
 
 

 ،حقوق بشر او پيوندی بين انديشه کورش بزرگ، در منشور چه
 ايرانيان امروز می بينيد؟ و انديشه

 
 

 مازيار قويدل
 

  و فعال فرهنگی پژوهشگر

  

و بويژه آزادی در گزينش و  پيوندی بر پايه آزادی و آزادگی. و استوار پيوندی ديرينه

 .پذيرش

همگان و به دور از  های کوروش، باور به آزادی و آزادگی برای باور به انديشه

و  رنگ پوست، و يا چگونگی پوشش و گويش  زندگی، بستگی و وابستگی به جای

  . آيين استبويژه

پشته يا فالت ايرانيان باشد و يا  نبايد و نمی تواند تنها در پيوند با مردمان چنين باوری

چون کورش، زرتشت، گاندی،  چرا که، کسانی. آن چهارچوب جغرافيايی بگنجد تنها در

ای هستند که در  آنان دست آورد باورهای آزادمنشانه. همه اند از آن  ...بودا و 

جايی از اين  ساخته و پرداخته می شوند و هر از گاهی در  ها و هزاره هادرازای سده

مگر در  اينگونه کسان، در هيچ چهارچوبی نمی گنجند .جهان پهناور رخ می نمايانند

و  و به ويژه آزادی گزينش و پذيرش برای خويش چهارچوِب باور به آزادی، آزادگی

    .بيگانه

و ايرانيان  دی ميان انديشه های کوروش بزرگنيست که پيون اين سخن بدينگونه

های  چرا که کسانی همانند کوروش اگر چه انديشه .ديروز و امروز يافت نمی شود

هر  و ايلی و تباری را نمايندگی می کنند، به جهان گستر و به دور از قومی قبيله ای

  َبر و بارفر، بينش خوش باور و دانشی ُپر روی بايستی بر سر خوانی از فرهنگ ُپر

به آزادی و آزادمنشی پرورش يافته  نشسته، در دامان مادرانی آزاد و آزاده وباورمند

  .تا بتوانند بدان جای و جايگاه برسند باشند

کوروش، در منشور خقوق بشر  چه پيوندی ميان انديشه های" پرسش که پاسخ به اين

ش از سخن و به فرهنگ بخ به اين، "ايرانيان امروز می بينيد؟ او و انديشه های

  گذرد که خود گردد و از شاهراهی می  و همانندانش باز می پرورش دهنده ی کوروش

هزار و  گشته ی ايران دارد و ديرينگی اش دست کم به پيشينه ای ُپر پيمان در فرهنگ

  .و بالِش کوروش بزرگ می رسد پيش تر از دوران زايش  چند سد سال

را به مردمان آموزش می  از انديشه و گفتار و کردار نيکتنها پيروی  فرهنگی که نه

شجاعت  ديرين که خشونت برابر با دليری وکشتار همسنگ دهد، که در آن دوران

 را به توبره می کردند، بر دشت و هامون نمک شناخته می شد و در جنگ ها، خاک ها



 ، به مردمان درسزير خاک به در می آوردند می پاشيدند و استخوان مردگان را نيز از

ها، که همه ی جانداران را گرامی  آزادگی در گزينش می دهد و حقوق نه تنها انسان

پاسداری از بوم زيست و محيط  و پا را از آن نيز فرا تر می نهد و درخواست می دارد

    .به ميان می کشد زيست را نيز

ايرانيان که آنان امروز  انديشه های کوروش و خواست ها درخواست های پيوند ميان

گيرد که  و شورش وا می دارد، از آن جايی سرچشمه می را اينگونه به کوشش

 از باور به آزادی در. از آن آبشخور دارند سرودهای فردوسی، خيام و حافظ نيز

 .نجهان، با هر نام و رنگ و زبا گزينش دين و آيين و يا روش زندگی در هر جای

 

 

 
 منشور کورش هخامنشی

 رضا مرادی غياث آبادی
 

به » منشور آورش هخامنشی«تـازه و چاپ پـنجم آـتاب برگرفته از ويــرايــش 

چاپ هشتم / 1377چاپ نخست (های فارسی، انگليسی، آلمانی و فرانسوی  زبان

 .از همين نگارنده) 1388

 پيشگفتار

ترين بيانيه حقوق بشِر شناخته شده جهان و سند  منشور آورش هخامنشی، آهن

های همه   گراميداشِت باورها و انديشهجويانه و سربلندی ايرانيان از همزيستی آشتی

دنيای باستان . مردمان تابعه در هنگامه بنيادگذاری نخستين امپراطوری جهان است

جو  پايان در رنج بوده است و آشورهای آشتی های بی ها و يورش همواره از آتش جنگ

سايگان های هميشگی هم تاز و اند تا برای رهايی مردمان خود از تاخت نيز ناچار بوده

اما مهم اين است آه پيروزمنداِن ميدان . ناآرام، به رويارويی و چيرگی بر آنان بپردازند

