نگذاشتم كسي هراس آفرين باشد...

سعيد سفيري

كوروش نوشت
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«كوروش ،شاه جهان ،شاه بزرگ ،شاه توانمند ،شاه بابل ،شاه سومر و آكد»...

اما تاريخ ،زندگي كوروش را تنها از نوشتههاي هرودت نخواند .نوشتههاي

اينها نخستين جملههاي حك شده بر منشور كوروش است .لوحي استوانهاي

«گزنفون» هم در اين باره بسيار مهم است .او در نوشته خود به روش زندگي و

شكل كه از زير ويرانههاي ديوارهاي بابل كشف شد .پادشاهي كه در عصر خود

آموزش شاهزداگان ايراني ميپردازد .گزنفون و «افالطون» از مشهورترين شاگردان

زبان زد ،جهان بود و امروز نه تنها ايرانيان كه همه باستانشناسان و مورخان از

سقراط بودند ،اما گزنفون برخالف افالطون ،نظامي شد و در پايان عمر دو كتاب

تحسين او در اشاعه انسانيت و احترام به ملل و ديگر اديان ،سخن ميگويند.

زندگينامه كوروش و سقراط را نوشت .او در نوشته خود وصيت نامهاي را به نقل

اما ،براستي كوروش كه بود؟

از كوروش آورده است كه در بخشي از آن آمده است« :فرزندان من ،دوستان من!

در كاتالوگ موزه ملي ايران كه با همكاري موزه ملي بريتانيا منتشر شده،

اكنون به پايان زندگی نزديك گشتهام .من آن را با نشانههای آشكار دريافتهام.

كوروش اين گونه معرفي شده است« :كوروش دوم ،پادشاه يك دودمان محلي

وقتی درگذشتم مرا خوشبخت بپنداريد و كام من اين است كه اين احساس در

در سرزمين پارس بود كه در شهر باستاني «اَنشان» حكومت ميكرد .او كه در

كردار و رفتار شما نمايانگر باشد ،زيرا من به هنگام كودكی ،جوانی و پيری بختيار

فاصله حدود سال  600تا  529پيش از ميالد ميزيست ،فرزند «كمبوجيه» اول

بودهام .هميشه نيروی من افزون گشته است ،آن چنان كه امروز نيز احساس

بود و گفته ميشود كه مادر او «ماندانا» ،دختر «آستياگ» ،آخرين پادشاه ماد

نمیكنم كه از هنگام جوانی ناتوانترم .من دوستان را به خاطر نيكويیهای خود

بود .آستياگ كه از قدرت گرفتن كوروش در پارس نگران بود ،سپاهش را به

خوشبخت و دشمنانم را فرمانبردار خويش ديدهام .زادگاه من بخش كوچكی از

پارس فرستاد؛ اما سپاه ماد شوريد و به كوروش پيوست .آنگاه اكباتان (همدان)،

آسيا بود .من آن را اكنون سربلند و بلندپايه باز میگذارم .اما از آنجا كه از شكست

پايتخت ماد به دست كوروش افتاد و آستياگ در بخشي از كاخ خود ،تحت نظر

در هراس بودم ،خود را از خودپسندی و غرور بر حذر داشتم .حتی در پيروزیهای

باقي ماند.

