای کـــوروش بـــزرگ و آنچـــه را کاهنـــان بـــابلی و انبیـــای    آورم و آن گذاشـــته را مـــی را بـ

  :کنیم اند مقایسه می  نوشتهاسرائیلی و متفکرانِ یونانی دربارۀ کوروش

ارادۀ  أوای اسـرار ایـشان را بـه   من شوش، شهر بزرگ مقدس، مسکن خـدایان ایـشان، مـ        

. مـن وارد کاخهـایش شـدم و بـا شـادی در آنجـا نشـستم                . عِشتار گشودم  خدایانم آشور و  

مال فـراوان بـود، آنچـه را     خواسته و هایش را گشودم که در آنها سیم و زر و      خانه  درِ گنج 

ــه        کــ ــا ب ــونی عــیالم در آنهــا گــرد آورده بودنــد و ت ــا شــاه کن حــال هــیچ   ه شــاهان پیــشین ت

کـشورم آشـور      غنیمـت گرفتـه بـه       ئی جز من برآنها دست نیافته بـود، مـن همـه را بـه                غریبه

گونـه اثـاث کاخهـا کـه          زیورآالت، نشانهای سلطنتی، سالحهای جنگی، همه     … .بردم

خـورد، همـه را       ، ظروفـی کـه در آنهـا غـذا مـی           خوابید  می کرد و   شاه روی آنها جلوس می    

من آجرهـای معبـد شـوش را کـه بـا سـنگ الجـورد تـزیین         . آشور بردم  غنیمت گرفته به    به

شــده بــود، و تزئینــات معبــد را کــه از مــِس صــیقلِی زرانــدود ســاخته شــده بــود، همــه را       

شوشــیناک خــدای جــادوگر کــه در جــای رازآمیــز نــشیمن دارد و کــسی ندیــده   . شکــستم

، و خـدایان  )خـدایی او معتـرف نیـست        یعنی کـسی بـه    (کند    گونه خدایی می    ست که چه  ا

هایـشان و     دیگر که در سومودو و الکامار بودند، این خـدایان را بـا زیورآالتـشان و اثاثیـه                 

 و از زر و سـیم  سـلطنتی را کـه    پیکـرۀ ۳۲. آشـور بـردم   ثروتهایشان و کاهنانشان همه را بـه      

 نۀ متولیـا  مـن همـ    ….آشـور بـردم     ر سفید تراشـیده شـده بـود بـه          مرم از یا ریخته شده    مِس

هـــای گاوهـــای نـــر خـــشمناکی کـــه در برابـــر   مـــن پیکـــره. کـــردم کـــشتارمعابـــد عـــیالم را 

من معابد عیالم را بـا خـاک یکـسان          . های معابد نصب شده بودند را ازجا کندم         دروازه

مقدس شوش شدند که سپاهیان من وارد باغستان . بردماسارت  کردم و خدایانش را به  

. آتـش کـشیدند   سپاهیان من ایـن باغـستان را بـه   . ئی از کنارش نگذشته بود    هیچ بیگانه 

تقـوای  (جدیـد شـوش کـه از خـدایم عِـشتار نترسـیده بودنـد                 من گورهـای شـاهان قـدیم و       
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پــدران مــن کــه شــاه بودنــد اهانــت کــرده بودنــد را زیــرورو کــردم،     و بــه)عِــشتار نداشــتند

از گورها برآورده درمعـرض خورشـید قـرار دادم سـپس استخوانهایـشان              هایشان را     الشه

ویرانـه و بیابـان    عـیالم را تبـدیل بـه    روز راه، ۲۵ماه و   یکمسافت من به. آشور بردم را به 

ــاندم  ــردم و در زمینهــــایش نمــــک پاشــ ــلطنتی و   . کــ ــدان ســ ــانِ خانــ ــران و زنــ مــــن دختــ

دایانِ آبادیهایش، همۀ سـاکنین     جدید شاهان عیالم، امیران و دهخ      خاندانهای قدیم و  

اسـارت و   تـر از ملـخ بـود بـه     مرد و زن و چارپایان بزرگ و کوچک را که شمارشان افـزون          

آهــوان و ددان از برکــت وجــود مــن بــا امنیــت و   خــران و پــس گــوره از ایــن. بردگــی بــردم

پس ندای شادی انسان و صـدای سـم         از این . آرامش در شهرهای عیالم خواهند زیست     

گــوش نخواهـد رسـید، زیـرا فریادهــای شـادی انـسانها و حیوانــات       ن در عـیالم بـه  سـتورا 

  .دست من از عیالم رخت بربسته است اهلی به

چنین بود لشکرکشیهای جهادگرانۀ پیامبرشاهان قـوم سـامی، و چنـان بـود لشکرکـشیهای               

س از ایـن    کـاری کـه نبوخـد نـصر بـابلی پـ           . بخش کوروش بـزرگ و شاهنـشاهان بعـد از او            رهایی

آمیزی بود،    پال در اورشلیم با یهودیان کرد نیز نسخۀ دیگری از چنین رفتار خشونت              آشور بانی 

م بـا شـهر        پ ۷۲۰پـیش از او نیـز شـاه آشـور در سـال              . و داستان دردآورش در تـورات آمـده اسـت         

. دهمان کرده بود، چنانکه شهر سـامره تـا چندسـده بعـد نیـز آبـاد نـش                  ) پایتخت اسرائیل (سامره  

پیشترها خودِ این مردم اورشلیم و سامره نیز در زمان شاهانشان داوود و سلیمان با مردم بـسیاری     

پــال و نبوخــد نــصر بــا شــوش و ســامره و  از شــهرهای فلــسطینی همــان کــرده بودنــد کــه آشــور بــانی

ان فرمـانِ خدایـش     اورشلیم کردند، و داستان کشتارهای همگانی و شهرسوزیها توسط یهودان به          

رفتــار شــاهان ســامی بــا مــردم مغلــوب  . در تــورات آمــده اســت کــه در جــای خــود خــواهیم خوانــد 

گونــه بــوده اســت؛ زیــرا آنهــا پیــامبران خدایــشان بودنــد و مأموریــت داشــتند کــه    همــین عمومــاً بــه