شدگان بر شهرها، چگونه با سپاه شكسته و مردم فرودست رفتار  نبرد و چيره

های بشری بازگوآننده رفتار نيك آورش بزرگ، پادشاه   تاريخنامه اند؟ آرده می

های ستيزنده ديگر فرمانروايان گيتی بوده  ن، و آنشنيرومندترين آشور آنروز جها

 . است

ها، آه با تاختن بر انديشه، باورها،  جهان امروز، نه با چشمداشت بر خاك سرزمين

مردمانی آه باورها . پروراند غرور و هويت ملی مردمان، چيرگی بر آنان را در سر می

انی آه نيازمند دانش و و هويت ملی و تاريخی خود را به فراموشی سپارند؛ مردم

ای  پيشينيان ما گذشته. خوردگان جهان امروزند آوری آشورهای ديگر باشند؛ شكست فن

ما برای فرزندان آينده خود چه دستاوردی داريم . سرافرازانه برای ما به ارمغان نهادند

 ايم؟  هايی انديشيده و برای شكسته نشدن در جهاِن سخت نامهربان امروز، چه راه

 * * * 



های گروه انگليسی در معبد   ميالدی، به دنبال آاوش1879/  خورشيدی1258در سال 

در شهر باستانی بـاِبـل در ) نيايشگاه َمـردوک، خدای بزرگ بابلی(بزرگ ِاَسـگيَلـه 

شناسی آـلدانی به نام  ای از گل پخته بدست باستان استوانه) النهرين بين(مياندورود 

 . شود د آه امروزه در موزه بريتانيا در شهر لندن نگهداری میپيدا ش» هرمز رسـام«

هايی به خط و  داد آه گرداگرد اين استوانه ِگـلين را نوشته های نخستين نشان می بررسی

ای از فرمانروايان  رفت نبشته در برگرفته است آه گمان می) َاَآـدی(زبان بابلی نو 

برداری و آوانويسی و  ی آه پس از گرتههای بيشتر اما بررسی. آشور و باِبـل باشد

 پيش از ميالد به فرمان 538ترجمه آن انجام شد، نشان داد آه اين نبشته در سال 

و به هنگام ورود به شهر بابل نويسانده .) م  پ530-550(آورش بزرگ هخامنشی 

 . گذرد  سال می2545) 1384(از زمان نگارش اين فرمان تا به امروز . شده است

 
  کاشف استوانه کورش در بابل)1910 -1826(هرمز رسام 

 

