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ویژه نامه های                به مناسبت های گوناگون ملی

ویژه نامه روز کوروش بزرگ
اکتبر 2021 - آبان 1400
از انتشارات شرکت کتاب

با همکاری جنبش فرهنگی ما هستیم و بنیاد میراث پاسارگاد

ما  ایرانیان خارج از کشور، آماده می شویم تا »روز کوروش بزرگ« 
را ، در سراسر جهان جشن بگیریم. روزی را که به دلیل تبعیض 

های فرهنگی و مذهبی  در زادگاه او ممنوع اعلام شده است.
ادای  او،  بشر  حقوق  منشور  صدور  روز  یا  بزرگ،  کوروش  روز 
احترام به انسانی تاریخی ست که 2550 سال پیش، نمونه ای از 
رواداری، و آزادی فرهنگی و مذهبی را در یک امپراتوری بزرگ 

به اجرا در آورد.
این روز، تنها برای ایرانیان نیست، برای همه ی باورمندان به 

رواداری و آزادی ست. 
امسال  و  ایران  در  آبان  هفتم  بزرگ   کوروش  روز  بزرگداشت 
معادل آن در روز ۲۸ اکتبر در آمریکا ) کالیفرنیا( و روز  سی ام 

اکتبر در اروپا را جشن می گیریم.  

The Day of Cyrus the Great

Iranians abroad are preparing to celebrate the "Day of 
Cyrus the Great" around the world, a day which has been 
banned in his hometown due to cultural and religious dis-
crimination.
The day of Cyrus the Great, or the day of the proclamation 
of his Charter of Human Rights, is a tribute to the historical 
man who, 2550 years ago, exemplified tolerance and ac-
ceptance of cultural and religious liberties in a great empire.
This day is not only for Iranians, but for all believers in 
tolerance and freedom.
Cyrus the Great Day – October 29th 2021
Observed and Celebrated in California, October 28th 2021 
Observed and Celebrated in Germany, October 30th 2021  روز به جشن  که  و موسساتی  افراد  کلیه  از  بدینوسیله 

کوروش برای هرچه بهتر برگزار شدن آن یاری رساندند 
سپاسگزاری می کنیم بویژه از کلیه رسانه های تصویری 
- صوتی و مکتوب: کانال یک - ایران -ایران  اینترنشنال  
- من و تو - همراه - ۶۷۰ ای ام - تهران ) شهبد نوری( 
- جوانان ) مهدی ذکایی( - جی ال ویز ) عطا معینی( - 

ایرانشهر
و از هنرمندان محبوب مرتضی برجسته، سعید محمدی، 
گروه موزیک فلیم) شعله(  اینترنشنال و از آزیتا شیرازی، 
بهمن مجلل، پریس مستشاری، محمد مستشاری - بهزاد 

مسرور ) سازمان جشن ها( و بسیاری از عزیزان دیگر 

با سپاس ویژه از دو هنرمند میهنمان مرتضی برجسته و سعید محمدی
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تاریخچه »روز کوروش بزرگ«،
یا سالگشت صدور منشور حقوق بشر او

در سال 2005 )1384( »کمیته بین المللی نجات پاسارگاد« که 
برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند، و نجات آرامگاه کوروش 
برای  بود  شده  تشکیل  ویرانی  و  زدگی  رطوبت  خطر  از  بزرگ 
 29 روز  بزرگ،  کوروش  اهمیت  به  مردمان  توجه  برانگیختن 
نام »روز  به  با روز صدور منشور اوست،   اکتبر را، که همزمان 
کورش بزرگ« اعلام کرد. خوشبختانه این اقدام به سرعت مورد 
استقبال رسانه ها و مردمان در داخل و خارج ایران قرار گرفت.
میراث  »بنیاد  نام  با  نجات،  کمیته   )1386(  2007 سال  در   
حفظ  المللی  بین  اوی  جی.  ان.  اولین  عنوان  به  پاسارگاد« 
میراث فرهنگی ایران رسما در آمریکا تاسیس شد و با همراهی 
دخالت  و  جهان  سراسر  در  دوست  فرهنگ  مردمان  تلاش  و  
کند  وادار  را  نژاد،  احمدی  دولت  توانست  یونسکو،  بهنگام 

ارتفاع آبگیری سد سیوند را کوتاهتر کند.
از  جلوگیری  بر  علاوه  بزرگ  کوروش  روز  گذاری  نام  واقع  در 
خطری که پاسارگاد را تهدید می کرد، موجب آگاهی مردمان 
بیشتری نسبت به دهش آغازین کورش در بقای تمدن مشترک 

انسان ها شد.
کمترین  بدون  که  است  این  در  بزرگ  کوروش  روز  گذاری  نام 
فرهنگِی  سازمان  یک  سوی  از  مذهبی  یا  دولتی،  ی  پشتوانه 
به  و  اجتماعی،  و  فرهنگی،  و دهها شخصیت مهم  نهاد  مردم 
ایراندوست دیداری و شنیداری خارج کشور  ویژه رسانه های 
و هزاران  هزار زن و مرد ایرانی و غیر ایرانی  مورد تایید قرار 

گرفته است .
اکنون همزمان با روز کوروش بزرگ، مردمان زیادی در ایران و 
خارج ایران  روز هفتم آبان، 29 اکتبر نام و یاد مردی را گرامی 
می دارند که که 25 قرن پیش از نگارش اعلامیه جهانی حقوق 
بشر، و در زمانه ای که جهان در آتش خشونت و عقب ماندگی 
می سوخت، آن گونه که در منشور او آمده: »آشتی خواهانه به 
بابل اندر شد، سربازان بسیار او دوستانه در بابل گام برداشتند، 
و او نگذاشت کسی در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترسانده 
شود. او مردمان ستمدیده را از درماندگی رهانید، آوارگان را 
از بیگاری نجات داد،  بازگرداند، بردگان را  به خانه های خود 
و فرمان داد که هر کسی برای انتخاب مذهب و محل سکونت 

خود آزاد باشد...«
بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com

نام اعضای هیات امنای بنیاد پاسارگاد برگرفته از
 یلوپیج ایرانیان 2009 - 2010 شرکت کتاب
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کوروش و دو گزینه برای مردمان سرزمین ما

از: شکوه میرزادگی

در تاریخ و فرهنگ هر جامعه، هر چند گاه یکبار، کسانی رخ می 
از آن ها به  نمایند و چهره می شوند که مردمان نسل های پس 
وجودشان می نازند و از پیوند خود با آن ها می بالند. این کسان 
ـ که بزرگان و قهرمانان جامعه محسوب می شوند ـ بیشتر از میان 
شخصیت های ملی، ادبی، علمی، سیاسی و مذهبی جامعه سر 

می زنند.
با  را  بزرگان  این  مردمان  معمولا  که  شده   دیده  تاریخ  طول  در 
عناوین و داستان هایی عجیب و گاه غلوآمیز می ستایند؛ آن ها 
بزرگترین  با  مقایسه  مقام  در  و  دانند  می  جهان  های  بهترین  را 
های جوامع پیشرفته تر یا بزرگتر می سنجند و با استدلال های 
گاه علمی و بیشتر غیر علمی ثابت می کنند که آنچه خود دارند 
بزرگتر و بهتر و مهم تر از دیگران است. گاه کار به جایي می رسد 
می  ملی  ذوق  با  چون  عادی،  شعر  »دیوان«  یک  با  شاعری،  که 
یک  گاه  کند؛  می  صعود  جهان  شاعر  بزرگترین  مقام  به  خواند، 
نام  است،  کشته  را  ما  از  دشمنی  اینکه  لحاظ  به  فقط  آدمکش، 
یا  کشور  در  که  سیاسی  رهبری  گاه  و  گیرد؛  می  خود  به  قهرمان 
نفرین  مورد  کشتارهایش  و  ها  تجاوز  دلیل  به  دیگر،  کشورهاي 
است، در کشور خودش به عنوان فاتحی بزرگ تحسین می شود.

حتی در ارتباط با شخصیت های مذهبی که میدان نفوذشان پس 
از قرن ها از مرزها و ملیت ها فراتر می رود باز محدودیت هایي 
در  خودش  پیروان  برای  فقط  پیامبری  هر  معمولا  دارد.  وجود 
عرش قرار دارد و به معجزات و بزرگی هایي مجهز است که پیروان 

مذاهب دیگر آن ها را قبول ندارند.
با این همه، وقتی تاریخ جهان را مطالعه می کنیم می بینیم که 
نویسنده ای، عالمی، و رهبری سیاسی پیدا  نیز شاعری،  گاهی 
سرزمین  به  و  گذشته  بر  زادگاهش  سرزمین  مرزهای  از  که  شده 
بیشتر  هم  سرکشیدن  این  اما  است.  کشیده  سر  نیز  دیگر  های 
تایید و  لزومًا  و  بوده  او در آن سرزمین ها  در حد شناخته شدن 
تحسین آن ها را با خود بهمراه نداشته است.  در میان این جمع 
به راستی  اند.  را شخصیت های سیاسی داشته  کمترین شانس 
چندین سزار و امپراتور و پادشاه و خلیفه و حاکم و رییس جمهور 
و رهبری را می توان سراغ داشت که  پس از خود نام و اهمیتی 
و  نام  این  نام و مقامی مثبت دارند،  اگر  یا  نهاده و،  مثبت بجای 

مقام گستره ای به معنای واقعی »جهانی« داشته باشد؟
حتی در یک قرن اخیر که ارتباط های رسانه ای پهنه ای شگفت 
هر  در  ها  میکروفن  گوش  و  ها  دوربین  نگاه  و  کرده  پیدا  انگیز 
دهکده ای هم حضور دارد، باز جهانی شدن به معنای واقعی )و نه 
در چهار کشور همجوار و وابسته به هم( کار راحتی نیست. البته 
در اینجا هم به »جهانی شدن« همچون مفهومی مثبت اشاره می 
کنم آنگونه که مردمان همه جای جهان وقتی نامی را می شنوند 

حسی احترام آمیز داشته باشند و نه حسی از نفرت و بیزاری.
گیر  سخت  و  حساس  بسیار  پالایش  این  در  که  کنید  فکر  حال 
تاریخی که انگشت شماری توانسته اند از آن ماندگار بیرون آیند، 
شخصیتی پیدایش شود که نه تنها در زمانه خودش به نام آوری 
بگذرد و  از مرزهای سرزمین خودش  و شهرت اش  برسد  مثبت 
مقامش در نزد دشمنان سرزمین اش و در نزد رقبای سیاسی اش 
نیز مورد تحسین قرار گیرد و، آنگاه، از سر زمان ها نیز بگذرد و دو 
هزار و پانصد و اندی سال بعد هم مردمان کشورهای دیگری جز 
کشور خودش او را تحسین کنند و از او  به خوبی نام ببرند. این 

یک استثنای بزرگ تاریخی است.
که  داریم  را  خوشبختی  این  ایران  نام  به  کشوری  مردمان  ما  و 
ما  ایرانی  فرهنگ  قلب  از  و  ما  از سرزمین  یک چنین شخصیتی 
که  دارم  باور  چون  ما  فرهنگ  قلب  از  گویم  می  است.  برخاسته 
باشد،  ما  باستانی  ایران  امپراتور  که  آن  از  پیش  بزرگ  کوروش 
از آن  باشد، پیش  امپراتوری جهان  اولین  از آن که مبتکر  پیش 
که رهبری سیاسی و موفق دوره ای از سرزمین ما باشد، یکی از 
بار  این  به خاطر  واقع، درست  او، در  ما است.  رهبران فرهنگی 
فرهنگی که با خاطره ی او همراه است توانسته از مرزهای ایران 
بزرگ دیروز و ایران کنونی، و نیز از سر زمان ها و مکان های چند 

هزار ساله، گذشته و در قلب جهان امروز بنشیند.
فرهنگی  شخصیتی  کوروش  گویم  می  چرا  که  دهم  می  توضیح 
ای  ترجمه  )در هر  کنیم  نگاه  بزرگ  به منشور کوروش  اگر  است. 
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که از آن شده است( به این نکته ی بسیار با اهمیت برمی خوریم 
که گوینده ی این منشور به »درک آزادی انسان، به طور عام، و 
لزوم توجه به حق عقیده و نظر او، به طور خاص« رسیده است و 
نگاهبانی از آن را سفارش می کند. آن چه که در منشور کوروش 
به  امروز،  به  انسان هایی متعلق  به عنوان  ما،  برای  اگرچه  آمده 
راحتی قابل درک است  اما این درک را انسان دوران باستان که 
ـ  وسطی  قرون  یعنی  ـ  دوران  آن  از  پس  قرن  چند  انسان  هیچ، 
نیز نداشت و، اساسًا به دلیل قدرت گرفتن سازمان های مذهبی، 
به روشنگری  تازه در عصر معروف  و  باشد.  توانست داشته  نمی 
درک  به  توانستند  پیشرفته  و  متفاوت  انسان  جماعتی  که  است 
و  شناخت  بدون  که  کنند  اعلام  درک  این  اساس  بر  و  برسند  آن 
توجه به »حقوق بشر«، امکان داشتن جامعه ای متمدن و انسانی 

مقدور نیست و نخواهد بود.
از کنکاش  برخی  که فقط  افتد  اتفاق می  ای  تازه در دوره  این  و 
گریخته  و  جسته  ما،   خود  کشور  در  نه  هم  آن  تاریخی،  گران 
می  گذشته  اعصار  از  مانده  باز  ی  پراکنده  های  نوشته  روی  از 
دانستند که روزگاری کوروشی بوده که سرزمین هایي را فتح کرده 
و  کشتار  از  سخن  نیز  مغلوب  های  سرزمین  های  نوشته  در  اما 

چپاول و حق کشی او دیده نمی شود.
و تازه یک قرن پس از این ادراک بوده که در گوشه ای از خرابه های 
نزدیک بغداد ِگل نوشته ای از قرن های دور به دست کاوشگران 
می افتد تا فریاد مردی از اعماق تاریخ شنیده شود که: »من به 
آزادی انسان، آزادی عقیده و خواست او ایمان دارم«؛ مردی که 
ابلاغ می  ندای آزادی را به سراسر سرزمین های تحت فرمانش 

کند و خود نگاهبان و مجری آن می شود.
رسیدن به چنین درکی به طور قطع به معنای برگذشتن از مقوله 
ی دو دو تا چهارتای سیاست و حساب و کتاب های جهانگیری و 
فتح و فاتح بزرگ بودن است و پا نهادن به مرحله ی انسانی می 
باشد که صاحب فرهنگ و تمدن است؛ تمدنی که آنقدر نو و رو 

به آینده دارد که می تواند قرن ها پس از خود زنده و تازه باشد.
که  شد  فرهنگی  صاحب  که  بود  بزرگ  کوروش  تنها  این  آیا  اما 
سخن از آزادی بردگان و آزادی مذهب، عقیده و خواست انسان 
می گفت؟ نه، به طور قطع نه. کدام شخصیتی در کل تاریخ بشری 
یا  بیدار شود و سخنی بگوید  بامداد  و  پیدا شده که شب بخوابد 
رفتاری انجام دهد که زمینه ای اجتماعی و ریشه ای در تربیت و 
پرورش او نداشته باشد؟ حتی همه ی کلمات و فرمان ها و حرف 
و حدیث پیامبران ـ که می گویند حرف هاشان از سوی خداوند 
بر آن ها نازل شده است ـ نیز در ارتباط با همان منطقه ای است 
که در آن زاده شده اند و درباره جهانی  است که در آن زندگی می 
کنند. مگر کوروش می توانست بدون آن تربیتی که در آن انسان 
معنایي مستقل و آزاد و صاحب حق دارد این گونه سخن از آزادی 
بگوید؟ این که سهل است، آیا او می توانست حتی به فکر آزادی 
این   نه،  باشد؟  خود  سرزمین  مردم  سیاسی  و  اجتماعی  های 
فرهنگ  حیرت انگیز و با اهمیتی است که در قلب دوران باستان 

درخشیده و متعلق به ملتی است که بخش روشن و با فرهنگش 
توانسته نماینده ای چون کوروش داشته باشد.

تاریخی  حوالی  در  تقریبا  عقایدش  و  کوروش  که  کنیم  توجه  و 
همان دورانی در جهان مطرح شده اند که در جوار سرزمین شان 
ملت هایی بدبخت در بختک ستم رهبرانی زندگی می کردند که 
چیزی جز زدن و کشتن و جنگ و خرافات نمی دانستند؛ رهبرانی 
همچون »آشور بانی پال« که اگرچه او هم فاتح است اما غرورش 
در آن است که: »من شهر بزرگ شوش را گشودم... زیگورات آن 
را، که با آجرهایی از سنگ لاجورد لعاب شده بود، ویران کردم... 
را  خدایانشان  کردم.  برابر  خاک  با  یکسره  را  ایلامیان  معبدهای 
آتش  به  را  هایش  بیشه  لشگریانم  سپردم...  چپاول  و  باد  به 
کشیدند... من در مدتی کمتر از یک ماه و بیست روز شوش را به 
ویرانه و بیابان بی حاصل تبدیل کردم. به دست توانای من ندای 
به عقرب ها و  بر بست... و  از آن دیار رخت  انسانی و شادمانی 

ماران اجازه دادم تا آن را به تصرف خود در آورند...«
این است: در پی 2535 سال  امروز ما  پر اهمیت  باری، پرسش 
که از عصر کوروش می گذرد ما کجا هستیم و چه باید بکنیم؟ آیا 
می توانیم بگوییم کوروش نماینده جهان بینی ما است یا اندیشه 
های ما را فاتحانی چون آشور بانی پال شکل داده اند؟ و آیا برای 

انسان امروز، میان این دو، گزینه ی سومی هم وجود دارد؟
باور من این است که نه، نمی تواند وجود داشته باشد. تفکر باني 
پال دیگر در در بین مردم پیشرفته و متمدن ـ چه آمریکا باشد 
چه اروپا چه در خاورمیانهـ  خریداری جدی ندارد، حتی اگر آشور 
بانی پالی بر بلندای قدرت این سرزمین ها نشسته باشد. یعنی، یا 
ما به بشریت احترام می گذاریم و زرد و سرخ و سفید و سیاهش را 
دوست داریم یا چنین نیستیم؛ یا به مسیحی و یهودی و مسلمان 
و زرتشی و بودایي و بهایي و... به طور مساوی حق ابراز عقیده 
می دهیم یا نه؛ و یا برای داشتن عقیده و بیان و حتی تبلیغ آن 

انسان را به طور عام آزاد می بینیم یا نه.
بنظر من، اگر می خواهیم که حرف مان در دنیای امروز خریدار 
داشته باشد، اگر نمی خواهیم که شرمنده ی عقب ماندگی های 
این  پیشروی  انسان  با  خواهیم  می  اگر  باشیم،  خود  فرهنگی 
روزگار همگام و همزبان گردیم، و اگر می خواهیم با جهان پیش 
مان  فرهنگ  که  باید  کنیم،  برقرار  فرهنگی  مدام  تبادل  رونده 

هویتی »کوروش وار« به خود بگیرد.
با  یگانه  و  مهر  با  یگانه  و  دار،  ریشه  ی  اندیشه  آن  ی   گستره  بر 
انسان، است که می توانیم به جهش هایي فردایي برسیم؛ وگرنه 
گربه  و  بر دوش  را  مان  زیبای دستباف  قالی های  باید  همچنان 
عهد  فرسوده  ها  کشتی  بر  و  بگیریم  بغل  در  را  مان  ایرانی  های 
عتیق و درشکه هایي با چهارپایانی لنگ بدویم تا در جهان امروز 

برای خود و نسل های آینده مان جایی دست و پا کنیم.
و این دو راهه ی جهان بینی کوروش وار و آشور بانی پال مدت 

هاست که به انتظار گزینش ما نشسته است.
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طول  در  آدم ها 
چند  فقط  زندگیشان، 
که  دارند  سخت  شب 
آنرا،  سنگینی  لحظات 
نمی  فراموش  هرگز 

کنند. 
آن شب برای من، یکی از 
همان شب های معدودی 
است که هرگز فراموشش 

نمی کنم. 
پس  بود،  سالی  دو  یکی 
میراث  بنیاد  تلاش  از 
روز  ثبت  برای  پاسارگاد 
چند  کوروش،  روز  بعنوان  آبانماه،  هفتم  اکتبر  نهم  و  بیست 
این  آرامگاه کوروش می رفتند.  به دیدار  تنی در چنین روزی 
ملی  آمدن “جنبش  پدید  بود. همان سال   ۱۳۸۷ سال، سال 

ما هستیم”!
با  ما هستیم”  اردی بهشت آن سال، “جنبش ملی  یازدهم  در 
دعوت مردم به حضور مقابل سفارت امارات، بعنوان اعتراض، 
هفت  تیرماه،  و  خرداد  و  اردی بهشت  بود  کرده  کار  به  شروع 
فراخوان “جنبش ملی ما هستیم” با اقبال روبرو شده بود. در 
تهران، کرمانشاه، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز مردم به دلائل 
که  بود  باری  این نخستین  و  بودند  آمده  به خیابان ها  مختلف 
یک جریان خارج از کشور در بسیج همگانی مردم نسبتًا موفق 
اسلامی  جمهوری  تا  شد  باعث  موفقیت  همین  اما  بود!  شده 
ایران فرکانس های پخش تلویزیون را با ایجاد پارازیت مختل 

کند و ارتباط تلویزیون و جنبش و من با مردم قطع شود. 
مثل  دیگر  طرق  از  تنها  نبود.  موجود  فراخوان  اعلام  امکان 
فراخوان  کردم. یک  بزرگی  آدم ها در شهرها ریسک  با  تماس 
به  که  مردم  برای  اکتبر  نهم  و  بیست  آبان،  هفتم  در  عمومی 

پاسارگاد بروند!
مردم  اگر  است؟  سختی  کار  راه،  همه  این  است؟  ممکن  مگر 

توجه نکنند. 
ظهر،  از  بعد   ۴ ساعت  از  است.  انجلس  لس  شب  ایران،  روز 

دلهره و تپش قلب شروع شد. 
آن سال، تماس ها، به آسانی امروز نبود. تلفن منزل، یا دفتر 
به  البته  که  اینترنتی  و  بود.  ارتباطی  راه  تنها  ایمیل  یا  و  کار 

سهولت امروز نبود!
که  من!  زندگی  سخت  شب های  آن  از  یکی  بود!  سختی  شب 
نگاه  یک  ساعت،  به  نگاه،  یک  کرد!  نخواهم  فراموشش  هرگز 
اول یک تماس کوتاه  اما شد!  باور نمی کردم  اما شد.  تلفن  به 
از سردشت! هوای پاسارگاد در بیست و نهم اکتبر، بارانی بود. 
بدشانسی بود شاید. اما مردم رفتند. رفته بودند، باور کردنی 
نبود. آنقدر رفته بودند که نیروی انتظامی )آنروزها فقط همین 
ببندد.  بر مردم  را  با مردم وجود داشت( راه  برای مقابله  نیرو 
زیر باران! پیر و جوان. مردمی روی چرخ معلول و یک شعار در 
کنار شعارهای بزرگ جنبش ملی ما هستیم! شعارهایی مانند: 
موج ام اگر می روم، گر نروم نیستم! ما هستیم! و آن شعار این 

بود:

»ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست« 
گویی از آن شب، شب سخت زندگی من ایران، ملت ایران، پدر 
تکیه گاهی  صاحب  ایرانیان  که  شد  چنین  و  بود  یافته  را  خود 
شدند که راه را به مردم نشان می داد بطوری که سالهای پس 
راه  ماموران  برگزار شد  ایران  در  زیاد  و  کم  این مراسم،  آن  از 
روز  شد  آبان  هفت  و  رفتند  بیشتر  مردم  بستند،  مردم  بر  را 
»کوروش«! تا امروز که کاری بزرگ از سوی سه سازمان، شرکت 
کتاب، بنیاد میراث پاسارگاد و جنبش ملی ما هستیم، این روز 
همزمان در امریکا و اروپا در ابعادی بزرگ برگزار می شود! آن 

شب سخت بود. آری، اما شب دلپذیری بود! آن شب!

آن شب ...
شهرام همایون
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رئیسی،  ابراهیم  پیش  چندی 
ایران به طور  رئیس جمهور اسلامی 
گفت:  جمشید  تخت  در  حضوری 
پیام  ستمگران  به  جمشید  »تخت 
مردم  به  ظلم  عاقبت  که  می دهد 
چنین  ایشان  اظهارات  از  چیست«. 
آقای  مخاطب  می رسد  نظر  به 
خفته  خاک  در  پادشاهان  رئیسی 
بلکه  نبوده  منطقه  در  باستان  ایران 
مانند  آنان  بی اثر کردن وجوه مثبت 
رواداری کوروش و رفتار دوستانه او با 
سایر ملل و برقراری نظم و قانون، و نیز 
خدشه دار کردن میراث فرهنگی در نزد ما ایرانیان بوده است. 
جمهوری  سران  مکرر  و  مذبوحانه  رویکرد  این  بررسی  برای 

اسلامی ایران نخست به ذکر چند توضیح پرداخته می شود. 
حکایتی است به نام صداقت: در جنگلی خرسی سیاه به دیدار 
با کودکانم خسته شده ام و دارم  کلاغی رفت و گفت: در رابطه 
فکر می کنم که شاید فاقد احساِس شفقت )Compassion( و 
همدلی با آنها هستم. کلاغ پاسخ داد: وانمود کن )به همدلی(. 
خرس گفت: اما این »صادقانه نیست« و کلاغ پاسخ داد: این امر 

با »صداقت آغاز نمی شود.« 
این حکایت از آموزه های بودایی سرچشمه می گیرد و به درستی 
به چند نکته اشاره می کند که مهمترین آن این است که صداقت 
ورزی در پروسه ی انجام کارها نمایان می شود نه پیش از آن. 
به قول ارسطو اگر می خواهید شجاعت ورزی کنید به چند عمل 
شجاعانه مبادرت کنید. بنابراین اگر خرس می خواهد شفقت 
با  مهربانانه  و  همدلانه  رفتار  نخست  بایست  می  باشد  داشته 
کودکان خود داشته باشد سپس میزان صداقت خود را بسنجد. 
از سوی دیگر باید دید که آیا افکار، باورها و رویکردهای ما در 
رابطه با خود و دیگران و جهان هستی از ابتدا به ساکن معتبر 

هست که در صداقت ورزی آنها پافشاری کنیم یا نه. 

خانم ملانی کلاین روانشناس پسا فرویدی نظریات گسترده ای 
دفاعی  سیستم های  به  و  دارد  کودکان  ذهن  رشد  با  رابطه  در 
روان کودک اشاره می کند. بطور خلاصه در این نوشتار می توان 
درک  برای  ابتدا  در  انسان  کودک  ذهن  که  داد  توضیح  چنین 
و  خوب  بخش  دو  به  را  پدیده ها  و  اشیاء  افراد،  بیرون،  جهان 
شیر  او  به  مادر  که  زمانی  مثال،  طور  به  می کند.  تقسیم  بد 

از نظر  و وقتی که مادر غایب است  می دهد، مادر خوب است 
کودک، مادر بد است. مدتی طول می کشد که در ذهن کودک 
به  او آگاه شود مادری که  انسجام و یکپارچگی صورت گیرد و 
او  به  که  است  مهربانی  مادر  همان  رفته  خود  کارهای  دنبال 
می شود.  خارج  پارگی  دو  این  از  کودک  ذهن  و  می دهد  شیر 
کودکان، بنا به نوع رفتاری که والدین دارند، تصویری از خود 
در ذهنشان حمل می کنند، چنانچه این تصویر، منفی باشد و 
کودک احساس کند ناخواستنی و بد است و هم زمان به طور 
مثال کودک همسایه به نظر او و دیگران فردی دوست داشتنی 
بزرگی  تهدید  منزله ی  به  کودک  روان  برای  امر  این  باشد، 
نپاشیدن  از هم  برای  او  که روان  به طوری  محسوب می شود. 
و  می شود  دفاعی  سیستم های  انواع  به  متوسل  کودک  ذهن 
بطور مثال کودک همسایه را در ذهن او بی مقدار، ناچیز و کم 
به خود احساس خوبی  تا کودک نسبت  اهمیت جلوه می دهد 

پیدا کند. 
چنانچه این یکپارچگی در ذهن کودکان ایجاد نشود، این نوع 
سیاه و سفید، خوب و بد، زشت و زیبا دیدن دیگران و جهان 

می تواند در بزرگسالی هم او ادامه پیدا کند. 
جمهوری اسلامی مانند هر حکومتی از یک »سیستم« تشکیل 
این  سوی  به  که  مسئولینی  و  افراد  می رسد  نظر  به  و  شده 
شرح  که  ذهنی  یکپارچگی  عدم  دچار  دارند،  گرایش  سیستم 
و  گسستگی  گونه  این  که  بطوری  هستند  شد،  داده  بالا  در  آن 
چند پارگی در ذهنیات و افکار در همه آحاد، تشکیلات کشور 
است:  شده  داده  انتقال  و  تسری  وضوح(  )به  مردم  زندگی  و 
و  خانه  در  مردم  دوگانه  زندگی  تمام،  نیمه  کارهای  و  پروژه ها 
آن  پس  در  و  درستکاری  و  پاکدامنی  به  تظاهر  آن،  از  بیرون 
دروغ و ر یا، وعده های توخالی و بی سرانجام رژیم، بی اعتمادی 
مدیریت  در  یکپارچگی  عدم  رژیم،  و  یکدیگر  به  نسبت  مردم 

کشور ...
که  است  شده  غرق  خودشیفتگی  در  چنان  »سیستم«  این 
ایران  از سوی ملت  ۴۳ سال و دریافت فیدبک  از گذشت  پس 
نتوانسته است در روش های خود تغییری ایجاد کند و با توجه 
حمل  نیز  خود  از  خوبی  تصویر  مردم،  گسترده  اعتراضات  به 
نمی کند. در نتیجه، نیکو داشت افرادی چون کوروش و میراث 
ارزشمند فرهنگ گذشته ایرانیان می تواند به منزله ی تهدیدی 
برای موجودیت او باشد و شوربختانه همان گونه که در حکایت 
خرس و کلاغ به آن اشاره شد، هنوز نیاموخته که برای پذیرفته 
و  مثبت  کارهای  می بایست  جهانی  و  ایران  جامعه  در  شدن 

صداقت ورزی در دروغ

پیرایه شبان 
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سازنده انجام دهد، نه دزدی، فساد و در بند کردن ایرانیان در 
زندانهای مخوف و ... 

به  برای  وقت  دادن  هدر  به  دیگر  بارز  و  دردناک  مثال 
حاکمیت  مسئولین  پافشاری  و  بود  کووید  واکسن  کارگیری 
دولت های  با  دشمنی  دروغ،  در  بی اساس  صداقت ورزی  در 
به  که  خارجی  واکسن های  دادن  جلوه  بی مقدار  و  خارجی 
کشته شدن هزاران ایرانی و سوگواری عمومی در ماههای اخیر 

انجامید. 
به قول زنده یاد رضا بابائی در مورد سیاست فیدل کاسترو:

او  می سازد.  کار  جنایت  خوب  انسان های  از  غلط  »باورهای 
بست  بن  به  را  کشورش  و  کرد  ظلم  شرافتمندانه  سال  چهل 
کشاند تا جهانیان بدانند که آنچه کشوری را آباد می کند نیت ها 

نیستند، روش ها هستند.«
صداقت ورزی در دروغگویی، وارونه جلوه دادن تاریخ، تقیه، 
مدام  دشمن تراشی  ایرانیان،  فرهنگی  میراث  کردن  بی مقدار 
نه تنها به رئیسی و همدستان او وجهه مثبت و خوب نمی دهد 
بلکه این رویکرد رذیلت است نه فضیلت؛ مانند زیاده روی در 

تواضع که خود دلیل ادعاست. 
پروسه  در  تاریخی  ابنیه  و  اماکن  خانه ها،  که  است  پرواضح 
زمان، یا بر اثر تهاجم اقوام و گروههای متجاوز، یا بی توجهی 
آثار  حفظ  حس  و  فرهنگ  نداشتن  و  مغرض  مسئولین 
باستانی، دچار تخریب می شوند. با این وجود، تخت جمشید 
ملت  ما  برای  تاریخ  دل  از  مانده  جا  به  خرابی های  همه  با 
ایران همچنان با شکوه است و جنبه نمادین دارد. به طوری 
و  رفته  بیرونی  خرابی های  ورای  به  خود  ذهن  در  ایرانیان  که 
به  افرادی چون کوروش  به داشتن  و  به داشتن سازندگان آن 
تایپ)  آرکی  بیرونی  تصویر  و  تجسم  کوروش  می بالند.  خود 
کهن الگو( پادشاه)رهبر( در روان هر یک از ما ایرانیان است که 
به دلیل رواداری دگر اندیشان به مظهر و نماد رواداری مبدل 

گشته است.
روان ما قابلیت نماد و سمبل سازی دارد، رویاهای ما در خواب 
و  ها  این سمبل  نباید  ما  زنند.  می  حرف  ما  با  زبان سمبل  با 
اسطوره های ارزشمند تاریخی را به فراموشی بسپاریم. زندگی 

بدون وجود این نمادها فاقد جان و »روح « است. 
آقای رئیسی به مانند برخی از افرادی مذهبی در ایران که خود 
را نماینده خدا بر زمین می دانند که البته هنوز مشخص نشده 
چگونه این نمایندگی را کسب کرده اند، به نظر می رسد خود را 
پاک و منزه دانسته و از دریافت پیام خرابه های تخت جمشید 

مبرا می دانند. 
تخت  خرابه های  ندای  رئیسی،  آقای  که  است  آور  حیرت 
جمشید و »ستمگری« سلسله های پیشین ایران را شنیدند اما 
فریاد بیش از ۸۰ میلیون ایرانی زنده را در ۴۳ سال گذشته که 

برای دادخواهی حقوق خود و طبیعت رو به نابودی ایران بوده 
را نمی شنوند!

آقای رئیسی! آیا خفقان حاکم در ایران، فقر و فحشا، دزدی، 
رانت خواری، قاچاق، زندانی کردن و شکنجه و اعدام بهترین 
قانون  رژیم،  عمال  توسط  کلان  دزدی های  ایران،  فرزندان 
شکنی ها، زورگویی های مسئولین،غارت و فروش آب و خاک و 
دادن سرمایه های ملی ایران به بیگانگان، سؤاستفاده از ایمان 

مردم و غیره »ستمگری نیست؟!«
آقای رئیسی! چنانچه به ورای پرسونا و ماسک عبا و عمامه و 
ریش و عطر گلاب می رفتید و اعمال خود و همدستانتان را به 
طور شفاف در آئینه ملت ایران می دیدید، بی شک این ندا را 

هم از تخت جمشید می شنیدید: 
هان! 

ای دل عبرت بین از دیده عبر کن، هان!
ایوان مدائن را آیینه عبرت دان

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان

جالب اینجاست که هم زمانی که رئیسی ها در درون کشور به 
خوشبختانه  می پردازند،  ایرانیان  ذهن  در  شکوه  این  تخریب 
جهانیان بخش ارزشمند تاریخ ایران را مورد ستایش قرار می 
دهند و هم اکنون شهرداری تورنتو کانادا در حال مستقر کردن 
از  به کمک گروهی  به عنوان سمبل رواداری  تندیس کوروش 

ایرانیان آمده است.  
به  ستمگر  رژیم  این  سلطه  تحت  سال   43 از  پس  ایران  ملت 
خوبی می داند که این دولت نه به گذشته تاریخی و نه به زندگی 
دولتهای  سوی  از  که  زمانی  تا  و  می دهد  اهمیت  ما  کنونی 
خارجی حمایت می شود همین رویکردها ادامه خواهد یافت. 
افراد و حکومت های خودشیفته ) نارسیست( خود را همواره 
 )Empathy( حق به جانب پنداشته و در مجموع فاقد همدلی
هستند و خود را در زورگویی و گرفتن حق دیگران محق می 
و  کرد.  عمل  قاطعانه  بسیار  باید  آنان  با  رویارویی  در  دانند. 
به مسئولین  را  اعتراضات  مداوم  به طور  بایست  ایران می  در 
نظام حاکم عنوان کرد و آنان را وادار نمود که روش های خود 
را تغییر دهند تا حکومت » قانون« به تدریج در ایران پا بگیرد. 
و  لایه ها  در  حکومت،  این  از  جدا  می تواند  نیز  ایران  ملت   
سطوح مختلف در زندگی فردی و جمعی خود تحولاتی ایجاد 
کند و به طور مثال به واکاوی روان فردی و جمعی خود بپردازد 
و آگاه شود که آیا همان مکانیزم های دفاعی رژیم مانند دشمن 
تراشی و ناچیز کردن دیگران را در زندگی خود به کار می برد. 
به یاد داشته باشیم که تحول یک قبیله با تحول یک فرد آغاز 

می شود.



IRANSHAHR MAGAZINE

ویژه نامه  ایرانشهر، روز کوروش بزرگ

99

C  Copyright 2021 Ketab Corporation

IRANSHAHR Special Edition, Cyrus the Great Day

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

خوان کوروشی
از سال 2008 میلادی که 29 اکتبر روز کوروش بزرگ در تقویم 
روز  این  در  کتاب  شرکت  رسید،  ثبت  به  کتاب  شرکت  های 
هفت  سفره  مانند  به  بزرگ  کوروش  منشور  از  الهام  با  خجسته 
تفاوت  دید.  تهیه  کوروشی  خوان  بنام  را  ای  سفره  نوروز  سین 
خوان کوروشی با هر خوان و سفره دیگر آن است که بجای میوه 
است  گرفته  الهام  طبیعت  از  که  خوراکی ها  و  سبزی جات  و  ها 
مفاهیم انسانی برآمده از منشور کوروش را به نمایش می گذارد.

کوروش در جای جای خانه و اندیشه ی یهودیان

بیژن خلیلی

نام کوروش برای یک یهودی و بویژه یهودی ایرانی، 
نه این که نام غریبه ای نیست بلکه بسیار آشنا و گوش 
نواز است زیرا او در خانه یهودیان  زندگی کرده است. 
او نه فقط در جای جای کتاب مقدس یهودیان بوده 
خود  فرزندان  روی  بر  را  نامش  یهودیان  بلکه  است 
گذاشته اند. در درازای زمان که به بیش از ۲۵۰۰ سال 
است یهودیان هرگز مهربانی و انسانیت این اسطوره 
همه تاریخ را فراموش نکردند، او را بزرگ داشتند ، 
و او را هم چنان که انبیایش تقدیس کردند، مقدس 
دانستند. برای مقایسه در این مورد خاص بهتر است 
و  یهودی  جامعه  دو  تاریخ  درازای  در  که  هایی  نام 
جامعه بزرگتر اکثریت بر فرزندان خود اطلاق کرده اند 

را مقایسه کنیم.
استیلای  از  ایران  بزرگان  از  بزرگی  هیچ  نام  تقریبا” 
نبوده  کوروش  مشروطیت،  انقلاب  آغاز  تا  اسلام 
نویسنده، فیلسوف، دولتمرد، صاحب  است. شاعر، 
و  ادبیات  تاریخ  در  ما  که  هایی  نام  و….و  منصب 
یقین  به  نزدیک  تقریب  به  بینیم  می  سیاسی  تاریخ 
در  که  حالی  در  هستند  عربی  های  نام  همه  و  همه 
فرزندان  بر   عبری  اسامی  یهودیان  اگر  مقابل  طرف 
از کوروش و رستم و اسامی شاهنامه  اند  نهاده  خود 
فقط  کوروش  کنم  یادآوری  باید  اند.  نبوده  غافل  ای 
بلکه  نکرد  زور جباران رها  و  بند ستم  از  را  یهودیان 
همه زیردستان و ستم  دیدگان را آزاد نمود ولی این 
احترام  و  داشتند  پاس  را  او  که  بودند  یهودیان  فقط 
به  تقریب  دیگران  و  نمودند  قدردانی  او  از  و  کردند 

یقین هیچ. 
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بیژن خلیلی :
کتاب  دو  نویسنده  خود  که  اکبر معارفی  ارجمندم  دوست  را  متن  این 
ایمیلی  در   ، است   ایرانی«  بینی  جهان   « و   » زرتشت  جستجوی  در   «
نیز  بود، من  نموده  انتشار  برای  را ضمیمه آن  کتابی  که  فرستاد  برایم 
را  او  که  وکیلی  شروین  از  سپردم.  چاپ  به  را  کتاب  و  کردم  استقبال 
ایرانی  بزرگ  جامعه  از  کوچکی  عضو  عنوان  به  صمیمانه   ، ام  ندیده 
برای کوششهایش در انجام این کار سترگ سپاسگزارم کتاب برای روز 

کوروش بزرگ سال 1400 )۲0۲1( آماده می شود.
 