لشکرکــشیهای آنهــا جهــاد . پرســتندگان خــدایان بیگانــه را نــابود و شهرهایــشان را ویــران کننــد  

  . شدنی بود های دیگر بود؛ و محو دینها نیز با محو پیروان آن دینها انجامبرای محو دین

هـدِف او  . سـازی داشـت   سـازی و انـسان   ولی لشکرکشیهای کوروش هدف تمدنی و جهـان      

تأمین امنیت و آرامش برای مردم جهان بود، و این چیـزی بـود کـه او از تعـالیم زرتـشت آموختـه         

برجهــان حــاکم شــود و آرامــش و   ) وهوخــشتر( خــوب آرزوی زرتــشت آن بــود کــه ســلطنت  . بــود

  .انجام این مأموریت را کوروش بزرگ بر دوش خود نهاده بود. آسایش برقرار گردد

هــای   مــن پیکــره …ۀ ســرزمینهادر همــ«در ســند کــوروش بــزرگ خوانــدیم کــه گفتــه بــود       

شـان را   م و همـه  مردم این سرزمینها را گرد آورد…شان برگرداندم جایگاه اصلی    را به  …خدایان
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مــتن تــورات  . »آنــان بــازدادم  ســرزمینهای اصــلی خودشــان برگردانــدم و دارائیهایــشان را بــه    بــه

بــا او کــافی اســت کــه رفتــار  . دهــد کــه کــوروش چنــین خــدمتی بــه اقــوام کــرده اســت    گــواهی مــی

در  رودان کـوچ داده شـده   میـان   پیش از آن توسط آشوریها و شـاهان بابـل بـه       که جماعات یهودی 

گونـه   رودان اقامت اجباری داشتند را مورد مطالعه قرار دهیم تا بـدانیم کـه او چـه              ادیهای میان آب

 اینهـا عمومـاً بـرده شـدگانی بودنـد کـه طبـق عـرف           .دوسـتی بـوده اسـت       پـرور و انـسان      شاه آزادی 

ولـی هـدف کـوروش از جهانگـشایی     . شدند تبدیل می) یعنی کوروش(بردگان شاه فاتح   زمان به 

 رفتار او بـا  .یری و نه اسارت انسانها بلکه آزادسازی بشریت از قید و بند عبودیت بود             گ  نه برده 

 گـواه مکتـوبی اسـت کـه تـا امـروز بـرای مـا مانـده                   رودان  افتاده و ساکن در میـان       بردگی  یهودانِ به 

رفتـار  خـروار اسـت، و    ایـن رفتـار یـک نمونـۀ مـشت از     . توانیم در کتابِ آنها بخوانیم است و می  

 هـائی کـه بـرای مـا بازمانـده اسـت              برمبنـای نوشـته    وقتـی . بـود  با همۀ ملل مغلوب چنین       کوروش

شـویم کـه     خـوانیم متوجـه مـی       ستایشهای مردم بابل و ستایـشهای انبیـای یهـود از کـوروش را مـی               

هـا     از بابلیـان و یهـودان نوشـته        .انـد   سـتوده    مـی  گونـه   ایـن زمـان کـوروش را        همۀ ملل مغلوب در آن    

هـزار  چهـل  حـدود   روایـت تـورات   بنـا بـه    هنگـام   در آن  .ز دیگران نمانده است   مانده است و ا   

ــودی در  ــانیهـ ــیرودان میـ ــستند  مـ ــل      .زیـ ــور و بابـ ــاهان آشـ ــط شـ ــه توسـ ــد کـ ــی بودنـ ــا مردمـ  اینهـ

گویــد کــه اینهــا   روایــت تــورات مــی . کردنــد رودان کوچانــده شــده بودنــد و بیگــاری مــی  میــان بــه

روش ضـمن یـک فرمـان رسـمی دسـتور آزادی همـۀ آنهـا را                 کو . شاهان بابل بودند   ۀشان برد   همه

ســرزمین  آنــان وعــده داد کــه وســائل بازگــشت بــه  کــرده آنــان را مــورد نــوازش قــرار داده بــه  صــادر

  ١.شان را با هزینۀ دولت بازسازی کند  و شهرهای ویران شدهسازدخودشان را فراهم 

و وارد کتابــشان شــده اســت  انــد  ایــن نمونــۀ بازمانــده کــه یهــودان دربــارۀ خودشــان نوشــته   

افتــاده اســت کــه توســط کــوروش   بردگــی شــده و بــه حکایــت آزادســازی همــۀ جماعــاتِ کوچانــده 

دوســتانۀ کـوروش بــا اقـوام مغلــوب کـه در تــاریخ     رفتــار انـسان . انـد  شـان را بازیافتــه  بـزرگ آزادی 

کرد و از او در سابقه بود، در نظر ملل مغلوب نه رفتار بشری بلکه رفتاری خدایی جلوه    قدیم بی 

 و ، مـردوخ گزیـدۀ فقیهـان بابـل او را   .  یک شخصیت مقدس و مافوق بشری سـاخت        همگاننظر  

چونکه . مسیح موعود و تجسم عینی خدای دادگستر خواندند         شبان یهوه و   او را  یهودیانبیای  

 قــضاوت اقــوام  نمونــه از یــک) و در حقیقــت گــواهی رهبــران دینــی قــوم یهــود   (گــواهی تــورات  

  :آورم میکوروش است، یک مورد از این گواهی را  سبت بهمغلوب ن

را گـرفتم تـا     شکه من یهوه دست راست  همان کسی   به مسیح خویش کوروش    خداوند به 
                                                 

  .۳۱۱/ ۶و  ۶۴/ ۲ کتاب عزرا، :تورات ١
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حـضور    تـا درهـا را بـه   ،حضور وی اُمتها را مغلوب سازم و کمرهای شاهان را برگـشایم    به

پیشاپیش تو خواهم خرامید چنین گوید که من  گاه بسته نشود وی باز کنم و دیگر هیچ

چِفـت و   خـواهم شکـست،  درهـای بـرنجین را    کـرد، جاهای ناهموار را همـوار خـواهم       و

تــو خــواهم  آهنــین را خــواهم بریــد، و گنجهــای زیــرزمین و خــزائن نهــانی را بــه بنــدهای 