شود آه ميانه آن قطورتر از  ای ديده می شكل ظاهری اين فرمان، به مانند استوانه

های رسمی بر روی استوانه ِگلين و  ها و يادمان انتشار و ثبت فرمان. دوسوی آنست

رين در ايران و مياندورود برخوردار ای دي های مسطح، از سابقه نيز بر روی لوحه

. ای آن نسبت به بقيه، پايداری و دوام بيشتری داشته است بوده، آه گونه استوانه

های متعددی برای ارسال به نواحی گوناگون نويسانده  ترديد اين فرمان در نسخه بی

 . شده بوده آه امروزه تنها يكی از آنها به دست آمده است

بسياری از سطرهای آن از بين . هايی جدی به خود ديده است استوانه آورش آسيب

های  های بخش نبشته. رفته و يا بر اثر فرسودگی بيش از اندازه قابل خواندن نيستند

ديده را تنها با توجه به اندازه فضای خالی و برخی حروف باقی مانده در آن  آسيب

هايی  گمان احتمال اشتباه  بیتوان تا حدودی بازسازی آرد آه در اين بازسازی نيز، می



های بابلی، هنوز  بدين لحاظ و نيز به دليل اينكه در خوانش و ترجمه نبشته. وجود دارد

هايی  های گوناگون به تفاوت نيز اتفاق نظر وجود ندارد؛ متن منشور آورش در ترجمه

 های امروزی آتيبه، معادل دقيق  با اين نگرش، هيچيك از ترجمه. دچار آمده است

استناد به محتوای آتيبه و به ويژه . آنند های اصلی آنرا ارائه نمی معنای عبارت

ترديد استناد به  بی. بايست با دقت و وسواس بسياری صورت پذيرد ها، می واژه آليد

ه يا مفهومی خاص، در بيشتر  شود آه واژ آتيبه هنگامی با اطمينان بيشتری ممكن می

 . انی برگردان شده باشندوبيش يكس ها به گونه آم پژوهش

شود آه ريشارد  ای نگهداری می ديده   آتيبه آوچك و آسيب)Yale(» ييل«در دانشگاه 

اين بخش توسط .  آنرا بخشی گمشده از استوانه آورش دانست1975ِبرِگر در سال 

← (دهد  فعلی آنرا تشكيل میهمو به آتيبه اصلی اضافه گرديد و ُنه سطر پايانی 

 ). 45 تا 37سطرهای 

فرمان آورش بزرگ از زمان پيدايش تا به امروز بارها ترجمه و ويرايش و پژوهش 

پيش از همه، جوان پر شور و آاشـف رمز خط ميخی فارسی باستان يعنی . شده است

. گ، 1890ويسباخ .  ميالدی و بعدها ف1880هنری ِآِرْسويك راولينسون در سال 

بـرگـر . ، پ1974هارماتا . ، ج1974ِايلرز . ، و1955اوپنهايم . ، آ1952ريختر 

. تر آردند  و بسياری ديگر آنرا تكرار و آامل1999لوآوك . ، پ1983آـورت . ، ا1975

های پيشين و روند بهبود  متن فارسی ارائه شده در اين آتاب نيز با نگرش به پژوهش

تر منشور آورش فراهم  های تازه ا َاَآدی و نيز خوانششناخت حروف و واژگان بابلی ي

 . های اندآی پرداخته شده است ها به يادداشت شده و در زيرنويس

های  پــرده از نادانــسته) آــورش دوم(ترجمه و انتــشار فرمــان آــورش بــزرگ 

 نخستين منشور جهانی حقوق«و » منشور آزادی«بســيار برداشت و بزودی بعنوان 

دانان آشورهای گوناگون جهان در  شهرتی عالمگير يافت و نمايندگان و حقوق» بشر

 خورشيدی با گردهمايی در آنار آرامگاه آورش در پاسارگاد، از او بنام 1348سال 

حقوقی آه انساِن امروز . گذار حقوق بشر جهان ياد آردند و او را ستودند نخستين بنياد

سازی آن افتاده است و آرزوی  ديشه ايجاد و فراهمپس از دوهزاروپانصد سال در ان

 . پروراند گسترش آنرا در سر می

شده تفاهم و همزيستی  ترين فرماِن شناخته بدلی از منشور آورش به عنوان آهن نسخه(

اين آتيبه در . شود ها در ساختمان سازمان ملل متحد در نيويورك نگهداری می ملت

 ). يت و تاالر قيمومت جای داردفضای بين تاالر اصلی شورای امن

چه چيز باعث شده است تا فرمان آورش به اين پايه از شهرت برسد؟ پاسخ اين 

های ديگر فرمانروايان  شود آه فرمان آورش را با نبشته پرسش هنگامی دريافته می

 . همزمان خود و حكمرانان امروزی به سنجش بگذاريم و بين آنها داوری آنيم

به فرمان ‘‘… : در آتيبه خود نوشته است.) م  پ884(پادشاه آشور آشور نصيرپال، 

ششصد نفر از لشكر دشمن را بدون … آشور و ايشتار، خدايان بزرگ و حاميان من 



… مالحظه سر بريدم و سه هزار نفر از اسيران آنان را زنده زنده در آتش سوزاندم 

… به ديوار شهر آويختم حاآم شهر را به دست خودم زنده پوست آندم و پوستش را 

بسياری را در آتش آباب آردم و دست و گوش و بينی زيادی را بريدم، هزاران چشم از 

آاسه و هزاران زبان از دهان بيرون آشيدم و سرهای بريده را از درختان شهر 

 ." آويختم

وقتی آه ‘‘… : چنين نوشته شده است.) م  پ689(آتيبه ِسـناِخـريب، پادشاه آشور  در

هايشان را چنان  خانه. هر باِبـل را تصرف آردم، تمام مردم شهر را به اسارت بردمش

همه شهر را چنان آتـش زدم آـه روزهای . ويران آردم آه بصورت تلی از خاك درآمد

نهـر فـرات را به روی شهر جاری آردم تا آب حتی . رفـت بسـيار دود آن به آسـمان می

 ." ها را نيز با خود ببرد ويرانه

من ‘‘… : پس از تصرف شهر شوش آمده است.) م  پ645(در آتيبه آشور بانيپال 

من … را به خواست آشور و ايشتار فتح آردم … شوش، شهر بزرگ مقدس 

معابد … زيگورات شوش را آه با آجرهايی از سنگ الجورد لعاب شده بود، شكستم 

سپاهيان . ان را به باد يغما دادمهـايش عيالم را با خاك يكسان آردم و خـدايـان و الـهه

ای از آنارش نگذشته بود، آنرا ديدند  های مقدسش شدند آه هيچ بيگانه من وارد بيشه

من در فاصله يك ماه و بيست و پنج روز راه، سـرزمـين شـوش را . و به آتش آشيدند

 فريادهای شـادی… ندای انسانی و … تبديل به يك ويرانه و صحرای لم يزرع آردم 

به دست من از آنجا رخت بربست، خاك آنجا را به تـوبـره آشيدم و به ماران و … 

 ." ها اجازه دادم آنجا را اشغال آنند عـقرب

فرمان دادم ‘‘ … : آمـده است.) م  پ565(و در آتيبه َنـبوَآـد َنـَصر دوم، پادشـاه بـابل 

ران دختر و پسر جوان هزا. آه صد هزار چشم در آورند و صد هزار ساق پا را بشكنند

ای از آنجا  ها را چنان ويران آردم آه ديگر بانگ زنده را در آتش سوزاندم و خـانـه

 ." برنخيزد

امروزه نيز مردمان . اين رويدادهای غير انسانی تنها به آن روزگاران تعلق ندارد 

ژاپن و های آمريكا در  هنوز جنايت. هايی روبرو هستند ها و خشونت جهان با چنين ستم

ويتنام، فرانسه در الجزاير، ايتاليا در حبشه و ليبی، پرتقال و اسپانيا در آمريكای التين، 