بزرگ خود ،پا از اعتدال بيرون ننهادم .در اين هنگام كه به سرای ديگر میگذرم،

«كرزوس» ،پادشاه لوديه (آناتولي) كه رقيب ديرينهاش ماد از ميان برداشته

شما و ميهنم را خوشبخت میبينم و از اين رو میخواهم كه آيندگان مرا مردی

شده بود ،با حمايت بابل به سوي كوروش و سرزمينهاي ماد لشگر كشيد؛ اما از

خوشبخت بدانند .مرگ چيزی است شبيه به خواب .در مرگ است كه روح انسان

كوروش شكست خورد و پس از سقوط پايتختش سارد ،از سوي كوروش بخشيده

به ابديت میپيوندد و چون از قيد و عاليق آزاد میگردد به آتيه تسلط پيدا

شد .در اين زمان كوروش با سپاهيانش به بابل رفت كه ساكنانش از رفتارهاي

میكند و هميشه ناظر اعمال ما خواهد بود .پس اگر چنين بود كه من انديشيدم

پادشاهشان «نبونئيد» به خشم آمده بودند .كوروش شهر را بدون جنگ تسخير

به آنچه كه گفتم عمل كنيد و بدانيد كه من هميشه ناظر شما خواهم بود ،اما اگر

كرد و با مردم بابل با احترام رفتار كرد و اسيران ساكن در بابل ،از جمله يهوديان را

اين چنين نبود آنگاه ازخدای بزرگ بترسيد كه در بقای او هيچ ترديدی نيست

آزاد كرد .آنگاه كوروش به نبرد با اقوام وحشي شمالي رفت .گفته شده كه شهري

و پيوسته شاهد و ناظر اعمال ماست .بايد آشكارا جانشين خود را اعالم كنم تا

در سغد (تاجيكستان) به نام خود بنا كرد .به گفته «هرودت» ،تاريخ نويس يوناني،

پس از من پريشانی و نابسامانی روی ندهد .من شما هر دو فرزندانم را يكسان

كوروش در اين نبردها به همراه سپاهش كشته شد .اما هيچ گونه شواهدي براي

دوست میدارم ولی فرزند بزرگترم كه آزمودهتر است كشور را سامان خواهد داد.

اين داستان وجود ندارد .به نظر ميرسد كوروش در سال  529پيش از ميالد در

فرزندانم! من شما را از كودكی چنان پروردهام كه پيران را آزرم داريد و كوشش

پايتختش ،در پاسارگاد در گذشته و در آرامگاه سنگي خود دفن شده است.

كنيد تا جوانتران از شما آزرم بدارند.

تاريخ از همسر كوروش بهعنوان ملكه «كاساندان» نامبرده و نام فرزندان

تو كمبوجيه! مپندار كه عصای زرين پادشاهی ،تخت و تاجت را نگاه خواهد

آنان «كمبوجيه» (دوم)« ،برديا»« ،آتوسا»« ،آرتيشدونا» و دختر ديگري با نام

داشت .دوستان يك رنگ برای پادشاه عصای مطمئنتری هستند .همواره حامی

نامشخص بودهاند.

كيش يزدان پرستی باش ،اما هيچ قومی را مجبور نكن كه از كيش تو پيروی نمايد

و پيوسته و هميشه به خاطر داشته باش كه هر كسی بايد آزاد باشد تا از هر كيشی

به اعتقاد برخي از مورخين و باستانشناسان ،كشف منشور كوروش اثبات

كه ميل دارد پيروی كند .هر كس بايد برای خويشتن دوستان يك دل فراهم آورد

تماميگزارشهاي تاريخي درباره وي بود .منشور كوروش ،اين پادشاه باستاني

و اين دوستان را جز به نيكوكاری به دست نتوان آورد .از كژی و ناروايی بترسيد.

ايران زمين را از افسانه جدا كرد و چهره او را از وراي تاريخ به نمايش گذاشت.

اگر اعمال شما پاك و منطبق بر عدالت بود قدرت شما رونق خواهد يافت ،ولی اگر

در كاتولوگ ،موزه ملي ايران درباره كشف وكاشف استوانه منشور كوروش آمده

ظلم و ستم روا داريد و در اجرای عدالت تسامح ورزيد ،ديری نمیانجامد كه ارزش

است:

شما در نظر ديگران از بين خواهد رفت و خوار و ذليل و زبون خواهيد شد.

رسام» متولد سال 1826ميالدي است .او
«كاشف استوانه كوروش« ،هرمزد ّ

من عمر خود را در ياری به مردم سپری كردم .نيكی به ديگران در من

با اين كه نامي ايراني داشت اما در يك خانواده مسيحي آشوري در موصل به دنيا

خوشدلی و آسايش فراهم میساخت و از همه شادیهای عالم برايم لذت بخشتر

آمد كه در آن زمان زير نظر خالفت عثماني اداره ميشد .رسام در  19سالگي

بود .به نام خدا و نياكان درگذشته ما ،ای فرزندان اگر میخواهيد مرا شاد كنيد

همراه با «آستين هنري ليارد» ،به كاوش در تپههاي باستاني نمرود پرداخت .او

نسبت به يكديگر آزرم بداريد .پيكر بیجان مرا هنگامی كه ديگر در اين گيتی

سپس به توصيه ليارد براي تحصيل به انگلستان رفت و هيات امناي موزة بريتانيا

نيستم در ميان سيم و زر مگذاريد و هرچه زودتر آن را به خاك باز دهيد .چه بهتر
از اين كه انسان به خاك كه اينهمه چيزهای نغز و زيبا میپرورد آميخته گردد.