خـاطر   بـه . ما ام خـدای اسـرائیل   اسمت خوانـده  را به  بخشید، تا بدانی که من یهوه که تو       

اسـمت     یعقوب و برگزیدۀ خویش اسرائیل هنگامی که مرا نـشناختی تـو را بـه               بندۀ خود 

مـن  . مـن خـدائی نیـست      جـز  دیگری نیست و   من یهوه هستم و   . خواندم و ملقب ساختم   

خداونـد گویـد کـه حاصـل مـصر و تجـارت            … را بستم هنگامی کـه مـرا نـشناختی         کمر تو 

همه   تو خواهد شد و    رده ازآنِ ک حبش و سبا که مردان بلندقامت دارند در پیش تو عبور          

خواهنـد   تابع تو شده در زنجیرها خواهند آمد و نزد تو خم شده التماس خواهنـد کـرد و             

  ١.گفت که البته خدا در وجود تو است و دیگری نیست

کاهنــان بــابلی نوشــتند کــه خــدای بــزرگ بابــل کــوروش را برگزیــده اســت، و انبیــای یهــود 

کــرد کــه کــوروش   هــر قــومی ادعــا مــی  . ا برگزیــده اســت نوشــتند کــه خــدای اســرائیل کــوروش ر   

کــرد کــه خــدای جهــانی  هــر قــومی ادعــا مـی . برگزیـدۀ خــدای او و مــورد حمایــت خـدای او اســت  

  . بندگان خدا عطا کند کوروش را برگزیده است تا آزادی و امنیت و آرامش را به

 روی کارآمـدن کـوروش      ها را بـرای      همۀ زمینه  تاریخبیند که    تاریخ با شگفتی می    گر مطالعه

در یک مقطع خاص تاریخی فراهم آورده بود، و همۀ وسائل را برای تشکیل یک دولت مقتـدر                  

جـا درهـای پیـروزی بـر رویـش            بخت بـا کـوروش یـار بـود و همـه           . و پایدار در اختیار او نهاده بود      

 دفـاعی یـا   کدام از لشکرکشیهای کوروش نه اقدام متجاوزانه بلکه یـا اقـدام              هیچ .شد  گشوده می 

بینیم که همه  دهیم می ما وقتی لشکرکشیهای کوروش را مورد مطالعه قرار می       . بخش بود   رهایی

در آن برهه سرنوشت  انگار ارادۀ تاریخ چنان بود که. بر او تحمیل شد و او در آنها پیروز درآمد         

  .او بسپارد تا با خیرخواهیش آیندۀ جهان را دگرگونه کند جهانِ متمدن را به

روش از نظــر ویژگیهــای شخــصیتی چنــان رهبــری بــود کــه برنامــۀ کــامالً مــشخص بــرای   کــو

جنـگ   جهانی خـالی از  د ومرحلۀ عمل درآور را به درصدد بود که آن آیندۀ جهان درسر داشت و   

ســر  امنیــت بــه  آســایش و آرامــش و  چنــدمرکزی بــسازد کــه همــۀ مــردمش در   و نــاامنی وآشــوب و 

دوســتانۀ زرتــشت در آن   کــه برنامــۀ انــسانکنــدستری فــراهم هــدف کــوروش آن بــود کــه بــ . ببرنــد

آفـرین در   افروز و تبـاهی  فریب و جنگ پس رهبران مردم چنان شود که از آن  مرحلۀ ثمر برسد و     به
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  .د و آشوب و ناامنی از جهان رخت بربنددجهان بروز نکنن

ت زمـان در    سلطنت برسد، مقتدرترین دول     زمانی پیش از آنکه کوروش در پارس به         اندک

نمود که  ترین کشور جهان تسلط داشت، و چنان می بابل بر پهناورترین، ثروتمندترین و متمدن  

نبوخـد نـصر پادشـاه ایـن کـشور پهنـاور            . این دولت بـرای مـدتهای طـوالنی پابرجـا خواهـد مانـد             

اریخ  سـال جریـان تـ     ۲۰امـا در خـالل کمتـر از         . چیزی کمتر از خدایی برکل جهان راضـی نبـود           به

گـر    مطالعـه . که این جریان را عوض کـرد کـوروش بـود            انگیز عوض شد، و کسی      نحوی شگفت   به

 کـوروش در    جـز اگـر در آن عرصـۀ حـساس تـاریخی شخـصیتی             کـه   تاریخ حق دارد با خود بگوید       

قدرت رسیده بود، و اگر در غیاب شخصیتی چون کوروش نابسامانیهای سیاسـی بابـل                 ایران به 

   صد نبوخرودان انجامیـده     میـان  نـژاد در   روی کار آمدن یک شخـصیت مقتـدر سـامی           ر به پس از ن

ولی تـاریخ بـرای ایـران و    . گرفت گونۀ دیگری شکل می بود، بدون تردید جریان تمدن بشری به   

  .برعهدۀ کوروش نهاده بودایرانی نقشی را در نظر گرفته و اجرای این نقش را 

. انه برای پژوهندۀ تاریخ قابـل انکـار نیـست         خاورمی گیری تمدن  شکل اهمیت کوروش در  

عنوان یک شخصیت جهانی زائیدۀ جریان منطقی تاریخ نبود، و در این گفتـه جـای                  کوروش به 

سـاز    شخـصیت تـاریخ    او نیست؛ ولی دست سرنوشـت بـرای او چنـین مقـرر داشـته بـود کـه                    جدال

نقـش شخـصیت در    کـه بـه   نیکسا. اش تحولی اساسی را در خاورمیانه ایجاد کند   باشد و با اراده   

اندیـشمندان  . ندا   اهمیت ویژه قائل   سازندگی تاریخ  تاریخ عقیده دارند برای نقش کوروش در      

آل بودنـد چهـرۀ      کوروش در تـالش ارائـۀ الگـوی رهبـری ایـده            سیاسی یونان که یک سده پس از      

شـان را کـم و    ألیفـات سیاسـی و اجتمـاعی    و تآل را در کـوروش یافتنـد     رهبری نمونه و انسان ایـده     

شـاگرد سـقراط و    (فـون ودر این زمینـه گزین  .الگوی کوروش بزرگ تنظیم کردند   بیش با توجه به   