مردم هرگز فراموش نخواهند آرد آه . اند و انگلستان در سراسر جهان، از يادها نرفته

دفاع هلبچه فروريخت و همه آنان از پير و  های شيميايی بر سر مردم بی در عراق بمب

در افغانستان و در ميان سكوت . انگيز نابود شدند ن و آودك به وضعی رقتجوان و ز

دفاع شهرها قربانی  نظامی و بی انگيِز جهانيان، صدها هزار تن از مردم غير حيرت

شوند، در حاليكه در زندگی  های امروز و گروهای سياسی آشور می قدرت مطامع ابر

. برند از گرسنگی و وبا و سرما رنج میگير،  های همه روزمره نيز از قحطی و بيماری

های نژادی مردم و آودآان را  در بوسنی و در آانون اروپای متمدن تنها به انگيزه



در مكه جامه سپيد زائران را به سرخی . فرستند جمعی به آام مرگ می دريغ و دسته بی

 . شمرند آاليند و جان و مال و ناموس آنان را مباح می می

های مرگبار آشتار جمعی و   پيشرفته و متمدن جهان، سالحآشورهای بزرگ و

آنند، بلكه  های شيميايی و ميكربی خود را ديگر مستقيمًا بر آاشانه مردم رها نمی بمب

گذارند تا بر سر جوانان  آنها را به بهايی گزاف در اختيار آشورهايی همچون عراق می

های آنان بپردازند و از  ه درمان زخمايران زمين بريزد و آنگاه باز هم به بهای گزاف ب

 . نقض حقوق بشر گاليه آنند و خود را بزرگترين پشتيبان آن بدانند

اما عليرغم رفتارهای ناپسند پادشاهان آشور و بابل و حكمرانان امروز جهان، آورش  

عملی به عنوان شاه  پس از ورود به شهر بابل و با دارا بودن هرگونه قدرت

ور جهان، نه تنها پادشاه مغلوب را مصلوب نكرد؛ بلكه او را به نيرومندترين آش

آنگاه آه بدون ‘‘ … : ای منصوب، و با مردم شهر نيز چنين رفتار نمود حاآميت ناحيه

َمردوك … های مرا با شادمانی پذيرفتند  جنگ و پيكار وارد بابل شدم، همه مردم گام

من آرد؛ زيرا من او را ارجمند و گرامی های پاك مردم بابل را متوجه  دل) خدای بابلی(

نگذاشتم رنج و آزاری به … ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد . داشتم

های مقدسش قلب  وضع داخلی بابل و جايگاه. مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد

 آنان پايان های بختی به بد. داری را برانداختم برده. من برای صلح آوشيدم. مرا تكان داد

. فرمان دادم آه همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نيازارند. بخشيدم

خدای بزرگ از من خرسند شد . فرمان دادم هيچكس اهالی شهر را از هستی ساقط نكند

همه خدايان اين . هايی را آه بسته شده بود، بگشايند تمام نيايشگاه… فرمان دادم … 

های  ها را گرد آوردم و خانه اهالی اين محل. را به جاهای خود بازگرداندمها  نيايشگاه

صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا . آنان را آه خراب آرده بودند، از نو ساختم

 ." آردم

) در آنار رود فرات و در جنوب بغداد امروزی(آورش پس از ورود به شهر بابل 

هزاران يهودی را صادر آرد آه قريب هفتاد سال در بابل به اسارت گرفته فرمان آزادی 

هزاران آوند زرين و سيمين آنان را آه پادشاه بابل از ايشان به غنيمت . شده بودند

گرفته بود، به آنان بازگرداند و اجازه داد آه در سرزمين خود نيايشگاهی بزرگ برای 

ديان موجب آوچ بسياری از آنان به ايران شد رفتار آورش با يهو. خود بر پای دارند

آه در درازای بيست و پنج قرن هيچگاه بين آنان و ايرانيان جنگ و خشونت و 

های  در اين باره در باب. اند دانسته درگيری رخ نداد و آنان ايران را ميهن دوم خود می

 آردن آورش ، ضمن نامبر)عهد عتيق(گوناگون اسفار َعـزرا و اشعيا در آتاب تورات 

خداوند روح آورش پادشاه فارس را ‘‘ : آمده است» مسيح خداوند«با عنوان 

آورش پادشاه فارس : برانگيخت تا در تمامی ممالك خود فرمانی صادر آند و بنويسد

ای برای  يـْهـِوه خدای آسمان مرا امر فرموده است آه خانه/ فرمايد آه يـُهـَوه چنين می

پس آيست از شما از تمامی قوم او آه . هودا است، بنا نمايماو در اورشليم آه در ي



خدايش با وی باشد و به اورشليم آه در يهودا است برود و خانه يـُهـَوه را آه خدای 

؟ پس همگی برخاسته و روان شدند تا خانه …حقيقی است در اورشليم بنا نمايد 

ش پادشاه، ظروف خانه خداوند و آور. ... خداوند را آه در اورشــليم است، بـنا نمايند

را آه َنـبوَآـد َنـَصـر آنها را از اورشليم آورده و در خانه خود گذاشته بود، بيرون آورد 