پیش درآمد کتاب را در این ویژه نامه  برای آشنایی با این کتاب به شما 
ارمغان می کنیم. 

 
پیش درآمد کتاب »کوروش رهایی بخش«

»با درود خدمت آقای خلیلی عزیز
آنجلس  لس  در  اکتبر   30 روز  است  قرار  که  شنیدم  امروز 
مراسمی در بزرگداشت کوروش برگزار کنید. مناسب دیدم که 

کتاب کوروش رهایی بخش را برای شما بفرستم. 
دکتر  خارجی  و  ایرانی  نویسندگان  تمام  میان  در  من  نظر  به 
شروین وکیلی بهترین ، جامع ترین و مستندترین کتاب را در 

باره کوروش نوشته است….« 

شاه  پ.م.   1595 سال  حدود  در  پیش،  قرن  شش  و  سی   .1
کشور هیتی، که مورسیلیس نام داشت، در حمله ی برق آسایی 
کرد.  فتح  را  بابل،  یعنی  باستان،  میان رودان  شهر  مهم ترین 
مردم بابل برای دفاع از شهر خود بسیار کوشیدند، اما شکست 
هفته  چند  از  بعد  مورسیلیس  شهر،  سقوط  از  پس  خوردند. 
رها  خود  حال  به  را  بابل  و  برگردد  خویش  کشور  به  شد  ناچار 

کند. فرزندان او هرگز نتوانستند بر بابل حکومت کنند. 

شاه  پ.م.   1240 حدود  در  بعد،  سال  پنج   و  شصت  و  سیصد 
بر  غلبه  از  پس  داشت،  نام  نینورتا  توکولتی  که  آشور،  مقتدر 
او  اما  کند  فتح  را  شهر  این  شد  موفق  بابلی ها  شدید  مقاومت 
به  ماه  چند  از  بعد  و  کند  حکومت  کشور  این  بر  نتوانست  هم 
که  او  نوادگان  شد.  رانده  قلمرو  این  از  بابلیان  شورش  دنبال 
بابل می زیستند، بارها و بارها به این  در سرزمینی نزدیک به 
کامیاب  بابل  غارت  و  فتح  در  موارد  اغلب  و  کردند  شهر حمله 
می شدند. اما هم چنان بعد از هر پیروزی با مقاومت و شورش 
بابلی ها روبه رو می شدند و از این اقلیم رانده می شدند. پانصد 
و پنجاه سال به این ترتیب سپری شد، تا آن که در 700 پ.م. 
تسخیر  را  شهر  این  و  تاخت  بابل  به  آشور،  شاه  سناخریب، 
دو  هر  و  بود  کرده  فتح  را  بابل  بار  دو  هم  این  از  پیش  او  کرد. 
را  خود  ارتش  بود  شده  ناچار  بابل  مردم  شورش  خاطر  به  بار 
آشور  خونخوار  شاه  بار،  سومین  در  کند.  خارج  منطقه  آن  از 

این شهر دستخوش خشمی جنون آمیز شد  از مقاومت مردم 
و فرمان داد تا بابل را با خاک یکسان کنند. سربازانش مسیر 
باتلاقی  به  رود دجله را برگرداندند و این منطقه ی باستانی را 
متروک تبدیل کردند. با وجود این، فرزندانش بعد از چند سال 
استقلال  و  کردند  بازسازی  دوباره  را  بابل  شهر  و  کشتند  را  او 
تا  سناخریب  فرزندان  شناختند.  رسمیت  به  را  ظاهریاش 
چندین  بابل  مدت  این  در  و  راندند  فرمان  بابل  بر  سال  چهل 

بار شورش کرد. 

در 539 پ.م. مردم بابل دروازه های شان را بر کوروش گشودند 
حقوق  کتیبه ی  و  شد  شهر  وارد  نبرد  بدون  پارس ها  شاه  و 
ایران زمین،  مقیم  قوم های  شدن  متحد  با  هم زمان  را،  بشر 
بابل  بر  سال   230 تا  کوروش  جانشینان  آن  از  پس  نویساند. 
نوبت  دو  در  تنها  بابلیان  مدت  این  تمام  در  راندند.  فرمان 
به  باِر آن  به سرکشی پرداختند. دو  زیر فرمان چهار شورشی 
می شد،  مربوط  داریوش  سلطنت  ابتدای  داخلِی  جنگ های 
بار دیگرش که جای چند و چون بسیار دارد، در دوران  و دو 
جدی  چندان  شورش ها  این  از  یکی  تنها  نمود.  رخ  او  فرزند 
)داریوش  هخامنشی  شاهی  پردامنه ی  لشگرکشی  که  بود 
اگر سابقه ی هزار سال پیِش  بزرگ( را ضروری ساخت. یعنی 
بابل درباره ی مقاومت در برابر حاکمان بیگانه را با رخدادهای 
دوران هخامنشی مقایسه کنیم، درمی یابیم که بابلی ها بعد از 
ورود کوروش به این شهر جز یک بار شورشی واقعی نکرده اند. 

به این شهر، متفاوت  از ورود کوروش  بابل پیش و پس  تاریخ 
است. تا پیش از آن بابل پادشاهِی مقتدری بود که همواره مورد 
آشوری ها،  )کاسی ها،  همسایه  مقتدر  پادشاهی های  تهدید 
بیگانه  فاتحان  برابر  و در  قرار می گرفت،  و هیتی ها(  ایلامی ها 
از کوروش، این شهر  واکنشی سخت و تند نشان می داد. بعد 
به یکی از پایتخت های دولتی جهانی بدل شد و از یک واحد 
و  پرجمعیت  به شهری  و سرسخت  و مهاجم  سیاسی جنگجو 
و دانش دگردیسی  تولید دین  و مرکزی مهم در  بازرگان پیشه 

یافت. 

تنها بابل نبود که چنین تجربه ای را از سر گذراند. با مرور نام 
که  می بینیم  کرد،  فتح  و  گشود  کوروش  که  شهرهایی  تاریخ  و 
الگویی مشابه در تمام این شهرها و سرزمین ها تکرار می شود. 
شهرها معمولًا بدون مقاومت فرمان او را گردن می نهند و مردم 
نسبت به او و فرزندانش وفادار باقی می مانند. تقریبًا هرآنچه ما 
درباره ی »تاریخ« می دانیم، گذشته از دو استثنای میان رودان 
ـ ایلام و مصر، به بعد از دوران کوروش مربوط می شود. یعنی 
دست  در  که  اسنادی  و  شخصیت ها  و  نشان ها  و  نام ها  انبوه 
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آن  بر  را  خود  ردپای  کوروش  که  دارد  تعلق  دنیایی  به  داریم، 
احتمالًا  یادگارها،  این  تمام  میان  در  است.  گذاشته  یادگار  به 
دیرپاترین و مهم ترین دستاورد کوروش، که سیر تاریخ جهان 
را به شدت تعیین کرده، کشور ایران است. کوروش آفریننده ی 
دولتی و واحدی سیاسی است که بعد از او تا به امروز دوام آورده 
و بارها و بارها نقِش نیرومندترین واحد سیاسی و پهناورترین 
کشور روی کره ی زمین را بر عهده گرفته و سیر تحول دولت ها 

و تمدن های دیگر را دگرگون ساخته است. 

دولتی  و  سیاسی  ماهیت  یک  از  گذشته  ایران،  کشور   .2
عنصر  یک  و  تاریخی  پیوستار  یک  دولت ها،  سایر  میان  در 
اسطوره شناسانه هم هست. درباره ی هویت سیاسی این کشور 
نام  این  به  کشوری  اکنون  هم  که  چرا  ندارد،  وجود  تردیدی 
وجود دارد و در سازمان ملل متحد عضویت دارد و وارث تاریخ 
و تمدن سرزمینی محسوب می شود که در اختیار دارد. اما، در 
که در  تاریخی هم هست. چرا  پیوستاری  ایران  ضمن، دولت 
از عمر  به درازای بیست و شش قرن، یعنی دورانی که  زمانی 
است،  بیشتر  امروزین  زنده ی  فرهنگ های  و  تمدن ها  بیشتر 
صورت بندی  را  بزرگ  جمعیتی  جمعی  هویت  و  داشته  وجود 
کرده است و جریان های دینی، سلیقه های هنری، رخدادهای 
علمی  و  فنی  دستاوردهای  و  ادبی  خلاقیت های  سیاسی، 
این  سراسر  در  است.  پرورده  خویش  اندرون  در  را  فراوانی 
داشته،  وجود  ایران  بزرگ  و  گسترده   کشور  یک  یا  دوران، 
وارث  کشورهای  از  شبکه ای  گذشته،  قرن  چند  مانند  یا  و 
از تمام  اما گذشته  ایرانی در کنار هم حضور داشته اند.  تمدن 
کشور  دارد.  هم  اسطوره شناختی  دلالت  یک  ایران  این ها، 
ایران، در کلیت سیاسی اش، در گستره ی سرزمینی اش، و در 
نمادها  از  غنی  و  پیچیده  شبکه ای  دیرینه اش،  تاریخِی  ظرف 
شگفت انگیز  شکلی  به  که  آورده  پدید  را  معانی  و  روایت ها  و 
پایدار و دیرپا از آب در آمده اند و امروز به شکل لایه هایی برهم 
نشسته از آرا و رمزگان و باورهای گوناگون و گاه متضاد در کنار 

هم به بقای خود ادامه می دهند. 

برای ما ایرانیان، که شهروندان کشور ایران هستیم و وارث آن 
تاریخ دیرین و اعضای آن تمدن کهن و بهره مندان از آن بستر 
اساطیری، ضرورت دارد که چند و چون این خزانه ی فرهنگی 
اندیشمندانه  و  نقادانه  را  میراث  این  محتوای  و  بشناسیم  را 
بنگریم و هویت امروزین خویش را به شکلی خودآگاه و درون زاد 

بر مبنای پرسش های برآمده از این زمینه، بازتعریف کنیم. 

برای دست یازیدن به این مهم، نگریستن و اندیشیدن درباره ی 
گرانیگاه های بنیادیِن شکل گیری هویت ایرانی اهمیتی بسیار 

دارد. تاریخ ایران زمین، سراسر ارزشمند و مهم و تعیین کننده 
چرخش گاه های  و  بزنگاه ها  پهناور  گستره ی  این  در  اما  است، 
قرار  و مورد پرسش  نگریسته شوند  باید  که  مهمی وجود دارد 
رخدادهایی  به  مهم،  و  حساس  نقاط  این  از  برخی  گیرند. 
مغول  و  عرب  و  مقدونی  قوم  حمله ی  مانند  مرگبار  و  مهیب 
تأثیرگذار  شخصیت هایی  به  دیگر  برخی  و  می شوند  مربوط 
فردوسی  مانند  است  ممکن  که  وابسته اند  تعیین کننده  و 
شخصیتی فرهنگی باشند، یا هم چون داریوش و شاه عباس به 

سپهر سیاسی تعلق داشته باشند.

تاریخ  تعیین کننده ی  گرانیگاه های  این  مهم ترین  احتمالًا 
ایران، در میانه ی قرن ششم پ.م. قرار دارد و نام شخصیتی 
به  ایران  کشور  می درخشد.  میانه اش  در  افسانه ای  و  نیرومند 
عنوان یک واحد سیاسی در آن هنگام تأسیس شد و کسی که 
مانند تمام  که  بود  بزرگ  برآورده ساخت، کوروش  را  این مهم 
شخصیت های بنیان گذار، نام و نشانش در هاله ای از روایت ها 

و داستان ها فروپوشیده شده است. 

هویت  و  تاریخ  فهم  خواهاِن  که  پژوهش گری  برای  کوروش 
از  است.  معماآمیز  و  جذاب  سخت  شخصیتی  باشد،  ایرانی 
سویی، بدان دلیل که به زمانی بسیار کهن تعلق دارد. کوروش 
قدیمی ترین بنیانگذاری است که نظم های برساخته اش هنوز 
واحدهای  و  کشورها  تمام  می نماید.  استوار  و  مانده  باقی  هم 
کنار  و  گوشه  در  امروز  که  اجتماعی ای  نظم های  و  سیاسی 
می بینیم، قرن ها، و گاه هزاره ها بعد از کوروش تأسیس شده اند 
و بنابراین به شخصیت هایی تعلق دارند که نسبت به ما نزدیک تر 
هستند و منابع و اسناد فراوان تری درباره ی شان وجود دارد. 
که  زمانی  دارد؛  تعلق  کهن  بسیار  بسیار  زمانی  به  اما  کوروش 
بود، بخش های مهمی  نکرده  را شروع  پیامبری اش  بودا  هنوز 
نهایی  صورتی  هنوز  اوستا  و  بود،  نشده  نوشته  هنوز  تورات  از 
به خود نگرفته بود. کوروش به جهانی تعلق دارد که بزرگ ترین 
واحدهای سیاسی اش از استان های کوچِک امروزین کوچک تر 
بودند، خط و نویسایی در بخش عمده ی سرزمین ها ناشناخته 
بود، پول وجود نداشت، و ترابری و بازرگانی تنها در قلمروهایی 
شخصیتی  کوروش  می پذیرفت.  انجام  هم  به  نزدیک  و  محلی 
به دو دوره ی پیش  را  تاریخ  که  تأثیرگذار و شگفت انگیز است 
و پس از خود تقسیم می کند، و مانند تمام شخصیت هایی که 
چنین نفوذ و تأثیری دارند، خود در دنیای پیشاکوروشی زاده 

و پرورده شده بود. 

جامعه شناسی  در  است،  خورده  ُمهر  کوروش  نام  با  که  ُگذاری 
ابتدایی  کشاورزی  جامعه ی  دگردیسی  عنواِن  با  تاریخی 
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بنیادگذار  کوروش  میشود.  شناخته  پیشرفته  کشاورزی  به 
با  ترکیب  تمرکز سیاسی غولآسایی در  آن  که در  دنیایی است 
نخستین شکِل دولت رفاه و اقتصاد برنامه ریزی شده ی دولتی 
دولت  نخستین  که  بود  او  دستاوردهای  خاطر  به  آمد.  پدید 
جهانی، نخستین شبکه ی بازرگانی جهانی، و نخستین خیزش 
چشمگیر و پرشتاب جهانی در نویسا شدن و درآمیختن نژادها 

و اقوام و ادیان و باورها ممکن گشت. 

اساطیری  شخصیتی  به  کوروش  دستاوردها،  همین  خاطر  به 
هم تبدیل شده است. حاصل کارهای کوروش چنان سترگ بود 
که تمام تاریخ  نویسان، تا بیست و پنج سده  بعد، او را ستودند 
در  دانستند.  آرمانی  شاهی  سرمشق  را  رفتارش  و  کردار  و 
گوشزد  ایران،  کشور  شاِه  نخستین  این  اثرگذاری  بزرگ داشِت 
کردن همین نکته بس که بخش عمده ی مردمانی که ما متمدن 
میدانیم و تاریخشان را کاوش میکنیم، در بیست وپنج سده ی 
گذشته زیر تأثیر کوروش زیسته اند، و در جهانی که شالودهاش 

را وی ریخت تکاپو می کردند. 
شخصیتهای  است.  بزرگ  معمایی  تعبیر،  این  با  کوروش، 
بزرگ  و  ستوده  و  خوش نام  که  دارند  وجود  زیادی  تاریخی 
میپردازد،  زندگیشان  به  پژوهش گر  وقتی  ولی  می نمایند 
وجود  با  میدهد.  تشخیص  چهره شان  بر  را  تیره  لکه هایی 
این، کوروش در این میان استثناست. در سرگذشتش لکه ای 
تیره ای نمیتوان یافت، و زندگی نامه اش به داستانی اساطیری 
کنیم  فرض  ناچاریم  که  است  غیرعادی  چنان  این،  می ماند. 
چنین تیرگی هایی در روایت ماجرای او هم وجود داشته، اما 
باز این  از یادها بردهاند. و  را  با مهارت و اشتیاق آن  مردمان 
پرسش زورآور میشود که چرا؟ چطور شده مردمی که همگان 
مغلوب کوروش شدند در بزرگداشت اش چنان کوشیدند و او را 
چنان ستودند که در زمان زندگیاش هیچ جا اثری از جنبههای 
منفی شخصیتش ثبت نشد و تا بیست وپنج سده  کسی نکته ای 

ملامت باری را دربارهاش به یاد نیاورد؟
3. آن گاه که طرح پرسش درباره ی کوروش آغاز شود، به سرعت 
راستی  به  می یابد.  تعمیم  نیز  دیگر  زمینه ای  و  حوزه ها  به 
کوروش که بود؟ پارسی بود یا ایلامی؟ هخامنشی بود یا نبود؟ 
چگونه زیست و چطور موفق شد این گونه زندگی کند؟ قوانینی 
که وضع کرد چه بود؟ و خود طبق چه قواعدی می زیست؟ چه 
برای  راه هایی  چه  از  و  می خواست  چه  و  داشت  باوری  و  دین 
تحقق خواسِت خویش بهره می جست؟ دستاورد او، به واقع، 
می توان  بسترهایی  و  بافت ها  چه  بر  را  ردپاهایش  و  بود؟  چه 

بازجست؟ 
می شوند،  زاده  این ها  دِل  از  که  مسایلی  آن  و  پرسش ها  این 

شالوده ی این کتاب را برساخته اند. 

این  از  بود که بخشی  بار، حدود ده سال پیش  برای نخستین 
تاریخ  نام  با  بعدتر،  که  زد  دامن  متنی  نوشتن  به  پرسش ها 
در  بعد  کمی  و  ــ  شخصی ام  تارنمای  بر  هخامنشی  کوروش 
تارنماهای دیگر ــ منتشر شد و در سال 1389 نیز به زیور طبع 
آراسته شد و در مدتی کوتاه با استقبال پرشور مخاطبان، چاپ 
کوروش  تاریخ  که  پیش  سال  دو  از  رسید.  پایان  به  نخستش 
هخامنشی به چاپ رسید و با نظر مساعد مخاطبان و نقدهای 
احساس  ضرورت  این  شد،  روبه رو  صاحب نظران  سازنده ی 
آن  در  نو  مباحثی  و  شود  بازنویسی  باید  کتاب  این  که  می شد 
گنجانده شود. به این ترتیب، وقتی دوست عزیزم آقای حسین 
کتاب  تا  کردند  پیشنهاد  شورآفرین(  نشر  )مدیریت  کاظمیان 
تجدید چاپ شود، تصمیم گرفتم یادداشت هایی را که طی این 

چند سال گرد آورده بودم به متن بیفزایم. 

او  هویت  درباره ی  پژوهش  و  کوروش  درباره ی  پرسش  طرح 
و  شتاب  با  بعد  به  م.   2005 از  خصوص  به  دستاوردهایش  و 
مورد  تاریخ  جامعه شناسان  و  مورخان  بین  بیشتر  دامنه ای 
توجه بوده است. از این رو، مرور آنچه در ده سال اخیر نوشته 
باعث  و  کرد  دگرگون  را  کتاب  کلی  ساختار  عمل  در  بود،  شده 
به نوشتن کتابی  از دست فرو گذارم و  را  اثر قدیمی  تا آن  شد 
از  بعد  اکنون،  که  شادمانم  ببرم.  دست  کوروش  درباره ی  نو 
می بینم  فراوان،  نویافته ی  اسناد  انتشار  و  بسیار  کنکاش های 
بودم درست  نوشته  تاریخ کوروش هخامنشی  آنچه در  بدنه ی 
از آب درآمده و برای بخش مهمی از حدس های آن کتاب که 
زمانی جسورانه و بلندپروازانه می نمود، اسنادی استوار یافت 

شده است. 

گنجاندن بحث های ده ساله ی اخیر در این کتاب، خواه ناخواه 
درباره ی  تک نگاری ای  از  را  آن  و  داد  تغییر  را  آن  موضوع 
سیاست  درباره ی  گسترده تر  پژوهشی  به  کوروش  شخصیت 
این  رو،  این  از  داد.  سوق  او  تاریخی  دستاوردهای  و  کوروش 
کتاب را باید در کنار دو اثر دیگر نگارنده درباره ی تاریخ عصر 
که  است  دادگر  داریوش  دو  این  از  یکی  خواند.  هخامنشیان 
ظهور »مِن ایرانی« در دوران داریوش بزرگ را بررسی می کند، و 
دیگری اسطوره ی معجزه ی یونانیاست، که ساختار و پیکربندی 
سوژه در یوناِن عصر هخامنشی را هم چون برابرنهادی در مقابل 
مِن پارسی وارسی می کند و چاپ جدیدش با نام و نشانی تازه 

عرضه خواهد شد.
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چرا  که  باشد  فهم  قابل  شاید 
ایرانی  و  ایران  شیفته  ایرانیان 
فخر  کوروش  به  همواره  ماندن؛ 
افتخار  این  شاید  فروشند.  می 
فکری  فضای  درد  بر  مرهمی 
ایرانیان  شده  تاراج  عاطفی  و 
های  روی  زیاده  که  زیرا  باشد. 
پشیمان آور، هم آزادی و رهایی 
اندیشه ایرانیان را گرفت و هم در 
روزگار پر فریب و موسم عسرت، 
احوال کنونی مان ، خود حدیث 
گاه  و  حالی  پریشان  و  پراکندگی 
است.کوروش،  ما  گویی  پریشان 
بهانه ای است تا تصویری از یک 
آرمان شهر و یک ایران شهر گمشده را بازسازی کنیم. دستاویزی 
است تا از اختاپوس مذهبی ُملایان شیعه ، انتقام ُجست که اسلام 
اسلام گفتن شان، ایران ما را به این حال و روز دردناک درآورده 
است. کوروش، نشان درد اشتیاق است ؛ شوق به رهایی؛ شوق 
کوروشی  اگر  اما  زیستن.  به  شوق  آدمیت؛  به  شوق  شادی؛  به 

هست؛ در این مجموع پریشانی ما چه می کند؟ 
مانند   - اند  پیموده  را  دمکراسی  سنگلاخ  پر  راه  که  کشورهایی 
اند.  نداشته  که  کوروش   -... و  کلمبیا  اوکراین،  کنیا،  لهستان، 
بشر  اولیه منشور حقوق  که خالق  او  و  ایران صاحب کوروش  اما 
بود؛ امروز پایمال ُملایان شیعه اند و نام ایران با تروریسم اسلامی 
چه  جوان،  نسل  است.  شده  آمیخته  خمینیسم  و  خشونت  و 
جمهوری  رژیم  های  مقام  که  وقتی  بسازد  کوروش  از  تصویری 
تاریخ  به جعل  بیمارگونه  و  وار  اسلامی، 42 سال است سادیسم 
می  ایران  تاریخ  نفی  به  بیابند  فرصتی  جا  هر  و  اند  مشغول 
پردازند... از خلخالی دیوانه که خواست با لودر تخت جمشید و 
پارسه را نابود کند تا میرحسین موسوی و لاریجانی که کل ماجرا 
را دروغ نامیدند تا سردارهای سربار که دهان شان را می گشایند 
و به تاریخ ایران نفرین و ناسزا می گویند. تاکتیک و شعار حکومت 
شان، همین نفی تاریخ کهن ایران و ایرانی است. پیکار براندازی 
ندارند. با تعصب خشک و تفکر بیات شده و جمود مذهبی 1400 
ساله دل خوش اند... با کتاب های مطهری و آل احمد و شریعتی 
در  هنوز  هم  دگر  گروه  آن  کنند.  می  صفا  صدر  بنی  و  بازرگان  و 
رجوی و مارکسیست و حزب توده و کیانوری و طبری و شوروی و 
... شنا می کنند؛ با بحث و تفکر و اندیشه هم که از اساس قهرند. 
همه گروه های شرکت کننده در بلوای ویرانگر 57 در لجن مالی 
کردن تصویر ایران کهن، مسابقه گذاشته اند.تا حد مرگ به دنبال 
گریز از واقعیات اند. ُملاهای منبرها هم در مغزشان، حدیث و آیه 
دیدشان،  از  دهند.  می  الله  خلق  خورد  به  همانجا  و  سازند  می 

از  بیشتر  را  انها   ، موهومات  در  غرقه  و  متوهم  و  خرافی  مردم 
روشنفکران دوست دارند و هنوز مردم به دین اعتقاد دارند! اما 
همین نمایندگان فاسدترین و خونریزترین و منفورترین حکومت 
الله بر زمین تا اسم ایران باستان می آید، پرخاش می کنند. اسیر 
همان زندان اوهام و بت پرستی هستند. امیدی هم به رهایی این 
قبیله اصرار و انکار نیست.راه حل منطقی هم نمی توان جست. 
فعلا مصلحت و منفعت شان در نشخوار تاریخ سیاه 1400 ساله 
است. آنهم از دریچه ای تنگ و مملو از شعار و نعره کشیدن ها و 

گاه زاری کردن برای نمایش هایی مانند محرم و ... 
ما  هویتی  نماد  راستی  به  گفت  باید  نوگرا  جدید  نسل  برای 
کجاست؟ کوروشی هست؟ کدام کشور در جهان هست که نصف 

تاریخ کشورش را قیچی کند؟ 
جلسٔه  از  ۱۳۵۴بعد  اسفند   ۲۴ در  شاهنشاهی  گاهشماری  
تقویم  عنوان  به  سنا،  مجلس  و  ملی  شورای  مجلس  مشترک 
هجری  یاگاهشماری  تقویم  دیگر  شد.  اعلام  ایران  کشور  رسمی 
خورشیدی، تقویم رسمی کشور نبود. در این مصوبه مبدأ تقویم 
خورشیدی از هجرت محمد عرب پیامبر اسلام شبه جزیره عرب 
به تاریخ تاجگذاری کوروش بزرگ  ایرانی تغییر یافت. برمبنای 
این گاهشماری سال ۱ شاهنشاهی برابر بود با ۵۵۹ پس از میلاد  
آغاز  خورشیدی  هجری   ۱۳۲۰ با  شاهنشاهی   ۲۵۰۰ سال  و 

پادشاهی محمدرضا پهلوی بود.
اما همین موضوع، عقده و گره اختاپوس مذهبی ُملای ایران شد. 
دیگر خبری از نادرشاه و رضاشاه نبود که بساط شان را جمع کند. 
و بعد از رفتن رضا شاه، کار و بارشان تروریسم اسلامی بود و سر 
به نیست کردن هر منتقدی که ُملایان را ویروس جامعه ایران می 
خواندند. نمونه اش : ترور احمد کسروی در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ ، 
در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب »گلوله 

و ۲۷ ضربه چاقو توسط افراد گروه»فدائیان اسلام ] یا خمینی[. 
اش،  اسلامی  یا  و  کمونیست  مارکسیست  پیروان  و  خمینی 
تقویم شاهنشاهی بر اساس هویت تاریخی ایران را با سادیسم، 
شارلاتانیسم و هوچی گری؛ نوعی دهن  کجی به اعتقادات دینی 
و تلاش برای اسلام زدایی از کشور ارزیابی کردند. خمینی در پیام 
عید فطر سال ۱۳۵۵ آن تاریخ را هم حرام و نغمه شوم مخالفت با 

اسلام عدالتخواه دانست و شاه را کثیف خواند. 
در  ایران،  از  خارج  و  داخل  جامعه  در  روشنفکر  کدام  راستی  به 
سال ۱۳۵۵ به خمینی اعتراض کرد؟ در کدام روزنامه ، کسی از 

اباطیل خمینی ، گله کرد؟   هیچ کس!
شاه فقید ایران در کتاب پاسخ به تاریخ ص 15-16 نوشته: " بنیان 
گذار شاهنشاهی ایران، کوروش است که به حق وی را بزرگ لقب 
و  ادیان  چندگونگی  بر  را  ایران  شاهنشاهی  کوروش  اند.  داده 
رعایت عدالت بنیان نهاد. کوروش را می توان در حقیقت بنیان 
گذار فکر امروزی صیانت حقوق بشر نیز خواند چرا که نخستین 

اگر کوروشی هست؛ رهایی از  زندان تاریخ
]EQFard@ :عرفان قانعی فرد ]تویتر
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کس در جهان عهد عتیق بود که منشوری آزادمنشانه در این 
زمینه تدوین و اعلام کرد. کوروش بزرگ، داریوش و خشایار 
شاه، شاهنشاهان قهرمان تاریخ ما هستند و در افسانه ها، 

ادبیات و هنر کشور ما مقامی بس والا دارند." 
نام  با  ایران  شاهنشاهی  ساله   ۲۵۰۰ جشن های  فقید  شاه 
ایران  شاهنشاهی  بنیانگذاری  سال  ۲۵۰۰مین  رسمی 
به دست کوروش بزرگ را برگزار کرد و این از دیدگاه شرکت 
کنندگان در بلوای 57 و جنایت و مکافات همراهی با خمینی 
نابخشودنی  گناهی  ایران،  مردم  جمعی  دسته  خودکشی  و 

بود. 
شاه ایران با برگزاری آن جشن ها به مناسبت دوهزاروپانصد 
سال تاریخ مدون شاهنشاهی ایران خواست تا در ۱۲ تا ۱۶ 
اکتبر ۱۹۷۱ - سه شنبه ۲۰مهر تا شنبه ۲۴ مهر ۱۳۵۰- در 
 ۶۹ پادشاهان  و  حکومتی  سران  پارسه(   جمشید)  تخت 
تا تمدن و تاریخ  کشور جهان را دعوت کرد و شرکت کردند 

کهن ایران را ارج  نهند! 
توسط  نخستین  بار  هم  جشن   این  برگزاری  پیشنهاد 
شهیاد   برج   ، آن  بر  علاوه  و  شد.  مطرح  شفا  شجاع الدین 
امانت  حسین  طرح  تهران؛  در  امروز  آزادی  میدان  )برج 
معمار( به یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران 
در تهران طراحی و ساخته شد. در جریان همان جشن های 

۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران، منشور حقوق بشر کوروش بزرگ 
ایران  به  روز  چند  برای  بریتانیا،  وقت  دولت  مخالفت  رغم  به 

آورده شد و به نمایش درآمد. 
از طرفی شجاع الدین شفا، معاون دربار شاهنشاهی،  کوشید تا 
تصمیم گرفته شود که تاریخ شاهنشاهی با مبدأ تاریخ تاجگذاری 
کوروش بزرگ به جای تاریخ هجری یک فرد عرب از یک شهر به 

شهر دیگر در قبل از حمله اعراب به ایران استفاده شود.
 ، نبود  فقط  شاه  به  خیانت  هم  شریف امامی  طلبی  فرصت  اما 
بادمجان دور قاب چینی و چاپلوسی برای ُملاهای شیعه بود. در 
۵ شهریور ۱۳۵۷ این قانون توسط همین نخست وزیر شاه فقید 
نرنجد و خمینی در  ُملایان پیرو تروریسم اسلامی  تا دل  لغو شد 
تبعید، شاد شود که اسلام برای ُامت اسلامی زنده است و کوروش 

و ایران مهم نیست!
انگار مزاحم و مانع موفقیت دولت آشتی ملی او همین نام کوروش 
راه  شیعه،  ُملای  به  علنی  باج  آن  آیا  بود!  شاهنشاهی  تقویم  و 
توحش اطرافیان خمینی را سد کرد؟ واقعه سینما رکس  آبادان 
در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ رخ داد و دست کم ۴۲۰ نفر توسط اطرافیان 

سخیف و وحشی و جاهل خمینی به قتل رسیدند. 
در ان هنگام از همه جا، آوای وحش می آمد و کسی از کار ارزنده 
شاه، قدردانی نکرد! تعارف هم نباید داشت، بیشتر مردم خرافی و 
مذهب زده ایران هم دل در گرو اباطیل ُملاهای فریبکار، غارتگر، 
بنیادگرا و ضد ایران و ایرانی داشتند که سابقه وافر در استحمار 
نمی  کسی  جامعه  در  البته  داشتند  باخته  پاک  ایرانی  جامعه 

دانست کوروشی هم هست؟ در هوس قمار ویرانگر 1357 بودند.
ایران،  در  شیعه  توز  کینه  ُملایان  مذهبی  اختاپوس  دستگاه 
تاریخ  زندان  داخل  در  ایران  مردم  نگهداشتن  پی  در  همچنان 

مذهب شان و اسیر شرع تاریک شان هستند. تا همچنان مردم 
ایران را در گاهواره جهل و خرافات در خواب نگه دارند.

این دکان داران دین دوستدار کمونیسم شوروی و چین، با عطش 
با هویت ملی، فرهنگ کهن و اصالت فرهنگی  تخریب به ستیزه 
برمی خیزند و عنصر ایرانی تمدن کهن را مضر می دانند. پس با 
العنان دستگاه خلافت اسلامی  نظام واپس گرا و حکومت مطلق 
ارتجاع  اندیشه  چماق،  و  تکفیر   ، غرض   ، تعصب  فقیه،  ولایت 
فرهنگ  غرور  و  کوروش  با  دشمنی  به  غضب،  و  دشنام  سخیف، 
های  استدلال  با  شده  حساب  مغزشوئی  اند.  برخاسته  ایرانی 
اسلام  تبلیغاتی  های  دستگاه  از  هم  محتوی  بی  و  آمیز  سفسطه 
چماق دار صاحبان نعلین و عبای سیاه، مرتب به گوش می رسد. 

تا جامعه خفتگان گرفتار درد، بیدار نشود!  
امروز حدود۵۰ سال از تلاش شاه مملکت برای توجه به کوروش 
جعلی  قداست  ابتذال  از  ایران،  جامعه  وقت  هر  است.  گذشته 
ایران آگاه شد، آن گاه  دستگاه شوم اختاپوس مذهبی شیعه در 

به سوی کوروش بازخواهند گشت. 
اگر کوروشی هست؛ رهایی از زندان تاریخ لازم است.باید از بند 
و دام خرافات و موهومات مذهبی ُملایان گریخت و آن گاه از نو، 
تاریخ و تمدن و فرهنگ کهن دیار را بازشناخت و ایران فرو رفته 
را  و تحقیر  زبونی  و  بیسوادی  و  و زنجیر جهل و خرافات  لاک  در 
نجات داد. وگرنه در بر همان پاشنه خواهد چرخید. یورش های 
تازی و ترک و مغول و تاتار و قزلباش به جنگ با نام و یاد کوروش 
برنخاستند اما ُملای واپس گرا، وقیح و هرزه زبان شیعه برخواست 
تا در کنار توسعه فقر و ویرانی ایران؛ هویت ایرانی به اوج ابتذال و 

عقب ماندگی و ظلمتکده جاهلیت سقوط کند. 
با  دمکراسی  شهسوار  و  خالق  کوروش  بین  هست؛  کورشی  اگر 

ُملای دستار به سر شیاد و چماقدار دیکتاتوری رابطه ای نیست.
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روی جلد

کوروش و رویای ایرانی
اکتبر 2020

هستند  پدیده  دو  تلاقی  ایران  و  کورش 
و  »دیگرپذیری«  نماد  می توانند  که 

»مدارا« باشند
به واسطه منشور مشهورش، و  کوروش 
او  پادشاهی  نیز آن چه مورخان درباره 
نقل کرده اند، اهل مدارا و دیگرپذیری 
بر  تاکید  شود  می  گفته  است.  بوده 
از  بیش  منشور  متن  در  دیگرپذیری 
باشد،  اخلاقی  رویه  یک  نشانه  که  آن 
برای  است،  بوده  سیاسی  راهبردی 
جذب و همراه سازی مردمانی متخاصم

پانصد سال  اینکه دوهزارو  پیچیده تر می کند؛  را  اتفاقا داستان  این 
پیش دیگرپذیری می توانست برگ برنده یی باشد در بازی سیاست، 

برگی که در اختیار کورش بوده و به خوبی با آن بازی شده است.
چگونه نمی توان بر این تصور بود که در نهایت انتخاب شما معرف رویه 
اخلاقی شماست؟ اما ایران: اینکه چرا ایران سرزمین دیگرپذیری و 

مدارا می باشد، بحثی است درازدامن و پرمسئله.
در اینجا لازم است به دو دلیل مشخص جغرافیایی و اقلیمی اشاره 
 شود: ایران در ملتقای سه قاره و در قلب اصطلاحا »نیمکره خشکی« 
که  آنچه  عمده  که  بچرخانید  طوری  را  جغرافیایی  کره  قراردارد. 
پیش روی شماست خشکی باشد. جغرافیدانها به این وجه از زمین 
که  مقابل عمدتا آب دیده می شود  نقطه  نیمکره خشکی می گویند. 
»نیمکره آبی« است. درست در مرکز نیمکره خشکی، یعنی به واقع 
در مرکز سکونت گاههای کره زمین کشور ایران واقع است. آنچه که 
ایران را به چارراه تاریخ تبدیل کرده و نقطه اتصال تمدن ها و اقوام 
از تاریخ باستان تاکنون می باشد. و نتیجه تبعی ارتباط، شکیبایی 

و مدارا است.
به  از جغرافیا منابع زیستی  این عرض  اقلیمی است. در  نکته دیگر 
خشکسالی های  خصوص  به  هستند.  اقلیمی  های  دوره  تابع  شدت 
عنوان  به  را  موقت  جابجایی  وامیداشته  را  منطقه  مردم  بلندمدت 
راهی برای انطباق با این وجه اقلیمی بپذیرند. آنچه که در وهله اول 
سختارهای  مبادای  روزهای  ذخیره  عنوان  به  همسایگان،  با  مدارا 

اقلیمی را اجتناب ناپذیر می کند.
به هر رو نگاهی به چشم انداز مردم شناختی ایران نیز نشان دهنده 
چندین  موعود  سرزمین  است.  سرزمین  این  تاریخی  دیگرپذیری 
دین و سکونت تیره های مختلف اقوام: از سیاهان در جنوب تا زردها 

در شمال شرق.
دیگرپذیری،  سرمایه و هویت تاریخی ایران است. به واقع این همان 
ایرانیت خالص است که اگرچه در طول زمان لطمه دیده و مخدوش 
شده اما همچنان چشمه زایایی است که می توان از آن بهره گرفت 
و بر آن به عنوان روح ایران تکیه کرد. و کورش نماد عینی و تاریخی 

دیگرپذیری ایرانیان است.
کرد  تصور  می شد  نبود  گذشته  دهه  چند  زهربادهای  وزش  اگر 
دانمارک  و  نوبل صلح  می بخشد،  و  است  نماد صلح  نروژ  همچنانکه 
نماد محیط زیستگرایی و بیرق انطباق اقلیمی به دست گرفته است،  
ایران هم می تواند مدعی دیگرپذیری باشد و بر این مدعا در جهان 

پا بفشارد.
چه رویاهایی که می توانسته ایم داشته باشیم.

    دکتر ناصر کرمی
      The Persian Cultural Foundation of Australia 

 
گاهی هب   استرالیا رد  اریان  فرهنگ   بنیاد انهم کار ن

 
نام گرفت و فرهنگیاران ایرانی را در  )سال هزارۀ سرایش شاهنامه (از سوی سازمان یونسکو  1990سال 

 داشت فردوسی و شاهنامۀ کالن او برانگیخت. برگزاری ویژه برنامه هایی در گرامی به  کران تا کران جهان 
نیز در همین راستا درشهر سیدنی شالوده ریزی شد و چندین همایش  «در استرالیا  بنیاد فرهنگ ایران» 

را یکی پس از دیگری به اجرا درآورد که از آن میان می توان به یک برنامۀ دنباله دار رادیویی بنام  فرهنگی 
اشاره کرد که با کوشش و سدای هومر آبرامیان بنیاد  بر بنیاد اوستا و شاهنامه{ ن پژوهشی در فرهنگ ایرا}

ام رادیو پیاز راه یگانه رادیوی پارسی زبان آن روز در سیدنی بنام } گذار بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا 
ستداران فرهنگ ایران این برنامه هنوز هم همه هفته روزهای یکشنبه از همان رادیو به دو پخش گردید.  پارس{

 و دلباختگان شاهنامه ارمغان می گردد. 