 کتـاب کوروشـنامه را نوشـت کـه در           یک سده و اندی پس از کوروش      ) دوست و همفکر افالطون   

رسد که گزینوفون یک نسخه از سیرۀ کـوروش           نظر می   به. حقیقت خویش یک ستایشنامه است    

 اسـت،  نگاشـته  آن براسـاس  که در ایران نوشته شده بـوده در دسـت داشـته و کتـابش را         بزرگ را 

 کـه بتوانـد     بـود محـال   ۀ شخـصیتِ کـوروش باشـد،        هرقـدر هـم شـیفت      یونـانی     فیلـسوف  وگرنه یک 

هـای او را      حدی از شاه ایران ستایش کند که اکنون غربیان مجبور باشند که تالش کننـد گفتـه                 به

  .فانه بنامند شاید چیزی از عظمت کوروش در نظر غربیان کاسته شودبا آمیز و خیال اغراق

اهمیت نقشی که برای حرکت دادن تاریخ برعهـده        توان گفت که کوروش به      به تحقیق می  

 مــسیر و حرکــت تــاریخیش تــصور واضــح تمــدنی از او پــیش از. گرفتــه بــود وقــوف کامــل داشــت

کجـا   خواهـد و حـرکتش بـه       کـه چـه مـی      دانـست   مـی  دقیقـاً    هدف این حرکـت در مـدنظر داشـت، و         
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 أســیس کشورگــشایی و ت از اودهــد کــه هــدف رفتــار سیاســی کــوروش نــشان مــی. انجامیــدخواهــد 

 تشکیل یـک جامعـۀ آرمـانی بـوده کـه همـۀ اقـوام و ملـل در زیـر چتـر حمایـت یـک                            دولت جهانی 

برادرانـه  هویـت فرهنگـی یکـدیگر در همزیـستی دوسـتانه و                سرتاسری با احترام بـه      مقتدر دولت

 هـا و کــشتارها بـرای همیـشه از جوامــع بـشری رخــت بربنـدد، و بــشریت در      زنـدگی کننـد و ســتیزه  

 قرنهـا   زرتـشت این آرزوئـی بـود کـه   . زندگی و سازندگی ادامه دهد   امنیت به  آرامش و آسایش و   

 آن آبیـاری  بـود و سراسـر عمـرش را بـرای          کاشـته  در اذهـان ایرانیـان        تخمـش را   پیش از کـوروش   

 تصور اینکه یک نیروی اشغالگر پـس از برانـدازی یـک حاکمیـت در کـشور                  .ت کرده بود  فعالی

نظـر   شده باز حاکمیت را به همان گردانندگان سـابق بـسپارد، حتـی امـروز نیـز شـگفت بـه                 اشغال

خواسـت کـه بـه حکـومتگران          او مـی  . ولی کـوروش در سـرزمینهای مفتوحـه چنـین کـرد           . رسد  می

ــلح  ــسانیت و صـ ــشورها درس انـ ــه  کـ ــدمت بـ ــتی و خـ ــاموزد  دوسـ ــشریت بیـ ــه   او مـــی. بـ خواســـت کـ

خـدمتگزاران بـشریت تبـدیل کنـد، و فکـر             دستگاههای نظامی و ارتش کـشورهای مغلـوب را بـه          

ئی جز ویرانی و کشتار و تبـاهی نداشـت را از سـرهای بیـرون                  را که نتیجه  » جهاد«ستیزانۀ    انسان

ا، و با آمـوزش همزیـستی و احتـرام متقابـل            گزار کردن آنه    تنها با بخشودن مغلوبین و منت     . کند

   .مرحلۀ عمل درآورد توانست که این برنامۀ بلندپروازانه را به حکومتگرانِ سابق، او می به

ــونی و   شـــرق از  کـــشور کـــوروش درمرزهـــای ــستانِ کنـ  کوههـــای هنـــدوکش در شـــرق افغانـ

 ترانــه و دریــای ایــژه دریــای مدی  در غــرب بــه ،شــد آغــاز مــی کنــونی   ازبکــستانِ ســیردریا در شــرِق 

کوههای   بیابانهای شرقِی دریای مازندران و از سوی دیگر به          سو به   ؛ و در شمال از یک     رسید  می

 گزینوفـون ضـمن یـادآوری مرزهـای پهنـاور شاهنـشاهی در زمـان          .رسـید   قفقاز و دریای سـیاه مـی      

هنـاور را   ایـن سـرزمین پ  ترین و شکوهمندترین بـود؛ و       گوید که کشور کوروش بزرگ      کوروش می 

 چنـان  نویـسد کـه کـوروش    مـی  او. کـرد   اداره مـی   بـا فـضیلت و تقـوا       تنـه  نیروی تـدبیرش یـک       به او

کـرد کـه انگـار     زیستند دلبستگی داشت و از آنهـا مواظبـت مـی    اقوامی که در این سرزمینها می       به

 ار و سرپرسـت غمخـو   پـدر را  ویۀ خـود    نوبـ   مـردم ایـن سـرزمینها نیـز بـه          شـان فرزنـدان اوینـد؛       ههم

 عهـد و پیمانهـا و   همـۀ  بـه طـور کلـی      کـوروش بـه    زمـان کارگزاران دولـت در     . شمردند  خودشان می 

سـبب همـۀ حکـومتگران بـومی در کـشورهای       همـین  دادنـد و بـه      سوگندهایشان وفاداری نشان می   

و در جـای   ١.جنگیدند خاطرش می   بردند و به    او اعتماد داشتند و از او فرمان می         تابع کوروش به  

کــدام از دیگــر رهبــران و  نویــسد کــه در کــوروش ویژگیهــائی وجــود داشــت کــه در هــیچ   دیگــر مــی

ارث بردنـد و چـه آنهـا کـه      چه آنها که سلطنت را از پدرانشان بـه «شاهان جهان دیده نشده است   
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 اقـوام   ۀ؛ و همین ویژگیها سبب شده بود که هم        »سلطنت رسیدند   نیروی تدبیر و شمشیرشان به      به

منـد بودنـد کـه از او اطاعـت      بودند و هر زبانی که داشتند، با جـان و دل عالقـه           و ملل در هرجا که      