 ." و به رئيس يهوديان سپرد

در اينجا مايلم بخصوص به اين نكته تاآيد آنم آه با وجود اينكه منشور آورش بزرگ  

ما نوآوری چنين فرمانی از آورش نبوده دانند، ا می» نخستين اعالميه حقوق بشر«را 

فرهنگی آه هرگز دستور به . است؛ بلكه اين فرمان فرايند فرهنگ ايرانی بوده است

و آورش اين رفتار را از مردمان سرزمين . غارت و آدمكشی و ويرانی نداده است

خود، از نياآان خود، از فرهنگ رايج آشورش، در آغوش مهرآميز مادر و از پرورش 

سرافرازی نخستين بيانيه جهانی حقوق بشر نه تنها .  آموخته بوده و بكار بسته استاو

برای آورش، بلكه همچنين برای فرهنگ آشوری است آه سراسر پهنه پهناور آن از 

گاِه انديشه نيك و آردار نيكی بوده است آه امروزه و از پس  ترين روزگاران تابش آهن

 .  و آرمان فراهم ساختن آن هستندهزاران سال مردمان جهان در آرزو

منشور آورش هخامنشی ارمغانی است از سرزمين ايران برای جهانی آه از جنگ و 

 .برد خشونت خسته است و از آن رنج می

 
 منشور کورش هخامنشی

 گزيده

 رضا مرادی غياث آبادی

د، شاه منم آـوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه باِبـل، شاه سومر و َاَآ

نبيره … نوه آورش، شاه بزرگ … پسر آمبوجيه، شاه بزرگ . چهار گوشه جهان

 …پيش، شاه بزرگ  چيش

های مرا با شادمانی  آنگاه آه بدون جنگ و پيكار وارد بابل شدم، همه مردم گام

مردوك خدای بزرگ . در بارگاه پادشاهان باِبـل بر تخت شهرياری نشستم. پذيرفتند

 .زيرا من او را ارجمند و گرامی داشتم…  بابـل را متوجه من آرد های پاك مردم دل

نگذاشتم رنج و آزاری به مردم اين . ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد

های مقدسش قلب مرا تكان  وضع داخلی بابل و جايگاه. شهر و اين سرزمين وارد آيد

 .من برای صلح آوشيدم… داد 

فرمان دادم آه همه مردم در . داختم، به بدبختی آنان پايان بخشيدمان داری را بر من برده

فرمان دادم آه هيچكس اهالی شهر . پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نيازارند

 .را از هستی ساقط نكند

اش را ارزانی  او برآت و مهربانی… َمـردوك خدای بزرگ از آردار من خشنود شد 

 … در صلح و آشتی مقام بلندش را ستوديم ما همگی شادمانه و . داشت



هايی  فرمان دادم تمام نيايشگاه. من همه شهرهايی را آه ويران شده بود از نو ساختم

ها را به جاهای خود  همه خدايان اين نيايشگاه. آه بسته شده بودند را بگشايند

 .بازگرداندم

ای خود برگرداندم و ه همه مردمانی آه پراآنده و آواره شده بودند را به جايگاه

همچنين . همه مردم را به همبستگی فرا خواندم. های ويران آنان را آباد آردم خانه

پيكره خدايان سومر و َاَآـد را آه َنـبونيد بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده 

های خودشان  بود، به خشنودی َمردوك خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نيايشگاه

 .ها شاد گردد بشود آه دل. مبازگرداند

شان بازگرداندم، هر روز در  های مقدس نخستين بشود، خدايانی آه آنان را به جايگاه

بشود آه سخنان پر برآت و . پيشگاه خدای بزرگ برايم زندگانی بلند خواستار باشند

ه، به آورش شا‘‘ : بشود آه آنان به خدای من َمردوك بگويند. نيكخواهانه برايم بيابند

دارد و پسرش آمبوجيه، جايگاهی در سرای سپند ارزانی  پادشاهی آه ترا گرامی می

 ’’.دار

ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم  من برای همه مردم جامعه

 .اعطا آردم

 
 منشور آورش هخامنشی

 متن آامل

 رضا مرادی غياث آبادی

، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه )› آش– َر -آو‹: در بابلی(» آورش«. 1

 … ، › ای- دی- آـَ-ك َا» ‹َاآَّـد«و ›  ری- مـِ-شو» ‹سـومـر«، شاه › ليم- بی-با» ‹بـاِبـل«

 همه جهان. ... 2

از اينجا تا پايان سطر نوزدهم، نه از زبان آورش، بلكه به روايت ناظری ناشناخته آه 

 .شود تواند نظر اهالی و بزرگان بابل باشد، بازگو می می

 .مرد ناشايستی به فرمانروايی آشورش رسيده بود. ... 3

 .های آهن را از ميان برد و چيزهای ساختگی بجای آن گذاشت او آيين. 4

و ›  ريم-او» ‹اور«برای شهر ›  ايَلـه- َسگ-ِا» ‹ِاَسـگيَلـه«معبدی َبدلی از نيايشگاه . 5

 .ديگر شهرها ساخت

اين نام . يا خدای بزرگ است» مردوك«نام نيايشگاه بزرگ » ِازاگيال/ ِاَسـگيـَلـه«

دارد آه در حماسه » َاَرَتـه«در » ِاَزگين«شباهت فراوانی با نام نيايشگاه ايرانی 

آقای جهانشاه درخشانی در . بازگو شده است» روای َاَرتهِانِمـرآار و فرمان«سومری 

را به » ِاَزگين«، )507، ص 1382تهران، (آرياييان، مردم آاشی و ديگر ايرانيان 

نيز رنگ آبی را رنگ » آاسيان«از سوی ديگر . داند می» سنگ الجورد«معنای 

رنگ «به معنای ، نام خدای بزرگ آنان »آاّسـو/ آاّشـو«آوردند و  خداوند بشمار می



های محلی بكار  برای رنگ آبی در گويش» آاس«امروزه همچنان واژه . است» آبی

. آنند خطاب می» آـاس آقا«برای نمونه در گيالن، مردان با چشم آبی را . رود می

رود در جنوب جيرفت  همچنين برای آگاهی از پيوند َاَرَتـه با نواحی باستانی حاشيه هليل