  ربگزاری جشن مهرگان 

گام بزرگی در شناساندن فرهنگ ایرانشهری به دیگر شهروندان  1992برگزاری جشن مهرگان در سال 
 University of New South دانشگاه نیوساوت ولزاسترالیایی بود که از سوی این بنیاد در تاالر بزرگ 

Wales  و روزنامه نگاران  -چامه سرایان -نویسندگان -برگذار گردید و شماربزرگی از استادان دانشگاهها
سرپرستان سازمانها و انجمنهای فرهنگِی دیگر مردمانی که در استرالیا بسر می برند، برای آشنا  -استرالیایی

 شدن با مردم و فرهنگ ایران به این جشن فرا خوانده شدند.
 –ارمنیها  –کوه بخشیدن به این جشن بزرگ ملی، تیره های گوناگون ایرانی مانند آشوریها برای ش
 وهنرمندان خوب آذربایجانی هر یک با جامه های بومی خود به دست افشانی و پایکوبی پرداختند .  کردها 

 « مهرگان »  اریان فرهنگ  زبرگ  جشنوارۀ پایی رب 

جشن بی درنگ پس از پایان کار  1992جشنوارۀ بزرگ فرهنگی از سال  کار برنامه ریزی برای برپایی این
آغاز شد و پس از دوسال کار و کوشش شبانه روزی شمار بزرگی از همکاران، سر انجام در ماه اکتبر  مهرگان

 . به اجرا در آمد  1994سال 
نام گرفت ز مرزهای میهن بزرگترین رخداد فرهنگی در برون ااین جشنواره که ازسوی همۀ فرزانگان میهمان 

آغاز و تا شامگاه آدینه ششم نوامبر برابر  1373برابر ششم آبانماه 1994از شامگاه آدینه بیست و هشتم اکتبر
 سیزدهم آبانماه ادامه یافت. 

 
      The Persian Cultural Foundation of Australia 
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آغاز و تا شامگاه آدینه ششم نوامبر برابر  1373برابر ششم آبانماه 1994از شامگاه آدینه بیست و هشتم اکتبر
 سیزدهم آبانماه ادامه یافت. 

گاو، بر دوش هشت تن از پسران و دختران باال  ساخته شده از چرم در پایان سخنرانیها، درفش بزرگ کاویان 
بلند و خوبچهرایرانی با جامه های رنگارنگ از دوره های گوناگون تاریخ ایران، با نوای شیپورها و تبیره ها 

 به تاالر آورده شد، غریو شادمانی همراه با ریزش اشک ها و خجسته بادها تاالر را بلرزه در آورد.
ه وکه برای هنرنمایی از آمریکا به استرالیا آمده بودند، وگر گروه بالۀ ملی پارسی برنامه ها با دست افشان

کرد و آذربایجانی، تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت و بدین  -ارمنی  -نوازندگان و هنرمندان آشوری 
 . نمودکار خود را آغاز   ) مهرگان(جشنوارۀ بزرگ فرهنگ ایران  شیوه 

 

 ( زبرگ کوروش جهانی روز)  آبانماه هفتم شنبه بامداد  زبرگ، کوروش ستندی  از رپده ربداری 
استرالیا یک سرزمین چند فرهنگی است که بیش از دویست و بیست گونه مردم از سرزمینهای گوناگون در آن 

ی مزندگی می کنند، دولت استرالیا به هیچ یک از این مردم پروانۀ برپایی نمادی از فرهنگ یا تاریخ خود را ن
دهد، چرا که می داند اگر چنین کند، دیری نخواهد پایید که سراسر خاک استرالیا در زیر اینگونه تندیس ها پنهان 

ز یک سو، و نام ارجمند و جهانگیر بنیاد فرهنگ ایران ابا اینهمه، کوششهای پیگیر کارگزاران  خواهد شد!! 
سنگ نگارۀ کورش بزرگ سر انجام پروانۀ بر پایی  و ندهمۀ راه بندها را فرو ریخت ،از دگر سو کوروش بزرگ

 بدست آمد .  پارک دهکده ی المپیک سیدنی  در بهترین جای این سرزمین یعنی
که در دشت مرغاب برجای مانده است، بدست  مرد بالداراین تندیس به بلندای دو متر و نیم از روی سنگ نگارۀ 

 شد و بر روی تختگاهی به بلندای یک متر و نیم جا گرفت. ، هنرمند ایرانی آشوری تبار ساخته لوئیس پطرس
روز  1994برابر بیست و نهم اکتبر  1373آیین پرده برداری در ساعت یازده بامداد روز شنبه هفتم آبانماه 

در پیشگاه شمار بزرگی از استادان وهنرمندان و فرزانگان میهمان که از   Cyrus dayجهانی کوروش بزرگ 
 از بلند پایگان این سرزمین انجام گرفت .  تنی چنده سیدنی استرالیا فرا خوانده شده بودند، و سراسر جهان ب

 

 
  Bicentennial Park Sydneyکوروش بزرگ در 

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

استرالیا یک سرزمین چند فرهنگی است که بیش از دویست 
می  آن زندگی  در  گوناگون  سرزمینهای  از  مردم  گونه  بیست  و 
کنند، دولت استرالیا به هیچ یک از این مردم پروانه ی برپایی 
نمادی از فرهنگ یا تاریخ خود را نمیدهد، چرا که می داند اگر 
چنین کند، دیری نخواهد پایید که سراسر خاک استرالیا در زیر 
اینهمه، کوششهای  با  پنهان خواهد شد!!  ها  تندیس  اینگونه 
پیگیر کارگزاران بنیاد فرهنگ ایران از یک سو، و نام ارجمند 
فرو  را  بندها  راه  همه ی  سو،  دگر  از  بزرگ  جهانگیر کوروش  و 
ریختند و سر انجام پروانه ی بر پایی سنگ نگارۀ کورش بزرگ 
المپیک  پارک دهکده ی  یعنی  این سرزمین  بهترین جای  در 

سیدنی بدست آمد .
مرد  نگارۀ  سنگ  روی  از  نیم  و  متر  دو  بلندای  به  تندیس  این 

مرغاب  دشت  در  که  بالدار 
برجای مانده است، بدست 
هنرمند  پطرس،  لوئیس 
ایرانی آشوری تبار ساخته 
شد و بر روی تختگاهی به 
جا  نیم  و  متر  یک  بلندای 

گرفت.
در  برداری  پرده  آیین 
روز  بامداد  یازده  ساعت 
 1373 آبانماه  هفتم  شنبه 
اکتبر  نهم  و  بیست  برابر 
کوروش  روز جهانی   1994
در   Cyrus day بزرگ 
از  بزرگی  شمار  پیشگاه 
و  وهنرمندان  استادان 
از  که  میهمان  فرزانگان 
سیدنی  به  جهان  سراسر 
شده  خوانده  فرا  استرالیا 
بلند  از  چند  تنی  و  بودند 
پایگان این سرزمین انجام 

گرفت .

هومر آبرامیان پژوهشگر تاریخ ایران باستان و موسس بنیاد فرهنگ ایران تندیس کوروش 
بزرگ رابه همراه یارانش به همراه یارانش در سیدنی استرالیا در سال 1994 میالدی برپا کرد
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ترجمه نامه بیژن خلیلی مدیریت 
شرکت کتاب به شهردار تورنتو

8 سپتامبر ۲۰۲1

بزرگداشت  در  که  خشنودم  بسیار 
او   مجسمه  برپایی  و  بزرگ  کوروش 

در تورنتو کانادا مشارکت می کنم. 
اقدامات  دلیل  به  بزرگ  کوروش 
تأثیرگذار متعددی که نه تنها زندگی 
و  ایرانیان  فرهنگی  ارزشهای  و 
یهودیان را بلکه جهانیان را متحول 

کرده است ، مورد احترام است.
ویژگیهای  از  بسیاری  میان  در 
تحسین برانگیز او، بارزترین آن  که بن مایه اساسی افکار 
compassion او به   " "شفقت   و اعمال برجسته  او بود، 
انسانها و احترام به نیازها، فرهنگ، دین و اعتقادات آنها 

بوده است.
دارند  هایی  ویژگی  عادل  و  خوب  رهبران  و  پادشاهان  
مرزهای  حفظ  درست،  گیری  تصمیم  آن،  مهم ترین  که 
می  نظم  و  عدالت  امنیت،  صلح،  تأمین  خود،  سرزمین 
باشد که با اجرای همه این ها میراثی گرانبها  به جای می 
از  خارج  در  بودن  عادل  و  شمردن  محترم  نیز  و  گذارند، 
ها  ویژگی  این  همه  دارای  بزرگ  کوروش  خود.  حاکمیت 

بود.
بر اساس  روانشناسی یونگی، در روان همه ما  کهن الگویی 
به نام  پادشاه یا رهبر وجود دارد و هنگامی که این کهن 
الگو در جنبه مثبت خود فعال می شود، فرد همان ویژگی 
بروز می دهد   خود  از  را  و متعادل  خوب  پادشاهان  های 
شفقت   ، بودن  منصف   ، مناسب  مرزهای  تعیین  مانند 
داشتن  و موارد دیگر. بدون شک ، وجود  کوروش بزرگ به 
عنوان نماد  شفقت ،  در زندگی اجداد ما و نسلهای بعدی  
تاثیری به سزا و مثبت داشته است و دیگر این که چگونه 
بتوانند با اقوام دیگر با رواداری، مسالمت و درک مشترک 

رفتار کنند.
ما مفتخریم که از سال 2008 میلادی در کلیه تقویم ها و 
نشریات شرکت کتاب  » روز کوروش بزرگ » را گرامی داشته 
اندیشه ها یش  و  او  بزرگداشت  های  نشست  برپایی  در  و 

همواره کوشا بوده ایم.
بهنام آبادیان

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

مهندس بهنام آبادیان از گروهی از ایرانیان فرهنگدوست خواست 
که با او در برقراری مجسمه کوروش که طرح آن را زنده یاد مهندس 
امینی سام داده بود و او به ساختن آن اقدام نموده بود در جای 
جای شهرها و کشورهای جهان یاری برسانند. کمیته ای مرکب از 
افراد و سازمانهای زیر در ماه جولای ۲۰۱۹  تشکیل شد. خانم ها : 
سیما برآوریان ،  بدری خلیلی، رزا پیرنظر ،  از گروه فریبرز مطلوب 
-  شهلا جاودان،  انتشارات ره آورد  ، بنی بریت - شعله شمس، 
الهام یعقوبیان ،  بانوان یهود ایران - سوسن عزیززاده ،  سازمان 
از فدراسیون یهودیان ایرانی و آقایان  حسن خیاطباشی- خسرو 
مهرفر - بهنام آبادیان و بیژن خلیلی ، شرکت کتاب تشکیل شد که 
نخستین کار آنها نصب مجسمه کوروش در محوطه مرکز زرتشتیان 

، سن فرناندو ولی در یک گرده همایی بزرگ در اکتبر ۲۰۱۹ بود. 
در این گردهمایی ، از سوی کمیته ، خانم شعله شمس ، آقایان 
خسرو مهرفر، فرشید دلشاد و بیژن خلیلی سخنرانی نمودند.  این 
کمیته در سپتامبر ۲۰۲۱ هم چنین با دکتر محمد توکلی طرقی 
استاد دانشگاه تورنتو در کانادا و شهرداری تورنتو همکاری نموده 
است که نصب  مجسمه کوروش بزرگ را در این شهر محقق کند.   
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دیکتاتوری، ترس و انکار، و روز کوروش بزرگ

28 اکتبر 2019

با  همیشه  که  مسایلی  از  یکی 
همراه  دیکتاتوری  و  دیکتاتور 
است.  »انکار«  و  »ترس«  بوده، 
از  ندارد، ترس  دیکتاتور آرامش 
دشمن خیالی یا واقعی، بر سلول 
سلوِل جانش نشسته و برای فرار 
از آن است که به طور دایمی و به 
زندان،  به  متوسل  ای  بهانه  هر 
مرده  حذِف  و  اعدام  شکنجه، 

دیکتاتوری  و  دیکتاتور  از  که  شود  می  کسانی  ی  زنده  و 
به  که  کند،  می  تحسین  را  کسانی  تنها  و  ترسند.  نمی 
دلیل منافعی مادی یا غیرمادی بنده و گوش به فرمان او 
باشند، زیرا او تنها کلمات و خواست های خودش را که به 
از زبان آن ها شنیده می شود،  و  تلقین کرده،  بندگانش 

ستایش می کند.
دیکتاتور و دیکتاتوری ها با همین روش دیگران را وادار 
می کنند تا سخنانی را که برخلاف خواست دیکتاتور و یا 
دیکتاتوری ست به راحتی و بدون شرم انکار کنند، پای بر 
عقیده و سلیقه و انصاف خویش بگذارند، و چهره ی بی 
ارزش و حقیری را که از خود معرفی می کنند بپذیرند و 

یا ندیده بگیرند.
انکار را در رفتار و  این ترس و  از نشانه های روشن  یکی 
بر  حاکم  اسلامی  دیکتاتوری  حکومت  سردمداران  گفتار 

ایران و در ارتباط با کوروش بزرگ شاهد بوده ایم.
مسایل  کوروش«  »روز  برگزاری  گذشته  سال  درچندین 
به  اسلامی  حکومت  سوی  از  را  انگیزی  حیرت  و  عجیب 
خواست  از  فراتر  بسیار  که  مسایلی  است.  آورده  دنبال 
ساده ی برگزاری بزرگداشت برای یک شخصیت تاریخی 
ی  مبارزه  یک  به  کرده  تبدیل  را  آن  و  گرفته  قرار  ملی  و 
ای  مبارزه  این  و  دیکتاتوری.  حکومت  یک  با  سیاسی 
است که دیکتاتوری موجود صرفا به دلیل نادانی و ترس 

علیه خود آفریده است.
 روز کوروش، که به خواست خودجوش میلیون ها تن از 
مردمان فرهنگ دوست شکل گرفته، نه روز تولد کوروش 

»سلطان«ی  یا  »رهبر«  که  او،  امپراتوری  آغاز  نه  و  است 
که  ست  روزی  کند.  حسادت  یا  رقابت  حس  گرفتار  را 
نظر  از  که  کرده  را صادر  تاریخی منشوری  این شخصیت 
باستانشنان  و  تاریخدانان  شناسان،  جامعه  از  بسیاری 
را در خود  به »حقوق بشر«  اولین جوانه ی توجه  جهانی 

دارد.
اولین  از  اسلامی  حکومت  چون  که  گفت  شود  می  البته 
روزهای به قدرت رسیدن، با کل میراث فرهنگی و تاریخی 
قبل از اسلام و کل میراث فرهنگی و تاریخی غیر مذهبی 
بردن  نام  حال  عین  در  و  داشته،  ستیز  سر  شیعی  غیر  و 
و  این حکومت  نیز  کوروش  نام  دنبال  به  بشر«  »حقوق  از 
وابستگان به آن را گرفتار تشنج می کند. »روز بزرگداشت 

کوروش« را برنمی تابند.
مردمانی  مقابل  در  گذشته  سال  چند  در  دلیل  همین  به 
که حاضر نمی شوند دست از »روز کوروِش«شان بردارند، 
اند؛  انگیز شده  اقسام عملیات حیرت  و  انواع  به  متوسل 
در  حاضرین  دستگیری  ها،  جاده  بستن  چون،  عملیاتی 
ورودی  مسیر  در  گذاشتن  تانک  و  لشکرسرباز  پاسارگاد، 
اطراف  در  خاردار  های  سیم  کشیدن  پاسارگاد،  های 
پاسارگاد، تا سخنان وابستگان به حکومت که به زور می 
خواستند کوروش را به اسلام بچسبانند و حتی شالگردن 
فلسطینی به گردنش انداختند و تا امروز که دارند به کل 
این  جا  همه  شوند،  می  کوروش  به  مربوط  تاریخ  منکر 

ترس و انکار واقعیت ها را به روشنی می توان دید.
به  وابستگان  میان  در  انکار  و  ترس  این  نوع  ترین  تازه 
ولی  ی  نماینده  های  گفته  با  امسال  اسلامی،  حکومت 
فقیه و امام جمعه شیراز آغاز شد: در تاریخ هجدهم مهر 
منتشر  مطلبی  ایرنا،  دولتی  سایت  در  اکتبر(  )دهم  ماه 
شد زیر عنوان »نظر متفاوت امام جمعه شیراز درباره روز 
کوروش« و با این مقدمه که: » موضوِع گذر مسائل مرتبط 
با نامگذاری روزی به نام کوروش از حوزه امنیت به حوزه 
فرهنگ، یکی از ابعاد نظریه نماینده ولی فقیه در استان 

فارس و امام جمعه شیراز بود«
عمومی  فرهنگ  »شورای  جلسه  در  که  سخنان  این 
در  از سران حکومتی  تعدادی  و  بود  استان« مطرح شده 
آن شرکت داشتند به گفته ی خبرگزاری دولتی ایرنا مورد 
اسلامی،  ارشاد  و  از جمله وزیر فرهنگ  برخی،  استقبال 
قرار گرفت. این نشریه می نویسد: »نماینده ولی فقیه با 

شکوه میرزادگی
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طی  کوروش  آرامگاه  در  آبان  هفتم  روز  حواشی  به  اشاره 
سالیان اخیر گفت:  »برخی افراد با اعتقاد به این که هفتم 
آبان همزمان با سالروز ورود پیروزمندانه کوروش به باِبل 
تاریخی  رویداد  این  پی  در  بشر  حقوق  منشور  نگارش  و 
است، این روز را به نام روز کوروش گرامی  می دارند«. و در 
جایی دیگر می گوید: »مساله هفت آبان گاه به عنوان یک 
مساله امنیتی ما را درگیر کرده است و این در حالی است 
که این موضوع ریشه فرهنگی دارد و باید به دنبال راهکار 

فرهنگی برای آن باشیم«.
امام جمعه شیراز در جلسه فرهنگی این گونه ادامه می دهد: 
»این که هر یک از گرایش های فرهنگی نسبت به عقیده و 
را  انحصارگرایانه  رویکردی  می شود،   متعصب  خود  نگاه 
نشان می دهد که تقابل شدیدی بین گرایش های فرهنگی 
را به وجود می آورد. تا زمانی که یک مدل مناسب در این 
حوزه نداشته باشیم، با تقابل گرایش های متفاوت مواجه 
به مساله گردشگری استان فارس  با توجه  و  می شویم.«  
استان  گردشگری  »وضعیت  که:  دهد  می  ادامه  گونه  این 
فارس متاثر از چنین تقابل آرایی را نامناسب توصیف کرد 
و با اشاره به جلسات خود با معاون اجتماعی وزیر کشور و 
به  طرح دیدگاه های امنیتی در کنار دیدگاه های فرهنگی 
این پیشنهاد رسیدیم که مدلی با عنوان مدل کثرت گرایی 
غیرفروکاهشی را ارائه کنیم که بیانگر نگاه دین اسلام است 

و مدلی کثرت گرایانه یا انحصارگرایانه نیست.
 و سخنان دیگری که برای آدم های ساده این پرسش را 
پیش می آورد که: » آیا حکومت اسلامی اندکی از جهالت 

بیرون آمده و دارد رو به سوی عقل می رود؟!
ظرف  رود،  می  انتظار  حکومت  این  از  که  همانگونه  ولی 
کاملا روشن  که  فقیه،  ولی  نماینده  و چهار ساعت  بیست 
است »توسری« جانانه ای بابت سخن گفتن از کوروش، و 
بدتر از آن نام بردن از روز کوروش، خورده است، به راحتی 
منکر همه ی حرف هایش می شود و پیامی از سوی روابط 
عمومی دفترش می فرستد با این مضمون که:  »همانگونه 
که در متن سخنان امام جمعه محترم شیراز نیز واضح و 
به کورش و  مبرهن است، در این سخنان هیچ اشاره ای 
بزرگداشت  روز  عنوان  به  مجعول  مناسبت  این  تایید  یا 
کوروش موجود نمی باشد و اتفاقا تاکید شده است که این 

مناسبت جعلی، یک »مساله و معضل برای استان فارس 
است که البته ریشه فرهنگی دارد و برای حل آن باید به 

دنبال راهکاری فرهنگی باشیم«
شود  می  انداخته  ها  رسانه  گردن  به  تقصیر  هم   آخر  در 
در  مطبوعات  و  رسانه ها  از  اندکی  تعداد   « که:  گونه  این 
جمعه  امام  سخنان  تحریف  ضمن  خبر،  این  انعکاس 
شیراز و افزودن عباراتی چون: تایید روز کوروش و ورود 
باِبل و نگارش منشور حقوق بشر و ...  به  او  پیروزمندانه 
الله  آیت  حضرت  ضمنی  تایید  تا  کرده اند  تلاش  نوعی  به 
خود  مخاطبان  به  مجعول  مناسبت  این  برای  را  دژکام 
القاء کنند« و با اولتیماتوم از آن ها خواسته اند تا: »نسبت 
به  نسبت  ای،  رسانه  تقوای  و  ای  حرفه  اخلاق  رعایت  به 
انعکاس صحیح و دقیق سخنان ایشان اقدام کنند.« یعنی 
نه تنها روز کوروش »مجعول« است بلکه »ورود کوروش به 
حقوق  منشور  »نگارش  و  او،  پیروزمندانه«  »فتح  و  بابل« 
خبرنگاران  و  انقلاب  ضد  مردمان  ی  ساخته  هم  او  بشر« 

بدبختی ست که گرفتار این حکومت شده اند.
بلافاصله  چون  شود،  نمی  ختم  جا  همین  به  ماجرا  البته 
از  بهره گیری  بر  تاکید  »با  فارس  استاندار  روز  همان  در  و 
موقعیت های فرهنگی برای توسعه اقتصادی، گفت نظام 
تعریف  موضوع  با  مخالفتی  هیچ گونه  اسلامی  جمهوری 
جایگاه کورش ندارد اما با قرار دادن هویت ملی در مقابل 
هویت اسلامی مخالف است«. و البته درک این کلمات به 

عهده آن هایی ست که زبان این جماعت را می فهمند.
و همین دیروز هم نماینده شیراز از طرح پیشنهاد خود را 
مبنی بر رسمی کردن روز کوروش بزرگ منصرف شد و آن 

را اعلام کرد.
حکومت  ی  ترسیده  وابستگان  و  بزرگان  ترتیب  این  به 
شرم  بدون  و  راحتی  به  همیشه  چون  همچنان  اسلامی، 
انکار می کنند و هم به بندگی حقبرانه ی خود ادامه  هم 

می دهند.
و نام کوروش، و ارزش های مندرج در منشور او همچنان 
باقی  ایراندوست  و  فرهنگ  با  های  انسان  های  ذهن  در 
چه  بخواهد  دیکتاتوری  و  دیکتاتور  چه  ماند.  خواهد 

نخواهد.



IRANSHAHR MAGAZINE

ویژه نامه  ایرانشهر، روز کوروش بزرگ

1919

C  Copyright 2021 Ketab Corporation

IRANSHAHR Special Edition, Cyrus the Great Day

روی جلد

کوروِش ما و کوروِش گزنفون

از  ایران  روشنفکری  جنبش 
اندیشه های  خود  کار  آغاز  همان 
روشنگری را از اروپا گرفت و اگرچه 
ایرانی  روشنگران  نخست  نسل 
همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده 
و دیگران  کرمانی  آقاخان  میرزا  و 
دستآوردهای  از  آموختن  از  پس 
اندیشمندان اروپایی و بهره گیری 
از آموزه های ارزشمند اندیشورزان 
تلاشی  با  اروپا،  روشنگری  دوران 

کیستی  بازآفرینی  به  دست  سترگ 
از  پیش  تاریخ  برپایه  ایرانی  کهن 

اسلام زدند، هرچه که ما پیشتر آمدیم، این خودکاوی و خودپژوهی 
از  ایرانی در خویشتِن خویش  اندیشورز  و  باخت  بیشتر رنگ  ملی 
دریچه نگاه اروپائیان نگریست. چنین بود که حتا ایرانی بودن ما 
نیز در میان بخش بزرگی از اینان خوانشی یونانی-اروپائی یافت و 
این دسته از اندیشورزان با پذیرفتن آن پنداره شکوهمند از یونان 
باستان که برساخته اندیشمندان اروپائی در آستانه رنسانس بود، 
خود را همان بربرهایی دیدند که یونانیان در ستیز با آنان به آزادی، 
اندیشمندی، فلسفه و فرزانگی دست یافته بودند؛ ویژگیهایی که باید 

اروپای نوین برپایه آنها ساخته می شد.
که  آنچه  نبود.  تاریخی  نگاهی  باستان  یونان  و  روم  به  نگاه  این 
دموکراسی یونانی نامیده شد، تنها یک خوانش زمانپریشانه 1همراه 
با شکوه بخشی2 به بخشی از جهان اروپایی-مسیحی بود. جنبش 
اینچنینی  استوره هایی  آفریدن  نیازمند  ولی  اروپا  در  روشنگری 
و  باشد  برای فرهنگ دینی-مسیحی داشته  تا جایگزینی  می بود، 
جنبش  که  همانگونه  بازآفریند.  اینگونه  را  اروپایی  نوین  کیستی 
و  فردوسیها  بروزگار  و  پیشتر  سال  چندسد  نیز  ایرانی  روشنگری 
خیامها و بیرونیها و ... دست به چنین کاری یازیده و با پریدن از 
روز سده های گسترش اسلام، به روزگار »پرشکوه« پیشااسلامی روی 
کرده بود. روشنگران ایرانی نیز – چه در سده های چهارم تا پنجم، و 
چه در دهه های پیش از جنبش مشروطه - دست به شکوه بخشی این 
گذشته بسیار دور زدند، تا کیستی ایرانی را در برابر کیستی اسلامی 
برفرازند. اینکه بخش بسیار بزرگی از اندیشورزان ایرانی امروزه به این 
رفتار یکسان رویکردی دوگانه دارند و در برابر اروپائیان سپر اندیشه 
وامی نهند و ژوبین فرهنگ فرومی فکنند، مایه افسوس بسیار است.

در این نوشته می خواهم به روزگاری بازگردم، که در آن نگاه خیره از 
ستایش اندیشمندان نه از خاور به باختر، که از یونان به ایران دوخته 

anachronistic-1
Glorification-۲

شده بود؛ به روزگار گزنفون3 و کوروشنامه 4 او.
جهان  به  چشم  آتن  در  پ.م.   425 و   430 سالهای  میان  گزنفون 
با  نوجوانی  در  او  واگذاشت.  را  گیتی  پ.م.  سال 354  در  و  گشود 
سقراط، فیلسوف اخلاق گرا و از بنیانگذاران فلسفه باختر آشنا شد و 
تا پایان زندگانی از هواداران او ماند و نوشته های بسیاری نیز درباره 
اندیشه های او بر کاغذ آورد. گزنفون و سقراط هر دو در همان دورانی 
می زیستند که به آن »دموکراسی آتنی« 5می گویند. گزنفون در سال 
و  پیوست  کوچک  آسیای  در  جوان6  کوروش  ارتش  به  پ.م.   401
سقراط دو سال دیرتر، بسال 399 پ.م. به گناه بی خدا7 بودن در 
دموکراسی آتن کشته شد. زمانه گزنفون همچنین برابر بود با جنگ 
داریوش  آن  میانی  بازه  در  که  پ.م.(،  تا 404  )از 431  پلوپونزی8 
دوم هخامنشی با پشتیبانی از اسپارت به دامنه درگیریها دامن زد، 
سیاستی که سرانجام به شکست همه سویه آتن و افتادن آن بدست 

ارتش اسپارت انجامید.
از گزنفون نوشته های پرشماری برجای مانده اند. در یکی از آنها به 
گزارش دیده های خود در میان سربازان مزدور یونانی می پردازد، 
با  روزگار  همان  در  گزنفون  می جنگیدند.  جوان  کوروش  برای  که 
باغ ایرانی یا »پردیس« آشنا شد و نام آن را با خود به زبان یونانی 
)παράδεισος / parádeisos( به ارمغان آورد9، که تا به امروز نیز 
در ریخت Paradise در انگلیسی و Paradies در آلمانی بجای مانده 
ایرانیان شاید  ما  برای  و  گزنفون،  پرارج  نوشته های  از  است. یکی 
پرارجترین آنها، کوروپدیا10 یا همان کوروشنامه است. کوروشنامه 
اگرچه به زایش و بالش و پرورش کوروش بزرگ پرداخته است، ولی 
چیزی جز نگارگری پندارین یک فرمانروای آرمانی نیست، یعنی 
دست  12بدان  »شهریار«  خود  کتاب  در  ماکیاولی11  که  کاری  همان 

یازیده است.
همانگونه که رفت، گزنفون از سرآمدان روزگار خود و آگاه بر فلسفه 
و تاریخ یونان، و همچنین شیوه های سیاستورزی در آن کشور بود. 
او آیسخولوس 13چندین دهه بود که نمایشنامه  به هنگام زیستن 
تاریخنگار  هرودوت،  بود.  برده  صحنه  بر  و  نوشته  را  »ایرانیان« 
برجسته یونانی به هنگام زادن او تازه درگذشته بود و آتنی که او در 

Xenophon-۳
Cyropaedia-4

Athenian democracy-5
6-پسر داریوش دوم و برادر کوچکتر اردشیر دوم هخامنشی، که برای رسیدن به تاج وتخت به 

همراهی َده هزار یونانی بر برادر خود شورید، ولی در سال ۴01 پ.م. در نبرد کوناکسا )کرانه فرات در 
نزدیکی بابل( شکست خورد.

 Asebeia-۷
Peloponnesian War-۸

9-بنگرید به Anabasis یا »پیشروی«، نوشته گزنفون
10- کورو-پدیا برگرفته از نام کوروش و pedia به یونانی παῖς : کودک.

11-خود ماکیاولی نیز در کتابش بارها و بارها از کوروش بزرگ نام برده و می نویسد: »اسکیپیو 
]امیلیانوس[ دنباله روی کوروش بود و هرکسی که کوروپدیای گزنفون را خوانده باشد، می داند 
به شهریار،  بنگرید   / دنباله روی است«  این  وامدار  اندازه  تا چه  را  بزرگی خود  و  او شکوه  که 

بخش 14
The Prince-۱۲
Aeschylus-۱۳

مزدک بامدادان
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آن می زیست، خود را دموکراسی14 می نامید. همچنین این شاگرد 
پرتلاش سقراط، یعنی کسی که فلسفه یونانی به پیش، و پس از او 
بخش می شود، مرده ریگ لشگری از فیلسوفان پرآوازه یونانی، از 
تالس تا پروتاگوراس را در دسترس خود می داشت. گزنفون اگرچه 
تاریخ جنگهای ایران و یونان را بهتر از هرکسی می شناخت، هنگامی 
یک  برای  خود  آرزوهای  و  دورنماها  اندیشیده ها،  به  شد  برآن  که 
و  پربار  گنجینه  آن  ببخشد،  این جهانی  پیکری  آرمانی  فرمانروای 
پرارزش یونانی را واگذاشت و به سراغ بنیانگذار کشوری رفت، که 
سیاستش راه به شکست و ویرانی آتن ُبرده بود، به سراغ کوروش 

بزرگ!
روشنگران ایرانی باید خویشتن را بازپرسند، چرا گزنفون که خود 
در »دموکراسی« آتیکا می زیست، در پیش روی چنین پس زمینه ای 
چهره  آراستن  برای  یونانی،  اندیشمندان  و  سیاستگران  از  پربار 
فرمانروای آرمانی خود کوروش بزرگ را الگو گرفت؟ و پس از پاسخ به 
این پرسش، و با دانستن این که ما یونانی نیستیم، نبوده ایم و هرگز 
هم نخواهیم شد، نگاه خویش را از اروپا برگیرند و بر خود بیافکنند و 

پای در راه تاریک و سنگلاخ و ناهموار خودکاوی ملی بگذارند،
راهی که کوروش، نقطه آغازین و پرفروزترین چراغ روشنی بخش آن 

است.

1۴-در جای دیگری آورده ام که Demos در جامعه آتیکا )آتن و پیرامونش( کمابیش »یک درسد« 

از مردم را دربر می گرفت )5 هزار از ۴70 هزار تن(

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

سرهنگ هاتفی را از همان 
نخستی که شرکت  روزهای 
سال   ( افتاد  راه  به  کتاب 
یک  شناسم.  می   )1۹۸1
های  ویژگی  با  نظامی 
دقیق  واقعی،  نظامی  یک 
و  ایران  عاشق  منظم  و 
به  و  ایران  به  خدمت 
بسیاری  او  سلیقه.  خوش  و  خط  خوش  غایت 
از نمادهای ملی ایران را در نهایت سلیقه و به 
زیبایی و با کمترین سرمایه و  امکانات آفریده 
است. او اکنون در جنوب کالیفرنیا زندگی می 
توانای  دست  به  را  خود  های  آفریده  و  کند 
فرزند برومندش سپرده است تا آنها را به دست 
ایرانیان عاشق ایران به رساند. عمرش دراز باد 

“ بیژن خلیلی “ 
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متقاطع

داریوش بی نیاز

 کوروش انسانی عملگرا، 
که نیاز زمانه خود را می شناخت

به مناسبت روز کوروش بزرگ
اکتبر 2020

کوروش  جایگاه  شناخت 
از  پیش   530  -590( بزرگ 
میلادی( را در مرتبۀ نخست 
باید بر بستر تاریخ جهانی آن 
با  همزمان  فهمید.  روزگار 
دو  در  بزرگ  کوروش  برآمد 
گوشۀ دیگر جهان، بس دور 
یعنی  رویکرد  همین  هم،  از 
و  برپایی یک حکومت دادگر 
شد.  زاده  نیز  خشونت پرهیز 

از  پیش   479-551( کنفوسیوس  مانند  چهره ای  در  چین  در 
میلادی( و در یونان در چهره ای مانند سولون )638-558 پیش 

از میلاد(.
بودند،  خود  زمان  فرزندان  سولون  و  کنفوسیوس  کوروش، 
دولت- و  قبایل  میان  بی پایان  جنگ های  از  خسته  فرزنداِن 
فرزندان  بودند:  گرفته  را  مردمان  زندگی  رمِق  که  شهرهایی 
خون افشان  جنگ های  از  خسته  مردم  افسردگی  عصر  متعهِد 

و نفسگیر.
یک  او  نبود،  فیلسوف  سولون  یا  کنفوسیوس  مانند  کوروش 
»حس«  را  خود  زمان  نیازهای  که  سربازی  ولی  بود،  سرباز 
که  حالی  در  کرد.  عمل  نیز  حس  همین  بر  مبتنی  و  بود  کرده 
یک  نظری  مبانی  تا  می کردند  تلاش  سولون  و  کنفوسیوس 
حکومت دادگر و خشونت پرهیز را تدوین کنند، کوروش بزرگ 
در حال عملی کردن همان اصولی بود که کنفوسیوس و سولون 

برای نسل های بعدی خود می نگاشتند.
خود  سیاسی  فلسفۀ  دربارۀ  که  نبود  فیلسوف  بزرگ  کوروش 
بنویسد، او انسانی عملگرا بود که نیاز زمان خود را حس کرده 

بود.
بودند  دیگرانی  ولی  ننوشت  خودش  دربارۀ  چیزی  کوروش 
بازتاب  ما  نوشتند،  سیاسی اش  کردار  و  رفتار  دربارۀ  که 
نوشتاری رفتار کوروش را، هم در انجیل عهد عتیق، و هم در 
او مشاهده  به  »کوروش نامه« گزنفون و هم در منشور منسوب 

می کنیم.