  ١.مورد اجرا درآورند بهۀ او را نشان دهند و جزو اتباع او باشند، و اراد

مکــانی صــدق  هــر زمــان و ایــن ســخن در. داری دشواراســت گیــری آســان ولــی جهــان جهـان 

ــی ــد مـ ــکندر . یابـ ــرل و اسـ ــز و و طغـ ــادر چنگیـ ــو و نـ ــان هوالکـ ــد   جهـ ــائی بودنـ ــران توانـ ــی ؛گیـ  ولـ

ارعــاب و وحــشتی وابــسته بــود کــه در   ئــی نبودنــد، و تــداوم حاکمیتــشان بــه  داران شایــسته جهــان

 شــیوۀگیــر توانــائی بــود و هــم     کــوروش هــم جهــان  امــا . جوامــع زیــِر ســلطه ایجــاد کــرده بودنــد     

، دســت او در ســرزمینهای مفتوحــه اعمــال خــشونت نکــرد    . دانــست داری را خــوب مــی  جهــان

، ادیـان و عقائـد ملـل مغلـوب را مـورد تعـرض قـرار        نکـرد کشتار و غارت نزد، شهرها را ویـران        به

هـای    شـیوه   نداد، و حتی دربیشتر موارد حکومتگران مغلـوب را در مقـام خودشـان ابقـا کـرد و بـه                    

قــدری  رفتــار کــوروش بــا ملــل مغلــوب بــه . را تــأمین نمــود آمیــز و پدرانــه وفــاداری آنــان  مالطفــت

بینـــِی  همـــۀ خـــودبزرگرغـــم  منـــشانه و انـــسانی بـــود کـــه پـــس از او متفکـــران یونـــانی بـــه   زرگبـــ

، اخـالق و رفتـار   پنداشـتند  شـان کـه قـوم خودشـان را تافتـۀ جدابافتـه از مـردم جهـان مـی          کودکانـه 

شـیفتۀ کـوروش اسـت      فیلـسوفانِ یونـانیِ     گزینوفـون کـه از      . سـتودند کوروش را تـا سـرحد تمجیـد         

 کــه ارمنــستان را از وی.  اســتبــسیاری آوردهوش بــا ملــل مغلــوب داســتانهای دربــارۀ رفتــار کــور

نویـسد کـه     مـی )را در سـخن از او در جـای خـود خـواهیم خوانـد        و ایـن  (نزدیک دیـده بـوده اسـت        

ارمنـــستان لـــشکر کـــشید، پادشـــاه ارمنـــستان    بـــهفرمـــان شـــاه مـــاد  در زمـــان اَشـــتِیاگ بـــهکـــوروش

کـوروش  . ند کـه اموالـشان را برداشـته شـهر را تخلیـه کننـد         کوهستان گریخت و مردم بـرآن شـد         به

 و دسـتگیر  گریخـت مردم پیغام داد که هرکس در شهر بماند آسیبی نخواهد دیـد ولـی هـرکس              به

افـراد  . را شـنیدند در شـهر ماندنـد    مـردم چـون ایـن   . شـد بـا او همچـون اسـیران رفتـار خواهـد شـد       

محاصـرۀ سـپاهیان ایـران درآمـده       کوهستان بهخاندان سلطنتی ارمنستان و گروه محافظانشان در    

دسـتور   محاصـره افتـاد و بـه    کوهـستان پنـاه بـرده بـود در      شـاه ارمنـستان نیـز کـه بـه         . دستگیر شـدند  

کـوروش او   . شاه ارمنستان بناچـار تـسلیم شـد       . او آواز دادند که خودش را تسلیم کند         کوروش به 

داشـته سـر    شاه قبلـِی مـاد      شته و از پیمانی که با       شورش بردا   خاطر اینکه در برابر ایران سر به        را به 

باز زده است مـورد سـرزنش قـرار داد؛ و شـاه ارمنـستان بـا متانـت از موضـع خـودش دفـاع کـرد و                             

آن خاطر انجام داده کـه از زیـر بـار یـک دولـت دیگـر خـارج شـده کـشورش را                         گفت این کار را به    

 بازداد او  را به ارمنستاناندان سلطنتسرانجام، کوروش زن و فرزندان و اعضای خ. آزاد سازد
                                                 

  .۶ ۳بندهای / ۱، فصل ۱کتاب : همان 1
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احتـرامش نـزد مـردمش کاسـته       سابق تثبیـت کـرد، و بـرای آنکـه از     در مقام و او را آزاد ساخت و     

  ١.خویش تبدیل کرد یکی از وفاداران به نحو شایسته مورد احترام قرار داد و به نشود او را به

 کـه   نویـسد   مـی  ارمنـستان   روش بـه   در پیوند با همین لشکرکشِی کـو        دیگر گزینوفون در جای  

. اردوی کـوروش آوردنـد   را بهزیستند   میارمنستانکه در همسایگی   خالداییاسیران   گروهی از 

 آنگــاه. آورنــد حاضــراو را نــزد  دســت و پایــشان بردارنــد و آنــان  کــوروش دســتور داد کــه بنــد از 

 ه ایــن ســرزمیِن شــما کــه همــوار .  بــا شــما بجنگــیم  کــهخــواهیم مــا نمــی «: آنــان گفــت  خطــاب بــه 

گـذارم کـه       مـن شـما را آزاد مـی        !یـد ا  کنیـد اکنـون بنگریـد کـه در چـه حـال               را غـارت مـی     ارمنستان

افـزار برگردیـد، و اگـر     بـا مـا بجنگیـد بـا جنـگ     کـه  اگـر تـصمیم گرفتیـد    . برگردید و اندیشه کنیـد   

 دوسـتی کنیـد مـن       را بدانید که اگر با ما       این. نزد ما بیایید    صلح گرفتید بدون اسلحه به      تصمیم به 

خواهند ولی فقیرند و  آنها گفتند که صلح و آرامش می. »مصلحت شما را در نظر خواهم گرفت

آنهـا    شاه ارمنستان پیشنهاد کرد که زمینی بـه         کوروش به . زمینی که بر رویش کشت کنند ندارند      

سـود شـاه    ایـن پیـشنهاد هـم بـه    .  و در عـوض از آنهـا خـراج بـستاند        دبرای کشت و چراگاه واگـذار     