 .1382ترين تمدن شرق، تهران،  اده، يوسف، جيرفت آهنمجيدز: بنگريد به

هر روز آارهايی ... او آار ناشايست قربانی آردن را رواج داد آه پيش از آن نبود . 6

 .آرداری آرد، خشونت و بد ناپسند می

او با مقررات نامناسب در زنـدگی مـردم . روزمره را دشوار ساخت... او آارهای . 7

›  اوتو-َاَمـر» ‹َمــردوك«او از پرستش . ه و غم را در شهرها پراآنداندو. آرد دخالت می

 .خدای بزرگ روی برگرداند

به معنای » َاِمـِرتات«با واژه آريايی و اوستايی » مردوك«رود نام  گمان می

هايی با  های ديگر مردوك شباهت اما ويژگی. در پيوند باشد» مرگی بی/ جاودانگی«

همانگونه . شده است متجلی می» مشتری«ون او در سياره دارد و همچ» اهورامزدا«

اند؛ از او با نام آريايی و آاسی  شناخته می»   اوتو-َاَمـر«آه مردوك را با نام 

بوده و با معنای » بزرگترين سرور«اند آه به معنای  آرده نيز ياد می» شوگورو«

 .در پيوند است) سرور خردمند/ سرور دانا(اهورامزدا 

ای ساآنان شهر را آزار  هر روز به شيوه. ردم را به سختی معاش دچار آرداو م. 8

 .همه مردم را... آرد  او با آارهای خشِن خود مردم را نابود می. داد می

... ناراحت شد ) مردوك(= خدای بزرگ » ايـّليل/ ِانـليل«از ناله و دادخواهی مردم، . 9

 )منظور آبادانی و فراوانی و آرامش (.ديگر ايزدان آن سرزمين را ترك آرده بودند

خواستند تا به وضع همه باشندگان روی زمين آه زندگی  مردم از خدای بزرگ می. 10

مردوك خدای بزرگ اراده آرد تا . رفت، توجه آند اشان رو به ويرانی می و آاشانه

 .بازگردند» باِبـل«ايزدان به 

مردوك بسوی آنان . د مردگان شده بودندمانن» َاآَّـد«و » سـوِمـر«ساآنان سرزمين . 11

 .متوجه شد و بر آنان رحمت آورد

به . مردوك به دنبال فرمانروايی دادگر در سراسر همه آشورها به جستجو پرداخت. 12

» َاْنـشان«پادشاه » آورش«آنگاه او نام . جستجوی شاهی خوب آه او را ياری دهد

 .دشاه جهان ياد آرداز او بنام پا. را برخواند›  َان- شـَ-َان‹

. را به فرمانبرداری آورش در آورد›  ای- تی-آو» ‹گوتی«او تمام سرزمين . 13

همه (» سياه سر« آـورش با هر . را›  َده-َمـن  مـان-اوم» ‹ماد«همچنين همه مردمان 

 .دادگرانه رفتار آرد) ها انـسان

آيد آه اين  اما به نظر می. دانند برابر می» ماد«را با » منده اومان«ناِم بابلی در تداول، 

نام بر همه يا يكی از اقوام آريايی آه در هزاره دوم پيش از ميالد به مياندورود 

 .شده است اند؛ اطالق می  بوده مهاجرت آرده



رگ، با شادی مردوك، خدای بز. آرد آورش با راستی و عدالت آشور را اداره می. 14

 .از آردار نيك و انديشه نيِك اين پشتيبان مردم خرسند بود

او آورش را برانگيخت تا راه بابل را در پيش گيرد؛ در حالی آه خودش همچون . 15

 .داشت ياوری راستين دوشادوش او گام برمی

در باورهای ايرانی، سياره . ممكن است منظور ديده شدن سياره مشتری بوده باشد

واندروردن، . بارتل ل: نك به. مردوك بوده است/ ی نماد آسمانی اهورامزدامشتر

سپاه پر «او حتی منظور از . 1372زاده،  پيدايش دانش نجوم، ترجمه همايون صنعتی

 .داند را نيز ستارگان آسمان می» شمار او

لشكر پر شمار او آه همچون آب رودخانه شمارش ناپذير بود، آراسته به انواع . 16

 .سپردند افزارها در آنار او ره می نگج

او . مردوك مقدر آرد تا آورش بدون جنگ و خونريزی به شهر بابل وارد شود. 17

شاه را به دست آورش ›  ايد- نـَ- بو-نـَ» ‹َنـبـونـيد«او . بابل را از هر باليی ايمن داشت

 .سپرد

يان محلی فرمان آورش مردم بابل، سراسر سرزمين سومر و َاآَّـد و همه فرمانروا. 18

 .های درخشان او را بوسيدند از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره. را پذيرفتند

مردم سروری را شادباش گفتند آه به ياری او از چنگال مرگ و غم رهايی يافتند . 19

 .همه ايزدان او را ستودند و نامش را گرامی داشتند. و به زندگی بازگشتند

 شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه باِبـل، شاه سومر و ،»آـورش«منم . 20