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

و  مورخ  دریایی  تورج  دکتر  از 
کوروش  درباره  کتابی  پژوهشگر 
بزرگ به زبان انگلیسی در خارج 
میالدی   ۲۰15 سال  به  ایران  از 
منتشر شد و ترجمه فارسی  آن 
در داخل ایران توسط نشر فرزان 

انتشار یافت.
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کوروش پدر معنوی ایرانیان و فریدون شاهنامه

بودن  فریدون  ها  خیلی  برای  هنوز 
دلیلش  است.  تصور  قابل  غیر  کوروش 
وجود کوروشای توتم سکایان به معنی 
که  است  کوهی  بزان  شکارگر  لغوی 
عنوان  به  اساطیر  در  آن  نشان  و  نام 
بازمانده  گرجی  بالدار  شیر-پلنگ 
سکائیان  شیمریای  شیِر  )همان  است 
پادشاهی و یونانیان( که باعث آشفتگی 

خود  کوروشای  است:  شده  باب  این  در 
)سمبل  شیر  از  ترکیبی  سیاه  دریای  شمال  پادشاهی  سکائیان 
)سمبل  مار  و  تورانیان/سکاها(  )سمبل  بزکوهی  سغدی(،  آریائیان 
سئوروماتها/قوم سلم( به شمار می آمده است که سبب شده است 

فریدون )کوروش( پدر ایرج و تور و سلم اساطیری به حساب آید.
قبایل سکایی  کردن  به مطیع  را  کوروش آخرین سالهای عمر خود 
آسیایی اختصاص داده بود که در این راه زخمی شد و جانش را از 
دست داد.  در عنوان ترائیتنه )دارندۀ سه تن( در وداها هم که وی 
کشندۀ اژدها )آژدهاک(  یا  کشندۀ اژدهای سه سر  سکایی )شیمریا، 
نام  اشتراک  سبب  به  تنه  سه  توتم  این  رفته،  شمار  به  کوروشا( 

کوروش/کوروشا با خود ثراتئونه )کوروش( یکی شده است.
کشته  )سکاها(  تور  و  )ماساگتها(  سلم  دست  به  که  فریدون  ایرج 
سغدی  آریائیان  است.  )کوروش(  فریدون  خود  واقع  در  شود  می 
)دربیکان/دریها و غیره، قوم ایرج اساطیری( به تبعیت کوروش در 

آمده بودند.
نیای  ایرج  مقام  در  سغدی،  آریائیان  )سمبل  شیر  توتم  وجود 
اساطیری ایرانیان( نقش شیر را در پرچم ملی ایرانیان گریز ناپذیر 

می کند:
و  بلوچها  نیاکان  سغدی،  سکائیان  )سمبل  بالدار  شیر-ببر  نقش 
توتمی  سمبل  همراه  به  بلخ،  معروف  آیینی  تبر  در  سیستانیها( 
خیونها  سمبل  گراز  و  ها(  چی  )یوئه  تخاران  سر-انسان  دو  کرکس 

)هونهای سفید(.
نام  تحت  اند،  شمرده  ایرانیان  معنوی  پدر  یونانیان  که  را  کوروش 
شاهنامه ای وی فریدون، پدر معنوی آریائیان در روایات ملی نیز، 
معرفی شده است. این از خود بیگانگی فرهنگی ما است  که موضوع 
صورت  به  اوستا  و  ایران  ملی  روایات  فریدون  با  کوروش  نام  تطابق 

قطعی در افکار عمومی ایرانیان جا نیفتاده است.
جای  به  را  کوروش  که  هرتسفلد  بزرگ  شناس  باستان  بزرگ  سهو 
کیاخسار، هوخشتره( مقایسه  واقع همان  )در  با کیخسرو  فریدون، 
درستی  به  وی  است:  بوده  مؤثر  روی  بیراهه  این  در  است  کرده 
نوذریان را با خاندان ویشتاسپ هخامنشی مطابقت داده است ولی 
پی به این همانی کیانیان با پادشاهان ماد نبرده است. در صورتی در 
روایات ملی نوذریان از احفاد فریدون )کوروش( شده ند. لذا کیانیان 

اصلی مادها و کیانیان نوذری همان هخامنشیان بوده اند.
به  فری-ایت-ون  صورت  به  اوستایی  لغت  به  فریدون/فریتون  نام 
یعنی عنوان  نام هخامنشی  به دوست منش ترجمه  معنی منسوب 

خاندان کوروش مخاصم آستیاگ )آژدهاک خبر موسی خورنی مورخ 
ثراتئونه  یعنی  کوروش  اوستایی  نام  و  است  ساسانیان(  عهد  ارمنی 
سیلاب  )مرد  کوروش  نام  خود  ترجمه  رودخانه(  به  منسوب  )مرد 
ارتباطی  بر خلاف تشابه ظاهری آن  و  منش خواب آستیاگ( است 
دوست  به  منسوب  یعنی  هخامنشی  )فریدون=  فریتون  با  لغوی 

منش( ندارد:
 فریدون بیدار دل زنده شد

زمان و زمین پیش او بنده شد
 بداد و ببخشش گرفت این جهان

سرش برتر آمد ز شاهنشهان
 فروزان شد آثار تاریخ اوی

که جاوید بادا بن و بیخ اوی
مطابقت شهر انشان زادگاه کوروش )فریدون( با مرودشت )مرهشی 

باستانی، دژ خوشی(
نظر به واژۀ سنسکریتی انشه )جشن و میهمانی( شهر انشان زادگاه 
خوشی(  دژ  باستانی،  )ورهشی/مرهشی  مرودشت  همان  کوروش 

بوده است:
अंश m. ansha party.
आवार m. AvAra (vara) shelter, हास m. hAsa mirth, 
laugh
بر این پایه خود نام َمرودشت در اساس ُمروا )فال نیک، خبر خوش( 
به  نیز  بیستون  کتیبه ی  در  چایا  اووادی  نام  است.  بوده  )ِدژ(  -دش 
صورت َهَوئیتی- چایا )پناهگاه شادی و خوشی( متعلق به مرودشت 

به نظر می رسد:
शेव  n.  seva )hava( happiness, hava-iti: happiness-
method, छाय n. chAya shelter.
جالب است که نام شهر شوش پایتخت ایلام نیز در فرهنگنامه ها به 
معنی محل خوشی آمده است لذا بی جهت نیست که دو سرزمین 
)یعنی  َورنه  مشترک  نام  تحت  اوستا  در  ایلام  و  پارس  همسایه ی 

سرزمین خوشی( به عنوان زادگاه ثراتئونه )فریدون( یاد شده اند.
با  اند  شده  معرفی  انشان  شهر  عنوان  به  که  ملیان  تل  و  ایذه  شهر 
انشان(  کلید  به  متصف  )هونر،  هوهنور  و  اجاپیر  باستانی  شهرهای 

مطابقت می نمایند.
به صورت  )انشان(  نام مرودشت  آن  که در  پارس  بطلمیوسی  نقشه 

مارهاسیوم )مرهشی باستانی( قید شده است:

جواد مفرد کهالن
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 دکتر نیره انصاری
حقوق  متخصص  دان،  حقوق 
حقوقی  مشاور  و  الملل،  بین 

»بنیاد میراث پاسارگاد«

نکاتی حقوقی در کتیبه کوروش بزرگ

این  نشانگر  تاریخی  های  واقعیت 
از  پیش  سال  سی  که  هستند  امر 
بشر  حقوق  آتنی،  دموکراسی  تولد 
منشور  در  و  اروپا  قاره  از  خارج  در 

کوروش معنا و مفهوم یافته است.
کتیبه کوروش رویکردی عمل گرایانه 
دارد و برخی از پیشنهادات آن عینی 
می  سوم  بخش  در  هرچند  است. 
را  نظری  اصول  از  هایی  رگه  توان 

اند همچون:  امروزی  پایه حقوق  بشر  یافت که پیشقراول اصول 
و  غیرنظامیان  از  حفاظت  دین،  و  وجدان  اندیشه،  های  آزادی 

حفاظت از دارایی ها.
از آزادی  او  افراد تحت حاکمیت  و  وی ضمانت می دهد که ملل 
ماده  در  که  مواردی  باشند.  برخوردار  انتخاب  آزادی  و  معنوی 

هجده اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده است.
کوروش اعلام می کند که:

ارتش انبوه من در صلح و آرامش در باِبل رفت و آمد کرد
و او هیچ گونه رنج و آزاری در سراسر سومر و آکد روا نشمرد

بدین سان، کوروش برخلاِف جهت فرهنِگ حاکم زمانۀ خویش 
به  احترام  که  بودند  باور  این  بر  که  زمانی  یعنی  کرد؛  حرکت 
باید  تنبیهات  ترین  خشن  نمایش  و  اعمال  طریق  از  پادشاهان 
تحقق یابد. نوع برخورد در اعلامیه کوروش منعکس کننده قوانیِن 
انسانی قرون بیست و بیست و یک و به ویژه در کنوانسیون های 
لاهه و ژنو است که رفتار نیروهای جنگی را در مناطق شهری به 

نظم می آورد.
ماده 18( از این اعلامیه

»هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود؛ 
این حق در برگیرنده ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور 
خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به 
تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالِب آموزِش 

دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری ِ مراسم دینی نشاندهد.«
قرون  انسانی  قوانیِن  کننده  منعکس  کتیبه  این  از  دیگر  بخشی 
بیست و بیست و یکم و به ویژه در کنوانسیون های لاهه و ژنو است 

که رفتار نیروهای جنگی را در مناطق شهری به نظم می آورد.
حقوق  خصوص  در  ای  خردمندانه  نکات  منشور  این  در 
و  کردار  به  امر  این  در  دارد.  وجود  شهروندی(  اشخاص)حقوق 
رفتار غیرانسانی به عنوان باری منفی و سنگین اشاره می شود و 
این در زمانی است که بردگی و استثمار و بهره کشی از انسان ها 
رفتار و کردار رایِج زمانه بود. در واقع دموکراسی آتنی نه بردگی 
را ملغی کرد و نه به بردگان در این »دموکراسی« حقی داده شد! 
از استانداردهای جهانی و اخلاقی،  اگرچه درآن هزاره  های دور 
تعهد هایش در فردای  از  او  از تمرد و سرپیچی  مانع  امری  هیچ 

اما  شد.  نمی   بود  زمانه  قدرت  ترین  بزرگ   که  قدرتش  استقرار 
کوروش از با خاک یک سان کردن بی  رحمانه شهرهاِی فتح شده، 
اخته  معنوی،  میراث  و  خصوصی  دارایی)مالکیت(  کامل  سلب 
وپاکسازی  آنان  به  تجاوز  و  کودکان  و  زنان  فروش  مردان،  کردن 

قومی مردم پرهیزکرد.
ماده17( اعلامیه جهانی حقوق بشر

که  خصوصی«  مالکیت  »حق  شناختِن  رسمیت  به  یعنی  امر  این 
دراعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر گشته است

بدین سان:
مالکیت  حق  دیگران،  مشارکت  با  یا  و  تنهایی  به  کس،  هر  الف: 

دارد؛
ب: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

افزون بر این موارد و به رغم سیاسِت اسکندر مقدونی در یونانی  
راه  از  شده  کشیده  سلطه  زیر  به  های  ملت   سیستماتیک  سازِی 
های تحمیل زبان و فرهنگ یونانی و نامگزاری دوباره شهرها بنام 

خودش، کوروش در حوزه معنوی و فرهنگِی مردم دخالت نکرد.
اصل شخصی بودن مجازات ها

» هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش 
مرتکب شده مجازات نمود.«

در حقیقت این پاراگراف همان مبحث علمِی »اصل شخصی بودِن 
مجازات ها« است که سده ها پس از کوروش بزرگ مورد بررسی و 
تحقیق مکتب های اجتماعی قرار گرفته و در نهایت به عنوان یک 
»قانون« در قوانین کیفری وضع و واجد اعتبار حقوقی در »اروپا« 

گردیده است!در بخشی دیگر از لوح موصوف مقرر گردیده است:
خواهم  ظالم  از  را  وی  حق  من  شد؛  واقع  مظلوم  شخصی  اگر   «
ستاند و به وی مسترد خواهم نمود و ستمگر را مجازات خواهم 
را  دیگری  منقوِل؛  یا  و  غیرمنقول  مال  گذاشت  نخواهم  نمود. 
رضایت  جلب  و  آن  بهای  پرداخت  بدون  دیگر  طرق  به  یا  زور  به 

صاحب مال تصرف نماید...«
و این در حالی است که:

حکومت اسلامی در ایران بر خلاف ِ» قوانین و مقرراتی« که خود 
از  و  نموده  قضایی  تعقیب  به  تهدید  را  مظلوم  است،  آن  واضع 

حیثیِت نداشته ِی ظالم و بعضًا ]فاعل[ دفاع می نماید!
به رغم آنکه مبحث »غصب و استیلا بر حق غیر به نحو ُعدوان« در 
قوانین مدنی و در قوانین کیفری با عنوان »تصرف ُعدوانی«دموجود 
است، اما از آنجا که همواره انتفاع خود را مطمح نظر دارد؛ اقدام 
به غصب اموال غیرمنقول و تصاحب آن اموال بدون کسب رضایت 
صاحب مال می نماید! ) بنگریم به غصب زمین و خارج نمودن آن 
از َیِد مالکش » که پیرزنی بیش نبود...به منظور ساختن آرامگاِه 

]آقا[ ِی خمینی و…!(
رسمیت بخشیدن به حقوق شهروندی

و یا در خصوص احترام به وجود انسان و کرامت انسانی اعلام می 
دارد:»

نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند 
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و  حکومت  ی  حوزه  در  که  اند  مکلف  من  زیردستان  حکام  و 
ماموریت خود مانع از فروش و خرید زنان و مردان به عنوان غلام 

و کنیز بشوند و رسم بردگی باید از کل جهان بر ُافتد...«
یا عقد منقطع  و مروج زوجه غیر رسمی/ صیغه  ُمَبلغ  آنکه  حال 

هاشمی رفسنجانی بود!
تهران  دانشگاه  در  جمعه  نماز  خطبه  در  رفسنجانی  هاشمی 
)19،7،1364(، ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان 
را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل 
مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته 
اگر  و  واقع می شود  و مجادله  و گفت حتمًا در جامعه مورد بحث 

موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.«
ازدواج  به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث  وی 
موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح 
خاطره  نویسد:»  می  خاطراتش  در  و  گردید  موقت  ازدواج  درباره 
اسلام  ازدواج در  به مسائِل  اول اختصاص  روز10،8،1364«: خطبه 
داشته و بیشتر بحث های دو خطبه پیش را که مورد اعتراص وسیعی 
در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت ها 
پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج 

منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه 3،10،1364 اعلام کرد 
که:» اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود« 
موقت  ازدواج  از  دفاع  در  متعددی  موارد  در  رفسنجانی  هاشمی 

تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید.
در  اخلاقی  مفاسد  از  راهکار جلوگیری  تهران  نماز جمعه  در  وی 
جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:» حکومتی که از جوان ها 

عفت می خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.«
او با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده 
است قابل اصلاح است گفت:» اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی 
گرفتند و می گذاشتند مردِم نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ کس 
ی  جامعه  فرهنگ  گفت:»  ادامه  در  وی  شد.«  نمی  زنا  به  آلوده 
گذشته با تقلید از غربی ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج 

موقت را حرام کرده بود.«
ایشان در خاطرات سال ) 1369 ( خود در این باره آورده است:»... 
اما  جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، 
ازدواج موقت تصویر زشت ونامطلوبی دارد. من بارها گفته ام که 
دو  یکساله،  زندگی  و  کنند  استفاده  می توانند  شوهر  بی  زن های 
ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج 
نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان 
این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط 
ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و 

روشن باشد.«

خانواده  حمایت  ]تازه[  قانون   )21( ماده  موجب  به  آنکه  حال 
)عقد  رابطه  نوع  این   )22،1،92 تاریخ  از  که  مصوب)1،1،1391 

متعه( لازم الاجراء گردید.
رسمیت بخشیدن به الغای بردگی

الغای  خصوص  در  لوح  این  از  دیگر  درپاراگرافی  بزرگ  کوروش 
را  برده داری  امروز  از  من  گوید:»  می  صراحت  به  برده داری 

برانداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم«
و این در حالی است که قاچاق انسان اعم از مردان، زنان و کودکان 
توسط جمهوری اسلامی به نحوی سازمان یافته و مهندسی شده، 
به منظور تن  و کودکان  زنان  این  و  یابد  انجام می  به طور روزانه 
خلیج  حوزه  کشورهای  به  آن ها  بدن  اعضای  فروش  یا  و  فروشی 
از آن چون  و مناطقی  به شیخ نشین های دوبای  ویژه  به  فارس 
کشورهای  به  همچنین  و  ابوظبی«  ابودبی/  و  العین  »فجیره، 
نزدیک  آسیای  و  تایلند  فیلیپین،  »مالایزیا،  مانند  دور  آسیایی 
به  و  لهستان  ایضًا  شرقی  اروپای  کشورهای  به  نیز  و  پاکیستان 

تازگی به کشور عراق فرستاده می شوند.
از این بیش به منظور قاچاق و انتقال مواد مخدر رژیم اسلامی در 
ایران از این دسته از زنان، مردان و کودکان برای انتقال محموله 
های مواد افیونی به کشورهای اروپایی از جمله »هلند و بریتانیا« 

استفاده می نماید.
میراث فرهنگی

میراث  به  مربوط  هایی  بخش   دربرگیرنده  کوروش همچنین  لوح 
فرهنگی / معنوی است. کوروش اعلام می دارد که اشیاِی مقدس 
را به پرستشگاه هایشان باز گردانده است و به تاراج آن ها پایان 
داده است. از این نقطه به بعد، او به احیای ُبعد معنوی معابد می 
پردازد. او فرمان می  دهد که پرستشگاه  هایی که ویران شده  اند 
بازسازی شوند. حمایت کوروش از میراث فرهنگی مردم، اساسا 
حمایت زندگی انسانی که آن نیز بدعتی در زمانه اوست تا میراث 
فرهنگِی ملموِس آن ها را در بر بگیرد. کوروش جنبه غیرملموس 

میراث فرهنگی / معنوی آنها را گرامی می  دارد.
در  سترگ  منشورکوروش  گفته،  پیش  آنچه  بنابر  و  اعتبار  بدین 
باستان  جهان  در  طلبانه  برابری   مبارزات  نتایج  از  یکی  حقیقت 
بود و به دیگر سخن می  توان گفت که این کتیبه شکلی پیشتاز از 
اعلامیه جهانی حقوق بشر است که توسط یک فرمانروا به مردم 

زیرسلطه خود اعطا شده است.
کووید19/کرونا  چون  بحرانی  وجود  رغم  به  حاضر  حال  در  و 
به  حقوقی  فرازهای  این  از  تا  است  شایسته  ایران  در  پاندومی 
تدوین  زمان  در  مدرن  البته  و  تاریخی  حقوقی/  سندی  عنوان 
قانون اساسی نوین ایراِن پس از جمهوری اسلامی مورد مداقه و 

استعمال قانون گذاران قرار گیرد .
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استوانه کورش بزرگ واسناد "دیگر" 
(XANTHUS)در بابل، مصر و ستون سنگی یادبود

برگفته از سازمان بنیاد میراث پاسارگاد

مهمترین  از  یکی  فرخ  کاوه  دکتر 
تاریخدان ها و باستانشنان برجسته 
تاریخ  با  ارتباط  در  جهان،  معاصر 

ایران  و یونان باستان هستند.  
مطالعات  بخش  مدرس  ایشان 
بریتیش  دانشگاه  از  استمراری 
جهانی  انجمن  عضو  کلمبیا، 
به  وابسته  اللملی  بین  مطالعات 
مشاورانجمن  استانفورد،  دانشگاه 
مدیر  و  ایرانی  ـ  یونانی  مطالعات 

بخش باستانشناسی بنیاد میراث پاسارگاد هستند
از پرفسور فرخ مقاالت زیاد، و دو کتاب ارزشمند منتشر شده 
در  هایی  »سایه  و   ساسانیان  نظام  »سواره  های  نام  به  است 

کویر: ایران باستان در جنگ«.
پرفسور فرخ همچنین پژوهش های زیادی در ارتباط با کوروش 
شخصیت  این  واقعی  چهره  شدن  روشن  به  که  دارند  بزرگ 
از  زیر یکی  مقاله ی  زیادی کرده است.  تاریخی کمک  بزرگ 
تازه ترین کارهای ایشان است که به مناسبت روز کوروش در 

اختیار ما نیز قرار گرفته است.
سیاست های بشردوستانه کوروش بزرگ )پادشاهی 530-559 
زیر  سرزمینهای  شهروندان  با  رویارویی  در  میلاد(  از  پیش 
فرمان پادشاهی هخامنشی، در استوانه حقوق بشر وی آشکار 
میباشند. قندهاری منشور کوروش را نخستین بیانیه رسمی 
حقوق بشر در جهان دانسته است و ابطحی اشاره کرده است 
به رسمیت شناخته شدن  این استوانه: »... نشان دهنده  که 
هنجارهای حقوق بشر از سوی دولت ] هخامنشیان [ است... 
» . بوربور )Borbor( نیز استوانه ی کوروش را: »... نخستین 
بزرگ«  کوروش  بفرمان  ملل  حقوق  شده  پذیرفته  منشور 
ارزیابی کرده است. ولی از سویی شماری از پژوهندگان غربی 
از سال 1979 گزارش های تاریخی پسندیده پیشین را در باره 
به چالش  استوانه کوروش بزرگ و سیاست های هخامنشیان 
گزارشهای  که  است  کرده  پیشنهاد   )Root( روت  اند.  کشیده 
و  تبلیغاتی  کاربرد  تنها  کوروش  های  سیاست  از  ستایشگرانه 
  )Van der Spek( نمایشی داشته، و همچنین ون در اسپک 
ارزیابی میکند  ویرانگر  را در جایگاه یک کشورگشای  کوروش 
که »... سیاست جدیدی را در برابر ملل زیر دست پیش نگرفته 
است... »  . آملی کورت )Amelie Kuhrt(  نیز استوانه کوروش 

را در چهارچوب »... یک دستاویز پر سر و صدای تبلیغاتی... 
» ارزیابی میکند، و بریان )Briant( بیان میکند که شناساندن 
کوروش به عنوان یک »... »رهاننده«... تا جایی شک برانگیز 
است که گواهی دهنده این  باور است که خود ایرانی ها بدین 
تبلیغات دامن زده اند.« ادعای بریان در راستای پیوند دادن 
پژوهشگران  سوی  از  نیز  ایرانی«  »تبلیغات  به  کوروش  منشور 
 )Smith-Christopher( کریستوفر   – اسمیت  مانند  دیگری 
کورت  است.  گردیده  پشتیبانی  نیز   )Sherwin( شروین  و 
چون  ایرانشناسانی  نگاری  تاریخ  ای  گسترده  بگونه   )Kuhrt(
با  پیوند  در  را   )Diakonoff( دیاکونوف  و   )Cargill( کارگیل 
تاریخچه نیکوکاری کوروش بزیر پرسش میبرد )در ناهمخوانی  
آشکار با روایت های دست اول که از تاریخنگاران یونان باستان 
با این فراخواست که  مانند کتزیاس یا هرودوت بدست آمده( 
کیفر  به  کوروش  بدست  لیدیه  پادشاه   ،)Croesus( کرزوس 
مرگ رسید و در پی آن کوروش  »... به چپاول و کشتار گروهی 
نیز  بابل  در  او  شهرت  پرداخت...   )Opis( اوپیس  شهروندان 
دیدگاه  این  و   ، باشد...«  نبوده  پسندیده  یکسر  است  ممکن 
کورت از سوی بریان نیز پذیرفته شده است. در این نوشتار در 
بخش رویدادنامه نبونید )Nabonidus( به جریان نبرد اوپیس 

)Opis(  خواهیم پرداخت.
فرمانروایی  و  بزرگ  کوروش  درباره  ستیزجویانه  دیدگاههای 
خواهیم  بریان-کورت  الگوی  آنرا  پس  این  )از  هخامنشیان 
نامید( تنها از همراهی شماری اندکی از پژوهشگران برخوردار 
ندارند.  ای  ویژه  سررشته  ایرانشناسی  در  که  است  شده 
کارشناس  که   )Tom Mckaskie( مکاسکی  تام  نمونه  برای 
از  بازتابی  را  بریان-کورت  الگوی  است،  آفریقایی  پژوهشهای 
یک  ولی  است.  میشمارد   ایرانی  پژوهشهای  بر  چیره  نگرش 
ایرانی،  پژوهشهای  های  دانشنامه  درونمایه  از  ساده  بررسی 
دیدگاههای مکنزی را پشتیبانی نمیکند. نمونه هایی از نادیده 
گرفته شدن درونمایه پژوهشهای ایرانشناسی در الگوی بریان-
ایران در  کورت، در بر گیرنده نوشتار داریوش بوربور در سهم 
گفتگوی  و  قفقاز(   مجله  و  ایران  از  نسخه   2008( بشر  حقوق 
هیراد ابطحی در باره کوروش بزرگ و حقوق بشر )سال 2007 
میلادی دنور مجله حقوق بین الملل و سیاست( میباشد. بویژه 
نسخه بهار سال 2013 از فصل نامه ایران نامه، که انبوه فراگیری 
از مقاله های گوناگون در باره  کوروش بزرگ را در برمیگرفت. 
به نقش استوانه کوروش  نامه، فیروزه قندهاری  این فصل  در 
برگه 11-4(،  پایه گزاری حقوق بشر اشاره میکند )2013،  در 
میکند  بررسی  ایرانی  منابع  در  را  کوروش  باستانی-پاریزی 
)2013، برگه 178-195(، مهدی زنگنه پور کوروش را از چشم 
 ،)213-208 برگه   ،2013( میکند  ارزیابی  مقدس  کتاب  انداز 
هادی هدایتی )2013، برگه 196-207(  کند و کاو موشکافانه 
ای از سیاست های مذهبی کوروش بدست میدهد. ایران نامه 

از: پرفسور کاوه فرخ
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همچنین مقاله هایی در بررسی کوروش در منابع قرآنی نوشته 
الدین  بهاء  و    )220-214 برگه   ،2013( آموزگار  الله  حبیب 
این  با  میگیرد.  دربر    )225-222 برگه   ،2013( خرمشاهی 
بریان-کورت  الگوی  که  ایرانی  پژوهشگران  از  مکاسکی  همه، 
را به چالش میکشند به عنوان »... مبلغانی با انگیزه ویژه... » 

یاد میکند )مکاسکی، 2012، برگه 161(.
چنین بر می آید که پژوهشهای ناسازگار با الگوی بریان-کورت 
نادیده  الگو  این  پیروان  سوی  از  کوروش(  استوانه  زمینه  )در 
گرفته  شده اند. همانگونه که شاهرخ رزمجو، باستان شناس 
 2008 اوت   22 تاریخ  در  نگارنده  با  باستان  ایران  دار  موزه  و 
)در پیوند با الگوی بریان-کورت( در میان گذاشته است: »... 
استوانه کوروش تنها متنی نیست که در آن کوروش از گشایش 
به  چرا  پس  میکند....  گفتگو  دیگر  سرزمینهای  آشتیجویانه 
آن متون دیگر اشاره ای نمیگردد؟«]1[ برای نمونه کتاب آینده 
متیو  گرامیداشت  در  پژوهشهایی  کنترل:  و  برداری  »بهره 
استاپلر )Matthew W. Stolper(« )در رسانه ها، به ویرایش 
 )Kozuh( کزو   ،)Jones( جونز   ،)Henkelman( هنکلمن 
و  رزمجو  های  نکته  به  ای  اشاره  هیچ   ،))Woods( وودز  و 
پژوهشهای ایرانی گذشته در باره کوروش ندارد. نوشتار کنونی 
حقوق  به  ارجگزاری  زمینه  در  را  هخامنشیان  های  سیاست 
دینی، تجاری و فرهنگی ملتهای زیردست با استناد به منابع 

دیگری افزون بر استوانه کوروش بزرگ، ارزیابی میکند.
برخورد الگوی بریان-کورت در زمینه کوروش و استوانه وی بر 

دو پیش فرض استوار است:
)الف( فرمانهای درج شده در گل نوشته های استوانه ای شکل 
بدست  دورتر  بسی  زمانهای  در  که  بوده  میانرودان  ویژه  تنها 
هخامنشیان وام گرفته شده و )ب( )به جز متون دینی یهودی( 
های  سیاست  به  اشاره  که  دیگری  استوار  گواهی  و  سند  هیچ 
نیکوکارانه هخامنشیان داشته باشد در دست نیست. نوشتار 
کنونی در گام نخست  هر دو پیش فرض )الف( و )ب( را بزیر 
پرسش میبرد. نخست، پیشینه گلنوشته های استوانه ای  در 
ایران در برابر نمونه های بابلی آن بررسی خواهد شد. سپس 
سیاست  زمینه  در  یهودی  و  یونانی  مصری،  بابلی،  منابع  به 
های نیکوکارانه مندرج در استوانه کوروش اشاره خواهد شد. 
کمتر  که  را   )xanthus( زانث  یادبود  سنگی  ستون  پایان،  در 
شناخته شده و تنها چند دهه پیش از تازش اسکندر ساخته 

شده بررسی خواهد شد.
پیش از هخامنشیان: استوانه کلار )3500 پیش از میلاد(

استوانه  های  فرمان  سرآغاز  بریان-کورت  الگوی  برپایه 
در  کوروش  واستوانه  شده،  داده  نسبت  بابلی  به  بیشتر  ای 
یافته  ولی  شده.  قلمداد  بابلی  های  سنت  ادامه  چهارچوب 
های باستان شناسی این پندار را زیر پرسش میبرند. شادروان  

ادیت پرادا این جریان را بدینگونه بیان میکند:

»گل نبشته استوانه ای نزدیک به 3500 سال پیش از میلاد در 
شهر باستانی اوروک در جنوب میانرودان پیدا شد و در محل 
آبرفتی  ایران... سرزمین  کنونی شهر شوش در جنوب غربی 
میانرودان بی بهره از سنگ خوب برای کنده کاری بود و از این 
رو سنگ های بزرگ استوانه های اولیه در آغاز از سرزمین های 

دیگر وارد شد... بگمان از ایران. »)پورادا 1993، برگه 563(
تنها دانش  نه  یافته ها آشکار می کند که  این  از  پرادا  گزارش 
سیلندر در ایران شناخته شده بود، بلکه امکان نوآوری آنها را 
نیز در ایران پیش میکشد. از سویی  استوانه های دیگری نیز 
در ایران یافت شده اند که به دوران پیش از بابل بر میگردند. 
دوم  تاریخ  در  ایران  Press TV ( در   ( وی  تی  پرس  شبکه 
در  ای  استوانه  مهرهای  کشف  میلادی   2009 سال  مارس 
آذربایجان شرقی  استان  و همچنین  مازندران  استان  کلارتپه 

را گزارش داده است. بر پایه این گزارش:
»دانشمندان آکسفورد تاریخ درست کلار تپه ایران را با بررسی 
نمونه های زغال سنگ و استخوان های باستانی برآورد کرده 
اند. گرچه بسیاری از باستان شناسان بر این باور بودند که این 
منطقه کهن تر از دوره آهن نیست، کربن 14 در این بررسی ها 

پیشینه این تپه را بیش از 6000 سال پیش نشان میدهد.«
این گزارش پیشینه  تاریخی یادواره کلارتپه را نزدیک به 1000 
سال پیش از فرارسیدن اکد )2334-2193 پیش از میلاد(، بابل 
)پادشاهی کهن، 1894-1595 پیش از میلاد؛ امپراتوری بابلی 
نو، 626-539 پیش از میلاد( و آشور )پادشاهی کهن، 2025-
از  پیش   1056-1392 میانه،  پادشاهی  میلاد؛  از  پیش   1809
رقم  میلاد(  از  پیش   605-911 نو،  آشوری  امپراتوری  میلاد؛ 
یافته ها فرضیه های )الف( »سرآغاز میانرودانی«  این  میزند. 
دانستن  بابلی  )ب(  ایران  فلات  در  ای  استوانه  های  گلنبشته 
سرآغاز استوانه های هخامنشی، را بزیر پرسش میبرند. یافته 
کوروش  استوانه  با  پیوند  در  شرقی  وآذربایجان  کلارتپه  های 
در  استاپلر  متیو  گرامیداشت  پژوهش  نگارش  زمان  در  بزرگ 

نشریات دانشگاهی غرب نقد و بررسی نشده بود.
)1( پست الکترونیکی شخصی در تاریخ 22 اوت سال 2008.

فرمان آجری کوروش و اسناد تجاری در اور و اوروک
بر  افزون  است،  کرده  اشاره  بدان  رزمجو  پیشتر  که  همانگونه 
استوانه، فرمانها و اسناد بیشمار دیگری نیز از کوروش در بابل 
بدست آمده که اشاره به سیاست نیکوکارانه وی دارند. در اور 
و اوروک برای نمونه، کسب و کار و تجارت پس از گشایش شهر 
همچنان  ایستایی  و  کاهش  هیچگونه  بدون  کوروش  بدست 
کشتی،  اجاره  زمین،  مالکیت  زمینه  در  ویژه  به  ماند،  پابرجا 
 . دست  این  از  و  خرما،  های  باغ  فروش  زر،  و  سیم  بازرگانی 
)مالوان، 1985، برگه 413(. ماجرای دیگری که کمتر گزارش 
شده این است که هشت نمونه از دوازده سند یافته شده تجاری 
در شهر اور که در راستای بهبود و گسترش تجارت میانرودان 
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کاربری داشته اند در زمان فرمانروایی کوروش نوشته شده اند. 
شماره   .102 شماره    ،34 برگه   ،1933  Dougherry/داقری(

.)109 ،101 ،92
میانرودان،  جنوب  در  کلان  شهری  کانون  یک  اوروک،  در 
کماندارانی  تا  داد  فرمان  خود  افسران  از  تن  چهار  به  کوروش 
به  راهزنان  تازش  برابر  در  بومی  چوپانان  از  پدافند  برای  را 
دیدبانی  بگمارند: »بر پایه برنامه های سالانه پادگان ها بروی 
رودخانه بزرگ ]فرات]» )همانگونه که مالوان اشاره کرده است، 
1985، برگه 412-413(. فرمان کوروش درست یک سال پس 
فرمان  از  که  همانگونه  شد.  رونمایی  کوروش  فرارسیدن  از 
بدرستی چنین  برمی آید » سال نخست آمدن کوروش، پادشاه 
نشان  این   .)102 شماره    ،34 برگه   ،1933 )داقری  کشورها« 
کارهای  روند  نگهداشتن  پابرجا  خواهان  کوروش  که  دهد  می 

دفتری و تجاری در بابل بوده است.
نبود.  تجاری  کارهای  ویژه  تنها  کوروش  های  سیاست 
همانگونه که در استوانه نگاشته شده است، سند های دیگری 
)به جز استوانه( در دست هستند که نشان دهنده گرامیداشت 
بابل  پرستشگاههای  و  بومی  خدایان  از  کوروش  پشتیبانی  و 
میباشند. پرستشگاه اور )کلدانیان( کانون پرستش خدای ماه 
)Nanna( ]1[ بود. کوروش یک دروازه نو در دیوار تمنوس بزرگ 
نگاشت:  چنین  آن  درگاه  پیرامون  آجرهای  بروی  و  ساخت، 
شاه  کمبوجیه،  پسر  انشان،  شاه  جهان،  پادشاه  »کوروش 
انشان. خدایان بزرگ همه سرزمین ها را به دست من سپرده 
را  امنی  و  جویانه  آشتی  زندگی  آن  در  من  که  سرزمینی  اند. 
 Gadd, Legrain & / فراهم ساخته ام« )گد، لگرین & اسمیت
Smith، 1928، شماره 194، 11. 1-3(. کوروش همچنین در 
شهر اوروک در پرداخت هزینه نگهداری و نوسازی پرستشگاه 
انا )Eanna( همیاری داشته است. چنانچه بروی کنده کاری 
آجر سوخته در اوروک چنین نگاشته شده است: »من کوروش 
ازیدا  و   )Esagila( ازگیلا  سازنده  بزرگ،  شاه  کمبوجیه،  پسر 
برگه   ،1911  ،Weissbach  / )وایسباخ  هستم«   ،)Ezida(
8-9(. بدینگونه، کوروش هم مردوک و هم نبو را با نامهایی که 
بخت النصر پیشتر بر آنها نهاده بود، ارجگزاری کرد. )ملوان، 

1985، برگه 412، پانویس 4(  
کار  و  کسب  سند  و  اوروک(  و  اور  )در  کوروش  آجری  فرمان 
)در اور( روی همرفته هماهنگ با سیاست های بیان شده در 
فرمان استوانه ای کوروش در بابل هستند، به ویژه در بازسازی 
پرستشگاهها و پشتیبانی از داد و ستد، و از اینرو نشان دهنده 

سیاست آشتی جویانه و  سازگارانه وی میباشند.
پرسش رویدادنامه نبونید

تفسیر   )41 برگه   ،2002( بریان  و   )49 برگه   ،2007( کورت 
خود را از سرگذشت کوروش بر پایه رویدادنامه نبونید استوار 
کرده اند، که روایت پیروزی کوروش را در اوپیس بیان میکند. 

 A. K.( متن اصلی رویدادنامه نبونید ترجمه ا. ک. گریسون
Grayson( در سال 1975 بدینگونه میباشد: »در ماه تیشری 
هنگامی که کوروش )2(  در اوپیس در ]کرانه های[ اروندرود در 
برابر ارتش اکد جنگید، مردم اکد عقب نشینی کردند. وی به 
چپاول )و( کشتار گروهی مردم پرداخت.« )گریسون، 1975، 
به دو واژه : »کشتار گروهی« و  برگه 106( توجه داشته باشید 

»مردم.«
ولی همانگونه که در کوته سخن در زیر نشان داده شده، ترجمه 
از پژوهشگران  اینکه بسیاری  با  نادرست است. ولی  گریسون 
کاربرد  که  میآید  بر  چنین  آگاهند،  گریسون  کار  نادرستی  از 
»ترجمه نادرست« گریسون بویژه در میان انجمن پژوهندگان 
پابرجاست.   سرسختانه  همچنان  بریان-کورت  الگوی  هوادار 
جریان  این  پیگیر   2007 سال  در  سرانجام  رزمجو  شاهرخ 
بنیاد  از  لامبرت  ج.  ویلفرد  پروفسور  با  آن  باره  در  و  گردید 
بیرمنگام  دانشگاه  از  باستان  پژوهشهای  و  شناسی  باستان 
انگلستان، که نخستین کارشناس جهان در زمینه خط میخی 
است، به رایزنی پرداخت. لامبرت بیدرنگ به نادرستی ترجمه 
بدینگونه  درست  ترجمه  کرد.  ویرایش  آنرا  و  اشاره  گریسون 
با ارتش  میباشد: » در تیشری، هنگامی که کوروش به جنگ 
سربازان  پرداخت،  اروندرود  های[  ]کرانه  در  اوپیس،  در  اکد 
اکد بازپس نشستند. او )کوروش( به تاراج پرداخته و سربازان 
که  ویرایشهایی  به  باشید  توجه داشته  را شکست داد.«  )اکد( 
در  »کشتار«  )الف(  رسید:   انجام  به  لامبرت  پروفسور  بدست 
ترجمه گریسون نادرست است - ترجمه درست آن » شکست » 
است و )ب( »مردم« در ترجمه گریسون نادرست است - ترجمه 
این  آمیز  کنایه  نکته  بدینگونه،  است.  »سربازان«  آن  درست 
است که گریسون خود در گذشته یکی از دانشجویان پروفسور 

لامبرت بوده است.
ترجمه لامبرت در سال 2007 در یک مجله فرانسه زبان بنام 
 Nouvelles( شناسی«  آشور  سودمند  گزارشهای  »چکیده 
 )14-13 )برگه   )Assyriologique Breve et Utilitaires
دشمن  ارتش  کوروش  که  است  روشن  گونه  بدین  شد.  چاپ 
مردم  »کشتار  از  مدرکی  هیچ  داد-  شکست  اوپیس  در  را 
در  نیست.  دست  در  نبونید  رویدادنامه  در  نظامی  غیر  بومی« 
است  کرده  اشاره  بدان  نبونید  رویدادنامه   که  همانگونه  برابر 
»کشتار« بدست خود نبونید پادشاه بابل انجام شده است: »در 
ماه تیشریتو در زمانی که کوروش با نیروهای اکد در اوپیس بر 
کرانه های رودخانه اروندرود جنگید، شهروندان اکد در برابر او 
دست به شورش زدند، ولی نبونید مخالفان خود را با کشتاری 
اکد  شهروندان  که  آنجایی  از  شاید  ساخت.«  پراکنده  بزرگ 
پیروزی زودهنگام کوروش را پیش بینی کرده بودند، در ستیز 
با نبونید دست به شورش زده اند. چنانچه رسانه های ایرانی 
پیشتر گزارش کرده اند، پژوهندگانی مانند مانند بریان، کورت، 
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ترجمه  از  لامبرت  ویرایش  که  هستند  آن  بر  غیره  و  هنکلمن 
نادرست گریسون را از رویدادنامه نبونید نادیده انگارند.

نخستین بار بدست بخت النصر به عنوان یک بخش مقدس از 
پرستشگاه  اور ساخته شد.