رسام خواست تا پس از ليارد به جاي او به كاوش بپردازد .از يافتههاي مهم او
از ّ

ميتوان به نقش برجستههاي شكار شير در كاخ آشورباني پال ،تزئينات مفرغي

من همواره مردم را دوست داشتهام و اكنون نيز شادمان خواهم بود كه با خاكی

«شلمانسر» سوم پادشاه آشور ،همچنين استوانه مربوط
دروازه باالوات ،مربوط به
َ

هم اكنون در میيابم كه جان از پيكرم میگسلد ...اگر از ميان شما كسی

صد هزار سند نوشتاري باستاني اشاره كرد كه مجموعه مهمي از نوشتههاي جهان

كه به مردمان نعمت میبخشد آميخته گردم.
میخواهد دست مرا بگيرد يا به چشمانم بنگرد ،تا هنوز جان دارم نزديك شود

به نبونئيد ،كتيبههاي حاوي متن افسانه آفرينش و افسانه توفان و نزديك به يك

باستان را تشكيل ميدهند.

و هنگامی كه روی خود را پوشاندم ،از شما خواستارم كه پيكرم را كسی نبيند،

رسام است .به پاس يافتههاي
اما استوانه كوروش يكي از مهمترين يافتههاي ّ

پس از مرگ بدنم را موميای نكنيد و در طال و زيور آالت و يا امثال آن
نپوشانيد .زودتر آنرا در آغوش خاك پاك ايران قرار دهيد تا ذره ذرههای بدنم

رسام پس از  1882بيشتر در برايتون در جنوب انگلستان
رسام اهدا كردّ .
فرانك به ّ

اقامت داشت و به نوشتن كتابهايي درباره كاوشهاي آشوري و بابلي ،مسيحيان

خاك ايران را تشكيل دهد .چه افتخاری برای انسان باالتر از اينكه بدنش در خاكی

خاورميانه و زندگينامه خود مشغول بود .اما زندگينامه او هرگز انتشار نيافت و از

مثل ايران دفن شود .از همه پارسيان و هم پيمانان بخواهيد تا بر آرامگاه من حاضر
گردند و مرا از اينكه ديگر از هيچگونه بدی رنج نخواهم برد شادباش گويند .به

رسام پس از يك زندگي
سرنوشت دست نوشتههاي او خبري در دست نيستّ .

پرماجرا در روز  16سپتامبر سال  1910در برايتون در گذشت و در آنجا به خاك

واپسين پند من گوش فرا داريد .اگر میخواهيد دشمنان خود را تنبيه كنيد ،به

سپرده شد".

حتی شما فرزندانم.

دوستان خود نيكی كنيد».

پرارزش او ،آكادمي سلطنتي علوم در تورين ايتاليا جايزه برازا ،شامل  12هزار

اهميت استوانه كوروش

اما آن چه در تمامي اين نوشتهها آمده است ،شخصيت كوروش را در هالهاي

اين استوانه نشان ميدهد كه آنچه تاريخ و متون ديني از كوروش و رفتار

از افسانه و باورهاي مورخين قرار داد .نام كوروش در بيشتر متون مذهبي زمان

انساني او به عنوان يك فرمانروا به ياد دارند ،درست است .با اين كه منابع ديگر

وي آمده است.

نيز از احترام كوروش به مردم ياد كردهاند ،اما اين نخستين سندي است كه در

كشف منشور كوروش

آن كوروش از زبان خود از آن چه كرده سخن گفته است .با اين كه در استوانه
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كوروش به طور مستقيم از حقوق بشر سخن گفته نشده ،اما به روشني ميتوان در
آن نمونههاي رفتار انساني و احترامآميز يك فرمانروا با مردم را ديد كه بر اساس

نبود ،پوشيده در جنگ افزارها در كنارش روان بودند.

معيارهاي امروزي به عنوان حقوق انساني شناخته ميشود .اين كتيبه با اين كه

( -17مردوك) او را بدون جنگ و نبرد به درون شوان ّه (= بابل) وارد كرد.

يك كتيبه بابلي است اما امروزه به عنوان نمادي از فرهنگ و تمدن گذشته ايران

او شهرش ،بابل را از سختي رهانيد .او (= مردوك) نبونئيد ،شاهي را كه از او

شناخته ميشود.

نميهراسيد ،در دستش (= دست كورش) نهاد.