 .َاآَّـد، شاه چهار گوشه جهان

استرابو نقل . شود از اينجا روايت به صيغه اول شخص و از زبان آورش بازگو می

در » ُآـر«نامی است آه او پس از پادشاهی و با الهام از رود » آورش«آند آه  می

» Agradatusَاگـَرداتوس «پيش از اين، نام او . دجنوب پاسارگاد بر خود نها

زاده،  صنعتی. جغرافيای استرابو، ترجمه هـ: نك به. بوده است) َاگـراداد/ َاگـَرداد(

 .319. ، ص1382

، نـوه »َاْنـشان«، شاه بزرگ، شاه › يه- زی- بو- َام-آـَ» ‹آمبوجيه«پسر . 21

 - بی- ايش-شی» ‹پيش چيش«نبيره ، شاه بزرگ، شاه َانشان، )آـورش يكم(» آـورش«

 .، شاه بزرگ، شاه َانشان›ايش

›  لو-بـِ» ‹بعل/ ِبل«اش را  اند و فـرمانـروايی هميشه شـاه بـوده آـه  از دودمـانی . 22

دارند و با خرسندی قلبی پادشاهی او  گرامی می›  بو-نـَ» ‹َنـبـو«و ) مردوك/ = خداوند(

 و پيكار وارد بابل شدم؛آنگاه آه بدون جنگ . را خواهانند

شده  خوانده می» ِازيـَده«ايزد نويسندگی و دبيـری بـوده، و نيايشگاه او به نـام » َنـبـو«

به بابل، نه تنها در گزارش او، بلكه در » بدون جنگ و پيكار«ورود آورش . است

 تأييد) آتاب يكم(» تواريخ هرودوت«و نيز در » سالنامه نبونيد«متون بابلی همچون 

 :برای آگاهی از سالنامه نبونيد نگاه آنيد به. شده است



 Hinnz, W., Darios und die Perser, I, 1976, p. 106. 

در بارگاه پادشاهان بـابـل بر تخت . های مرا با شادمانی پذيرفتند همه مـردم گام. 23

را آرد، زيرا من او  های پاك مردم بابل را متوجه من َمردوك دل. شهرياری نشستم

 .ارجمند و گرامی داشتم

نوشته ) Curou Paideia(» سيروپدی/ نامه آورش«پذيرش آورش توسط مردم، در 

دارد آه مردمان همه آشورها با رضايت  گزنفون اظهار می. گزنفون نيز تأييد شده است

 ).سيروپدی، آتاب يكم(خودشان پادشاهی و اقتدار آورش را پذيرفته بودند 

نگذاشتم رنج و آزاری به مردم .  صلح و آرامی وارد بابل شدارتش بزرگ من به. 24

 .اين شهر و اين سرزمين وارد آيد

من برای صلح ... های مقدسش قلب مرا تكان داد  وضع داخلی بابل و جايگاه. 25

َنـبونيد، مردم درمانده بابل را به بردگی آشيده بود، آاری آه در خور شأن . آوشيدم

 .آنان نبود

فرمان دادم آه همه . های آنان پايان بخشيدم به بدبختی. داری را برانداختم همن برد. 26

فرمان دادم آه هيچكس . مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نيازارند

 .مردوك از آردار نيك من خشنود شد. اهالی شهر را از هستی ساقط نكند

و همچنين بر » آمبوجيه« من او بر من، آورش، آه ستايشگر او هستم، بر پسر. 27

 همه سپاهيان من،

ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام . اش را ارزانی داشت برآت و مهربانی. 28

 اند؛ به فرمان َمردوك همه شاهانی آه بر اورنگ پادشاهی نشسته. بلندش را ستوديم

دريای (» ييندريای پا«تا » دريای باال«های جهان، از  و همه پادشاهان سرزمين. 29

» آموری«های دوردست، همه پادشاهان  ، همه مردم سرزمين)مديترانه تا خليج فارس

 ، همه چادرنشينان،› ای- ری- مور-َا‹

 -َاش» ‹آشـــور«تا ... از . مـرا خـراج گذاردند و در بـابـل بر من بـوسـه زدنـد. 30

 . › َشن-شو» ‹شوش«و › شور

 - بـَ- َام-َز» ‹َزمبان«، › َنك- نو-ِاش» ‹ِاشنونا«، › ِده-گـَ -َا» ‹آگاِده«من شهرهای . 31

و شهرهای آهن » گوتيان«، سرزمين › اير-ِد» ‹دير«، › نو- تور-مـِ» ‹ِمتورنو«، ›َان

 .آه ويران شده بود را از نو ساختم›  َلت- ديك-ای» ‹دجله«آنسوی 

همه خدايان اين . ايندهايی آه بسته شده بود را بگش فرمان دادم تمام نيايشگاه. 32

همه مردمانی آه پراآنده و آواره شده بودند . ها را به جاهای خود بازگرداندم نيايشگاه

همه مردم را به . های ويران آنان را آباد آردم خانه. های خود برگرداندم را به جايگاه