یهودیان و کوروش
)مسیحا(  رهاننده  یک  نام  به  کوروش  از  مقدس  کتاب  منابع 
یاد میکنند که، دین و آیین یهود را گرامی داشت. کتاب عزرا، 
فصل 1 کوروش را »فرستاده خداوند یا مسیح نویده داده شده« 
میخواند و اشعیا نیز چنین در باره کوروش چنین میگوید: »او 
آرزوهای  همه  قبله  اوست  هم  و  است،  من  چوپان  ]کوروش[ 
لیزبت  40-55؛   ،35 همچنین   ،45.1  ،44.28 )اشعیا،  من.« 
میدانیم  که  همانگونه   .)393-373 2002،برگه   ،Fried فراید/ 
اجازه  بابل  در  یهود  تبعیدیان  به  بزرگ  کوروش  فرمان  پایه  بر 
کنندگان  بازگشت  شمار  و  شد،  داده  اسرائیل  به  بازگشت 
نزدیک به 40000 تن برآورد شده است )همچنین نگاه کنید به 
آلبرتز، 2003(. کوروش با پرداخت هزینه بازسازی پرستشگاه 
یاری  را  آنان  هخامنشی  دولت  خزانه  از  اورشلیم  در  یهودیان 
کرد )عزرا 7-3(. کوروش همچنین دستور داد اقزار های مقدس 
عبری که بدست بخت النصر افتاده بودند به یهودیان بازگردند 
)عزرا 7-8: 1(. زنگنه پور )2013، برگه 208-213( یک بررسی 
بنیادین بروی نمونه هایی که در آن در کتاب مقدس به کوروش 

اشاره شده، انجام داده است.
 پس از کوروش: پرستشگاه یهودی الفانتین

مرزهای  از  بیرون  در  یهودی  پرستشگاههای  کوروش  از  پس 
شدند.  می  پشتیبانی  هخامنشی  دولت  سوی  از  نیز  اسرائیل 
ایرانی یهودیه( در  باگواس )فرماندار  دلایلا )فرماندار سامرا( و 
یادداشت نامه ای نیاز به بازسازی پرستشگاه یهودی الفانتین 
را در میان میگذارند. این سند نیاز به »... ساخت آن ]معبد 
در  که  همچنانکه  آن  پیشین  جای  در  را  الفانتین[  در  یهودی 
بخورهای  و  خوراک  پیشکش  محراب  با  همراه  بوده،  گذشته 
)پریچارد/ داشته...«  جریان  پیشتر  آنچه  بسان  خشبو 
از  که  میکند  اشاره  کرالینگ   .)492 برگه   ،1955  ،Pritchard
این گزاره چنین برمی آید که این یادداشت نامه »... بخشنامه 
ای است که نشان میدهد این بازسازی بگمان به هزینه دولت 

انجام شده است.« )کرالینگ/Kraeling، 1953، برگه 107(
نکته چشمگیر این است که بخشنامه الفانتین پس از درگذشت 
کوروش نگارش شده است. مصر هرگز بدست کوروش گشوده 
نشد بلکه بدست فرزند وی کمبوجیه گشوده شد )نوشته زیر را 
ببینید(. درست این است که پرستشگاه یهودیان پس از فرمان 
کوروش در بابل بازسازی شد و این نشان دهنده پشتیبانی از 
یهودیان در سیاست رسمی هخامنشی بود. جامعه یهودی در 
اندازه بسزایی  تا  زمان فرمانروایی هخامنشی توانست خود را 
یافته   .)25-1  ،2004  ،Yamauchi/یاماوچی( کند  بازسازی 

پسندیده  های  گزارش  با  سازگار  همچنین  الفانتین  های 
یهودیان از فرمانروایی هخامنشی پس از زمان زندگی کوروش 
با  نیز  میلاد(  از  پیش   486-549( بزرگ  داریوش  باشد.  می 
تاراج  مقدس  افزارهای  همه  بازگرداندن  سیاست  پیگیری 
پشتیبانی   ،)6:  3-5 )عزرا  یهودیان  مالکیت  به  بابل  در  شده 
داریوش  کرد.  دنبال  را  یهودیان  از  هخامنشیان  فرمانروایی 
به  میلاد،  از  پیش   518-519 در  فرمانی  دادن  با  همچنین 
یهودیان پروانه داد تا بازسازی پرستشگاه خود را در اورشلیم 
از  پیش   464( یکم  اردشیر   .)17-5:13 )عزرا  برسانند  بپایان 
میلاد( نیز سیاست کوروش را در پشتیبانی از یهودیان با یاری 

رساندن به آنها در بازسازی پرستشگاه اورشلیم پیگیری کرد.
 پرستشگاههای مصر

از  پیش   523-530 )فرمانروایی  کمبوجیه  کوروش،  پسر 
گشت. چیره  مصر  بر  میلاد  از  پیش   525 سال  در  میلاد( 
را  جنگی  ناتوانی  و  نابردباری  دیوانگی،  های  ویژگی  هرودوت 
)هرودوت، 3، 27- داده است  نسبت  فرمانروایی کمبوجیه  به 
نگرش  با  را  ها  برداشت  این  امروزین  تاریخنگاری  ولی   .)28
و پیش  از منابع ستیزجویانه  را  اینکه هرودوت دانش خود  بر 
)بوربور/  اند  برده  پرسش  بزیر  است،  آورده  دست  به  داورانه 
Borbor، 2008، برگه 112(. ولی کمبوجیه نیز مانند پدرش، 
میشد  چیره  آنها  بر  که  را  هایی  سرزمین  مردم  رسوم  و  آداب 
منابع   .)151 برگه   ،1993  ،Young )یانگ/  میگذاشت  ارج 
آپیس  گاو  کشتن  نمونه  )برای  ازگزارشها  برخی  ستیزجویانه 
کاهنان  از  بسا  چه  ها(  مصری  ریشخند  و  کمبوجیه  بدست 
در  کمبوجیه  های  دگرگونی  با  که  باشند  شده  برگرفته  مصری 
خیل  بر  کاهنان  اندک  گروه  فرمانروایی  و  الیگارشی  با  ستیز 

مردم ناسازگار بوده اند )فرخ، 2007، برگه 48(.
ولی درست آن است که کمبوجیه خود را فرعون مصر از دودمان 
رسوم  و  آداب  برگزاری  و  گرامیداشت  در  و  کرد  قلمداد  ام   27
 ،1984 ،Frye/مردم مصر )دینی و سکولار( کوشش نمود )فرای
برگه 97. یانگ/Young، 1993، برگه های 151-152( و دولت 
گذاشت  بجا  نخورده  دست  بسزایی  اندازه  تا  را  پیشین  بومی 
)اتکینسون، 1956، برگه های 167-170(. در زمان فرمانروایی 
برای  هخامنش  پادشاهی  خزانه  از  هایی  سرمایه  کمبوجیه، 
 ،Gardner/بازسازی پرستشگاه ساییس هزینه گردید )گاردنر
بازسازی پرستشگاهای  از  برگه 366-367(. پشتیبانی   ،1961
از  پیش   486-549( بزرگ  داریوش  فرمانروایی  زمان  در  مصر 
میلاد( همچنان در جریان بود، و یکی از نمونه های مستند آن 
پشتیبانی های مالی برای بازسازی سراسر پرستشگاه آمون در 
)گایلز/ میباشد   آبادی خارجه در مصر(  نزدیکی  )در  هیبیس 

Gyles، 1959، برگه 70(.
کوروش در منابع یونانی 

 540 در  کوروش  بدست  کوچک  آسیای  در  یونان  ایونیان 
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بودند.  پیوسته  هخامنشی  امپراتوری  به  میلاد  از  پیش  سال 
سازی  فراهم  میکند،  اشاره   )Laursen( لارسن  که  همانگونه 
راه  از  کوروش  بدست  غربی  آناتولی  در  دوستی  و  آرامش 
رویکرد نیکخواهانه وی در برابر دین و کشیشان یونانی انجام 
گردید )لارسن، 1999، برگه 18(. پس از درگذشت کوروش در 
در  هخامنشیان  و  اروپایی  قاره  یونانیان  میلاد،  از  پیش   530
به ویژه در ماراتن  با هم درگیر نبرد شدند،  جنگهای بسیاری 
)490 پیش از میلاد(، ترموپیل )480 پیش از میلاد(، سالامیس 
)480 پیش از میلاد( و پلاته )479 پیش از میلاد(. ولی با همه 
در  کوروش  از  مثبتی  و  نیک  دیدگاه  یونانیان  ها،  جنگ  این 
پیش   425-484( هرودوت  اند.  داده  بازتاب  خود  نوشتارهای 
پادشاهی  زمان  سراسر  »در  کند:  می  آشکار  چنین  میلاد(   از 
همواره  ملتها  ولی  نبود،  کار  در  یکسانی  خراج  هیچ  کوروش، 
گویند  می  ایرانیان  میکردند...  پیشکش  پادشاه  به  هدایایی 
بود...  پدر  کوروش  و  استاد  کمبوجیه  بازاریاب،  داریوش  که 
برخوردار  ها  نیکی  گونه  همه  از  را  آنها  و  بود  مهربان  کوروش 
میکرد« )هرودوت 3و 89(. گزنفون )431-355 پیش از میلاد( 
کوروش نامه )دانشنامه کوروش( را درهشت کتاب نوشت، که 
-236( آفریقایی  اسکیپیوی  مانند  روم  دولتمردان  آن  از  پس 
183 پیش از میلاد(  و ژولیوس سزار )100-44 پیش از میلاد( از 
آن برای رایزنی بهره میبردند. شایان یادآوری است که دورترها 
اندیشمندان روشن بین در اروپا مانند جان لاک )1704-1632( 
توماس  پرزیدنت  مانند  آمریکا  بنیانگذار  پدران  همچنین  و 
جفرسون )1743-1826( از کوروش نامه بدرستی آگاه بودند. 
اسکندر )356-323 پیش از میلاد(، شکست دهنده امپراتوری 
هخامنشی، کوروش را گرامی میداشت. او در آرامگاه کوروش 
را  وی  آرامگاه  داد  دستور  و  آورد  بجا  را  وی  ارج  پاسارگاد  در 
کوینت  و   11-1  ،49 )آریان،  کنند  بازسازی  آن  آغارین  بگونه 
کورس، 7، 6.20(. این بسیار چشمگیر است که منابع یونانی، 
که به بروشنی با دشمنان هخامنشی خود ناسازگار بودند، در 
منابع  )مانند  را بدست میدهند  ای  باره کوروش دید شایسته 
شناخته  های  سیاست  هم  روی  و  مصر(   و  بابل  در  شده  یاد 
شده در استوانه کوروش را گواهی میدهند. دیگر بنمایه های 
یونانی-رومی و بویژه پلوتارک )سده 46-120 م( نیز از اردشیر 
یکم  )فرمانروایی 464 پیش از میلاد( به بزرگی یاد کرده وی را 

»... روحی   مهربان و بزرگوار... » قلمداد میکند.
]1[  نبرد پایانی در پلوزیوم در 525 سال پیش از میلاد انجام 
شد. هرودوت در باره این نبرد میگوید »پس از انجام یک نبرد 
با سرسختی بسیار... مصری ها دست به فرار زدند« )هرودوت، 
3، 11(. در پی آن مصری ها به ممفیس پسروی کردند که آن 
)آبادی  آمون  به  تازش  نخستین  افتاد.  کمبوجیه  بدست  نیز 
ولی  باشد،  خورده  شکست  شن  تندباد  پس   در  شاید  سیوا( 

پیشروی کمبوجیه به آبادی خارجه،  قیروانی و بارسا در همان 
بار نخست با پیروزی همراه گردید.

امپراتوری  سالهای  واپسین  زانث:  یادبود  سنگی  ستون 
هخامنشی در آناتولی

سیاست های سازنده هخامنشیان در برابر ادیان تنها در بابل، 
برای  بویژه  غربی  آناتولی  نمیافت.  پایان  اسرائیل  یا  و  مصر 
هخامنشیان از ارزش بالایی برخوردار بود. بویژه لیکیه در 480 
پیش از میلاد چهل تا پنجاه کشتی )دیودورس11.3.7( برای 
تازش به یونان به خشایارشاه واگذار کرد )هرودوت، 7.92(. در 
واپسین سالهای فرمانروایی هخامنشی، لیکیه  از خود سالاری 

و استقلال بسزایی بهره می برد.
بردباری  بر  گواه  که  است  دست  در  تاریخی  یافته  یک 
غربی  آناتولی  بومیان  رسوم  و  آداب  برابر  در  هخامنشیان 
در  ویژه  به  میباشد،  پارس  امپراتوری  واپسین  دهه  چند  تا 
سرزمین مرزی یونان در اروپا. این یافته در سال 1973 بدست 
های  کرانه  راستای  در  که  فرانسوی  شناس  باستان  گروه  یک 
لیکیه باستان درغرب آناتولی کاوش میکردند در نزدیکی زانث 
در  لتون  پرستشگاه  های  ویرانه  در  باستان(  لیکیه  )پایتخت 
نام  به  یافته در میان دانشگاهیان  این  ترکیه کنونی پیدا شد. 
 ،Teixidor/از زانث )تکسیدور زبانه  یادبود سه  ستون سنگی 
است.  شده  شناخته  زبانه  سه  لتون  بنام  همچنین  و   )1978
این ستون سنگی یک سازه چهار رویه است که بر هر روی آن 
نوشتاری به سه زبان مجزا )به زبان آرامی، لیکیایی و یونانی( 
کنده کاری شده است. ستون سنگی یادبود زانث هم اکنون در 

موزه باستان شناسی فتحیه در ترکیه )آرایه 3( جای دارد.
رده،   27 دارای  میباشد(  کوتاهترین  )که  آرامی  زبان  نسخه 
نسخه یونان دارای 35 رده و بیشترین شمار رده ها در نسخه 
 ،1978  ،Teixidor/تکسیدور( میباشد  رده(   41( لیکیایی 
برگه های 181-185(. چشمگیر این است که این نوشتارهای 
و  نیستند،  از یکدیگر  و یکسانی  واژه  به  واژه  زبانه ترجمه  سه 
سنگنبشته در هر یک از زبان ها دارای نکته های ویژه ای است 
که در دیگری گنجانده نشده است. به بیان ساده، پیام بنیادین 
هر متن از آغاز یک دسته نوین در منطقه آگاهی میدهد. بویژه، 
که  میرود  بشمار  هخامنشی  فرمان  یک  یادبود  سنگی  ستون 
پادشاهان  افتخار  به  لیکیه  و محراب در  نوین  آغاز یک دسته 
میدهد.  نشان  را  آرکسیماس  و  کائونوس  بومی  های  افسانه 
نوشته های این ستون درهر یک از این زبان ها روشن میکند 
)نا  بومی   مردم  از  پشتیبانی  به  گرایش  هخامنشی  دولت  که 
ایرانی ها( را داشته، به ویژه در پیوند با اشاراتی که به خدایان 
آیین نوین و همچنین نیازهای گردانندگان آن گردیده. برای 
نمونه به پیروان الهه لتو، نقش سرپرستی در زمینه آیین نامه 
های پیش نویس شده برای آیین نوین داده شده. ارجگزاری 
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به شور مذهبی شهروندان بومی آشکار است، همانگونه که  در 
نسخه لیکیایی ستون سنگی دیده می شود: »... شهروندان 
و مردم وابسته.... محرابی برای خداوند کانتوس...پیشکش 
از  شده...  ساخته  آنچه  هر   ...  )9-5 های  )رده  اند...  کرده 
 )18-16 های  )رده  بود...  خواهد  کانتوس  خداوند  )؟(   ان 
این  به  ؟(   دگرگون  ؟  )نابود  کند  جابجا  را  چیزی  کس  هر   ...
خدایان پاسخگو خواهد بود... )رده های 36-40(« ]1[ ستون 
فرمانروایان  واپسین  ارجگزاری  نمایانگر  زانث  یادبود  سنگی 
هخامنشی بر کانتوس خدای شهروندان بومی )غرب آناتولی( 
است، و این یک یادآوری است از بیانیه استوانه کوروش بزرگ 
 ،2013 )قندهاری،  بابل  در  مردوک  خدای  بر  ارجگزاری  در 

برگه 7(.
شایان یاد آوری است که به الهه یونانی آفرودیت نیز در ستون 
)برایس،  لیکیایی(  فرم  در  )پادریتا  اشاره شده  یادبود  سنگی 
رخنه  هخامنشیان،  روزهای  واپسین  در   .)9 برگه   ،1983
یونانیان یا هلنیزه شدن لیکیه شتاب گرفت، ولی این فرایند 
ستیز  با  گذشته،  در  یونان  با  هخامنشیان  های  جنگ  همه  با 
و ایستادگی آنها روبرو نشد. نیکخواهی هخامنشیان در برابر 
خدایان یونانی درغرب آناتولی در آزمون زمان استوار ماند و 
بنیادین  های  سیاست  پیگیری  در  ایران  و  یونان  های  جنگ 
این راستا، ستون سنگی  برنیانگیخت. در  کوروش گسستگی 
یادبود زانث همانندی بسیاری با استوانه کوروش دارد که در آن 
ارجگزاری و پشتیبانی هخامنشیان از آیین های مردم بومی 
 ،Bryce/برایس( آنها  زندگی  نیازهای  و  یونانی(  و  )لیکیایی 
 ،Teixidor تیکسیدور/   ،1979  ،Metzger/متزگر 1978؛ 
لیکیه«  »ساتراپ  نامگزاری  است.  آمده  در  نگارش  به   )1978
همچنین  شده  اشاره  بدان  زانث  یادبود  سنگی  ستون  در  که 
نکته چشمگیری است، بویژه با نگرش بر تواناییهای این مقام 

در واپسین روزهای دولت هخامنشی.
تنها پرسش بجا مانده، زمان این ستون سنگی یادبود است. 
بسیار مهم است که بدانیم تاریخ این بیانیه به سال  358 پیش 
میگردد.  بر  اسکندر  ازتازش  پیش  دهه  دو  به  تنها  میلاد،  از 
بادیان ) )Badianپیشنهاد میکند که »اردشیر« در این جستار 
)اردشیر  ارشک  بلکه  نمیباشد،  سوم(  )اردشیر  اخوس  همان 
چهارم 338-336 پیش از میلاد( میباشد )بادیان 1977، برگه 
به  وابسته  را  یادبود  سنگی  ستون  زمانی،  روند  این   .)50-40

چند سال پیش از تازش اسکندر نشان می دهد.
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Thu. پنجشنبه

Fri. جمعه

Sat. شنبه

Sun. یكشنبه

اولین یکشنبه ماه فروردین، روز دید و بازدید ایرانیان در سراسر جهان

ساعت ها درایران یک ساعت به جلو کشیده می شود
از 20 مارچ 2008 تا 22 سپتامبر 2008، ساعت ایران از ساعت غرب آمریکا 

)½11+( جلوتر است*

یادآوری ضروری
1- شرکت کتاب خنستین موسسه ی انتشاراتی است که ضمن مشخص کردن روزهای 

ملی ایران و روزهای مهم همه ی ادیان مورد باور ایرانیان در سراسر جهان،
تعطیالت غیرملی و غیرایرانی را با عنوان »تعطیل رمسی« از سال 1981  به بعد 

در صفحات این تقویم مشخص کرده است.

2- مدیریت این شرکت برای  همه اقوام ایرانی و دارندگان همه ی باورها و اعتقادات 
مذهبی و قومی ایرانیان احترام قائل است و پیام جهانی کورش بزرگ،

»ُمدارا و تساهل«،  تعیین کننده ی اصلی خط مشی شرکت کتاب 
در زمینه های فرهنگی و اطالعاتی به شمار می آید.
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Good Friday

Easter Sunday

هدهدخوشخبرازطرفسبابازآمد مژدهایدلکهدگربادصبابازآمد
برکشایمرغسحرنغمهداودیبازکهسلیمانگلازطرفهوابازآمد

*به شرط آن که تصویب نامه ی جدیدی در این مورد، در ایران صادر نشود
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یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

شرکت کتاب نخستین شرکت انتشاراتی که در تقویم های 
خود روز 29 اکتبر را به عنوان  "روز کوروش بزرگ "

 درج نموده است
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منشور کوروش بزرگ و خاورمیانه ی
 به آتش کشیده شده

در آستانه ی روز کوروش بزرگ،
و روز صدور منشور حقوق بشر او

 )29 اکتبر، 7 آبان(

از: شکوه میرزادگی
17 اکتبر 2014

برگرفته از سازمان بنیاد میراث پاسارگاد

مدتی پس از سفر منشور به ایران و پیش از آنکه در بهار 2013 
آمریکا  به  ماهه  چند  نمایشی  برای  را  بزرگ  کوروش  منشور 
بیاورند، آقای نیل مک گرگور رییس موزه ی بریتانیا در سلسله 
سخنرانی های »اد« گفتار جالبی را در مورد اهمیت این منشور 
ارائه کرد )1(. او در این سخنرانی از منشور به عنوان »یکی از 
و  برد،  نام  تاریخ«  در  انسان  آرمانی  های   اعلامیه  ترین  بزرگ 
ضمن این که به تأثیر آن در تدوین قانون اساسی آمریکا اشاره 
مراتب  به  شده  مطرح  منشور  آن  در  که  را  هایی  آزادی  و  کرد 
از ماگناکارتا)2( دانست گفت که »این منشور می تواند  بیشتر 
اکنون نیز معناهای بسیاری هم برای ایران و هم برای منطقه 
در  دانید  می  که  »همانطور  افزود:  همچنین  او  باشد«.  داشته 
حال حاضر بحث های مختلفی در مورد خاورمیانه جریان دارد، 
اما من فکر می کنم که قوی ترین و مؤثرین صدا در میانه ی همه ی 

این بحث ها صدای استوانه ی خاموش کوروش بزرگ است.«
های  نقش  برشمردن  از  پس  روز،  آن  در  گرگور،  مک  نیل 
مختلفی که این منشور در طول تاریخ بازی کرده سخنان اش را 
با این پرسش به پایان برد که: »به نظر شما سرگذشت بعدی این 
استوانه چه خواهد بود؟ چرا که این شیئی مسلمًا در سرگذشت 
های متعدد دیگری در مورد خاورمیانه نقش خواهد داشت. به 
راستی، با اندیشیدن به آنچه در این استوانه گفته و بیان شده، 
شما دوست دارید شاهد کدام داستان در مورد خاورمیانه و جهان 
باشید؟ حق همه ی مردم برای همزیستی در یک کشور؟ با آزادی 

مذهب در خاورمیانه ای که مذاهب تجزیه اش نکنند؟«
و  داعش  از  هنوز  سخنان،  این  بیان  زمان  در  که  کنیم  توجه 
همان  اما  نبود  خبری  انگیزش  هراس  اسلامی«  »حکومت 
شدت  به  سویی  به  خاورمیانه  که  بود  روشن  کاملًا  هم  هنگام 

نگران کننده رهسپار است.
جهانی  روز  که  اکتبر(،   29( آبان   7 ی  آستانه  در  روزها،  این 
کوروش بزرگ، و روز صدور منشور اوست، مردم جهان شاهد 
اوج گرفتن خبرهای تکان دهنده و تصاویر صحنه هایی هراس 

انگیز از بی خردی، توحش، کشتار، شکنجه، اعدام و ویرانی 
کلمات  که  است  شرایطی  چنین  در  و  هستند.  خاورمیانه  در 
که  چرا  اند؛  کرده  پیدا  بیشتری  اهمیت  و  معنا  گرگور  مک 
این سخنان نه از آن من و یا دیگرانی است که عاشق ایران و 
فرهنگ زمینی و خردمدار آن هستند، نه سخن باستانگرایانی 
کسانی  سخن  نه  دارند،  را  کهن  ایران  به  بازگشت  اعتقاد  که 
بوده  ایران  امپراتور  اولین  که  این  دلیل  به  فقط  را  کوروش  که 
دوست دارند، و نه سخن ناسیونالیست های تند روی افراطی 
قابل تحسین می دانند.  را  بد و خوب وطن مان  است که کل 
این سخن مردی غیرایرانی با مذهب و فرهنگی متفاوت است، 
مردی که تاریخ جهان را خوب می شناسد و به دلیل حرفه اش 
گفته های مردان  و  یادگارها  و  ها  نشانه  ترین  با مهم  روزه  هر 
و زنان بزرگ جهان سر و کار دارد. این مرد، با همه ی دانش 
و اطلاعات مستندی که دارد، در منشور کوروش بزرگ ارزش 
هایی انسانی و امروزینی را می بیند  که البته بسیاری از تاریخ 
نگاران و باستان شناسان سرشناس گذشته و حال جهان نیز 
دیده اند. سخن او پیرامون استوانه ی کوچک گلینی است که 
هر چه بیشتر از زمان کشف آن می گذرد بر اهمیت اش تاکید 
بیشتری می شود. و این در حالی است که حکومت مسلط بر 
هیچ  سند  این  درست(  و  )واقعی  شناساندن  در  تنها  نه  ایران 
مورد  در  گسترده  سانسور  بر  علاوه  بلکه،  کند  نمی  اقدامی 
کوروش بزرگ و ممنوع کردن مردمان برای رفتن به پاسارگاد، 
چندین  نو،  سال  تحویل  ی  لحظه  یا  کوروش  روز  با  همزمان 
مرکز به اصطلاح و بظاهر »تحقیقاتی« تدارک دیده که کارشان 
به  مربوط  راستین  اطلاعات  کردن  نابود  و  زدایی  تاریخ  فقط 
ایران قبل از اسلام، بدگویی از بزرگان و نام آوران غیر مذهبی 
کل تاریخ ایران، و حذف یا نادیده گرفتن بخش هایی عمده از 
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فرهنگ و مذاهب مختلف غیر شیعی ما است.
به نظر من، علاوه بر توجه جهان پیشرفته به حقوق بشر در قرن 
بیستم، و نگارش و تصویب اعلامیه جهان شمول حقوق بشر، 
و نیز توجه روز افزون به این اعلامیه در همین سیزده چهارده 
توجه  مهم  دلایل  از  یکی  یکم،  و  بیست  قرن  آغازین  ی  ساله 
به منشور و مطالبی که 2544 سال قبل بر آن حک شده بروز 
نام مذهب  به  اتفاقاتی است که طی سی - چهل سال گذشته 
زمانی  هر  از  بیش  را  منطقه  این  و  داده  تکان  را   خاورمیانه 
است.  کرده  شناور  خون  و  آتش  از  دریایی  در  خود  تاریخ  در 
ای  منطقه  همان  سان  به  درست  اکنون  خاورمیانه  واقع،  در 
شده است که روزگاری مردی خردمند و متفاوت با زمانه اش 
آن  مردمان  نجات  به  انسانمدارانه  فرامینی  با  کوروش  نام  به 
برخاست؛ درست همان منطقه ای که آتش استبداد، جهل، 
تبعیض های مذهبی  و شدیدترین  بیگاری  بردگی،  خشونت، 
از  خود  رهایی  برای  تا  واداشت  را  اش  آمده  ستوه  به  مردمان 
نیز در آتش  کوروش بزرگ کمک بخواهند. این منطقه اکنون 
می سوزد؛ آتشی که هیمه هایش، چون آن روزگاران، از جهل 
است.  امده  فراهم  قومی  و  مذهبی  های  تعصب  و  خشونت  و 
اکنون، پس از نزدیک به 26 قرن، ما مردمان قرن بیست و یکم 
به روشنی می بینیم که، از یک سو، میلیون ها انسان خاموش و 
هراس زده و رنجدیده در زادگاه کوروش بزرگ و برخی سرزمین 
های دیگر منطقه به دلیل حکومت هایی دیکتاتور، مستبد و یا 
تک مذهب گرفتار تبعیض های جنسیتی، فرهنگی، و مذهبی 
خاطر  به  شان  آزاده  و  سرفراز  مردمان  از  تن  صدها  و  هستند 
پافشاری بر عقیده و مذهب و فرهنگ خود در زندان ها شکنجه 
و اعدام می شوند و، از سویی دیگر، میلیون ها انسان به خاطر 
ظهور جاهلانی متعصب و خشن با نام هایی چون »طالبان« و 
»بوکوحرام« و »حکومت اسلامی«، که قصد تحمیل و توسعه ی 
مورد  وحشیانه،  اند،  کرده  را  خویش  مرام  و  عقیده  و  مذهب 

تجاوز، شکنجه و مرگ قرار گرفته و یا آواره کوه و بیابان شده اند. 
آن ها که تاریخ را به دقت خوانده اند می توانند که کاملًا تکرار 
ی  خاورمیانه  در  را  وسطا  قرون  و  باستان  دوران  از  فجایعی 
ببینند؛ فجایعی که هیچ شباهتی حتی  امروز  وحشت زده ی 
با جنگ های اول و دوم جهانی ندارند که، با همه ی زشتی و 
سهمگینی شان، حداقل )و ظاهرًا( اصولی را رعایت می کردند 
جنایتکاری  حتی  بود.  شده  مدون  المللی  بین  قوانین  در  که 
چون هیتلر جرأت نداشت که کوره های آدم سوزی اش را برملا 
کند، یا درباره ی شان آن گونه سخن گوید که رهبران شورشی 
و افسار گسیخته ی »دولت اسلامی عراق و شام« و یا رهبران 

برخی از حکومت های امروز در خاورمیانه.

جنگ بین توحش و تمدن

با اندکی مقایسه می توان دید که آنچه اکنون در خاورمیانه، چه 
در کشورهای به ظاهر در صلح اش و چه در کشورهای جنگ 
اعمال  با  انگیزی دارد  زده اش، می گذرد چه شباهت حیرت 
و  استبدادی  های  حکومت  ستیز  انسان  رهبران  کردارهای  و 
مختلف  کشورهای  اشغالگران  و  مهاجمین  که  هایی  جنگ  یا 
آن روزگار برای تحمیل یا گسترش قدرت یا مذهب خود، و یا 
چپاول مال و ثروت دیگران بی هیچ حسی انسانی و متمدنانه 
)حتی در مقیاس آن روز جهان( بر مردمان تحمیل می کردند، 
در  و  می ساختند  نابود  را  همه چیز  راهشان  سر  و  آمدند  می 
برابرشان مردمان متمدن و پیشرفته ای که توحش را نیاموخته 

بودند، به ناچار یا تسلیم می شدند و یا می مردند.
داعش و داعشیان اکنون و دیگرباره این اصل را به اثبات می 
رسانند که مردم متمدن در هر زمانه ای نمی توانند اعمالی را 
انجام می دهند و، در  به راحتی  افراد وحشی  انجام دهند که 
نتیجه، اگر غافلگیر شوند امکان باخت شان بیشتر است. حتی 
در جنگ و دعواهای بین دو فرد معمولی نیز آن که وحشیانه و 
بی منطق حمله می کند، لااقل در کوتاه مدت، زودتر از حریف 
منطقی  انسانی،  برخوردی  که  ای  گرفته  قرار  تهاجم  مورد 
نشینی می  به عقب  وادار  یا حداقل  را مغلوب  او  دارد  و سالم 
کند. اما، در همین راستا، اصل دیگری نیز ثابت شده است: 
در نهایت همیشه تمدن بر توحش، نیکی بر بدی، و دانش بر 
جهل پیروز می شود که اگر این چنین نبود بشر نمی توانست 
به جایگاه کنونی اش برسد و همچنان در بربریت اولیه زندگی 

می کرد.
چرا منشور کوروش در روزگار ما نیز مهم است

برگردم به سخن مک گرگور، و این که چرا او معتقد است منشور 
خاورمیانه  در  ای  تازه  های  نقش  تواند  می  همچنان  کوروش 
داشته باشد؛ و چرا او با چنین پرسشی از مخاطبین خود می 
خواهد بر نقش منشور در »حق همه ی مردم برای همزیستی 
در یک کشور«؟  و »آزادی مذهب در خاورمیانه ای که مذاهب 

تجزیه اش نکنند؟« تاکید می کند؟
و  سند  هیچ  که  بگوید  خواهد  می  حرف  این  با  او  من،  بنظر 
مدرک و کتاب و منشوری در خاورمیانه نیست که به اندازه ی 
منشور کوروش بزرگ انسانمدار و منطبق با حقوق بشر، و مهم 
تر این که مناسب برای امروز و اکنون ایران و خاورمیانه باشد.

این درست آن نکته ای است که بیشتر ما ایرانی ها به آن توجه 
نداریم. اما علت این غفلت را باید  در بی توجهی و  بی مهری 
و  پنهان  وابستگان  منفی  تبلیغات  و  سویی  از  آگاه  مردمان 
و  اسلامیست های سیاسی،  ویژه  به  اسلامی  آشکار جمهوری 
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ضدیت آن ها با فرهنگ ایرانی، از سویی دیگر دانست. در این 
میان البته افرادی هم هستند که ظاهرًا به درستی می گویند 
به  مان  اکنون  دیکتاتوری  و  بیداد  از  نجات  برای  باید  ما  چرا 
به  نیستند که توجه  آنها متوجه  اما  گذشته ها متوسل شویم؟ 
سخنان یا اعمال کوروش بزرگ، یا هر سخن و عمل خردمندانه 
و انسانمدارانه ای که بزرگان و رهبران و شاهان در گذشته ایران 
و جهان داشته اند، به معنای بازگشت به گذشته یا باستانگرایی 
نیست، بلکه بهره بردنی هوشیارانه و بدون تعصب از تجربه های 
انسان در سراسر تاریخ است. مثل استفاده از نسخه ای برای 
مداوای دردی فیزیکی یا روانی است که سالیانی پیش نوشته 

شده و اکنون نیز عاملیت دارد و می تواند تأثیرگذار باشد.
دنبال  به  دارد  دردی  وقتی  است،  بیمار  وقتی  عاقل  انسان 
نسخه ای برای مداوا می گردد. بسیاری از این نسخه ها متعلق 
به سال ها قبل یا حتی قرن ها قبل هستند و به مرور، در بستر 

آزمایش و خطاهای بسیار، کامل تر شده، یا خواهند شد.
جنگ  خشونت،  استبداد،  همچون  اجتماعی،  های  بیماری 
به  متعلق  شان  برخی  که  دارند  هایی  نسخه  نیز  تبعیض  و 
به ویژه که ما هنوز گرفتار همان  دوران های دیگری هستند. 
نوع استبداد و دیکتاتوری هستیم که در دوران های باستانی 
این  پایداری  و  استمرار  دلیل  بودیم.  گرفتارش  قرون وسطا  و 
بیماری ها آن است که هیچوقت نتوانسته ایم یا نگذاشته اند 
اصلًا  شاید  یا  کنیم.  پیدا  قطعی  درمانی  برایشان  بتوانیم  که 

فرصت آن نبوده که به ریشه هاشان فکر کنیم.
اکنون، آنچه که در خاورمیانه و در سرزمین خودمان می گذرد 
به روشنی به ما چنین می گویند که برای درمان دیکتاتور زدگی 
و فقر و خشونت و جنگ و بدبختی برای ما دو علاج بیشتر وجود 
ی  اداره  در  شان  دخالت  عدم  و  مذاهب  »آزادی  یکی  ندارد: 
حکومت« و دیگری »پذیرش حق همه ی مردم برای همزیستی 
در یک کشور«. درست است که اکنون چنین نسخه ای فقط از 
منشور کوروش قابل استخراج نیست و جهان پیشرفته صاحب 
در  تر  کامل  را  کوروش  فرامین  که  شده  زیادی  مترقی  قوانین 
خود  تاریخی  ی  جامعه  در  ما،  اما  گذارند  می  مردمان  اختیار 
به یک نیروی برانگیزنده ملی هم نیاز داریم؛ نیرویی که بتواند 
به طور مرتب به ما یادآوری کند که چه چیزهایی را نداریم که 

باید داشته باشیم.
می  پیش،  قرن   26 به  نزدیک  ما،  وقتی  بکنید:  را  فکرش 
ملت  برای  حتی  بشر  حقوق  به  توجه  ضرورت  به  که  توانستیم 
اکنون  چرا  کنیم،  عمل  ها  آن  به  و  بیاندیشیم  دیگر  های 
فرهنگ  از  برآمده  ای  وسیله  برانگیزنده  نیروی  این   نتوانیم؟ 
مفاهیم حقوق  نوع  این  توانیم  آن می  به مدد  و  است  ما  خود 
دنیا  موفق  و  پیشرفته  کشورهای  در  ببینیم.  بهتر  را  بشری 

مثال:  طور  به  هستند؛  کارساز  برانگیزنده  نیروهای  نوع  این 
داری  برده  از  اثری  کمترین  دیگر  امروز  آمریکای  قوانین  در 
نیست اما بچه های امریکائی هنوز در مدارس خود با آبراهام 
او برای لغو برده داری کرد آشنا می شوند؛  لینکن و کاری که 
هنوز وقتی حرکتی نژادپرستانه در جایی از آمریکا دیده شود 
گوش  به  ها  رسانه  در  او  های  گفته  و  لینکن  آبراهام  از  سخن 
می رسد، هنوز رؤسای جمهور امریکا در سخنرانی هاشان از 
لینکن می گویند، هنوز بیشترین بزرگداشت ها و گرامیداشت 
ها برای اوست، هنوز نام او در بیش از 19 ایالت در آمریکا بر 
شهرها گذاشته شده، موزه ها، خیابان ها، مدارس، اسکناس 
و در هر شهری مجسمه ها  بر خود دارند،  را  او  نام  و غیره  ها 
و یا عکس های او را می توان دید. و در این میان کسی نمی 
گوید که چه خبر است؟ چرا این همه از کسی که 150 سال پیش 
رییس جمهور بوده و کاری کرده سخن می گویید؟ یا مگر مفاد 
اعلامیه حقوق بشر از حرف های او مهم تر و تازه تر نیست که 

یاد او را رها نمی کنید؟
چرا؟ زیرا نام آبراهام لینکن و گرامیداشت او نیروی برانگیزنده ای 

است برای نگاهداشت تفکر مبارزه با نژاد پرستی در آمریکا.
ضرورت گرامیداشت کوروش بزرگ و روز صدور منشور حقوق بشر 

او
من فکر می کنم که کوروش و منشور او می توانند همان نیروی 
و  ما،  جامعه ی  که  کنند  کمک  و  باشند  ما  ملی  ی  برانگیزنده 
جوانان محروم از آموزش دانش روز جهانی، مفهوم دموکراسی، 
مفهوم جدایی مذهب از حکومت، مفهوم حقوق بشر، و مفهوم 
رفع تبعیض را به مرور هضم و درک کنند. لزومی ندارد که بیهوده 
او را به عرش ببریم و از او خدا و پیامبر و امامی بسازیم تا بعدًا 
انسانی  کوروش  خوشبختانه  نه!  بخوریم.  سر  او  از  زده  هراس 
رهبران  از  برخی  همچون  امپراتوری  زمینی.  و  عادی  است 
آن  از  اما  پیروزی.  و  قدرت  اوج  در  جوی  عدالت  پادشاهان  و 
او  بسیار  سربازان  شد،  اندر  بابل  به  »آشتی خواهانه  که  هنگام 
دوستانه در بابل گام برداشتند، و او نگذاشت کسی در تمامی 
سرزمین های سومر و اکد ترساننده شود.او مردمان ستمدیده 
را از درماندگی رهانید، آوارگان را به خانه های خود بازگرداند، 
بردگان را از بیگاری نجات داد،  و فرمان داد که هر کسی برای 
انتخاب مذهب و محل سکونت خود آزاد باشد...« )3( توانست 
از  پس  اکنون،  که  کند  حک  تاریخ  بر  را  خود  کلام  و  نام  چنان 
و  گویند؛  می  و  گوییم  می  او  از  همچنان  قرن،   26 به  نزدیک 
آرمانی  های   اعلامیه  ترین  بزرگ  از  »یکی  را  کلامش  حاصل 
انسان در تاریخ« می دانند؛ و در آن معناهایی می یابند که می 
تواند نه تنها ایران که خاورمیانه ی به خون و آتش کشیده شده 

را نجات دهد.
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از منشور کوروش بزرگ در سال 539 پیش از میلاد
 تا اعلامیه ی حقوق بشردرسال 1948

برگرفته از سازمان بنیاد میراث پاسارگاد

آذر  نوزدهم  با  برابر  دسامبر  دهم 
جشن  به  مانده  روز  یازده  یعنی 
که  مهر  یا  میترا  روز  زاد  یلدا, 
نور  و دوستی ،جشن  پیمان  ایزد 
تیرگی  بر  نور  پیروزی   ، شادی  و 
سالروز  دسامبر  .دهم    . است 
بشر  حقوق  جهانی  ی  اعلامیه 
است . اعلامیه ای که نشانواره ی 
بشریت  آگاه  وجدان  و  پویا  خرد 

نظر گرفتن  بدون در  انسانی  قامت  بالای  بلند  ، رخت  است 
رنگ ، دین ، عقیده ى سیاسی ، جنسیت و .. که از ویژگی 
بسیار چشمگیرش محتوای غیر دینى آنست . اعلامیه ای 

که انسان خود را در آن معنا کرده است .
شدن  خاموش  از  پس  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
ملیون   27 که   ) )۴۵-۱۹۳۹م  دوم  جنگ  امان  بی  آتش 
زخمی، 55 ملیون کشته، ، نابودی  کشورها و شهرها و 1/5 
تریلیون دلارخسارت،مالی به بار آورد ،  در روز دهم دسامبر 
۱۹۴۸برابر با ۱۹آذر۱۳۲۷خورشیدی اعلامیه ی حقوق بشر 
اطلاعاتی  پایه ی  بر  که  است  توجه  . شایان  کرد  را تصویب 
که از حدود سال ۱۹۴۱ میلادی  یعنی یك سال پس از آغاز 
جنگ ، در مورد قلمرو جنایات نازی ها به خارج  درز کرد، 
فکر بنیان و کارایى سازمان ها و تعهدات بین المللی برای 
حفظ صلح جهانی جان گرفت ) منشور اتلانتیک  در آگوست 
پیشنهادات  و   ۱۹۴۲ ژانویه  در  متحد  ملل  اعلامیه   ،۱۹۴۱
در  متحد  ملل  سازمان  تاسیس  برای  اوکس  دامبارتون 
سپتامبر و اکتبر۱۹۴۴( و منجر به تصویب اعلامیه ی حقوق 

بشر گردید .
این اعلامیه که از یك مقدمه و سی ماده شکل گرفته  است. 
درمقدمه اش تکیه » بر شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام 
اعضای خانواده بشری »  دارد و تاکید می کند که » حقوق برابر 
آنان اساس آزادى ، عدالت و صلح در جهان  ناپذیر  و سلب 
است » در این اعلامیه انگشت بر عللی که » اقدامات وحشیانه 
اش » می نامد می گذارد که باعث »آشفتگی وجدان بشری « 
می شوند . مجمع عمومی  این اعلامیه را » آرمان مشترك تمام 

مردمان وملت ها « اعلام می کند .
در نخستین ماده که در واقع  کلید ، شالوده و ساقه ی اصلی 
اعلامیه است » تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند » در نتیجه « از 
لحاظ حیثیت و حقوق برابرند » این ویژگی ها بر آیند این است 

که همگی افراد بشر » دارای خرد و وجدان « هستند.
امنیت  و  آزادی   ، زندگی  حق  فردی  هر   « حساب  این  با 
شخصی دارد » ماده ۳ «، پس هر گز « نباید هیچ کس را در 

بردگی یا بندگی نگاه داشت » ماده ۴«
و در ماده ۲ : هر کس میتواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه 
از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ء سیاسی یا 
هر عقیده ء دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، 
ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همهء آزادیهای 

ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد.
۲۹ اصل یك مشخص ساخته  وظیفه فرد را نیز  در ماده ی 
است» هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده 

دارد که رشد آزادانه  همه  جانبه ى او را ممکن می سازد «
ماده سی یا ماده پایانی برای جلوگیری از هرگونه تفسیر ی 
که آزادی های مندرج در اعلامیه را از میان ببرد آورده شده 

است  
»هیچیك از مقررات اعلامیهء حاضر نباید چنان تفسیر شود 
یا فردی متضمن حقی باشد  که برای هیچ دولت، جمعیت 
که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادیهای مندرج 

در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.«
در اینجا نیاز می بیند که از منشور حقوق شهروندی یا منشور 
امریکا)۴جولای  استقلال  اعلامیه  انگلیس   ) ۱۶۸۹م  کبیر) 
۱۷۷۶م  ( اعلامیه حقوق بشر فرانسه )۲۶اگوست ۱۷۸۹  که 
وارد  بود  شده  بینى  پیش  اعلامیه  در  که  حقوقى  تدریجًا 
حقوق موضوعه شدند ( به عنوان پیش در آمدهای اعلامیه 

ى حقوق بشر یادی بشود .
اما اگر با بینایى و دانایى به وجدان تاریخ گوش فرا دهیم 
از دور دست تاریخ صدایی به گوش می رسد  که به واسطه 
ى ویژگیش ماندگار گشته است آیا این نخستین اعلامیه ی 
حقوق بشر در راستای تاریخ زیست بشرنیست  که در سال 

۵۳۹ پیش از میلاد در بابل صادر شده است:
چهارگوشه  شاه  اکد،  و  سومر  شاه  بابل،  شاه  کوروش،  منم 
ی جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ ... نوه ی کورش، شاه 

بزرگ ... نبیره ی چیش پیش، شاه بزرگ... .
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه ی مردم 
گام  های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل 
های  دل  بزرگ  خدای  مردوك  نشستم،  شهریاری  تخت  بر 

دکتر تورج پارسی
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پاك مردم بابل را متوجه من کرد... زیرا من او را ارجمند و 
گرامی داشتم.