نفـع ایـن مـردم بـود کـه دارای زمـین و            شـد، و هـم بـه        ارمنستان بود که درآمد مالیاتیش افزوده مـی       

  ٢. و هر دو طرف از آن شادمان شدند؛شدند آب و مسکن می

حیثیـت انـسانی    او به. دوست بود و انسانمنش   کوروش یک ایرانی و یک مزدایَسن نیک      

همـین خـاطر همـۀ ملـل مغلـوب او را مثـل یـک پـدر دوسـت                  نهـاد و بـه      و عقائد انسانها احترام می    

مثـل  کـه   انـد     کدام از جهانگشایان تاریخ نتوانسته      نه پیش و نه پس از کوروش، هیچ       . داشتند  می

و تـا امـروز در      این فـضیلت بـرای همیـشه        . کوروش در دل اقوام مغلوب محبوبیت و تقدس یابند        

  .مخصوص کوروش مانده استتاریخ جهانی 

های گوناگونِ رفتارِ سیاسی کوروش را برمبنـای اسـناد موجـود مـورد بررسـی       جنبهما وقتی  

جـا و   توان با کـاربرد شایـسته و بـه       یابیم که کوروش برآن بود که تاریخ را می          دهیم، درمی   قرار می 

پیش برد و جامعۀ بشری را در جهتِ سعادت و بهزیـستِی انـسانها تطـور      درستِ اراده و قدرت به    

گــاه نتوانــست همتــائی بــرای او بــه  ایــن جنبــه از نبــوغ کــوروش بــود کــه جهــان هــیچ. دو ارتقــاء دا

خــود  گونــه کــه تــاریخ بــشری شخــصیتی دینــی همچــون زرتــشت را بــه  همــان. بــشریت عرضــه کنــد

هـردوی آنهـا در تـاریخ       . خـود ندیـده اسـت       ندیده، شخصیتی سیاسی همچون کـوروش را نیـز بـه          

کــاره مانــد و دشــمنانش  دک باشــد کــه اقــداماتش نیمــه همتاینــد؛ شــاید سومینــشان مــز  جهــان بــی
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تحقق برساند؛ ولی خـواهیم دیـد کـه بـسیاری             نگذاشتند که هدف واالئی که در نظر داشت را به         

ە (گونه پس از نابودسازی او توسـط دشـمنانش    اش چه دوستانه های انسان از برنامه  وشـوان و  اَنر

  .تدر ایران مورد تقلید قرار گرف) کارگزارانش

و  امپراتـوری بابـل  اداری   با تجربـۀ سیاسـی و  کشور پهناوری که کوروش تشکیل داد    ادارۀ  

یـک تـشکیالت نـوین و ابـداعی نیـاز داشـت کـه ایجـاد آن          پذیر نبود، و بـه  امکانشاهنشاهِی ماد   

او با تشکیل   . ساز کوروش شخصیتی بود تاریخ   .آمد   چون کوروش برمی   پادشاهیفقط از عهدۀ    

پـیش از کـوروش در تمـدنهای مـصر و           .  مسیر تمدن خاورمیانه را تغییر داد      نیش جها شاهنشاهِی

دیـدۀ    اقوام زیر سلطه بـه      هر گستردگی که بود جنبۀ قومی و محلی داشت و به             دولت به  رودانْ  میان

همــۀ اقــوام زیــر ســلطۀ شــاهان    . شــد نــه رعایــای شــاه   نگریــسته مــی و بــرده گــزار  بیگانگــانی بــاج 

در  و چــه ســلطنت پیامبرشــاهانِ عــیالم و آشــور و بابــل،  ، چــه در کــوروشیــی پــیش از  خاورمیانــه

گونـه    شـدند و هـیچ       شاه شمرده مـی    بردگانِ  یعنی نیمه  »موالی«تعبیری     مصر، به  سلطنت فرعونانِ 

دیـن  کـه  ملل مغلوب در این تمدنها حق نداشتند    . شد  حقوق انسانی برایشان در نظر گرفته نمی      

  .گر را بپذیرند  سلطهشاهِ بودند که دین رسمی مکَلّفلکه و خدای خودشان را حفظ کنند ب

عنـوان نماینـدۀ      یی پیش از کوروش تمـدنهای دینـی بودنـد، و شـاه بـه                تمدنهای خاورمیانه 

را نابود  دانست که با خدایان و ادیان بیگانه بجنگد و آنان خدای قومش خویشتن را موظف می

نـی بـود، و جهـاد بـرای گـسترش دیـن خودشـان و                رو همۀ جنگهای آنها جنگهای دی        از این  کند؛

رکن اساسـی نظریـۀ     گرفت    که با نابودسازی پیروان آن ادیان صورت می       برانداختن ادیان دیگر    

اسـناد  . پال خوانـدیم   نمونۀ این مورد را باالتر در سندِ آشور بانی        .داد   را تشکیل می   شان  سیاسی

 سـیزدهم  سـدۀ  بـه ترین فرعون مصر و متعلـق    ندنیروممسِس بزرگ      برجامانده از رع   های  نوشتهو  

 همـۀ لشکرکـشیهایش را      او.  نمونۀ طرز تفکر شاهان دنیای پـیش از هخامنـشی اسـت            یک م  پ

 »سـپاه رع «، »سپاه آمون« هرکدام از لشکرهایش نامی دینی مثل برجهاد در راه خدا نام داده و      

 بـا  »جنـداهللا «زبـان امـروزین     بـه  کـه نـشانگر آنـست کـه وی ارتـش خـود را      نهـاده اسـت  امثال آن  و  

سـت کـه سـپاه خـدای او هـدفی جـز نـشر         ا  و معلـوم   ؛گـونش نـام نهـاده بـوده اسـت          تعبیرهای گونـه  

ــه   پرســتش آن خــدا  ــدازی پرســتش خــدایان بیگان .  را درپــس لشکرکــشیها نداشــته اســت    و بران

اهان بابـل    افراشـته بودنـد، و شـ       جهادگرانـشان شاهان آشور پرچم خدایشان آشور را بـر فـراز سـر             

پرچم مردوخ را، و هرکدام با هدف براندازی خـدایان دیگـران و نـشر پرسـتش خـدای خودشـان             