 .همبستگی فرا خواندم

هيچ دليل قاطعی در زرتشتی بودِن آورش بزرگ در دست نيست؛ اما او با اينكه 

همچون زرتشت به اين باور آهن ايرانی پايبند بوده است آه هر آس در پرستش خدای 

افسوس آه موبدان زرتشتی عصر ساسانی با . خود و انتخاب دين خود آزاد است



ر تحريف آيين های شخصی د شمار و اعمال سليقه های بی  و خشونت سختگيری

 .زرتشت، به اين دستاورد با ارزش فرهنگ ايرانی آسيب زدند

همچنين پيكره خدايان سومر و َاآَّـد را آه َنـبونيد بدون واهمه از خدای بزرگ به . 33

 بابل آورده بود؛ به خشنودی َمردوك به شادی و خرمی،

بشود، خدايانی آه . ددها شاد گر های خودشان بازگرداندم، بشود آه دل به نيايشگاه. 34

 شان بازگرداندم، های مقدس نخستين آنان را به جايگاه

ها به فرمان آورش، دستكم در يك متن ديگر شناخته شده  گشايش و بازسازی نيايشگاه

: در مياندورود آشف شده، آمده است» َاَرخ«بر اين لوح چهار سطری آه از . است

را باز » ِازيـَده«و » ِاَسـگيَلـه«نكه منم آورش، پسر آمبوجيه، شاه توانمند، آ“

 در W. Eilers مقاله 156برای آگاهی بيشتر نگاه آنيد به صفحه ” .ساخت

 .شناسی آتاب

بشود آه . هر روز در پيشگاه خدای بزرگ برايم خواستار زندگانی بلند باشند. 35

: دوك بگويندبشود آه آنان به خدای من َمر. سخنان پر برآت و نيكخواهانه برايم بيابند

دارد و پسرش آمبوجيه جايگاهی در  به آورش شاه، پادشاهی آه ترا گرامی می‘‘

 ’’.سرای سپند ارزانی دار

به معنای ) َانارام/ َاَنـغران(» َاَنـْغـَره َرُئـَچـْنـْگـه«يا » سرای سپند«در باورهای ايرانی، 

 . برين استپايان و جايگاه خدای بزرگ يا اهورامزدا و بهشت روشنايی بی«

گمان در روزهای سازندگی، همگی مردم بابل، پادشاه را گرامی داشتند و من  بی. 36

صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا . (ای آرام فراهم ساختم برای همه مردم جامعه

 ). . . . .آردم

 … ها و آبوتران برای غازها، اردك. غاز، دو اردك، ده آبوتر… . 37

اين ُنه سطر . ای است آه در پيشگفتار به آن اشاره شد خش نويافته ب45 تا 37از سطر 

 .دنباله بالفصل سطرهای پيشين نيست

را استوار ›  ليل- ِان- گور-ايم» ‹ ِانـليل-ايمگور«باروی بزرگ شهر بابل بنام . ... 38

 ... گردانيدم 

 ديوار آجری خندق شهر را،. ... 39

 بردگاِن به بيگاری گرفته شده به پايان نرسانيده آه هيچيك از شاهان پيشين با. ... 40

 بودند؛

 .به انجام رسانيدم. ... 41

و روآشی از » ِسدر«هايی بزرگ برای آنها گذاشتم با درهايی از چوب  دروازه. 42

 ... مفرغ 

 - َاپ- نی- با- شور-آش» ‹آشور بانيپال«ای از پـادشاهی پيش از من بنام  آتيبه. ...43

 ›لی

44 ... . 



  !برای هميشه. ... 45

 
 :های متن منشور آورش منابعی برای آگاهی بيشتر از ترجمه

 
Berger, P. R., Der Kyros-Zylinder mit dem Zusatzfragment BIN 
II Nr. 32 und die Akkadischen Personennamen im Danielbuch, 
Zeitschrift fur Assyriolgie 64. 1975. 
Eilers, W., Le texte cunéiforme du Cylinder de Cyrus, Acta 
Iranica 2, 1974. 
Harmatta, J., Les modèles littéraires de ľ édit Babylonien de 
Cyrus, Acta Iranica 1, 1974. 
Kuhrt, E., The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial 

Policy, JSOT, 1983, 25, (مطالعات عهد عتيق نشريه). 
Lecoq, P., Les Inscriptions de Perse Achemenide, Paris, 2000. 
Oppenheim, A. L. Traduction du Cylinder du Cyrus in 
Pritchard, J. b., Ancient Near Easte Texts Relating to the Old 
Testament, Princeton, 1955. 
Rawlinson, H. C., Notes on a Newly Discovered Clay Cylinder of 
Cyrus the Great. JRAS, 12. 1880. 
Richter, G. M., Greek Subjectson Grecopersian Seal Stons, 
Archaeologica Orintalis in Memorim Ernest Herzfeld, New 
York, 1952. 
Weissbach, F. H., Die Achamenideninschriften Zweiter Art, 
Herausgeben und Bearbeitel. Leipzig, 1890. 
Weissbach, F. H., Keilinschriften der Achämeniden, Leipzig, 
1911. 

 
html.manshur/com.ghiasabadi.www://http 

 
 

Cyrus_the_Great/wiki/org.wikipedia.en://http 

 

9D%4B%8D%86%9D%85%9D/%wiki/org.wikipedia.fa://http
8D%_82%9D%88%9D%82%9D%AD%8D%_1B%8D%88%
9D%1B%8D%88%9D%9A%DA%_1B%8D%4B%8D%8A%

AF%DA%1B%8D%2B%8D%8A%8D%_4B%8D%88% 
 