ترجمه متن منشور كوروش
 -1آن هنگام كه { ......مردوك] ،پادشاه همه آسمانها و زمين ،كسي كه
 ...... }،......كه با  ......يَش{سرزمينهاي دشمنانش(؟) را لگد كوب ميكند}

{ ...... -2با دانايي گسترده ...... ،كسي كه} گوشههاي جهان {را زير نظر

دارد}،
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 -16سپاهيان گستردهاش كه شمارشان همچون آب يك رودخانه شمردني

 ...... -3فرزند ارشد [او] ،فرومايهاي (بلشزر) به سروري سرزمينش گمارده

 -18همه مردم تينتير (= بابل) ،تمامي سرزمينهاي سومر و اكد ،بزرگان
و فرمانداران در برابرش كرنش كردند (و) بر پاهايش بوسه زدند ،از پادشاهي او
شادمان گشتند (و) چهرههايشان درخشان شد.
( -19مردوك) سروري كه با يارياش به مردگان زندگي بخشيد (و) آنكه
همه را از سختي و دشواري رهانيد .آنان او را به شادي ستايش كردند و نامش را
ستودند.
 -20منم كوروش ،شاه جهان ،شاه بزرگ ،شاه نيرومند ،شاه بابل ،شاه سومر و

شد
 ......[...... -4اما او [فرمانروايي؟ سا]ختگي بر آنان قرار داد،
 -5نمونهاي ساختگي از اسگيل سا[خت و]  ......براي (شهر) اور و ديگر
جايگاههاي مقدس [فرستاد؟]
 -6آيينهايي كه شايسته آنان (خدايان/پرستشگاهها) نبود .پيشكشي[هايي
ناپاك] ......
گستاخانه[ ]......هر روز ياوهسرايي ميكرد و [اها]نتآميز

اكد ،شاه چهار گوشه جهان
 -21پسر كمبوجيه ،شاه بزرگ ،شاه شهر انشان ،نوه كوروش ،شاه بزرگ ،شا[ه
شهر] انشان ،از نسل چيش پيش ،شاه بزرگ ،شاه شهر انشان.
 -22دودمان جاودانه پادشاهي كه (خدايان) بل و نبو فرمانروايش را دوست
دارند (و) پادشاهي او را با دلي شاد ياد ميكنند .آنگاه كه با آشتي به در[ون] بابل
آمدم.

( -7او) پيشكشيهاي روزانه را باز داشت .او در [آئينها دست برد و]  ......درون

 -23جايگاه سروري (خود) را با جشن و شادماني در كاخ شاهي بر پا كردم.

پرستشگاهها برقرار [كرد] .در انديشهاش به ترس از مردوك -شاه خدايان -پايان

مردوك ،سرور بزرگ ،قلب گشاده كسي كه بابل را دوست دارد[ ،همچون سرنو]

داد.

شتم به من [بخشيد] (و) من هر روز ترسنده در پي نيايش او بودم.
 -8هر روز به شهرش (=شهر مردوك) بدي روا ميداشت ...... .همه مردما[نش

را =( ]...مردمان مردوك) را با يوغي رها نشدني به نابودي كشاند.
 -9انليل خدايان (= مردوك) ،از شكوه ايشان بسيار خشمگين شد ،و ......
قلمرو آنان .خداياني كه درون آنها ميزيستند محرابهايشان را رها كردند،
 -10خشمگين از اينكه او (= نبونئيد) (آنان را) (= خدايان غيربابلي) به شوان ّه
(=بابل) وارد كرده بود[ .دل] مردوك بلند[پايه ،انليل خدايان] به رحم آمد ( ......او)
بر همه زيستگاههايي كه جايگاههاي مقدسشان ويران گشته بود.
 -11و مردم سرزمين سومر و اكد كه همچون كالبد مردگان شده بودند،
انديشه كرد (و) بر آنان رحم آورد .او همه سرزمينها را جست و بررسي كرد،
 -12شاهي دادگر را جستجو كرد كه دلخواهش باشد .او كوروش ،شاه (شهر)
انشان را به دستانش گرفت ،و او را به نام خواند( ،و) شهرياري او برهمگان را به
آواي بلند اعالم كرد.
 -13او (= مردوك) سرزمين گوتي (و) همه سپاهيان مادي را در برابر پاهاي
او (= كوروش) به كرنش درآورد و همه مردمان سرسياه * (= عامه مردم) را ه
(مردوك) به دستان او (= كوروش) سپرده بود،
 -14به دادگري و راستي شباني كرد .مردوك ،سرور بزرگ ،كه پرورنده
مردمانش است ،به كارهاي نيك او (= كوروش) و دل راستينش به شادي
نگريست
( -15و) او را فرمان داد تا بسوي شهرش (= شهر مردوك) ،بابل ،برود .او را
واداشت (تا) راه تينتير (=بابل) را در ژيش گيرد و همچون دوست و همراهي در
كنارش گام برداشت