و  رنج  نگذاشتم  شد.  بابل  وارد  آرامی  به  من  بزرگ  ارتش 
آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید.

تکان  مرا  قلب  مقدسش  های  جایگاه  و  بابل  داخلی  وضع 
داد... من برای صلح کوشیدم. من برده داری را برانداختم، 

به بدبختی های آنان پایان بخشیدم.
آزاد  خود  خدای  پرستش  در  مردم  ی  همه  که  دادم  فرمان 
اهالی  هیچکس  که  دادم  فرمان  نیازارند.  را  آنان  و  باشند 

شهر را از هستی ساقط نکند.
او برکت و  از کردار من خشنود شد...  مردوك خدای بزرگ 
مهربانیاش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و 

آشتی مقام بلندش را ستودیم...
ساختم.  نو  از  بود  شده  ویران  که  را  شهرهایی  ی  همه  من 
بود،  شده  بسته  که  را  نیایشگاههایی  تمام  دادم  فرمان 
به جاهای خود  را  نیایشگاه ها  این  بگشایند. همه خدایان 

بازگرداندم.
همه  ی  مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به جایگاه 

های خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم.
بدون  نبونید  که  را  اکد  و  سومر  خدایان  پیکره  همچنین 
واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مردوك 
خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان 

بازگراندم، باشد که دل ها شاد گردد.
بشود که خدایانی که آنان را به جایگاه های مقدس نخستین 
برایم  بزرگ  خدای  پیشگاه  در  روز  هر  بازگرداندم،  شان 

زندگانی بلند خواستار باشند...
من برای همه ی مردم ، جامعه ی آرام آماده  ساختم و صلح 

و آرامش را به تمامی مردم هدیه کردم.«
در این فرمان ) ۵۳۹ پیش از میلاد (  انسان و اعتبارش معنا 
شده و از همین دیدگاه ، فرمان  قدرت اجرایى یافته است 
177۶م ( آمده است که » ما   ( ، در اعلامیه  استقلال امریکا 
این حقایق را از بدیهیات می دانیم که همگی مردم مساوی 
آفریده شده اند «  پرسش این است که در عصر باستان هم 
تساوی انسان ها از بدیهیات بود ؟ آن زمان که بخت النصر و 
آشوربانیپال از آینکه هستی را به نیستی بکشانند  سرمست 
می شدند . کافی است گوش تیز کنیم تا فریاد زنان ، کودکان 

آب   و  خاك  حتا  و  حیوانات   ، درختان   ، جوانان    ، پیران   ،
شوش و... به گوش برسد ، واما کوروش وارد بابل می شود 
رنج و  نگذاشتم  بابل شد.  وارد  آرامی  به  بزرگ من  ارتش   :
آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید.، من برای 
صلح کوشیدم. من برده داری را برانداختم، به بدبختی های 

آنان پایان بخشیدم.
   )۱۸۳۴  _۱۹۰۲  ( انگلیسی  شناس  ریخ  تا   Lord Acton
درباره ی اعلامیه ی حقوق بشر و حقوق شهروندی مصوب 
انقلاب فرانسه گفته بود: »این دو برگ کاغذ، از تمام کتابخانه 
ها و کل ارتش ناپلئون سنگین تر است«.  آیا واژگان کوروش 
نو آیین شهریار روشنایی را، کسی که » عزت و  آیا سرود   ،
آزادی را به خواب و خانه ی مردمان آورد« با کدام معیار باید 

سنجید؟
»این کتیبه را به نوترین خط خداوند نوشته ام، نوشته ام تا 

قانون بر قبیله ی آدمی فرمان براند. 
»  علی صالحی کتاب شعر منم کوروش شهریار روشنایی ها« 
درژرفای  که  پاسارگاد  خاك  در  خفته  بیدار  این  آرامگاه  آیا 
نیك اندیشی بر بام بلند آبروی انسان ایستاد و بردگی و خفت 

را بر انداخت.
»شعر  کوروش صدای جاری زمان ، تورج پارسی«

نباید زیارتگاه قبیله ى آدمی باشد که  هرساله به دیدارش 
بیایند ،  دریغا دریغا ، که ما قبیله ی آدمی که او  » عزت و 

آزادی را به خواب و خانه  مان آورد.«                                     
اینك گرفتار این دغدغه ایم ، دغدغه ی آب و سد،  آب که 
تخریب  به  قد  معتبرست   مان  فرهنگ  در  و  است  آبادانی 
آرامگاه شهریار روشنایی علم کرده است . آنان که آب را به 
تخریب وادارند باید بدانند که : راستی بر دروغ چیره خواهد 

شد.
از راه دور در برابرپاسار گاد آرامگاه کوروش هخامنشی فرزند 
ماندانا و کمبوجیه ، آنکه خواست  قانون بر قبیله ی آدمی 
می  درود  فروهرش  به  و  برداشته  سر  از  کلا   ، براند  فرمان 
با وجدان  که  آنانی  به همه ی  فرستیم  و درود می  فرستیم 
بیدار در روز دهم دسامبر۱۹۴۸ پای اعلامیه حقوق بشر را 

امضا کردند .
Cyrus the Great Cylinder Babylon ,539 BC
The First declaration of Human Right
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برگرفته از سازمان بنیاد میراث پاسارگاد

پراکنده هایی از فرهنگ درخشان ایران 
بشر  حقوق  منشور  از  پیشواز  برنامه ی 
وسیله ی  به  کبیر  کوروش  بزرگداشت  و 
شرکت  با  که  ایران  یهودیان  فدراسیون 
فرهنگ  عاشقان  از  نفر   1800 از  بیش 

ایران برگذار شد.
هیأت مدیره فدراسیون یهودیان ایران 
افراد  از  بودند  آورده  عمل  به  دعوت 
عقیده ی  و  دینی  باور  هر  با  مختلف 
برنامه ی  یک  برگذاری  افتخار  گشاده دستی  با  و  سیاسی 
فوق العاده استثنایی را با همه شریک شدند که این محبت 

شامل حال من هم شد که بسیار بسیار سپاسگزارم.
برنامه با شعری از منوچهر کهن و صدای استثنایی فریدون 
فرح اندوز آغاز گردید:)متن کامل این شعر در همین شماره 

منتشر شده است.( 
آسودن  وقت  مخواب،  آسوده  دیگر  شهان  شاه  ای  کوروش 

نیست
این جهان، جهل و جنون است همه 

کشورت غرقه به خون است همه
...کوروش ای شاه شهان

شاه ایران و جهان
مرد آزاده ای اعصار و قرون

سر زخوابت بردار
همه گردان، ویلان ایران 

همه را باز بخوان و بگستر علم داد به پهنای جهان 
و به فریاد بگو

 همه انسان هستیم
 همه یکسان هستیم 

و به فریاد تو هر ایرانی همه فریاد کنند
جهان  سرای  در  ایرانیان«  »ز  مباد  من  تن  نباشد  ایران  چو 

زنده یک تن مباد 

همگی  زبان  ورد  که  ساله  پانصد  و  هزار  دو  طاغوت  عبارت 
و  بودند  احمق  ما  اجداد  سال  پانصد  و  هزار  دو  یعنی  است 
سلطنت  بساط  که  نرسید؟  عقل شان  و  می خوردند  توسری 
دوهزار  بی همتی  و  حماقت  به  که  ماییم  این  و  برچینند  را 
شاخ  سر  بر  چرا  داده ایم؟  خاتمه  آنان  ساله ی  پانصد  و 
نیتی تیشه  به چه  با چه جرات و  نشسته ایم و ُبن می بریم؟ 
به ریشه ی گذشته ما می زنند و خط بطلان می کشند بر آنچه 
و  امتیاز  ندارند،  دولتان جهان  نو  از  بسیاری  و  داریم  ما  که 
قائل  اسلامی  دیگر  ملت های  و  ما  بین  جهانیان  که  حرمتی 
تاریخ  فیض  به  و  بود  فرهنگیمان  عظمت  به  منحصر  بودند 
طغیان  جور  و  فساد  بر  ایران  ملت  داریم  که  خیره کننده ای 
کرده است یا به کین نژاد و ملیت و فرهنگ خویش کمر بسته 
تاریخی مان  گذشته ی  از  را  ما  که  است  اصراری  چه  است؟ 

جدا کنند؟ 
ایران، ایران است و ایرانی هم همیشه ایرانی خواهد ماند، 
این مقدمه را از مقاله ی مشتی غلوم لعنتی آوردم تا به این 
سیرجانی  سعیدی  آقای  که  است  درست  که  برسم  نکته 
بود  ایرانی  از هر چیز  اما قبل  بود  مسلمانی صافی عقیدتی 
با احساس افتخار بسیار به گذشته درخشان ایران مختصری 
واقعیت  و  واقعیت گرایی  به  وادار  را  ما  باید  ایران  به  عشق 
جهان  بزرگ  دانشمندان  نوشته های  با  برابر  ایران  اینکه 
و  بوده  تمدن  گهواره ی  و  تاریخ  از  مهمی  بخش  سازنده ی 

فرهنگی پربار دارد. 
این سرزمین آغاز  از  برابری  و  حقوق بشر و صلح و دوستی 
شده است و اما با قاطعیت باید گفت که ملت ها زمانی نابود 
کتابهای شان  می دزدند،  آنها  از  را  حافظه شان  که  می شوند 
دیگرانی  بعد  می کنند  تباه  را  تاریخ  و  می دهند  تغییر  را 
می آیند کتاب ها را جور دیگری می نویسند و تاریخ را جعل 
هدف  با  عده ای  و  نادانی  روی  از  بعضی  که  کاری  می کنند، 
از بین بردن فرهنگ ایران و در لباس دشمنی با محمدرضا 
شاه انجام می دهند. چه با رژیم محمدرضا شاه موافق باشیم 
چه مخالف، نه دستاوردهای زمان پهلوی را می توانیم انکار 
کنیم و نه در دشمنی با رژیم گذشته می توانیم تاریخ 3000 
ساله ی سلطنت در ایران و نه تمدن هفت هزار و پانصد ساله 

ایران را از صفحات و از ذهن تاریخی جهان پاک کنیم.

 پرشي به اندازه ي انسانیت،
 »منشور حقوق بشر کورش«
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بیش از اینها با گذشته، تمدن و فرهنگ خود مهربان باشیم 
زیرا که بسیار با ارزش تر از آن است که می پنداریم. 

همه یکدلانند و یزدان شناس
به گیتی ندارند از کس هراس

مرا ارج ایران بباید شناخت
برای  ابوالقاسم فردوسی  به دستور حکیم  امینی سام  آقای 
شناخت این ارج تاریخچه ای از شاهنشاهی بزرگ هخامنشی 
نوشته اند که هخامنش به معنی هخا دوست منش و اندیشه 
استوار  تاریخ  یادگارهای  باشکوه ترین  از  یکی  یعنی  است 
ایران و جهان آقای امینی سام از تاریخ شناسان بزرگ نقل 
قول می کنند که در قرن نهم پیش از میلاد یعنی چیزی در 
طرف  از  دائمًا  پارس ها  زندگی  که  پیش  سال   3000 حدود 
تدریجی  حرکت  می گرفت، آن ها  قرار  تهدید  مورد  آشورها 
خود را از غرب دریاچه ی ارومیه آغاز کردند و پس از گذر از 
کوه های زاگرس در ناحیه ی پارس استقرار یافتند، پارس ها 
تحت رهبری مدبرانه ی هخامنش و پس از او چش پش اتحاد 
گسترده ای بین پارس و ایلام و مادها به وجود آورد. فرزند او 
آریارمن نخستین خط میخی پارسی را در لوحه ی زرین در 

قرن هفتم پیش از میلاد به وجود آورد.
کمبوجیه ی اول فرزند کوروش اول با شاهدخت ماندانا دختر 
بزرگ  کوروش  که  زناشویی بست  پیمان  ماد  پادشاه  آخرین 
مادها  با  اتحاد  از  پس  کوروش  است.  پیوند  این  نتیجه ی 
هگمتانه یعنی همدان امروزی را پایتخت خود قرار می دهد. 
آبادی، شهرسازی، کانال کشی، سدبندی و کشاورزی فراهم 
آمد و چون ندای آزادی، برابری و احترام به افکار و عقاید 
از  بزرگ  ایران  داشت،  قرار  هخامنشیان  اداره ی  روش  در 
سند  رود  تا  و  پارس  دریای  تا  جیحون  و  سیحون  رودهای 

گسترش یافت. 
آن  مردم  توجه  مورد  کوروش  رهبری  به  جدید  قدرت  این 
دوران قرار گرفت و مردم بابل برای رهایی از ستم، کوروش 
را قهرمان ملی خود یافتند و راه نجات خود را در او جستجو 
بابل  به  بزرگان  و  سران  با  مشورت  از  پس  کوروش  کردند. 
لشکرکشی کرد و شهر بدون جنگ و خونریزی که اساس راه 
و روش کوروش بود تسلیم شد و بابل با تمام شکوه و زیبایی 
برای  آن  تمدن  و  فرهنگ  و  یافت  نجات  نابودی  و  فنا  از 
فرهنگ  با  نوجوانی  در  کوروش  ماند،  باقی  آینده  نسل های 
دیرپای کهن ایران آشنا شد و مهر ایران به صورت نخستین 
اعلامیه ی مشهور و جاودانی حقوق بشر و به دور از باورهای 

گوناگون برای آزادی انسان ها تاکنون باقیمانده است. 
ماری کخ نویسنده ی بزرگ آلمانی می گوید کوروش با صدور 

حرکت  به  را  زمین  مشرق  تاریخ  گردونه ی  بشر،  حقوق 
شخصیت های  بزرگترین  و  ممتازترین  ردیف  در  و  انداخت 
تاریخ جهان قرار گرفت. کوروش نخستین آزادیخواه جهان 
مذهب  و  دین  از  را  حکومت  عملًا  آزادی  منشور  بیانیه ی  با 
جدا نمود و باب تازه ای از آزادی در اندیشه ی مردم گشود که 
آن زمان وجود نداشت و مردمی که در بند ستم و بیداد بودند 

همگان در بیان باورهای خود آزاد شدند. 
نسیم صلح و آزادی در جهان آن روز وزیدن گرفت، شهرها 
از قتل و غارت نجات یافتند و در پرستش دین و مذهب خود 

آزاد شدند و آبادی و سازندگی آغاز شد. 
سوی  به  را  شرق  جهان  خود،  آزادمنشانه  روش  با  کوروش 
برد.  پیش  بازرگانی  و  ستد  و  داد  برقراری  و  قانونمندی 
کوروش منشور حقوق بشر را بر این باور صادر کرد که آزادی 
یک هدیه ی خدادادی می باشد تا مردمان جهان از هر نژاد، 
هر تیره، از هر رنگ و با هر باور به ترقی، پیشرفت و صلحی 
پایدار برسند. همه ی آدمیان از دیدگاه کوروش ارزشی برابر 
به  که توسط بخت النصر  یهودیانی  تمام  او  دارند،  بنیادی  و 
اسارت درآمده بودند آزاد ساخت و آنچه را که از آنها گرفته 
تا  به اورشلیم فرستاد  به ایشان پس داد و همه را  شده بود 

پرستشگاه خود را نوسازی کنند.
علیرضا میبدی می گوید: 

نور نگاه کوروش بر بردگان بابل 
در هکمتانه باقی است

بزرگترین بازده گشودن بابل و صدور منشور آزادی گسترش 
و  سومری  ایرانی،  فرهنگ  مجموعه ی  از  بود،  ایران  تمدن 
بابلی،  فرهنگی یکه و ممتاز پدید آمد و از راه ایران بود که 
یونانیان وارث علوم شدند، یونان مرکز علم نبود و افلاطون و 

ارسطو از حقوق بشر دفاع نمی کردند. 
کتاب  و  است  خواندن  خور  در  ایران  تاریخ  که  راستی  به 
صدمقاله ی حسین مهری با مقاله های حقوق بشر و تاریخ، 
افتخار می شوی  این آگاهی ها و غرق  ارکان مهم دریافت  از 
آنجا که انبوه ستایش و تحسین خود را نثار ایرانیان باستان 
می کند، این مردمان شگرف، نخستین ابرقدرت تاریخ جهان، 
ابرقدرت خشونت گریز و منسجم از ملل گوناگون، درخشش 
ویل دورانت  می گوید  بشری،  حقوق  اندیشه های  از  گرفته 
را  هخامنشیان  امپراطوری  سیاسی  و  اداری  دستگاه 
شایسته ترین تجربه در سازمان اداری سیاسی در خاورمیانه 
این  که  می کند  توصیف  رم  امپراطوری  پیدایش  از  پیش 
را  خود  اداری  و  سیاسی  انتظام  از  بزرگی  سهم  امپراطوری 
امپراطوری  از  برده،  میراث  به  هخامنشیان  شاهنشاهی  از 
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عظیمی یاد می کند که در آن چنان آزادی هایی وجود داشت 
آن  نظیر  جهان  کشورهای  پیشرفته ترین  در  امروز  حتی  که 
اعجاب  عین  در  که  می نویسد  اسکندر  از  شده  دیده  کمتر 
داریوش  و  کوروش  دستاوردهای  برابر  در  حیرت زدگی  و 
از  کتیبه ای  در  پارس  امپراطوری  خالق  دو  این  آرامگاه  در 
این  آیا  بودم«  دوستانم  دوست  »من  که  می خواند  داریوش 
شریف  احساس  این  نیست؟«  انسان ها  روابط  پایه ی  جمله 
طرار  و  شیاد  پادشاه  همه  آن  قدرت  شکننده ی  درهم 
دادن  نشان  ضمن  شفقت،  و  مهر  امپریالیسم  این  نیست؟ 
عظمت روح و احترام به دیگران فاقد قدرت نیست. به رغم 
تنوع نژادها و رسم و باورها، اراده ی شاه همه جا به صورت  
قانونی تجلی می کند. نمی توان یک امپراطوری ساخت و به 
آن استخوان بندی قانونی نبخشید، که شاهان هخامنشی از 

این مهم غافل نبوده اند. 
نیست  چیزی  فضیلت  می افزاید:  تمدن  تاریخ  نویسنده ی 
از  هخامنشی  شاهان  شود،  روایت  تاریخی  اخبار  مانند  که 
باشند،  نیک نشان می دادند که سرمشق مردم  اخلاق  خود 
باید ذکر شود  و ستایش  با تحسین  پارسیان  تاریخ  از  آنچه 
اینکه به ندرت اتفاق می افتد که پارسی برای جنگ با پارسی 
می تواند  کس  هر  که  صورتی  در  شود.  گرفته  مزدوری  به 
یونانیان را برای جنگ با یونانیان اجیر کند،  پارسیان برای 
جنگجویی پرورش می یابند اما اخلاق و رفتارشان سخت و 

خشن نیست.
کتاب  و  است  خواندن  خور  در  ایران  تاریخ  که  راستی  به 

صدمقاله از ارکان اساسی آن.
مقاله ی فوق العاده زیبایی در اینترنت خواندم از آقای سعید 
صادقی: سهراب سپهری در شعر بلند »صدای پای آب« که 
دارد  پرشی  »زندگی  می گوید  باشد  کارهایش  اثر  شاه  شاید 
حسی  هیچ  شاید  است  سهراب  با  حق  عشق«  اندازه ی  به 
که  را  بهترین چیزهایی  باشی  که حاضر  نباشد  این  از  بالاتر 
داری و می خواهی با کسی شریک شوی، که این یک حس 
فردی است اما در مفهوم انسانی و اجتماعی و تاریخی من 
با قاطعیت می توانم ادعا کنم که این پرش »اعلامیه جهانی 
بالا  این همه  انسانیت هیچ وقت  و  انسان  بشر« است  حقوق 
نبوده  تعظیم کردن  قابل  این همه  نپریده است. هیچ وقت 
است، بی شک رسیدن به قله های رفیع حقوق انسان ها تلاش 
عده ای بوده که پس از عبور از دوران پرنکبت جنگ جهانی 

دوم، وقتی غلیان توحش ویرانی میان یک مشت بیمار روانی 
واقعی  آرمان  که  افتادند  محکمی  سنگ  فکر  به  گرفت  آرام 
رهایی  برای  که  راه هایی  می باشد،  دنیا  این  رئالیست های 
بشریت می شود رفت و کارهایی که می شود انجام داد، مواد 
بدبختی  و  مرارت  و  رنج  قرن ها  که شاید حاصل  گانه ای   30
پیچی های  نسخه  آخر  دست  و  بوده،  انسانی  تبار  فلاکت  و 
ایدئولوژیک و مهملات ناسیونالیستی می رفت که نسل بشر 
همزیستی  برای  افتاد  صرافت  به  انسان  کند  نابود  کل  به  را 
قائل  انسانیت  برای  که  پایه های حداقل چیزهایی  تعیین  و 
اجداد  پیش  قرن ها  که  آتشی  به  شبیه  بسازد  بنیادی  بود 
حس  و  می آمدند  جمع  دورش  را  تاریک شان  شب های  ما 
وحشت تاریکی شان را کنار هم تاب می آوردند چیزی که از 
وحشت نابودی بشر با دست خودمان آن را سنگ معیار قرار 
داده ایم و پس از بررسی نابسامانی ها و پایمال شدن حقوق 
انسانی در ایران آقای صادقی می گویند اگر این همه تناقض 
اعلامیه حقوق بشر  به مواد 30گانه  نگاهی  را آزرد  ذهن تان 
از شرایط بحرانی پس  تا دستگیرتان شود که بعد  بیندازید 
و  بالا زدند  را  از جنگ جهانی دوم چطور عده ای آستین ها 
 )2013( سال  وسط  که   )1948 سال  )در  نوشتند  چیزهایی 
آدم هنوز از دقت و انسانیت و تأثیرگذاری آن حس سرخم 

کردن و تعظیم اش می شود. 
مقاله ی ساده و زیبای سعید صادقی ما را به کجا که نمی برد، 
اگر برای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که فقط 65 سال پیش 
باید پرسید ما  باید تعظیم و ستایش کرد،  نوشته شده حقًا 
کجا بودیم و چه می کردیم در 3000 سال گذشته و چه شد که 
فراموش کردیم که حتی در همین صدسال پیش در انقلاب 
انسانی  از کلمات ساده و دستورات  مشروطه استفاده کنیم 
وزمینی »منشور حقوق بشر کوروش« و مساوات و برابری را 
در قانون اساسی و یا حتی در متمم آن وارد کنیم، شادروان 
در موج  که عرب  ایران ساسانی  شجاع الدین شفا می گوید: 
جهانگشایی خود تحویل گرفت به استثنای یک دوران کوتاه 
هفتاد ساله به طور دائم یک ابرقدرت جهان باستان بود و دو 
ابرقدرت منحصر به فرد آن پس آدمی به همان  قرن اصولًا 
اندازه که نگران آینده  خویش است به گذشته خود دلبستگی 
دارد گویی گذشته او پشتوانه زندگی حال و آینده اوست.از 
این رو تاریخ هر قوم و ملتی شناسنامه آن ملت است و هر 

موجود بی شناسنامه گمنام و بی اعتبار است.
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چرا همه ی جهان به کوروش افتخار می کند اما جمهوری 
اسلامی از او واهمه دارد؟

و  کارنامه  شدن  پدیدار  بهتر  با  اخیر،  سال های  در 
کشور  پیشرفِت  ستون  عنوان  به  پادشاهی  نهاد  اهمیت 
نهاد،  این  به  جوان  نسِل  گرایِش  افزایِش  با  و  ایران 
شده  محبوب تر  ایرانیان  نزد  روزبه روز  بزرگ  کوروش 
حقوق  سفالی  استوانه ی  لوح  رنگی،  پوسترهای  است. 
آرامگاهش  تصاویر  به  منقش  گوناگون  اشیاء  و  وی  بشر 
محبوبیت  این  می رسند.اما  فروش  به   فروشگاه ها  در 
تاریخ شناسان،  فیلسوفان،  به   منحصر  تنها  روزافزون، 
باستان شناسان و پژوهشگران نبوده بلکه امروزه هزاران 
تن از سراسر دنیا برای دیدن او به پاسارگاد می آیند و یا 

سفالی  لوح  دیدن  به  جهان  موزه های  و  نمایشگاه ها  در 
حقوق بشِر او می روند و در مقابِل عظمتی وصف نا پذیر، 

سر تعظیم فرود می آورند.
- به راستی کدام ویژگی است که او را با دیگر پادشاهان 
و  می سازد  متفاوت  جهان  سطح  در  غیر ایرانی  و  ایرانی 

اساسًا »کوروش بزرگ« کیست؟
آرمانی،  فرمانروایی  دل ها،  پادشاه  بزرگ  کوروش   
او  است.  بوده  انسان دوست  و  دادگر  خردمند، 
لشگر کشی های  واسته ی  به  نه  اما  بوده  بزرگ  شهریاری 
بینِش  سبب  به  بلکه  سرزمین ها،  دیگر  فتح  و  عظیم 
ادیان دیگر  و  اقوام  با  برخوردش  نحوه  و  انسان دوستانه 
کوروش  می سازد.  متفاوت  دیگران  با  را  او  که  است 
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فروتن  متواضع،  بسیار  با شکست خوردگاِن جنگ  بزرگ 
جایگاه  و  ارزش  زنان  برای  و  می کرده  رفتار  بخشنده  و 
ویژه ای قایل بود است. او در طول دوران پادشاهی خود، 
وضعیت زنان را در حالت ثبات و اعتدالی ارزشمند قرار 
میان  در  زمان،  آن  قوانین  نمونه ی  که  طوری  به   داده 
کوروش  نمی شود.  یافت  اقوام  و  ممالک  از  یک  هیچ 
به همسرش داشت چنان که پس  علاقه ی بسیار زیادی 
از فوت او، دیگر ازدواج نکرد و در زمان حیاِت همسرش 

نیز هرگز به سراغ زن دیگری نرفت.
کوروش نامه  در  یونانى(  مورخ  و  )فیلسوف  »گزنفون« 
بزرگ،  نابغه ای  »کوروش  می نویسد:  چنین  او  درباره 
انسانی والامنش، صلح طلب و نیک منش بود. او دوست 

انسان ها و طالب علم، حکمت و راستی بود.«
دیگر  کشوری  بر  پیروزی  که  داشت  عقیده  کوروش   
و  تجاوز  هر  تا  نمی دهد  فاتح  کشور  به  را  حق  این 
مغلوب  ملت های  او  شود.  مرتکب  را  غیر انسانی  عمل 
شکست  اقوام  که  صورتی  به  می کرد  خود  شیفته ی  را 
پادشاهان خودکامه  از دست  را  آنان  خورده که کوروش 
نجات داده بود وی را خداوندگار می نامیدند. او همواره  
ارج  را  اجتماعی  حقوق  رعایت  و  مهرورزی  آزادی، 
کشاورزان  متوجه  را  جنگ  آتش  نبردها،  در  می نهاد، 
نیز  او  مرگ  سرانجام  و  نمی کرد  کشور  عادی  افراد  و 
دلاورانه و در میدان نبرد، برای تأمین امنیت و تحکیم 

ایران زمین بود.  موقعیت حکومت پادشاهی در شرق 
و  است  بزرگ  کوروش  شیفته ی  امروزه  جوان  نسل  چرا 

چرا جمهوری اسلامی از او واهمه دارد؟
با  و  سیاه  ارتجاع  رسیدن  قدرت  به  از  پس  سال   ۴۲
بیگانه،  نیروهای  و  سرخ  ارتجاع  کمک  و  همیاری 
کارآمدن  روری  با  که  ایران  آبادانی  پیشرفت  چرخ 
از  ناچار  به  بود،  افتاده  کار  به  دوباره  پهلوی  خاندان 
در  که  بود  اسلامی  حکومت  مقابل  در  و  ایستاد  حرکت 
از  سیاه  و  خورده  شکست  کارنامه ی  یک  امور،  همه 
بهره گیری  با  ایرانی  جوان  نسل  گذاشت.  جای  به  خود 
سد  از  سرعت  به  توانست  اینترنت  جهانِی  شبکه ی  از  
تحریف  هدف  با  که  اسلامی  واپسگرایِی  دیواِر  و  سانسور 
نهاد  که  دریابد  و  کند  گذر  بود  شده  بنا  ایرانزمین  تاریخ 

ایران،  سرزمینمان  تاریِخ  طول  در  همواره  پادشاهی 
تبارهای  تمامی  هویت  و  یکپارچگی  ضامِن  تنها  نه 
آبادانی،  پیشرفت،  اصلی  ستون  بلکه  است  بوده  ایرانی 
انگیزه  کشور،  فرهنگی  ارزش های  نگاهبان  سازندگی، 
تنها  هولناک،  های  بحران  در  دهنده  دلداری  و  بخش 
ناروایی دولت های وقت  و  دادرس مردم در مقابل ستم 

و الگوی بی نظیری از رفتار و منش انسانی بوده است.
بلکه  ایرانی   پادشاهی  نماد  تنها  نه  بزرگ  کوروش 
او  ایرانیست.  شهروند  هر  و  ایران  ملی  هویت  نماد 
زیستن،  نیک  صلح طلبی،  والامنشی،  راستین  نماد 
و  آزادی  خواهی  راستی جویی،  انسان دوستی، 
مهرورزی به هم نوع است. او ابرمردی شاخص است که 
جایگاه و منزلت ایرانیان در سرتاسر جهان را نه تنها در 
زمان خود، بلکه در زمان حال نیز زبانزد ساخته است. 
به  پاسارگاد  در   ۱۳۹۵ سال  گردهمایی  در  جوان  نسل 
که  داد  نشان  بزرگ(  کوروش  )روز  آبان  هفتم  مناسبت 
ملت ایران به دنبال بازگشت یک نظام ملی می باشد که 
بر پایه شالوده ایرانگرایی و نهاد پادشاهی استوار است.
هراس  در  بزرگ  کوروش  از  اسلامی  حکومت  رو  این  از 
حکومتی  به  را  ایران  مردم  امید  که  اوست  زیرا  است 
نام  از  حتا  اسلامی  رژیم  است.  داشته  نگه  زنده  ملی 
هر  مانِع  که  بطوری  است  بیمناک  نیز  بزرگ«  »کوروش 
گونه گردهمایی ایرانیان در آرامگاه او می شود و همواره 
حتا  و  تاریخ  تحریف  حال  در  شیوه ای سیستماتیک،  به 
بر  تکیه  با  و  است  درسی  کتاب های  در  او  نام  سانسور 
خود  کثیف  پروپاگاندی  به  دروغ پرداری،  و  ِانکار  ابزار 
از  را  پادشاهی  نهاد  و  بزرگ  کوروش  تا  می زند  دامن 
جامعه ی ایرانی طرد کند اما خوشبختانه واقیعت امروز 
ایرانزمین این است که کوروش بزرگ روزبه روز محبوب 

تر از دیروز است.
است  ایرانگرایی  نماد  بزرگ  کوروش  که  روست  این  از 
آشیل  پاشنه ی  تنها  نه  ایران  در  ایرانگرایی  رشد  این  و 
است  سنگری  بلکه  است،  اسلامی  جمهوری  رژیم 
 1400 گرفتاری  همان  یا  اسلام گرایی  برابر  در  نیرومند 

ساله ی ایران و ایرانی.
ایرانگرایان رستاخیز  حزب 
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کوروش خردمند
شاهین نژاد، سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی

و  آرا  ابرمردی گیتی  به  تنها ارجگذاری  نه  بزرگداشت کوروش 
زندگی ساز است بلکه یادآوری ارزشهای 
و  دادورز  آبادگر،  فرهنگ  یک  تابناک 
ایران  بستر  در  که  فرهنگی  خردگراست. 
زمین، کوروش و کوروش ها را پرورید تا 
با نگاهی ُپرمهر و روادار، طرحی نو برای 
انسان آشفته حال و پریشان خاطر روزگار 
بزرگمرد  این  آرامگاه  درافکنند.  کهن 
ضریح  دارای  مذهبی  حرمهای  مانند  نه 
بارو  و  برج  کلیساها،  مانند  نه  و  بلند است  مناره های  و  طلایی 
شفا  ها  امامزاده  مانند  نه  داراست.  را  قدیسین  تندیسهای  و 
می دهد! و نه مانند صومعه ها، گناهان را می بخشد! پاسارگاد 
جایگاهی است برای خود را از نو ُجستن و هویت مخدوش شده 
برای  است  باشکوهی  ولی  ساده  میدان  پاسارگاد  بازیافتن.  را 
چشم در چشم هممیهن دوختن و دست در دست هماندیش 
برای خواندن سرودهای همبستگی  گذاردن. عرصه ای است 

و مهربانی. حیاط خانه پدری است برای ایران را فریاد کردن.
بلند  اندیشی،  آزاد  از  نمادی  سالها،  این  همه  در  را  کوروش 
که  شناسانده ایم  و  دیده ایم  نیازاری  مردم  و  رواداری  نظری، 
بالا،  ویژگی های  بر  افزون  دیگر،  سوی  از  است.  درست  و  بجا 
مدت  کوتاه  در  که  آنچه  آوردن  بدست  برای  او  مانند  رهبری 
برای مردمش و جهانیان اندوخت، نیاز به ویژگی مهم دیگری 
بوده  وی  چشمگیر  هوش  و  عقلانیت  آن،  و  است  داشته  نیز 
است. گردآمدی از عقل و اخلاق در کنار یکدیگر را در فرهنگ 

ایرانشهری، ِخَرد می نامیم.
خرد  از ناب ترین و غنی ترین فرایافت های موجود در اندیشه 
ایرانیان بوده است. خرد، سرمایه معنوی انسان برای تشخیص 
نیک و بد از یکدیگر است. بنابراین فرایافتی ناهمگون با »عقل 
اسپینوزا« و یا »عقل دکارتی« است که ابزار تمیز سود از زیان 
است،   )Rationalism( مکتب  پایه  که  غربی  عقل  می باشد. 
نیروی بررسی و واکاوی انسان در قلمروی فیزیک و محسوسات 
است. خرد ایرانی ژرف تر و پیچیده تر از عقِل برخاسته از تواِن 
مغز انسان است. بر خلاف عقل غربی، خرد دارای روح است. 
بر پایه دریافتی از متون ایرانی، خرد را می توان به معنی »عقل 
زیر چتر اخلاق« گرفت. یکی از اندیشمندان بزرگ ایرانی، ابن 
مقفع )روزبه دادبه( در این باره می نویسد: » تربیت پذیری در 
سرشت عقل است، و با تربیت است که خرد آدمی رشد کند و 
پاک و منزه گردد ... و عقل آدمی چون تربیت یابد به کار افتد، 

زیرا رشد و زندگی و زایش خرد با تربیت است«.  بدینگونه باید 
خرد را »عقل پرورش یافته« دانست. 

او را به یک  یا همان ِخَرد در کوروش،  همراهی عقل و اخلاق 
جهان  تاریخ  در  همتا  کم  و  ایران  تاریخ  در  همتا  بی  چهره 
را  او  ویژه،  جایگاه  این  ایرانیان،  یادمان  در  می نماید.  تبدیل 
از  و  است  برده  نیز  حماسه  و  استوره  عرصه  به  تاریخ  پهنه  از 
اینرو افسانه های بسیاری از وی و کارنامه اش ساخته شده اند، 
داستانها و افسانه هایی که ریشه در شناخت ایرانیان از گوهر و 
سرشت این بزرگمرد داشته اند. در پایان سده چهارم میلادی 
که سنت کندن نقش برجسته  ها و سنگ نبشته ها بر روی کوه 
و  صخره در ایران برافتاد، به جایش تاریخ نگاری شفاهی در 
برآمدن  ایرانی  داستاِن  رو،  همین  از  گرفت.  قرار  کار  دستور 
تطبیق  کیخسرو  با  می شناسیم  هرودت  از  آنرا  که  کوروش 
داده شده  و داستانی که کتسیاس از او نقل می کند به اردشیر 
به  سارد  شهر  گشودن  افسانۀ  همچنین  یافت.  انتقال  بابکان 
دست کوروش از راه خیانت دختر دشمن  او، به شاپور یکم یا 
دوم ساسانی منتقل شد.  از سوی دیگر پیوند زناشویی بردیای 
دروغین با دختر کوروش به ضحاک و خواهران جمشید نسبت 
به دست  شهری  ساختن  شگفت انگیز  داستان  و  شد.   داده 
دیوکس با هفت دیوار به رنگ هایی گوناگون، برای کی کاووس 

و کاخ  او بر کوِه البرز بازگو شد. 
گره خوردن بخشی از هویت کوروش با کیخسرو کیانی تصادفی 
ایرانیان  آرمانی  شهریار  کیخسرو،  است.  نبوده  هدف  بی  و 
و  خردمداری  دادورزی،  نماد  او  است.  اوستا  و  شاهنامه  در 
شده  ستوده  و  پسندیده  های  ویژگی  اینها  است.  آبادگری 
است.  بوده  زمین  ایران  فرزانگان  نزد  در  فرهمند  شاه  یک 
دریافت ایرانیان از منش کوروش از َپس غبار زمانه، شخصیت 
حکومتی  بدینگونه،  می نماید.  کاملتر  و  آرمانی تر  را  کیخسرو 
از  می پسندیدند،  ایرانی  جامعه  سرآمدان  و  فرهیختگان  که 
کوروش اقتباس می گردد و در حماسه ملی ایرانیان، کیخسرو 

را برمی سازد: شهریاری خردمندف دادگستر و آبادگر.
که  می کند  بازگو  کوروش  باره  در  را  داستانی  یونانی،  گزنفون 
ایرانی را به مفهوم »داد« و »بیداد« بیان می کند و  نگاه زیبای 
خردمندی وی را آشکار می کند:» کوروش پسر پادشاه »انشان« 
در دوران کودکی، دو مردی را در نزدیکی خانه خویش دید که 
یکی درشت اندام و بلند بود ولی جامه ای تنگ و کوتاه به تن 
کرده بود. دیگری ریز اندام و لاغر بود ولی رختی بلند و گشاد بر 
تن داشت. کوروش دستور داد تا آن دو نفر جامه هایشان را با 
هم عوض کنند تا هر دو، رخت مناسب و برازنده بر تن داشته 
باشند. اکنون پرسش این است که آنچه کوروش کرد داد بود یا 
بیداد؟ داد بود چون دو نفر که در رخت خودشان آسوده نبودند 
را دارای جامه های اندازه و برازنده نمود. »بیداد« بود چون حق 
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المللی،  بین  متعدد  جوایز  برنده  آمریکایی  ایرانی  نقاش  و  طراح   ، برزگر  رامین 
اندیشه و عمل کوروش بزرگ را در پهنه جهان باستان در مقایسه با فرمانروایان 
آثار  به مجموعه  کبیر«   کوروش  بشردوستانه  »میراث  عنوان  با  تابلویی  در  دیگر 

هنری خود افزود   

گزینش و مالکیت خصوصی دو شهروند را از ایشان گرفته بود. 
نفس  بدانیم،  افسانه  یا  راستین  را  داستان  این  اینکه  از  فارغ 
نشانگر  »داد«،  زمینه  در  ژرفی  جستارهای  اینچنین  وجود 
گرایش ویژه و دلواپسی چشمگیر جهان ایرانی در درازای سده 
های دراز نسبت به دو مفهوم والا و ارزنده داد و خرد می باشد. 
اینها همان صفاتی هستند که هدف مادر کوروش در پرورش او 

بوده اند.