 در .شوشیناک افراشته بـود   بر فراز سر جهادگران عیالم نیز پرچمِ این     .کردند  جنگ و جهاد می   

هـای    شـکل شـعله      خدایـشان یهـوه همـواره بـه        یهـود خوانیم که در جنگهای شـاهان         تورات نیز می  
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کـه پرسـتندگانِ خـدایان بیگانـه      را    قومش ش لشکرشان در حرکت بود و دشمنانِ      ی در پیشاپ  آتش

  .کرد  می و شهرهایشان را ویراننابودبودند 

کلـی تغییـر یافـت و         با ظهور کوروش و تشکیل شاهنشاهی ایران جریان تمدن خاورمیانه به          

متولیـان دیـن و مـدعیان       سـلطۀ    کنـار زده شـد،      بـه فریبانـۀ دیـن      سلطۀ سیاسی استثمارگرانه و مـردم     

صـورت ارتبـاط      بـه نزد حکـومتگران ایرانـی        دین  و ، شد کنار زده   به بر سیاست  نمایندگیِ آسمان 

از انـسان   دوسـتی    و مـردم   چیزی جز نیکوکاری      که درآمدخصوصی انسان با آفریدگار مهرورزی      

یـن جـدا شـد، و    زبان دیگر، با تشکیل دولتِ جهانی کوروش بـزرگ سیاسـت از د               به .طلبید  نمی

 دولــت از حالــت دولــت وضــعیت نــوینی یافــت کــه تــا پــیش از آن در خاورمیانــه ســابقه نداشــت؛   

معبـد بیـرون آمـد و        دیـن و    خدمت بـه   هنر از  جهانی شد؛ فرهنگ و    یی بیرون آمد و     منطقه قومی و 

 یـی نقطـۀ   دربار شاهنشاه ایـران و شـهریاران منطقـه   .  قرار گرفتانسان شده در خدمت     »دنیایی«

 محوری خالقیت فرهنگی و هنری شد، و تجارب فرهنگی خاورمیانه در راه شـکوه بخـشیدن بـه                 

جـای    پـس بـه      از ایـن   .کـار گرفتـه شـد       بـه  و فعال کردن حیات اجتماعی       »شاهنشاهی«سرزمینهای  

راههـا و افتخـار    ساختن و شکوه بخـشیدن معابـد و گنبـدها و گورهـا و صـرف امـوال انبـوه در ایـن           

هـا و کاروانـسراها و پلهـا و           سـاختن راههـا و جـاده        ها، توجه دربار معطـوف بـه        ختهاین سا   کردن به 

گاه دربـار ایـران مـانع از          حال هیچ   با این . بندها و قناتها برای رفاه عموم انسانها شد         سدها و آب  

آن نشد که اقوام زیر سلطه برای خودشان معابد و مراکز دینی بسازند؛ و حتـی گـاه دولـت ایـران                       

  . کرد ن این بناها کمکهای مادی نیز میبه ساخت

اقــوام   دربــارۀ خــدمات انــسانی کــوروش بــزرگ بــهدینــی قــوم یهــود متــون تــاریخیآنچــه در 

ئـی بـرای رفتـار کـورش بـزرگ بـا همـۀ اقـوام زیـِر سـلطه            تـوانیم نمونـه     آمـده اسـت را مـی       زیرسلطه

 را کـه نبوخـد    در اورشـلیم  معبد قوم یهودتا کوروش دستور داد   خوانیم که   در تورات می  . بدانیم

هزینۀ دولت ایران بازسازی شود، و همـۀ امـوال و اثـاث معبـد را                   به نصر پیشترها ویران کرده بود    

و اینـک در اختیـار کـوروش     (خزینـۀ سـلطنتی بابـل سـپرده بـود             که پیشتر شاه بابل تاراج کرده بـه       

 بـا   کـوروش بـزرگ    نمونـۀ رفتـار      ایـن سـند مکتـوب     . اورشلیم بازگردانـده شـود      به) قرار گرفته بود  

در . اسـت شـده    جا اعمال مـی     ادیان و عقائد انسانهای روی زمین بوده که دربارۀ همگان در همه           

  :چنین آمده است کتاب عزرا باب اولتورات 

زبـان ارمیـا کامـل شـود، در سـال اول سـلطنت کـوروش پادشـاه                    برای اینکه کالم خـدا بـه      

 )کوروش الهام کـرد     یعنی به ( پارس را برانگیخت  پارس، خداوند روح کوروش پادشاه      

: را بـرای همـه مرقـوم داشـت و گفـت       تا در تمامی ممالـک خـود فرمـانی صـادر کـرد و آن              
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یهوه خدای آسمانها جمیـع ممالـک زمـین را          «: فرماید  شاه پارس چنین می   دکوروش پا 

ا اسـت بنـا   ئـی بـرای او در اورشـلیم کـه در یهـود      مـن داده و مـرا فرمـوده اسـت کـه خانـه         به

 بـرای  تـا رویـد   اورشـلیم مـی   خـاطر خـدا بـه     بـه  ]اسـرائیل   سران بنی  [یک ازشما   کدام. کنم

در جـائی  ] اسرائیل بنیاز [و هرکه . ئی که در اورشلیم است را بازسازی کنید        خدا خانه 

 و امـوال و     سـیم و زر   مانده است و در میان مـردم غریـب اسـت، اهـل آن مکـان بایـد او را                     

  . نمایدمساعدتقات دیگر برای خانۀ خدا که در اورشلیم است چارپایان و صد

خـدمتهای    آن معنا است که کوروش بزرگ بخشی از مالیاتها را به            بخش آخر این فرمان به    

کـدام از اقـوام     ئـی اسـت کـه در میـان هـیچ            ایـن شـیوه   . اقـوام زیـِر سـلطه اختـصاص داد          فرهنگی به 

 امتیـاز در سراسـر تـاریخ بـشریت بـرای ایرانیـان         غالب در تاریخ جهـان دیـده نـشده اسـت؛ و ایـن             

  .بوجیە و داریوش بزرگ نیز پس از کوروش همین شیوه را در پیش گرفتند کام. مانده است

دولتی که کوروش تشکیل داد دولت همـۀ اقـوام و ملـل خاورمیانـه بـود و چـون چتـری همـۀ                        