 -24سپاهيان گسترهام با آرامش درون بابل گام بر ميداشتند .نگذاشتم كسي
در همه [سومر و] اكد هراسآفرين باشد.
 -25در پي امنيت شهر بابل و همه جايگاههاي مقدسش بودم .براي مردم بابل
 ......كه برخالف خوا[ست خدايان] يوغي بر آنان نهاده بود كه شايستهشان نبود.
 -26خستگيهايشان را تسكين دادم (و) از بندها (؟) رهايشان كردم .مردوك،
سرور بزرگ ،از رفتار[نيك من] شادمان گشت (و)
 -27به من كوروش ،شاهي كه از او ميترسد و كمبوجيه پسر تني [ام و به]
همه سپاهيانم
 -28بركتي نيكو ارزاني داشت .بگذار ما با شادي در برابرش باشيم ،در آرامش،
به [فرمان] وااليش ،همه شاهاني كه بر تخت نشستهاند.
 -29از هر گوشه (جهان) ،از درياي باال تا درياي پائين ،آنان كه در سرزمينهاي
امورو كه در چادرها زندگي ميكنند،
دور دست ميزيند( ،و) همه شاهان سرزمين ّ

همه آنان،

 -30باج سنگينشان را به شوان ّه (بابل) آوردند و بر پاهايم بوسه زدند .از
[شوان ّه= بابل] تا شهر آشور و شوش
 -31اكد ،سرزمين اشنونه ،زمبن ،شهر متورنو ،در ،تا مرز گوتي ،جا[يگاههاي
مقدس آنسو]ي دجله كه از دير باز محرابهايشان ويران شده بود.
 -32خداياني را كه درون آنها ساكن بودند ،به جايگاههايشان باز گرداندم و
(آنان را) در جايگاه ابدي خودشان نهادم .همه مردمان آنان (= آن خدايان) را گرد
آوردم و به سكونتگاههايشان باز گرداندم.
 -33خدايان سرزمين سومر و اكد را كه نبونئيد -در ميان خشم سرور خدايان-

به شوان ّه (= بابل) آورده بود ،به فرمان مردوك ،سرور بزرگ ،به سالمت
 -34بهجايگاهشان بازگرداندم ،جايگاهي كه دلشادشان ميسازد .باشد تا
خداياني كه به درون نيايشگاههايشان باز گرداندم
 -35هر روز در برابر بل و نبو ،روزگاري دراز (= عمري طوالني) برايم خواستار
شوند (و) كارهاي نيكم را يادآور شوند و به مردوك ،سرورم چنين بگويند كه
كوروش ،شاهي كه از تو ميترسد و كمبوجيه پسرش
 ...... -36بگذار آنان{سهميهرسان نيايشگاههايمان باشند ،تا روزگاران دراز(؟)
 ......و} باشد كه مردمان بابل [شاهي] او را بستايند .من همه سرزمينها را در
صلح قرار دادم.
[ ...... -37غا]ز ،دو مرغابي ،ده كبوتر ،بيشتر از [پيشكشي پيشين] غاز و
مرغابي و كبوتري كه ......
[ ....... -38روزا]نه افزودم ...... .در پي استوار كردن باروي ديوار ايمگور -انليل،
ديوار بزرگ بابل برآمدم
 ...... -39ديواري از آجر پخته ،بر كنار [خندقي كه شاه پيشين ساخته بود،

ولي ساختش را به پايان [نبرده بود]  ......كار آن را [من  ......به پايان بردم].
 ...... -40كه [شهر را از بيرون در بر نگرفته بود] ،كه هيچ شاهي پيش از من
(با) كارگران به بيگاري [گرفته شده سرزمينش در] شوان ّه (= بابل) نساخته بود.
( ...... -41آن را) [با قير] و آجر پخته از نو بر پا كردم و [ساختش را به پايان
رساندم].
[ ...... -42دروازههاي بزرگ از چوب سدر] با روكش مفرغين .من همه آن درها
را با آستانه[ها و قطعات مسي] كار گذاردم.
[ ...... -43كتيبهاي از] آشور باني پال ،شاهي پيش از من([ ،روي آن) نو]شته
شده بود[ ،درون آن ديد]م.
{]......[ -44او  ......مردوك ،شرور بزرگ ،آفريننده (؟)} []......
 ......{]......[ -45من  ......همچون هديهاي [پيشكش كردم]}([ ......براي)
خشنوديات} تا به جا]ودان.
{[نوشته و] تطبيق [بر بنياد لوحه]]......؛ (اين) كتيبه قيشتي -مردوك ،پسر
}......
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