گزنفون از گفتگویی میان کوروش و مادرش یاد می کند که مادر 
به فرزندش می گوید که در دیار پارس، خودکامگی برپا نیست 
می باشد،  قانون  برابر  در  افراد  برابری  پایه  بر  که  دادگری  و 
فرمانروایی  پدر کوروش،  که  برپاست. مادر کوروش می افزاید 
نیست،  هوس  آن  قدرت  دامنه  که  می دانست  دولتی  حق  را 

یونانی  سرشناس  نگار  تاریخ  که  نگاره ای  است.   قانون  بلکه 
به  کوروش  مادر  زبان  از  ایرانی  بینی  جهان  در  شهریاری  از 
خواننده می دهد به روشنی با آنچه پیش از آن در بابل، آشور، 
مصر و چین دیده شده بود، بسیار ناهمگون بود و با آنچه پس 
جریان  در  »سلطنت«  عنوان  زیر  ایران  اسلامی  دوره  در  آن  از 
»رساله  در  هم  افلاطون  حتی  داشت.  فاصله  جهان  یک  بود، 
قوانین« خود، شهریاری کوروش بزرگ و داریوش بزرگ را ناظر 
بر نیک فرجامی همگانی در کشور می دانست و بنابراین آن را 
نگاران  تاریخ  از میان  آرمانی می دید.  و  فرمانروایی پسندیده 
می بینیم.  را  کوروش  به  ممتاز  نگاه  همین  نیز،  اسلام  از  پس 
برای نمونه، ابن بلخی از کوروش بزرگ با صفات »سخت دانا و 
عاقل یاد کرده که بیت المقدس را آباد کرد.«  این تاییدی دیگر 

بر شناخت ایرانیان از چهره خردگرای کوروش است.

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند
با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب
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استوا نه ی کوروش بزرگ و درونمایه ی آن

»هومر آبرامیان«

اکتبر  نهم  و  بیست  روز  در  بزرگ  کوروش 
بزرگ  سپاهی  با  میلاد  از  پیش   539 سال 
رویداد  به  و  آمد  در  بابل  به  پیروزمندانه 
این  چگونگی  تا  داد  فرمان  بابلی  نگاران 
پیروزی بزرگ، و پی آیندهای ُخجسته آن 

را بنویسند و به سینه ی تاریخ بسپارند.
با زبان  این فرمان بر روی استوانه ای گلین 
از  پس  و  آمد  در  نگارش  به  نو(  )بابلی  اکدی  میخی  دبیره ی  و 
برای  تا  شد  سپرده  خاک  به  ویژه  کوره های  در  شدن  پخته 
مارچ  ماه  در  انجام  سر  و  بماند،  بیادگار  آینده  دودمان های 
-1257 سال  ماه  فروردین   - اسفند  )برابر  میلادی   1879 سال 

8 خورشیدی( بدستیاری هرمز رسام، باستان شناس آشوری 
بیرون کشیده  زیر خاک  از  »اَسگیله«   نیایشگاه  در  ایرانی  تبار 
شد و هم اکنون در دیرین کده ی لندن نگهداری می شود. این 
گل نوشته ی گرانبها نشان دهنده بینش و منش نیاکان فرمند 

ما در بامدادان تاریخ است. 
پیشینه: 

دبیران و رویداد نگاران بابلی در نوشتن این فرمان شاهانه از 
پادشاهان  ساختمانی   نبشته های  سنگ  ساله ی  هزار  آیین 
در  بابل  و  آشور  پادشاهان  کردند.  پیروی  بابلی  و  آشوری 
 – کاخ ها   – پرستشگاه ها  سازی  باز  از  تنها  نه  نوشته ها  اینگونه 
دیگر  و  زهکشی  و  آبیاری  کانال های  آبراهه ها-  باروها-  و  برج 
و  تبار،  شناساندن  در  بلکه  می کردند،  مردمی  یاد  کارهای 
خویش  فرمانروایی  شیوه ی  از  خدایان  پشتیبانی  دادن  نشان 
پایه های  و  شالوده ها  در  را  نوشته ها  آن  و  می گرفتند  بهره 
ساختمان های بزرگ جا می دادند به امید اینکه شاهان آینده 
و دبیران شان آن نوشته ها را پیدا کنند و شیوه ی فرمانروایی و 

کشور داری آنها را پی بگیرند. 
اینگونه ُبنچاک های بجا مانده از جهان باستان، با گزارش کرد و 
کار فرمانروایان بزرگ آن روزگار پرده از روی چیزی بر می دارند 

که امروزه آن را »تاریخ « می نامیم.
جای  بر  بزرگ  کوروش  از  که  مانندی  ُبشکه  گلی  ی  استوانه 

مانده، همانند دیگر نوشته هایی است که از دوران فرمانروایی 
پادشاهان آشور و بابل از سده ی هشتم پیش از میلاد برجای 
برای  تنها  مانند  ُبشکه  گلین  استوانه های  اینگونه  مانده اند. 
نوشتن فرمان های شاهان به کار می رفتند و پس از پخته شدن 
در کوره های ویژه در پی  بناهای بزرگ به خاک سپرده می شدند 
تا برای دودمان های آینده بیادگار بمانند. استوانه کورش بزرگ 
نیز در راستای همین آیین بدست کاهنان نیایشگاه مردوک و 

رویداد نگاران بابلی نوشته و به سینه ی تاریخ سپرده شد.  
اینگونه ِگل نوشته های باستانی، به ویژه در آشور و بابل نو، با 

چند واژه ی همیشگی: » آنگاه که من...« 
آغاز می شد، وبا گزارشی از کرد و کار پادشاه و رخداد های دوران 
پادشاهی او ادامه می یافت، و البته پادشاه فراموش نمی کرد که 
خود را برخوردار از پشتیبانی های بی دریغ خدایان بشناساند و 
از  آنها بکوشد.  استوانه ی کوروش بزرگ یکی  در گرامیداشت 

واپسین نمونه های اینگونه فرمان های تاریخی است.
هرمز رسام در یادداشت های  خود استوانه ی کوروش بزرگ را 
گرانمایه ترین دستاورد کاوش های باستانشناسی بشمار آورده 
است. این گرانمایه ترین دستاورد کاوندگان زمین در ویرانه های 
» جیمجیما«  در میانرودان پیدا شد و »هنری راولینسون«  با 
بابل  گشودن  گزارش  نوشته  گل  این  که  دریافت  آن  خواندن 
از این  اینکه بخشی  از  بدست کورش بزرگ است. هرمز رسام 

استوانه شکسته و از میان رفته، افسوس بسیار خورده است.

ویژگی های استوانه ی کوروش بزرگ
هم  از  پاره  دو  به  زمان  گذرگاه  در  بزرگ  کوروش  استوانه ی 
شکسته شد، پاره ی نخست همان تکه ای است که  هرمز رسام 
این  آورد،  بدست  جیمجیما  در  خود  کاو  و  کند  پی  در  را  آن 
تکه  این  است،  کوروش  فرمان  از  َرج   35 ی  گیرنده  بر  در  تکه 
در همان سال )1879( به دیرین کده ی لندن رفت و با شماره   
تکه ی  دوم  پاره  گرفت.   جا  کده  دیرین  آن  در    BM90920
 ۵.۶ در   ۸.۶ ی  به  اندازه  کوچکتری 
سانتی  متر است که تنها ده َرج ) از 
36 تا43 ( را در بر گرفته و پیش تر در 
 }Yale }ییل  دانشگاه  کده ی  دیرین 
در  می شد.  نگهداری  آمریکا  در 
برگر«  ریچارد   – پاول   «  1971 سال 
که  دریافت  خود  رسی های  بر  در 
استوانه ی  همان  از  بخشی  تکه  این 
ترتیب  بدین  است،  بزرگ  کوروش 
تکه ی کوچکتر به آیین سپردگانی به 
تا  شد  فرستاده  لندن  کده ی  دیرین 

به تکه بزرگتر بپیوندد.

استوا نه ی کوروش بزرگ و درونمایه ی آن

»هومر آبرامیان«

کوروش بزرگ در روز بیس��ت و نهم اکتبر س��ال ۵39 پیش از میالد با سپاهی 
ب��زرگ پیروزمندان��ه ب��ه بابل در آم��د و به روی��داد ن��گاران بابلی فرم��ان داد تا 
چگونگی این پیروزی بزرگ، و پی آیندهای ُخجسته آن را بنویسند و به سینه ی 

تاریخ بسپارند.

این فرمان بر روی استوانه ای گلین با زبان و دبیره ی میخی اکدی )بابلی نو( به 
نگارش در آمد و پس از پخته شدن در کوره های ویژه به خاک سپرده شد تا برای 
دودمان های آینده بیادگار مباند، و س��ر اجنام در ماه مارچ س��ال 1879 میالدی 
)برابر اسفند - فروردین ماه سال 12۵7-8 خورشیدی( بدستیاری هرمز رسام، 
باس��تان شناس آشوری تبار ایرانی در نیایش��گاه »اَسگیله«  از زیر خاک بیرون 
کشیده شد و هم اکنون در دیرین کده ی لندن نگهداری می شود. این گل نوشته ی 

گرانبها نشان دهنده بینش و منش نیاکان فرمند ما در بامدادان تاریخ است. 

45استوانه ی کوروش بزرگ و درومنایه ی آن

cyrus.academy

هرمز رس��ام در یادداشت های  خود اس��توانه ی کوروش بزرگ را گرامنایه ترین 
دس��تاورد کاوش ه��ای باستانشناس��ی بش��مار آورده اس��ت. ای��ن گرامنایه تری��ن 
دس��تاورد کاوندگان زمین در ویرانه های » جیمجیما«  در میانرودان پیدا ش��د و 
»هنری راولینسون«  با خواندن آن دریافت که این گل نوشته گزارش گشودن بابل 
بدست کورش بزرگ است. هرمز رسام از اینکه بخشی از این استوانه شکسته و 

از میان رفته، افسوس بسیار خورده است.

ویژگی های استوانه ی کوروش بزرگ
استوانه ی کوروش بزرگ در گذرگاه زمان به دو پاره از هم شکسته شد، پاره ی 
خنست همان تکه ای است که  هرمز رسام آن را در پی کند و کاو خود در جیمجیما 
بدس��ت آورد، این تکه در بر گیرنده ی 3۵ َرج از فرمان کوروش اس��ت، این تکه 
در همان س��ال )1879( به دیرین کده ی لندن رفت و با ش��ماره   BM90920  در آن 
دیرین کده جا گرفت.  پاره دوم تکه ی کوچکتری به  اندازه ی 8٫6 در ۵٫6 سانتی  
متر اس��ت که تنها ده َرج ) از 36 تا43 ( را در بر گرفته و پیش تر در دیرین کده ی 
دانشگاه }ییل Yale{ در آمریکا نگهداری می شد. در سال 1971 » پاول – ریچارد 
برگر« در بر رسی های خود دریافت که این تکه بخشی از همان استوانه ی کوروش 
بزرگ است، بدین ترتیب تکه ی کوچکتر به آیین سپردگانی به دیرین کده ی لندن 

هرمز رسام باستان شناس آشوری تبار ایرانی 
و دستیار آستین هنری الیارد

هرمز رسام باستان شناس آشوری تبار ایرانی و دستیار آستین هنری الیارد
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درازای این استوانه ۲۲.8۶ سانتی  متر و پهنای آن 11 سانتی 
 متر است و نزدیک به 
رج   45 از  رج  بیست 
یکسره  و  ساییده  آن 

از میان رفته اند.  
زبان و دبیره 

که  دبیره ای  و  زبان 
بزرگ  فرمان کوروش 
 « شد،  نوشته  آن  با 
 ) نو  بابلی   ( اکدی« 
است که در آن روزگار 
زبان  بابل  و  آشور  در 
ادب و دانش و فلسفه 

بود. 
فرمان  نویسنده ی 
زبان   این  به  کورش 
چیرگی بسیار داشته 
بردن  بکار  شیوه ی  و 

واژه های گرانمایه ی آن را بخوبی می دانسته است.
جانمایه ی فرمان کوروش بزرگ که خود را }پیام آور شادی و 
گسترش دهنده ی هنجار زندگی{ می شناساند، نشان دهنده ی 

خویشکاری »شهریار« در فرهنگ جهان آرای ایران است.   
برگردان فرمان کوروش بزرگ

فرمان  گاه  »نخستین  امروز  بزرگ که در جهان   فرمان کورش 
بخش  زینت  اکنون  هم  می شود،  نامیده  هم  بشر«  حقوق 
دیرین کده ی لندن، و نسخه ای از آن هم زینت بخش سازمان 
به  پیش  سال   30 به  نزدیک  فرمان   این  است.  متحد  ملل 
دستیاری دکتر  »عبدالمجید ارفعی« و با یارمندیهای کار ساز  
»دکتر پرویز ناتل خانلری« به زبان پارسی برگردانده شد. شایان 
یاد آوری که برگردان های دیگری که در بازار امروز پراکنده اند 

هیچیک  دارای ارزش دانشیک نیستند.

پیشگفتاری از دکتر پرویز ناتل خانلری
نوشته ای که به زبان بابلی نو، روی استوانه ی گلی در سال های 
بزرگ  کوروش  فرمان  متضمن  و  شده  کشف  نوزدهم  قرن  آخر 
سند  کهن ترین  است،  بابل  شهر  تسخیر  هنگام  هخامنشی 
و  ایران  تاریخ  در  بشر  حقوق  مراعات  و  دادگستری  از  کتبی 

مایه ی سرافرازی ایرانیان است.
بیگانه  کشورهای  دانشمندان  تحقیق  مورد  کنون  تا  سند  این 
علمی  بحث های  و  شده  ترجمه  زبان  چندین  به  و  گرفته  قرار 
 درباره ی آن انجام گرفته است. اما نقل آن به فارسی همیشه 
از روی ترجمه های دیگران صورت پذیرفته است، لازم بود که 
قرار  مطالعه  مورد  را  مهم  سند  این  اصل  ایرانی  پژوهنده ای 

دهد و به فارسی نقل کند و فرهنگستان ادب و هنر ایران که به 
لزوم و اهمیت این کار توجه داشت توفیق یافت که این کار را بر 
عهده ی همکار دانشمند آقای عبدالمجید ارفعی قرار دهید و 

اینک نتیجه ی تحقیق ایشان منتشر می شود.

پیشگفتار استاد عبدالمجید ارفع
 لوحه ی استوانه ای کوروش بزرگ در سال  1879 میلادی توسط  
»هرمز رسام« در شهر بابل یافته شد. نخستین آوانویسی لوحه 
توسط )سر هنری راولینسون )Sir H.C. Rawlinson(  در » 
 Journal of  the Royal( »مجله ی انجمن سلطنتی آسیایی
Asiatic Society(   سری جدید شماره ی 12 )سال 1885( 

به چاپ رسید.
 » پینچس  گ.  تئوفیلوس   « توسط  برداری  نسخه  نخستین 
نبشته های  »سنگ  کتاب  در   )Theophilus G. Pinches(
 Cuneiform Inscription of  Western( غربی«  آسیای 
Asia( معروف به »پنج راولینسون« در مجلد پنجم شماره 35 

در سال 1882 میلادی به چاپ رسید.
یک  از  قسمتی  که  داد  نشان  جدید  تحقیقات  اواخر  این  در 
لوحه ی استوانه ای که آن را نبونئید پادشاه بابل می دانستند و 
در موزه ی دانشگاه »ییل« )Yale(   در آمریکا نگهداری می شد 

و در کتاب سنگ نبشته های بابلی در مجموعه ی:
 Babylonian Inscription in the( نیس«  »ج.ب.   
Collection of( مجلد دوم شماره 32 به چاپ   J.B. Nies
تا   36 سطر  از  بزرگ  کورش  لوحه ی  از  جزئی  است،  رسیده 
و  شد  برده  انگلستان  به  مزبور  قطعه  رو  این  از  می باشد.   43
با متن  این قطعه همراه  گردید. متن  اصلی ملحق  لوحه ی  به 
و  تصحیحات  همراه  به   ،1975 سال  در  یکجا  اصلی  لوحه ی 
ریچارد  »پاول  پروفسور  آقای  سودمند  بسیار  داشت های  یاد 
برگر«  )Paul Richard Berger( استاد دانشگاه » مونستر« 
 Zeitehrift für( آلمان در مجله ی آشورشناسی )Munster(

Assyriologie( مجلد 64 )جولای 1975( به چاپ رسید.
 1882 سال  در  شده  چاپ  برداری  نسخه  در  آنکه  سبب  به 
و  برطرف کردن آن اشتباهات  برای  از  بود  اشتباهاتی موجود 
جدیدی  برداری  نسخه  شده،  یافته  تازه  قطعه ی  افزودن  نیز 
نقص  از  خالی  که  امید  این  با  گرفت.  انجام  جانب  این  توسط 

باشد.
بر خود فرض می داند که از مهربانی های استاد ارجمند جناب 
آقای »پرویز ناتل خانلری« که از هیچ یاری و یاوری در انجام 

این کار دریغ نفرمودند، سپاسگزاری کنم.
همچنین از آقای پروفسور برگر سپاسگزارم که نه تنها شفاهًا 
راهنمایی بسیار به اینجانب فرمودند بلکه تصحیح نقل به تلفظ 
لوحه را نیز بر عهده گرفتند. هرچند ایشان به تمامی  در انجام 
این قول کوشیدند اما دریغا که آن یادداشت های تصحیح شده 

هندات 46

cyrus.academy

فرستاده شد تا به تکه بزرگتر بپیوندد.

درازای این اس��توانه 22٫86 س��انتی  متر و پهنای آن 11 س��انتی  متر اس��ت و 
نزدیک به بیست رج از 4۵ رج آن ساییده و یکسره از میان رفته اند.  

زبان و دبیره 
زبان و دبیره ای که فرمان کوروش بزرگ با آن نوشته شد، » اکدی« ) بابلی نو ( 

است که در آن روزگار در آشور و بابل زبان ادب و دانش و فلسفه بود. 

نویس��نده ی فرمان کورش به این زبان  چیرگی بس��یار داش��ته و ش��یوه ی بکار 
بردن واژه های گرامنایه ی آن را بخوبی می دانسته است.

جامنایه ی فرمان کوروش بزرگ که خود را }پیام آور شادی و گسترش دهنده ی 
هنجار زندگی{ می شناس��اند، نشان دهنده ی خویشکاری »شهریار« در فرهنگ 

جهان آرای ایران است.   

استوانه ی کوروش بزرگ  از سوی راست.

استوان هی کوروش بزرگ از سوی راست.
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به همراه یاد داشت ها و مقالات مورد نیاز دیگر که ایشان برای 
اینجانب فرستاده بودند، هیچگاه به دست اینجانب نرسید.

چون تمامی  کارهای کتاب انجام گرفته و آماده ی انتشار شد، از 
اقبال نیک آقای پرفسور برگر به ایران آمد و فرصتی دست داد 

تا تمامی  لوحه را از آغاز تا انجام با یکدیگر بررسی کنیم.
اینجانب  توسط  که   » تلفظ  به  »نقل  بخش   بررسی  این  در 
به  که  اشتباهاتی  همچنین  شد.  تصحیح  بود،  گرفته  انجام 
سبب پاره ای اشتباهات موجود در نسخه برداری رخ داده بود 
تصحیح گردید. به علاوه ما موفق شدیم قسمت هایی از سطر 36 
را بازسازی کرده و بر دانستنی های خود بر این لوحه بیافزاییم.

نکات دستوری این لوحه که توسط آقای پرفسور برگر تهیه شده 
و هنوز به چاپ نرسیده است، پس از آنکه به فارسی ترجمه شد 

در چاپ دوم، ضمیمه ی این کتاب خواهد شد.
همچنین بر خود لازم می دانم از هیات امنای موزه ی بریتانیا 
 Endmond( سولبرژه«  »ادموند  پروفسور  آقای  ویژه  به 
بابلی آن موزه که در کمال  الواح  Sollberger(   نگهدارنده ی 
جانب  این  اختیار  در  را  لوحه  بدل  و  لوحه  عکس های  لطف 

گذارده و اجازه ی چاپ آن ها را داده اند سپاسگزاری کنم.
از دوستان و همکاران گرامیم خانم دکتر »مهین صدیقیان« که 
متن فارسی را تصحیح کرده اند و آقای »بهنام خلیلی« که موارد 
مشکل مقالات آلمانی را ترجمه کرده، خانم »مهری رحمانی« 
که نسخه برداری لوحه را آماده ی چاپ کرده، و آقای  »علیرضا 
رضایی« که در تهیه ی نقشه ی شهر بابل مرا یاری کردند بسیار 

سپاسگزارم.

 متن کامل فرمان کورش بزرگ
بنا   [  ...................................................1

کرد [ )؟(.
 ...................................................2

گوشه ی جهان.
3.............ناشایستی شگرف بر سروری ]1[ کشورش چیره 

شده بود}2{
4..............)فرمود تا به زور( باج گندم و دهش رمه بر آنان 

بنهند }3{
5. )پرستشگاهی( همانند َاسنگیل Esangila ] بنا کر[ د ... از 

برای او ur و دیگر جای های مقدس
6. با آیین هایی نه در خور ایشان، آیین پیش کشی قربانی ای 
نهاد که  )پیش از آن( نبود. هر روز به گونه ای گستاخانه و خوار 
کردن  خوار  بهر  از  کرداری  بد  با  نیز  و  می گفت،  سخن  کننده 

)خدایان(}4{
7. بردن نذورات را )به پرستشگاه ها( برانداخت. او  )همچنین( 
ناشادمانی   و  اندوه  برد.  دست  ناروا(  گونه هایی  )به  آیین ها  در 

مردوک  پرستش  او  بپیوست.  مقدس  شهرهای  در(   =( به  را 
Marduk پادشاه خدایان را از دل خویش بشست.

 )Babilion 8. کسی که همواره به شهر وی = شهر مردوک = بابل
سرزمین  )آن(  آزردن  به  روز  هر  )و(  می داشت   روا  تباهکاری 
نابودی  به  بی آرام  یوغی  با  را  مردمانش   )می یازید(،  دست 

می کشانید، همه ی آن ها را.
9.  از شکوه های ایشان انلیل Enlil خدایان )= سرور خدایان 
آمد. ]جای های مقدس رها شدند  به خشم  = مردوک( سخت 
و یادنمای )آن( پرستشگاه ها )= آثار( به فراموشی سپرده شد 
[. دیگر خدایان باشنده در میان ایشان  )نیز( پرستشگاه های 

خویش را ترک کردند.
 ) Nabana›id 10.  در )برابر( خشم وی )= مردوک( او )نبونئید
آنان )= پیکره های خدایان( را به بابل فرا برد. لیک مردوک، ]آن 
بلند پایه که آهنگ جنگ کرده بود [، از بهر همه ی باشندگان 

روی زمین که جای های زندگیشان ویرانه گشته بود،
اکد   و   Šumer سومر  سرزمین های  مردم  بهر(  )از  و     .11
Akkadî که )بسان( ] کالبد [ مردگان )بیجان( گشته بودند، او 
)= مردوک( از روی اراده و خواست خویش روی به سوی آنان 

باز گردانید و بر آنان رحمت آورد و آنان را ببخشود.
12. )مردوک( در میان همه ی سرزمین ها، به جستجو و کاوش 
پرداخت، به جستن شاهی دادگر، ]5[   آنگونه که خواسته ی وی 
)= مردوک( باشد،  شاهی که )برای در پذیرفتن او( دستان او به 

دست خویش گرفت.}6{
Anšan را به  13.  او  )= مردوک( کورش، پادشاه شهر انشان 
نام بخواند  )برای آشکار کردن دعوت وی( و او را به نام بخواند  

)از بهر( پادشاهی بر همه ی جهان.
Qutî و تمامی سپاهیان  او )= مردوک( سرزمین گوتیان     .13
او )= کورش(  از  ]7[ را به فرمانبرداری  Manda )= مادها(،  منَد 
واداشت.]8[ او  )مردوک( - )واداشت تا( - مردم، سیاه سران،]9[ 

به دست کورش شکست داده شوند.
14.  )در حالی که( او )= کورش( با راستی و داد پیوسته آنان را 
شبانی می کرد،  خدای بزرگ، نگاهبان مردم خویش، با شادی 

به کردارهای نیک و دل )پر از( داد او ) = کورش( نگریست.
15.  )پس( او را فرمود که به سوی شهر وی، بابل، پیش رود. 
سپرد  در  را  بابل  راه  تا  برانگیخت  را  کورش(   =( او  )مردوک( 
گام  همواره  وی  کنار  در  همراهی  و  دوست  همانند  خود(  )و 

برداشت.
همانند  که   ]10[ او  شمار  بی  سپاهیان  که(  حالی  )در    .16
)قطره های( آب یک رود به شمارش درنمی آمدند،]11[ پوشیده 

در ساز و برگ جنگ،]12[ در کنار وی گام برمی داشتند.
17.  او )= مردوک( بی هیچ کارزاری وی  )= کورش( را به شهر 
خویش، بابل، فرا برد. )مردوک( بابل را از هر بدبختی برهانید 
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)و( نبونئید را - پادشاهی که وی )= مردوک( را پرستش نمی کرد 
- به دست او )= کورش( سپرد.}13{

18.  همه ی مردم بابل،  همگی )مردم( سومر و اکد، )همه ی( 
و  بردند  نماز  کورش(   =( وی   به   ]14[ فرمانروایان  و  شاهزادگان 
بر دو پای او بوسه دادند )و( از پادشاهی اش شادمان گردیده، 

چهره ها درخشان کردند.
19.  سروری که به یاری وی خدایان ِ)؟( در خطر مرگ )قرار 
گرفته( زندگی دوباره یافتند و از گزند و آسیب رها شدند، )و( 
را  نامش  و  همی ستودند  را  او  شادی  به  )؟(  خدایان  ی  همه 

گرامی  داشتند.
نیرومند،  شاه  بزرگ،  شاه  جهان،  پادشاه  کورش،  من،    .20

شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان،
نوه ی ]15[  انشان،  بزرگ، شاه )شهر(  21.  پسر کمبوجه، شاه 
کورش، شاه بزرگ، شاه )شهر( انشان، نبیره ی چیش پیش، 

شاه بزرگ، شاه )شهر( انشان،
را  پادشاهیش  که  آن  جاودانه،  پادشاهی ای  تخمه ی  از    .22
خداوند ]16[  )= مردوک( و نبو Nabû دوست می دارند و از بهر 

شادی دل خویش پادشاهی او را خواهانند.
آنگاه که من )= کورش(  آشتی خواهان به بابل اندر شدم،}17{

اورنگ  خویش،  شهریاری  کاخ  در  شادمانی  و  شادی  با     .23
سروری خویش بنهادم، مردوک، سرور بزرگ، مهر دل گشاده ام 
]خویشتن  به   خود  خواست  به  است  بابل   ] د]وستدار  که  را 

گروانید [  )پس( هر روز پیوسته در پرستش او کوشیدم.}18{
اندر  دوستانه  من   ]19[ بسیار  سربازان  که(  آنگاه  )و     .24
در  جایی(  )در  کسی  نگذاشتم  من  برمی داشتند،  گام  بابل 

تمامی سرزمین های سومر و اکد ترساننده باشد.
بابل و همه ی )دیگر( شهرهای مقدس را در  25.  من )شهر( 
را که   بابل  باشنده در  فراوانی نعمت پاس داشتم. درماندگان 
)نبونئید( ایشان را به رغم خواست خدایان یوغی ]20[ داده بود 

)؟( نه در خور ایشان،
بیگاری  از  را  ایشان  و  کردم  چاره  را  درماندگی هاشان    .26

برهانیدم.}21{مردوک، خدای بزرگ
از کردارهای من شاد شد و

27.  )آنگاه( مرا، کورش، پادشاهی که پرستنده ی وی است و 
کمبوجیه، فرزند ِ زاده شده ی من و همگی سپاهیانم را

28.  با بزرگواری، افزونی داد و ما به شادمانی، در آشتی تمام، 
 ]22[ کردارهایمان به چشم او زیبا جلوه کرد و والاترین پایه ی 
]خدائیش [ را ستودیم. به فرمان او )= مردوک( همه ی شاهان 

بر اورنگ شاهی برنشسته
دریای   =( دریا  زبرین  از   ]23[ جهان  )شاهان(  همگی  و     .29
مدیترانه( تا زیرین دریا )= دریای پارس(، )همه ی( باشندگان 
شاهان  آموری  شاهان  همه ی  دست،  دور  سرزمین های 

Amurrû آموری،]24[ باشندگان در چادرها همه ی آن ها

30.   باج و ساو بسیارشان ]25[ را از بهر من؛ )= کورش( به بابل 
اندر آوردند و بر دو پای من بوسه دادند.   از ... تا )شهر( آشور 

MuŠ. ERIN = Šusan و شوش Aššur
)شهر(   ،Ešnunna اشنونا   سرزمین   ،Agade آگاده      .31
زمین مه - تورنو Mê - Turnu، دیر Der  تا )پایان( نواحی 
سرزمین گوتیان و نیز )هم ی( شهرهای مقدس آن سوی دجله 

که از دیرباز ویرانه گشته بود،]26[ )از نو باز ساختم(.
شهرها  آن  میانه ی  در  که  را  خدایانی  پیکره ی(  نیز  )و    .32
آن  )همه ی  و  بازگردانیدم  نخستین  جای های  به  جای ها(   =(
پیکره ها را( تا به جاودان در جای )نخستین شان( بنشاندم )و( 
همگی آن مردم را  )که پراکنده بودند(، فراهم آوردم و آنان را 

به جایگاه های خویش بازگردانیم.
نبونئید   که  را  اکد  و  سومر  خدایان  ی(  پیکره  نیز  )و     .33
)بی بیم( از خشم سرور خدایان )= مردوک( با بابل اندر آورده 

بود، به فرمان مردوک، خدای بزرگ به شادی و خوشی
نیایشگاه هایشان بنشاندم - جای هایی که دل آن ها  34.   در 
مقدس   جای های  به  من  که  خدایانی  که  -باشد  گردد  شاد 

)نخستین شان( باز گردانیدم،
35.   هر روز در برابر خداوند )= مردوک( و نبو زندگی دیریازی 
از بهر من بخواهند ]27[و هماره در پایمردی من سخن ها گویند، 
من،  خدای  مردوک،  به  که  باشد  خواهانه  نیک  واژه هایی  با 
گویند که »به کورش، پادشاهی که )با بیم( تو را پرستنده است 

و کمبوجیه پسرش،
با  36.  بی گمان باش، بهل تا آن زمان باز سازنده باشند ... 
پادشاهی  بابل  مردم  همگی  گسستگی.«  بی هیچ  روزهایی 
در  را  سرزمین ها  )مردم(  همه ی   من  و  گرامی داشتند  را 

زیستگاهی آرام بنشانیدم.
ده  و  اردک  دو  غا[ز،  ؟  ......................... یک   [   .37
قمری  )فربه( بیش از )رسم ِمعمول ِدادن ِ( غازها، اردک ها و 

قمریان )معین کردم(
استوار  در  بیفزودم.  آن ها  بر  و  ]...............بل[ند     .38
  »Imgur - Enlil انلیل   - »ایمگور  باروی   ] ب]نای  گردانیدن 

باروی بزرگ شهر بابل کوشیدم ]28[و. ]................[
کنار خندق شهر  بر  را  از( آجر   کناره ای )ساخته  39.    دیوار 
انجام  به  را(  )بنایش  و  ]ساخته  پیشین  شاهان  از(  )یکی  که 

نرسانیده [ بود،
40.   ]بدانسان که [ بر پیرامون ] شهر )به تمامی( برنیامده بود 
[،]29[ آنچه را که هیچ از یک شاهان پیشین )با وجود( افراد به 

بیگاری گرفته شده ی ] کشورش [ در بابل نساخته بودند،
41.   ] ..... از قیر [ و آجر از نو بار دیگر بساختم و ] بنایشا[ن 

]30[  ]را به انجام رسانیدم. [

و   ....... بنهادم  را  مر آن ها  بزرگ وسیع  ]دروازه های      .42
درهایی از چوب سدر [ با پوششی از مفرغ، با آستانه ها و پاشنه 
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دروازه ها[ که  جایی  آن  هر   ...... شده  ریخته  مس  از  ]هایی 
یشان )یافت می شد(،

43.    ] استوار گردانیدم ...................................
........................................ نو[شته ای لوحه ای 
)در بردارنده ی( نام آشور بانی پال Aššur - bani - apli شاهی 

پیش ]31[ از من  ] در میان آن )= بنا( بدید[م.
......................................................44

..................
 ......................................................45

تا به روز جاودان.
 

پانوشت ها: 
 EN واژه ی  از  )صفت  »سروری«   enuto ی  واژه  از  استفاده   ]1[  
سومری به معنی خداوند، صاحب( احتمالا نمایانگر آن است که هنوز 
اعتقاد ابتدایی راجع به نزدیکی بسیار بین قدرت حیاتی فرمانروا و 
ترقی و پیشرفت کشور در میان نویسندگان بابلی رواج داشته. نقل از 
مرحوم پروفسور »ا. لئو اوپنهایم«)A. Leo Oppenheim( رجوع 

کنید به :
 Anceint Near Eastern Texts Related to Old
 Testament, ed. James B. Pritchard, 3rd ed. With
 Supplement )Priceton: Princeton University Press,

.1696), P. 315, n. I
 ]2[ معنی لغوی : قرار گرفته بود.

 Paul« پروفسور  آقای  توسط  لوحه  خوانی  دوباره  از  پیش   ]3[  
 tamšili ی  واژه   buli )؟(  ی  واژه  جای  به   »Richard Berger
بازسازی شده بوده است و از این رو این سطر به گونه ی زیر ترجمه 

شده بود :
] »... نبوئید راستین پیکره های خدایان را از اورنگ هاشان برداشته 
  =( آن ها  بر  )دروغین(  پیکره های  تا  واداشت  آن  بر  را(  )دیگران   ] و 

اورنگ ها( جای دهند.«
نسخه برداری اینجانب وجود bu را تایید نمی کند و آنچه باقی مانده 

به ši شباهت بیشتری دارد.
در  دارد.  وجود  نظرهایی  اختلاف   6 سطر  پایان  بازسازی  در   ]4[  
فرهنگ  و  اوپنهایم  شادروان  نظر  اینجانب   6 سطر  پایان  بازسازی 
شیکاگو  آشوری  فرهنگ  در  است.  کرده  نقل  را  شیکاگو  آشوری 
)Assyrian Dictionary Chicago( جلد سوم D ص 11 شماره 
ی 3 در ذیل واژه ی »dababu« این عبارت به صورت زیر بازسازی 

شده است.
Umišamma iddinibub šipr{I m}agritim

»هر روز از رفتارهای خوار کننده سخن می گفت«
نیز آشکار  اوپنهایم  پروفسور  بازسازی در ترجمه ی شادروان  این  و 

است.
بازسازی   »u ana magriti« را این شکستگی  برگر  آقای پروفسور 

به  اینجانب و خود آقای برگر،  با بررسی های دوباره توسط  کرده که 
کنار  بازسازی  این   »ana« ی  واژه  برای  کافی  فضای  نبودن  جهت 

نهاده شد.
 ]5[ معنی لغوی : درست، با تقوی

 ]6[ شادروان اوپنهایم از آن جهت که شاه می بایست در هنگام انجام 
را  قسمت  این  بگیرد  را  مردوک  خداوند  دست  نو  سال  آیین های 

چنین ترجمه کرده :
»شاهی که )در آیین سال نو akîtu( یاری اش کند«.

صورت  دو  به  شده  گردانیده  باز  »ماد«  به  که  واژه ای   ]7[  
ماد  سپاهیان   »Umman Manda« و   ماد   »Ummanmanda«

خوانده و ترجمه شده است.
 ]8[ معنی لغوی : آن ها را واداشت تا )در برابر( دو پایش نماز برند.

استعاره ای  سران  سیاه  معنی  به   »salmat qaqqadi« واژه ی   ]9[  
شاعرانه است برای مردم به طور کلی به سبب آفریده شدن از جانب 

خدایان و شبانی - نگهبانی - شدن از جانب شاه.
 ]10[ معنی لغوی : به گونه ی وسیعی گسترده.

 ]11[ معنی لغوی : شمارش آن ها غیر قابل شناخت و فهم است.
 ]12[ معنی لغوی : سلاح هایشان بسته شده.

 ]13[ معنی لغوی : دستانش )= دستان کوروش( را از او )= نبونئید( 
پر کرد.

»فرمانروایان«  به  جا  این  در  که   »šakkannakkî« ی  واژه   ]14[  
امرای دست نشانده ای  به ویژه  بازگردانیده شده، حکمرانان محلی 
به  پیروز  پادشاه  سوی  از  شده  فتح  سرزمین های  در  که  بوده اند 

حکمرانی منصوب می شده اند.
 ]15[ معنی لغوی : پسر ِپسر.

 ]16[ واژه ی »EN = bēl« به معنی مطلق »خداوند« در این زمان تنها 
برای خداوند مردوک بکار برده می شده است.

تشریتو  ماه  در  کوروش  سپاهان  نبونئید  هفدهم  سال  در   ]17[  
نخستین  برای  میلاد(  از  پیش   539 سال  مهر  )شهریور-   Tašrîtu
بار سپاهان بابل را به فرماندهی پسر نبونئید در محلی به نام اپیس 
Opis شکست می دهند. در این هنگام مردم بابل بر )نبونئید( سر به 
شورش برمی دارند، اما این شورش را نبونئید با کشتاری سهمگین 
سیپر  شهر  ماه(  مهر   10( تشریتو   چهاردهم  روز  می کند.  سرکوب 
sippar در شصت کیلومتری شمال بابل به دست سپاهیان کورش 
فرمانده  گبریاس  مهرماه(   12  =( تشریتو   16 روز  می شود.  گشوده 
و  می شود  بابل  وارد  فرات  رود  بستر  راه  از  آشور(   =( گوتی  سپاهان 
 Arahsamnu شهر را بی خونریزی تصرف می کند. روز سوم ماه

ارخسمنو )= 18 آبان( کورش به بابل می آید.
رجوع کنید به : سیدنی اسمیت

 Sidney Smith, Babylonian Historical Texts Relating
 to the Capture and Downfall of  Babylonian. London:

.Methuen and Co. Ltd. 1924
 ]18[ معنی لغوی : جستجو کردم.
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 ]19[ رجوع کنید به زیر نویس 10.
 ]20[ منظور از »یوغ« بیگاری است.

به   »anhussn upasih usaptir sarbasunu« جمله ی    ]21[  
گونه های مختلفی ترجمه شده از آن جمله :

 a. Weissbach: Verfall besserte ich aus, liess
.aufgraben ihren Einsturz

 b. Schrader: ihr Schaden besserte ich aus: ihre
.sarbu liess ich ofnen

 c. oppenheim: I brought relief   to their dilpidated
 hausing, putting )thus) an end to their )main)

.complaints
 A. Leo Oppenheim, Ancient Near Eastern

.Texts. P 316
 d. Paul Richard Berger : schaffte ich Erholung

.von ihrer Erschopfung, liess ihre fron losen
 P. R. Berger “der Kyros - Zylinder mit dem
 Zusatzfragment BIN II Nr. 32 und die
 akkadischen Personennamen in Danielbuch”.

.Zeitchrift fur Assyriologic, 64 )Juli, 1975), 199
 ,11/e. The Assyrian Dictionary, Chicago, Vol. 1
 p. 120, sub anhutu: I relieve their weariness,

.)unfastening the ropes )they pulled
اشتباه  به   »sarbasunu« ی  واژه  جای  به  مرجع  این  در 

»sardisunu« به چاپ رسیده.
 ]22[ معنی لغوی : مقام اول.

 ]23[ معنی لغوی : تمامی سرزمین های مسکون.
 ]24[ واژه ی Amurru »آموری« چون به قومی اطلاق می شده 
که در آغاز هزاره ی دوم پیش از میلاد از سوی غرب رود فرات 
نیز  »غرب«  مطلق  معنی  به  کردند،  مهاجرت  النهرین  بین  به 
آمده از این رو گروهی این واژه را در این متن غرب نیز معنی 

کرده اند.
 ]25[ معنی لغوی : سنگین.