تمام معنا یک دولت جهـانی        هشاهنشاهی ایران ب  . اقوام و ملل خاورمیانه را در سایۀ خود گرفت        

گرفـت، و    ادیان و عقائد مختلـف دربـر مـی          و  فرهنگها  و بود که اقوام و ملل گوناگون را با زبانها        

دیــن خــودش را حفــظ کنــد و  ، هــر قــومی حــق داشــت کــه خــدای خــاص خــودش را داشــته باشــد   

 شاهنــشاه ایــران ضــمن.  فرهنگــی خــودش تنظــیم کنــد ســنتهایزنــدگی اجتمــاعیش را براســاس 

دانـست و آزادی عقیـدۀ    آزادی عقائد دینی انسانها خود را سرپرست همـۀ رعایـا مـی              پایبندی به 

رسمیت کامل شـناخته    زبانهای اقوام زیر سلطه در کنار زبان پارسی به     .کرد  همگان را تأمین می   

شـد،    شد، چنانکه فرمانهـای شـاه همـواره بـه زبانهـای مختلـف در کنـار زبـان پارسـی نوشـته مـی                        

همـۀ اقـوام و ملـل     های روی سنگها نیز چنین بـود، زیـرا کـوروش تـصمیم گرفتـه بـود کـه بـه           نوشته

دانیم، شما نیز باید بیاموزیـد کـه بـا اقـوم       جهان بیاموزد که ما زبان شما را مثل زبان خودمان می          

  .جهان همین رفتار را داشته باشید و دیگران را همتای خودتان بشمارید

تا دریـای مدیترانـه   رودان، سرزمینهای شام      از الحاق میان   ، کوروش پس  شدچنانکه گفته   

ه و امیرانـــی از خانــدان حکــومتگر ســابقِ محلـــی را بــر هرکــدام از اقـــوامِ      ۀ ایــران کــرد  ضــمیم را 

  . گوناگونِ شام گماشت

ارث نهاد کـه یـک        کشور پهناوری از خود به     م درگذشت،    پ ۵۲۸وقتی در   کوروش بزرگ   

جـسد کـوروش در     . دریـای ایـژه و دریـای مدیترانـه         رش جزایـر   دیگـ  سـوی  بـود و     سـیردریا سویش  

ــە و بــودزمینــی کــه ملــک خانــدانی هخــامنش    نــام داشــت، در کنــار کــاخ   ) پاســارگاد(ِگــرد  پارس

شــده  برپــا یــک مجموعــۀ ســاختمانی شایــستۀ کــوروش میانــۀ کــه در آرامگــاهیکــوروش در درون 
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   .ودیعه نهاده شد ، بهبود

شاه در یک بیابانی کشته شد و جـدش نیـز             ر جنگ با یک زن    ئی که گفته کوروش د      افسانه

کلـی بـی اسـاس و         به دست نیامد، توسط مردی به نام کتیسیاسِ دروغـین سـاخته شـده بـوده و بـه                  

دربـارۀ دروغهـای ایـن مـرد بـه      ) پیوستِ پایـانی ایـن بخـش   (ئی  من در گفتار جداگانه. پایه است 

 در افـسانۀ او نـه هخامنـشی و اهـل پـارس              خواهیم دید کـه کـوروش     . تفصیل سخن خواهم داشت   

ئی به نام امردها بوده که در بیابانی در جـائی در شـمال ایـران                  بلکه پسر یک مرد چوپان از قبیله      

کمـک    اند و دست تقدیر او را به دربار شاه ماد انداخته و نوکر شاه ماد شده، سـپس بـه                     زیسته  می

کنـد، و چنـد سـال         لطنت مـاد را غـصب مـی       کنـد و سـ      یک نوکری مثل خودش شاه ماد را ترور می        

شــود و پـسر شــاه مـاد بــه ســلطنت    بعـد در یکــی از جنگهـا در بیابــانی بــه دسـت یــک زن کـشته مــی    

ایـن کتیـسیاس    . گردد، و در آن زمان در پارس هم مردی بـه نـام اسـپندداتا شـاه بـوده اسـت                      برمی

ۀ کـشته شـدن یـک کـوروشِ         های بسیاری ساخته بوده که از جملۀ آن همین افـسان            دروغین افسانه 

  .خیالی به دست زنی در یکی از بیابانها است

رســد کتــاب کوروشــنامه را بــر مبنــای یــک کتــاب ایرانــی نگاشــته  نظــر مــی گزینوفــون کــه بــه

رســد کــه بیــشترش ترجمــه باشــد، فــصل هفــتم کتــاب آخــر را بــه مــرگ کــورش   نظــر مــی اســت و بــه

روش در کاخ شاهنشاهی خبر داده، و متن او از بیماری و بستری شدن کو. اختصاص داده است

رسـد ترجمـه از مـتن ایرانـی باشـد نیـز در ایـن فـصل            نظـر مـی     نامـۀ کـوروش را کـه بـه          کامل وصـیت  

آورده است، و یادآور شده که کوروش پس از آنکه آخرین وصیتهایش را که دربـارۀ نیکوکـاری        

  .به انسانها بود به پسران و اطرافیانش کرد جان داد

 موفـق بـود کـه ایـن      تابع شاهنشاهیش  سرزمینهای   اقوامجلب وفاداری    نان در کوروش آنچ 

 درگذشــت کــوروش بــیش از  هنگــام بــه گرچــه. وفــاداری پــس از مــرگ او همچنــان پابرجــا مانــد  

گذشت، مـردم سـرزمینهای تـابع شاهنـشاهی چنـدان       تشکیل شاهنشاهی عظیم او نمی    از دهسال

 بازیـابی  تالش درخور ذکـری بـرای   س از مرِگ او پ رفتار کوروش داشتند که    رضایت خاطری از  

نـه  طلـب در ایـن سـرزمینها،           برخی ازعناصر قـدرت    کوششهای جزئِی  ، و نگرفتاستقالل انجام   

و کــشور کــوروش همچنــان   . از حمایــت رهبــران دینــی برخــوردار شــد و نــه از حمایــت مردمــی       

  .یکپارچه ماند
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