 ]26[ معنی لغوی : پایین افتاده شده بود، رها شده بود.
 ]27[ معنی لغوی : گفتگو کنند.

 ]28[ رجوع کنید به زیر نویس16.
 ]29[ معنی لغوی : سبب حصار شدن به تمامی نشده بود.

 ]30[ معنی لغوی : ] کارهایشا[ن.
 ]31[ معنی لغوی : شاهی که پیش من رونده است.

تاریخچه ی  برگردان فرمان کوروش بزرگ
هنری راولینسون، کسی که برای نخستین بار فرمان کوروش 
برگردان  انگلیسی  به  زبان  گلین  استوانه ی  روی  از  را  بزرگ 

نمود.

کده ی  دیرین  در  آن  گرفتن  جا  و  استوانه  شدن  پیدا  از  پس 
پینچز نخستین  میلادی تئوفیلوس   ۱۸۸۰ سال  در  بریتانیا 
این  که  و دریافت  داد  انجام  آن  نوشتار  از روی  نسخه  برداری 
استوانه باید در بر دارنده ی فرمان تاریخی  کوروش هخامنشی 
چگونگی  گزارش  که  اوست  خود  زبان  از  هم  بخشی  و  باشد 
او  از  پس  است.  بابل  به  بی شمارش  سپاهیان  و  او  آمدن  در 
هنری راولینسون براساس این نسخه  برداری، در همان سال 
انگلیسی  زبان  به  را  بزرگ  کوروش  فرمان   بار  نخستین  برای 
برگردان نمود و در ماهنامه ی انجمن پادشاهی آسیایی بچاپ 
گردانی  بر  میلادی   ۱۸۹۰ سال  در  شرادر نیز  ابرهارد  رساند. 
بیستم  سده ی   آغاز  در  داد.  انجام  را  استوانه  این  نوشتار  از 
میلادی، فرانتس هاینریش وایسباخ آوا نگاری  و برگردان  آن 
شاهان  نوشته  های  دیگر  همراه  به   میلادی   ۱۹۱۱ سال  در  را 
دیگری  کسان  نیز  وی  از  پس  رسانید.  چاپ  به   هخامنشی 
کار  شاودیگ به  آیلرز و هانشپتر  اوپنهایم، ویلهلم  مانند لئو 

برگردان این استوانه دست یازیدند. 
استاد  برگر،  ریچارد-  میلادی، پاول   ۱۹۷۵ سال  در 
گل    ۳۶ رج   که  بود  کسی  مونستر نخستین  پیشین دانشگاه 
آسیب  دیدگی  دلیل  به   زمان  آن  تا  که  زیرا  خواند  را  نوشته 
که تکه ی  بود. پژوهش های وی نشان داد  متن خوانده نشده 
می شد  نگهداری  ییل،  دانشگاه  در  زمان  آن  تا  گل  نوشته  که 
گمان  بابل   پادشاه  نبونید  فرمان  از  بخشی  را  آن  همگان  و 
بخش  این  او  است.  کوروش  استوانه ی  از  بخشی  می بردند، 
برگردان  و  نویسی  آوا  را  را استوانه  از نوشته ی فرمان کوروش 
به   افتادگی ها  از  برخی  بازسازی  برای  پیشنهاد هایی  و  نمود 

زبان آلمانی چاپ کرد. 
میکالووسکی  را  کوروش  استوانه ی   از  برگردان ها   واپسین 

و ایروینگ فینکل انجام داده  اند. 
استاد  بدستیاری  نخستین  بار  برای  فرمان   این  ایران  در 
نزدیک  خاور  زبان های  و  فرهنگ  استاد  ارفعی،  عبدالمجید 
استاد  شاهرخ  به  تازگی  و  شد  برگردانده  پارسی  به  باستان، 
رزمجو برگردان نوینی از آن را بر پایه ی یافته های تازه  انجام و 

چاپ کرده است .
درونمایه ی فرمان

نوشته ی این استوانه را می توان به دو بخش از هم جدا شمرد.
بگونه ی  بزرگ  کوروش  و  نبونید  از  که  است  آن  نخست  بخش 
تا نوزده(  کارشناسان  سوم کس یاد شده است )رج های یک  
کاهنان  )یا  نگاران  رویداد  از  یکی  را  بخش  این  نویسنده ی 

بابلی( گمان می برند.
)از  می شود  گفته  کوروش  زبان  از  هم  و  درازتر  هم  دوم  بخش 
این بخش  باورند که  این  بر  پایان( . کارشناسان  تا  َرج بیستم 
از سوی کسی که به هر دو زبان چیرگی بسنده داشته فرا دست 
نویسنده ی بابلی جا داده شده و آن نویسنده فرمان شاهانه ی 
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سامان  روز  آن  ادیبان  و  دبیران  شیوه ی  به  را  بزرگ  کوروش 
بخشیده است.

رج های  شوربختانه  که  می شود  آغاز  پیشگفتاری  با  سخن 
نخستین آن از میان رفته اند.

درونمایه ی سخن در رج های 45 گانه بترتیب زیر است:
گمان  کارشناسان  رفته اند،  میان  از  و  شکسته   :۲–۱ رج های 
می برند که در اینجا سخن از بابل و ستایش مردوک خدای بابل 

در میان بوده است.
رج های ۳–۸: گزارش  کارهای ناشایست نبونید اند.

نبونید و  ناشایست  به رفتارهای  نگاه خدایان   :۱۱–۹ رج های 
مهر  آوردن بر بابلیان.

سوی  از  او  گزینش  و  کوروش  شناساند   :۱۵  –۱۲ رج های 
خدایان.

رج های ۱۶–۱۷: گشایش بابل.
و  کوروش  از  بزرگان  و  مردمان  ستایش   :۱۹–۱۸ رج های 

شادمانی آنان از تخت نشینی او.
از  نیاکانش  و  فرنام  ها-  ۲۰–۲۲: شناساندن کوروش،  رج های 

سوی خود او.
رج های ۲۲–۲۶: گزارش  رفتار کوروش در بابل.

کوروش،  از  مردوک  خدای  پشتیبانی   :۲۷–۲۶ رج های 
کمبوجیه و سپاهیانش.

رج های ۲۸–۳۰: فرمانبرداری مردمان و سرزمین های دیگر از 
کوروش.

به  شان  خدایان  و  مردمان  بازگرداندن   :۳۶–۳۰ رج های 
سرزمین های خود.

رج های ۳۷–۳۸: افزایش پیشکشی برای خدایان.
سازی  آباد  و  ساختمانی  کارهای  گزارش   :۴۳–۳۸ رج های 

کوروش در بابل.
رج های ۴۳–44: )شکستگی(.

رج 45 شکسته، شاید آرزوی دیر زیوی و پیروزی برای کوروش 
و خاندانش.

حقوق  بیانیه  »نخستین  را  استوانه  این  بریتانیا  کده ی  دیرین 
بشر« نام داده است.

نسخه ی  یک  متحد،  ملل  سازمان  میلادی،   1971 سال  در 
شهر  در  سازمان  این  همیشگی  جایگاه  در  را  آن  از  ساختگی 

نیویورک جا داد و آن را به شش زبان دیگر برگردان نمود. 

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

زنده یاد ناصر انقطاع، نویسنده، 
نقاش  نگار،  روزنامه  پژوهشگر، 
با  جلدی  دو  کتابی  شاعر  و 
ایران  تاریخ  مرد  ابر  ده  عنوان 
از کوروش تا مصدق دارد که از 
است.  کتاب  شرکت  انتشارت 
این ده نفر از دیدگاه او، کوروش کبیر، داریوش 
لیث،   یعقوب  بابک خرمدین،  برزن،  آریو  بزرگ، 
نادرشاه  خوارزمشاه،  الدین  جالل  فردوسی، 
افشار، امیر کبیر و دکتر محمد مصدق می باشند  
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پیش   ۵۵۰  -  ۳۳۰( هخامنشیان 
پادشاهی  دودمانی  نام  میلاد(  از 
این  پادشاهان  است.  ایران  در 
تبار  و  بودند  پارسیان  از  دودمان 
خود را به »هخامنش« می رساندند 
از  پاسارگاد  خاندان  سرکرده  که 

خاندان های پارسیان بوده است.
پادشاهان  آغاز،  در  هخامنشیان، 
با شکستی که کوروش  بومی پارس و سپس انشان بودند ولی 
سپس  و  آورد  وارد  ماد  پادشاه  واپسین  ایشتوویگو  بر  بزرگ 
به  تبدیل  هخامنشیان  پادشاهی  بابل،  و  لیدیه  گرفتن 
شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ از نوادگان)شاه 
بنیانگذار  را  یکم(  یکم،کمبوجیه  کیمن،کوروش  انشان 

شاهنشاهی هخامنشی می دانند.
از  یکی  هخامنشی  دودمان  و  پارسی ها  رسیدن  پادشاهی  به 
رخدادهای برجسته تاریخ باستان است. اینان دولتی ساختند 
فرمان  زیر  یونان  سوم  دو  استثنای  به  را  باستان  دنیای  که 
امپراتوری  نخستین  را  هخامنشی  شاهنشاهی  آورد.  در  خود 
تاریخ جهان می دانند. پذیرش و بردباری دینی از ویژگی های 

شاهنشاهی هخامنشی به شمار می رفت.
امپراطوری هخامنشیان به عنوان بزرگترین امپراطوری جهان 
 ۴۹ از  بیش  که  جایی  تا  است.  شده  برده  نام  جمعیت  نظر  از 
این  در  زمان  آن  جهان  جمعیت  میلیون   ۱۱۲ از  نفر  میلیون 

امپراطوری زندگی می کردند.
و  آثار  که  است  معتقد  شناس-  عیلام  آلوارز-  خاویر 
هخامنشیان  که  می دهد  نشان  موجود  نقش برجسته های 
عیلامی ها  از  نقش برجسته  و  معماری  بخش  در  را  خود  هنر 

آموخته اند.
پارس ها مردمانی از نژاد آریایی بودند که از حدود سه هزار سال 
پیش از میلاد مسیح به فلات ایران آمدند. پارسیان باستان از 
سنگ نوشته های  در  که  بودند  پارسواش  یا  پارس  آریایی  قوم 
دیده  آنان  نام  مسیح،  زادروز  از  پیش  نهم  سده  از  آشوری 
باختری  بخش های  به  مادها  با  هم زمان  پارس ها  می شود. 
کرمانشاهان  و  ارومیه  دریاچه  پیرامون  و  شدند  روانه  ایران 
به  پارس  خاندان  نفوذ  عیلام،  دولت  ناتوانی  با  گرفتند.  جای 

خوزستان و بخش های مرکزی فلات ایران گسترش یافت.
در  سوم  سلمانسر  آشوری  سالنامه های  در  بار  نخستین  برای 

سال ۸۳۷ پیش از میلاد، نام خاندان »پارسوا« در جنوب و جنوب 
باختری دریاچه ارومیه برده شده است. برخی از پژوهشگران 
مانند »راولین سن« بر این ایده هستند که مردم پارسواش همان 
پارسی ها بوده اند. تصور می شود خاندان های پارسی پیش از 
این که از میان دره های کوه های زاگرس به سوی جنوب و جنوب 
خاوری ایران بروند، در این سرزمین، ایست کوتاهی نمودند و 
در حدود ۷۰۰ سال پیش از زادروز مسیح در بخش پارسوماش، 
شوش  خاوری  جنوب  در  بختیاری  کوه های  دامنه های  روی 
از  گرفتند.  جای  بود،  ایلام  کشور  از  بخشی  که  سرزمینی  در 
 سنگ نوشته های آشوری چنین بر می آید که در زمان شلمنسر 
)۷۱۳-۷۲۱ پ. م( تا زمان پادشاهی آسارهادون )۶۶۳ پ. م(، 
پادشاهان یا فرمانروایان پارسوا، پیرو آشور بوده اند. پس از آن 
پارس  به  ماد  پادشاهی  م(  پ.   ۶۵۵-۶۳۲( فرورتیش  زمان  در 

چیرگی یافت و این دولت را پیرو دولت ماد نمود.
خاندان  شش  به  پارس ها  می گوید:  یونانی-  -مورخ  هرودوت 
شهری و ده نشین و چهار خاندان چادرنشین بخش شده اند. 
رفیان،  پاسارگادیان،  از:  عبارت اند  نخست  خاندان  شش 
خاندان  چهار  گرمانیان.  و  دژوسیان  پانتالیان،  ماسپیان، 
دومی عبارت اند از: دایی ها، مردها، دروپیک ها و ساگارتی ها. 
خاندان های  بر  نخست  خاندان  سه  نام برده،  خاندان های  از 

دیگر، برتری داشته اند و دیگران پیرو آنها بوده اند.
بر اساس بن مایه های یونانی در سرزمین کمند اندازان ساگارتی 
ماد های  کنونی(  کرمانشاه  استان  )همان  ساگرتی(  )زاکروتی، 
ساگارتی می زیسته اند که گونه بابلی-یونانی شده نام خود یعنی 
ایران  فلات  باختر  به کوهستان  را  زاگرس )زاکروتی، ساگرتی( 
خاندان های  پیوند  در  که  است  خاندان  همین  نام  داده اند. 
ماد  خاندان های  خونی  پیوند  خط  و  است  موجود  نیز  پارس 
)زاکروتی،  ساگارتی ها  خاندان  همین  سرچشمه  از  پارس  و 
ساگرتی( است. خاندان پارس پیش از حرکت به سوی جنوب، 
با  بعدها  و  می زیستند  ماد  سرزمین های  در  را  دراز  دورانی 
و  خوزستان  به  پارس  خاندان های  نفوذ  ایلام،  دولت  ناتوانی 
جنوب  به  رو  و  یافت  گسترش  ایران  فلات  مرکزی  بخش های 

رفته اند.
خاندان  از  هخامنشیان  هرودوت،  نوشته های  اساس  بر 
پاسارگادیان بوده اند که در پارس جای داشته اند و سر دودمان 
به  عیلامیان  دولت  نابودی  از  پس  بوده است.  هخامنش  آنها 
بود،  شده  ناتوان  عیلام  سرزمین  چون  پال،  بنی  آشور  دست 

دودمان هخامنشیان را بهتر بشناسیم
تهیه و تنظیم: دکتر مهدی آقازمانی



IRANSHAHR MAGAZINE

ویژه نامه  ایرانشهر، روز کوروش بزرگ

5151

C  Copyright 2021 Ketab Corporation

IRANSHAHR Special Edition, Cyrus the Great Day

پرونده 

پارسی ها از دشمنی های آشوری ها و مادی ها استفاده کرده و 
انزان یا انشان را گرفتند.

این رخداد تاریخی در زمان چیش پش دوم شاه انشان، پارس و 
کیمن روی داده است. با توجه به بیانیه کوروش بزرگ در بابل، 
می بینیم او نسب خود را به شاه انشان پارس کیمن می رساند و 

او را شاه انزان می خواند.
کشورش  کیمن(،  پارس  انشان  چیش پش)شاه  مرگ  از  پس 
میان دو پسرش »آریارمنه«، پادشاه پارس و کوروش که بعدها 
عنوان پادشاه پارسوماش، به او داده شد، بخش گردید. چون 
در آن زمان کشور ماد در اوج پیشرفت بود و هووخشتره در آن 
فرمان  زیر  ناچار  تازه،  کوچک  کشور  دو  می کرد،  فرمانروایی 
کشور  دو  یکم،  کوروش  فرزند  کمبوجیه  بودند.  نینوا  پیروز 
نام برده را زیر فرمانروایی یگانه ای در آورد و پایتخت خود را از 

انزان به پاسارگاد منتقل کرد.
مهم ترین سنگ نوشته هخامنشی از دید تاریخی و نیز بلندترین 
است.  بیستون  کوه  دیواره  بر  بیستون  سنگ نبشته  آنها، 
داریوش  کارهای  و  رویدادها  از  بسیاری  بیستون  سنگ نوشته 
سخت ترین  که  فرمانروایی اش  سال های  نخستین  در  را  یکم 
سال های پادشاهی وی نیز بود، به گونه ای دقیق بازگو می کند. 
تاریخ  بازسازی  برای  کافی  تاریخی  عناصر  سنگ نوشته  این 
هخامنشیان را داراست. و از آن می توان استفاده های زیادی 

کرد.
میان رودانی،  بن مایه های  فراوانی  باشندگی  با  که  درستی  به 
تبارشناسی  آنها  بر  تکیه  با  نمی توان  لاتین  و  یونانی  مصری، 
به  را  داریوش  تا  هخامنش  از  هخامنشی،  خاندان  از  درستی 
زمان  بیستون  سنگ نوشته  نوشتار  همین  برای  آورد.  دست 
مناسبی را در اختیار تاریخ نگار می گذارد که در آن شاه شاهان، 
خاندان  با  خویشاوندیش  دوباره  تایید  با  را  خود  بلند  نوشته 
خود  پیشینیان  آرامی  به  و  می کند  آغاز  پارسیان  شاهنشاهی 
و  چیش پش  آریارمنه،  آرشام،  ویشتاسپ،  می برد:  نام  را 
هخامنش. این تبارشناسی به دلایل گوناگون زمان های درازی 
از  نفر  دو  نام  فهرست  این  در  زیرا  بود.  شده  دانسته  نادرست 
شاهان هخامنشی که پیش از داریوش فرمانروایی می کردند، 

یعنی کوروش بزرگ و کمبوجیه یکم به چشم نمی خورد.
همین جریان موجب شده است که مفسران سنگ نوشته نسبت 
به نوشتارهای سنگ نوشته داریوش با شک و دو دلی نگاه کنند 
این  نوشتن  با  که  بدانند  پادشاهی هخامنشیان  را غاصب  او  و 
به  بخشیدن  مشروعیت  برای  داشته است  تلاش  سنگ نوشته 
دست کاری  را  خود  تبارنامه   آیندگان،  نگاه  از  خود  پادشاهی 

کند.
پادشاه  نبونید،  گل نوشته  هرودوت،  نوشته های  اساس  بر 
یکم،  داریوش  بیستون  کتیبه  بزرگ،  کوروش  منشور  بابل، 
هخامنشی،  سوم  اردشیر  و  دوم  اردشیر  سنگ نوشته های  و 
ترتیب شاهان این دودمان تا داریوش یکم، چنین بوده است: 

)لازم به گفتن است درستی این فهرست از هخامنش تا کوروش 
بزرگ جای تردید است(.

یکم،  کوروش  یکم،  کمبوجیه  یکم،  چیش پش  هخامنش، 
آرسک

شاخه اصلی:
بردیا،  مصر(،  )پیروز  دوم  کمبوجیه  )دوم(،  بزرگ  کوروش 

کوروش سوم، کمبوجیه سوم
شاخه فرعی:

آریارمن، ارشام، ویشتاسپ، داریوش بزرگ )یکم(
با بررسی کلی همه بن مایه ها می توان به این گونه نتیجه گرفت. 
چیش پش،  میلاد،  از  پیش  ششم  سده  نخست  یک چهارم  در 
پسر هخامنش فرمانروایی پارس را به پسر بزرگ ترش آریارامنه 
داد، در حالی که پسر کوچک ترش، کوروش یکم به فرمانروایی 
آرشام  وی  پسر  آریارامنه،  مرگ  از  پس  شد.  گماشته  انشان 
جایگزین وی شد ولی پس از کوروش یکم، پسرش کمبوجیه 
یکم و پس از او نیز پسر وی کوروش دوم جانشین او شد. این 

رویدادها در میانه سده ششم پیش از زادروز مسیح رخ داد.
در این دوران، کوروش بزرگ توانست مادها را به پیروی خود 
در آورد و به افتخار و ثروت دست یابد. چندی پس، کوروش 
بزرگ بخش های بزرگی از سرزمین های خاورمیانه را به تصرف 
خود در آورد. پس از او نیز کمبوجیه راه پیروزی های پدرش را 

ادامه داد و بر گستره شاهنشاهی هخامنشی افزود.
شاخه  از  داریوش  به  شاهنشاهی  تاج  کمبوجیه  مرگ  از  پس 
می رسد،  راستین  دیده  به  آنچه  می رسد.  هخامنشی  فرعی 
این است که داریوش در زمان زندگی پدر و پدربزرگش )آرشام 
با هم رایی  یا پسرش ویشتاسب، پدر داریوش(، و  پدربزرگش 
ساخت  زمان  در  که  چرا  گرفت.  دست  به  را  پادشاهی  آنها، 
اساس  بر  وی،  فرمانروایی  آغاز  در  شوش  در  داریوش  کاخ 
دو  این  ساختمان ها،  پی  از  یافته  گل نوشته های  آگاهی های 
او به تخت  زنده بودند. بعد از داریوش نیر تنی دیگر از پشت 
ایشان  می توان  اینگونه  که  میزنند  تکیه  هخامنشی  پادشاهی 

را فهرست کرد:
خشایارشای  درازدست(،  )اردشیر  یکم  اردشیر  خشایارشا، 
اردشیر سوم،  دوم،  اردشیر  دوم،  داریوش  دوم، سغدیانوس، 

ارشک )آرسس( و داریوش سوم. 
اما در میان آنها کوروش بزرگ از جایگاهی استثنایی برخوردار 
است. هرودوت و کتزیاس، افسانه های باورنکردنی درباره زادن 
اما  کرده اند.  بازگو  م(  پ.   ۵۹۹-۵۳۰( بزرگ  کوروش  پرورش  و 
آنچه از دیدگاه تاریخی پذیرفتنی است، این است که کوروش 
پسر فرمانروای انشان، کمبوجیه دوم و مادر او ماندانا، دختر 

ایشتوویگو پادشاه ماد می باشد.
۵۵۳ پ. م. کوروش بزرگ، همه پارس ها را علیه ماد  در سال 
از  چندی  ماد،  و  کوروش  لشکریان  بین  جنگ  در  برانگیخت. 
سپاهیان ماد به کوروش پیوستند و در نتیجه سپاه ماد شکست 
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خورد. پس از شکست مادها، کوروش در پاسارگاد شاهنشاهی 
پارس را پایه گذاری کرد، پادشاهی او از ۵۳۰-۵۵۹ پ. م. است.
از  برخی  و  آورد  دست  به  را  ماد  پادشاهی  که  بزرگ  کوروش 
پیرو خود ساخت، همان  نظامی  نیروی  به وسیله  را  استان ها 
ادامه  بود،  نموده  آغاز  را که هووخشتره  سیاست کشورگشایی 

داد.
کوروش بزرگ دارای دو هدف مهم بود: در باختر تصرف آسیای 
صغیر و ساحل دریای مدیترانه که همه جاده های بزرگی که از 
خاور،  سوی  از  و  می رسید  آن  بندرهای  به  می گذشت  ایران 

تأمین امنیت.
را  بابل  ایران،  پادشاه  بزرگ  کوروش  م.  پ.   ۵۳۸ سال  در 
بار  برای نخستین  و  را تصرف کرد  و آن سرزمین  شکست داد 
در تاریخ جهان فرمان داد که هر کس در باورهای دینی خود و 
انجام آیین دینی خویش آزاد است و بدین سان کوروش بزرگ 
قانون سازگاری بین دین ها و باورها را پایه گذاری کرد و منشور 
حقوق بشر را بنیان نهاد. کوروش به یهودیان دربند در بابل، 
امکان داد به سرزمین یهودیه باز گردند که شماری از آنان نیز 

به ایران کوچ کردند.
در  لیدیه  پادشاه  کرزوس  و  بزرگ  کوروش  بین  که  جنگی  در 
گرفت، کوروش در »کاپادوکیه« به کرزوس پیشنهاد کرد که پیرو 
پارس شود. کرزوس این پیشنهاد را نپذیرفت و جنگ بین شان 
بود.  کرزوس  با  پیروزی  برخورد،  نخستین  در  گردید.  آغاز 
هیتی ها  پایتخت  »پتریوم«  در  که  سختی  جنگ  در  سرانجام 
بست  آنجا  در  و  کرد  فرار  سارد  سمت  به  کرزوس  داد،  روی 
دستگیر  را  کرزوس  و  کرد  محاصره  را  شهر  کوروش  نشست. 
نمود. لیدیه گرفته شد و به عنوان یکی از استان های ایران به 
شمار آمد. کرزوس از این پس مشاور بزرگ هخامنشیان شد. 
پس از گرفتن لیدی، کوروش متوجه شهرهای یونانی شد و از 
آنها نیز، تسلیم بی اما و اگر را خواست که یونانیان نپذیرفتند. 
شدند.  گرفته  دیگری  از  پس  یکی  یونانی  شهرهای  نتیجه  در 
اثر  صغیر  آسیای  مردم  در  شکست خوردگان  با  کوروش  رفتار 
و  رساند  پایان  به  را  صغیر  آسیای  گرفتن  کوروش،  گذاشت. 
بلخ،  سپس متوجه مرزهای خاوری شد. زرنگ، رخج، مرو و 
یکی پس از دیگری در زمره استان های تازه درآمدند. کوروش 
به سیحون که مرز شمال خاوری کشور  و  از جیحون گذر کرد 
بود، رسید و در آنجا شهرهایی سخت بنیاد، برای جلوگیری از 
یورش های مردم آسیای مرکزی ساخت. کوروش در بازگشت 
از مرزهای خاوری، عملیاتی در درازای مرزهای باختری انجام 
داد. ناتوانی بابل، به واسطه بی کفایتی نبونید، پادشاه بابل و 
بدون  بابل  کرد.  آنجا  متوجه  را  کوروش  مالیاتی،  فشارهای 
در  کوروش  شد.  دستگیر  آن  پادشاه  و  خورد  شکست  جنگ، 
همان نخستین سال پادشاهی خود بر بابل، فرمانی بر اساس 
دوباره سازی  و  کشور  به  بازگشت  و  بند  از  یهودیان  آزادی 
پرستش گاه خود در اورشلیم صادر کرد. او دیگر بردگان را هم 

آزاد کرد، و به گونه ای برده داری را از میان برداشت.
آرامگاه  در  سنگ نوشته ای  در  وابسته،  سرزمین های  نام 
گونه  این  تفصیل  به  می باشد،  رستم  نقش  در  که  داریوش 
هریوا  )پارت(،  پرثوه  )خوزستان(،  خووج  ماد،  آمده است: 
)رخج،  آراخوزیا  زرنگ،  خوارزم،  سغد،  باختر،  )هرات(، 
گنداره  )پنجاب(،  ثته گوش  قندهار(،  تا  جنوبی  افغانستان 
ورکه  سکاهوم  )سند(،  هندوش  پیشاور(،  )کابل،  )گندهارا( 
)سکاهای فرای جیحون(، سگاتیگره خود )سکاهای تیزخود، 
)مصر(،  مودرایه  عربستان،  آشور،  بابل،  سیحون(،  فرای 
آسیای  خاوری  بخش  )کاپادوکیه،  کته په توک  )ارمن(،  ارمینه 
یئونه  صغیر(،  آسیای  باختر  در  لیدیه  )سارد،  سپرد  صغیر(، 
آن  )سکاهای  تردریا  سکایه  صغیر(،  آسیای  یونانیان  )ایونیا، 
یئونه تک برا  )مقدونیه(،  سکودر  دانوب(،  کریمه،  دریا:  سوی 
کوشیا  )سومالی(،  پوتیه  تراس(،  تراکیه،  سپردار:  )یونانیان 
)کارتاژ،  برقه(، کرخا  باختر،  )کوش، حبشه(، مکیه )طرابلس 

قرطاجنه یا کاریه در آسیای صغیر(.
در اثر شورش ماساژت ها که یک ایل ایرانی تبار و نیمه بیابان گرد 
و تیره ای از سکاهای آن سوی رودخانه سیردریا بودند، مرزهای 
گرفت.  قرار  تهدید  مورد  ایران  شاهنشاهی  خاوری  شمال 
به  و  برگزید  بابل  شاه  عنوان  به  را  کمبوجیه  بزرگ،  کوروش 
جنگ رفت و در آغاز پیروزی هایی به دست آورد. تاریخ نویسان 
یونانی در داستان های خود مدعی شده اند که ملکه ایرانی تبار 
و  کشاند  خود  سرزمین  درون  به  را  او  تهم رییش  ماساژت ها، 
کوروش در نبردی سخت، شکست خورد و زخم برداشت و بعد 
از سه روز درگذشت و پیکر وی را به پاسارگاد آوردند و به خاک 
سپردند. پس از مرگ کوروش بزرگ، فرزند بزرگ تر او کمبوجیه 
به شاهنشاهی رسید. البته گزنفون در کتاب خود مرگ کوروش 
را طبیعی آن هم در پاسارگاد بیان می کند، از سوی دیگر تاریخ 
در مورد شورش ماساژت ها)سکاها( اطلاعاتی به ما نمی دهد در 
ضمن باید توجه داشت که کوروش در این زمان در سن بالایی 
قرار داشته و نیازی نبوده که پادشاه بزرگی چون کوروش خود 
به میدان جنگ برود همانطور که در ۱۰ سال پایانی امپراطوری 
خود در هیچ جنگی حضور نداشته پس می توان این احتمال 
را در نظر گرفت که کوروش سرکوبی این شورش را به یکی از 
سرداران خود سپرده باشد و خود به میدان جنگ نرفته باشد. 
باید  سکاها  با  جنگ  در  او  شدن  کشته  صورت  در  آنکه  حال 
ملاحظات مربوط به توان بازگرداندن جسد او به پاسارگاد را هم 

در نظر گرفت که به واسطه بعد مسافت کاری محال می نماید.
نشیند.  می  تخت  به  کمبوجیه،  او  پسر  کوروش  درگذشت  با 
قصد  که  هنگامی  کمبوجیه،  داستان ها،  از  یکی  اساس  بر 
دستور  توطئه،  ترس  از  داشت،  را  مصر  سوی  به  لشکرکشی 
کشتن برادرش بردیا را داد. در راه بازگشت کمبوجیه از مصر، 
مانند  بردیا  به  که  مغ،  گئومات  نام  به  دربار  موبدان  از  یکی 
بود، خود را به جای بردیا گذاشته و پادشاه خواند. بر اساس 



IRANSHAHR MAGAZINE

ویژه نامه  ایرانشهر، روز کوروش بزرگ

5353

C  Copyright 2021 Ketab Corporation

IRANSHAHR Special Edition, Cyrus the Great Day

پرونده 

از این که بردیا  با آگاهی  از داستان ها، گئومات مغ  یکی دیگر 
کیست، وی را کشته و سپس چون هم مانند بردیا بود، به تخت 

پادشاهی نشست.
کمبوجیه با شنیدن این خبر در هنگام بازگشت، یک شب و به 
اثر همین  بر  با خنجر زخمی کرد که  باده نوشی خود را  هنگام 
زخم نیز درگذشت )۵۲۱ پ. م.(. کمبوجیه در بازگشت از مصر 
مرد. ولی برخی دلیل مرگ وی را بیماری و برخی دیگر توطئه 
خویشاوندان می دانند اما روشن است که وی در راه بازگشت از 
مصر مرده است ولی دلیل آن تا کنون ناگفته به جای مانده است. 
پس از مرگ کمبوجیه کسی وارث پادشاهی هخامنشیان نبود.
به  را  بردیا  مرگ،  بستر  در  بزرگ،  کوروش  گفته ای  اساس  بر 
گماشت.  ایران  شاهنشاهی  خاوری  استان های  فرماندهی 
مردم از کشته شدن او خبر نداشتند و در سال ۵۲۲ پ. م. چون 
مردم بردیا را دوست داشتند و به پادشاهی او راضی بودند و از 
سویی هیچ کس از راز کشتن بردیا آگاه نبود، دل از پادشاهی 
کمبوجیه برداشتند و پادشاهی بردیای دروغین )گئوماتا( را با 
جان و دل پذیره شدند و این همان خبرهایی بود که در سوریه 
از  برخی  شد.  او  خودکشی  سبب  و  رسید  کمبوجیه  گوش  به 

تاریخ نگاران نیز، کشته شدن بردیا را کار گئومات می دانند.
یاد  دروغین  بردیای  عنوان  به  وی  از  تاریخی  نوشتارهای  در 
مغ  گوماته ی  کرمانشاه،  نزدیک  بیستون  کتیبه  در  شده است. 
زیر پای داریوش بزرگ نشان داده شده است. داریوش شاه که 
بود،  شده  برگزیده  مصر  فرمانداری  به  بزرگ  کوروش  سوی  از 
پس از دریافتن این رخداد به ایران می آید و بردیای دروغین 

را از پای درآورده، به تخت می نشیند.
کارهای گوماته مغ سبب سوءظن درباریان هخامنشی شد که 
بود. هفت  آنان داریوش، پسر ویشتاسب هخامنشی  سرکرده 
بود،  آنان  شمار  در  نیز  بزرگ  داریوش  که  ایران  بزرگان  از  تن 
از هفت  از زنان حرم سرای گئوماتا که دختر یکی  توسط یکی 
شده  او  بریده  گوش های  دیدن  به  موفق  و  ایران  بزرگ  سردار 
و  رفتند  شاهی  کاخ  به  روزی  و  برکشیدند  کارش  از  پرده  بود، 
نقاب از چهره اش برگرفتند و با این خیانت بزرگ، او، برادرش 
به  و  کردند  نابود  بودند،  یافته  راه  دربار  به  که  را  او  دوستان  و 

فرمانروایی هفت ماهه او پایان بخشیدند.
سومین  م.(  پ.   ۴۸۶-۵۴۹( یکم(  )داریوش  بزرگ  داریوش 
تا ۴۸۶   ۵۲۱ از  او  پادشاهی  بود که  پادشاه راستین هخامنشی 

پیش از میلاد به طول کشید. 
ویشتاسپ پدر او در زمان کوروش، ساتراپ )استان دار( پارس 
روبرو  بسیاری  دردسرهای  با  پادشاهی  آغاز  در  داریوش  بود. 
شد. دوری کمبوجیه از ایران چهار سال به درازا کشیده بود. 
گئومات مغ هفت ماه خود را به عنوان بردیا، برادر کمبوجیه بر 
تخت نشانده و بی نظمی و هرج و مرج را در کشور گسترش داده 
بود. در بخش های دیگر کشور هم کسان دیگر به دعوی این که 
برافراشته  استقلال  پرچم  هستند،  پیشین  شاهان  دودمان  از 

این  از  بیستون  کتیبه  در  داریوش  زبان  از  که  گفتاری  بودند. 
پایان  او  کام  به  همه  سرانجام  و  است  جالب  آمده،  رویدادها 
خواست  نتیجه  جا  همه  در  را  پیروزی ها  این  داریوش  یافت. 

اهورامزدا می داند، می گوید:
از زمانی  بود.  اهورامزدا  به خواست  گونه،  به هر  »هرچه کردم 
اهورامزدا  خواست  به  کردم.  جنگ  نوزده  شدم،  شاه  که 
لشکرشان را درهم شکستم و ۹ شاه را گرفتم... سرزمین هایی 
که شوریدند، دروغ آن ها را شوراند. زیرا به مردم دروغ گفتند. 
با آن ها  و  به دست من داد  را  این کسان  اهورامزدا  از آن  پس 
چنان که می خواستم، رفتار کردم. ای آن که پس از این شاه 
خواهی بود، با تمام نیرو از دروغ بپرهیز. اگر اندیشه کنی: چه 

کنم تا کشور من سالم بماند، دروغگو را نابود کن...«.
و  بود  »اری تس«  دستگاه  در  که  دس«  »دموک  نام  به  پزشکی 
که زخم پستان  بود، هنگامی  افتاده  داریوش  زندان  به  دربند 
او  می کرد،  درمان  را  داریوش  زن  و  کوروش  دختر  آتوسا 
یونان  سرزمین  به  لشکرکشی  به  را  داریوش  که  واداشت  را 
یونانی  پزشک،  این  که  ساخت  خاطرنشان  باید  کند.  ترغیب 
بود.  کرده  محروم  کشورش  به  بازگشت  از  را  او  داریوش  و  بود 
»دموک دس« به ملکه گفته بود که خود او را به عنوان راهنمای 
داشتن  با  شاه  که  بگوید  و  بشناساند  داریوش  به  یونان  گرفتن 
چنین راهنمایی، به خوبی می تواند بر یونان چیره شود. این 
یونان  به  پارسیان  از  گروهی  همراه  به  را  خود  یونانی  پزشک 
رساند و در آن جا به خلاف خواسته داریوش، در شهر کرتن که 
میهن راستین او بود، ماند و دیگر به ایران نیامد و گروه پارسی 
که برای آشنا شدن با روزگار یونان و فراهم کردن زمینه گرفتن 

آن دیار رفته بود، بی نتیجه به میهن بازگشت.
سرکوبی  و  درونی  شورش های  نشاندن  فرو  از  پس  داریوش 
شورشیان، دستگاه های کشوری و دیوانی منظمی درست کرد 
شاهنشاهی  پیرو  استان های  و  کشورها  همه  آن  براساس  که 
از دیدگاه  و  با مرکز شاهنشاهی مربوط  و  با یکدیگر  بتوانند  او 

سازمان اداری هماهنگ باشند.
که  نوشته است  سکاییه  به  داریوش  یورش  گفتار  در  هرودت 
سکاها از جنگ با او دوری کردند و به درون سرزمین خود پس 
کشیدند و چون بیابان پهناوری در پیش پای آنها بود، آن قدر 
پایان خوراک  از ترس  او  به دنبال خود کشیدند که  را  داریوش 
بر آن شد به ایران برگردد. اما با اینکه در این یورش، پیروزی 
شاهانه ای به دست نیاورد، سکاها را برای همیشه از یورش به 
ایران و ایجاد دردسر برای مردم شمال این آب و خاک منصرف 

ساخت.
پس از آن است که داریوش متوجه پنجاب و سند شد. در سال 
۵۱۲ پ. م. ایرانیان از رود سند گذشتند و بخشی از سرزمین 
و  بسازند  کشتی هایی  تا  داد  فرمان  داریوش  گرفتند.  را  هند 
سرزمین  دو  این  بروند.  سند  و  پنجاب  به  عمان  دریای  راه  از 
زرخیز و پرثروت برای ایران آن روز بسیار مهم بود. این چیرگی 
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پارسیان در تاریخ هند، آغاز دوران تازه ای گردید و سرنوشت 
هند را دگرگون ساخت.

زمینه  آخرین  که  هنگامی  و  برگزید  را  خود  جانشین  داریوش 
چینی های خود را برای جنگ مصر و یونان می دید پس از ۳۶ 
م.  پ.   ۴۸۶ سال  در  رویداد  این  که  درگذشت  پادشاهی  سال 
بوده است. امروزه آرامگاه داریوش یکم در چهار هزار و پانصد 

متری پارسه، در نقش رستم است.
در زمان او مرزهای سرزمین های شاهنشاهی ایران از یک سو 

به چین و از سوی دیگر به درون اروپا و آفریقا می رسید.
با درگذشت داریوش پسر او و ملکه آتوسا خشایارشا به سلطنت 
می رسد. خشایارشا ملقب به »شاه شاهان« چهارمین پادشاه 
نام  بود.  میلاد  از  پیش   ۴۶۵ تا   ۴۸۵ سال های  بین  هخامنشی 
به  »آرشا«  و  )شاه(  معنی  به  »خشای«  جزء  دو  از  خشایارشا 
است،  مردان«  »شاه  معنی  به  و  شده  تشکیل  )مرد(  معنی 
پهلوان  شاهان  میان  در  که  »کسی  می تواند  نام  این  معنای 
یا فرمانروای قهرمانان باشد. خشایارشا در سن سی و  است« 

چهار سالگی به پادشاهی رسید.
نظر  از  دنیا  امپراتوری  بزرگترین  رکورد  که  بدانید  است  جالب 
جمعیت را شاهنشاهی هخامنشی در دوران خشایارشا )حدود 
۴۸۰ پیش از میلاد( با داشتن ۴۴ درصد جمعیت کل دنیا از آن 

خود دارد. 
در کتاب مقدس عهد عتیق، کتاب استر از استر بعنوان همسر 
یهودی اخشورش، پادشاه پارس نام برده شده است که بسیاری 

اخشورش را همان خشایارشا می دانند. 
برای  او  تلاش  و  یهودی  دختر  یک  شدن  ملکه  به  استر  کتاب 
به دستور هامان وزیر خشایارشا  یهودیان  از کشتار  جلوگیری 
دار  به  هامان  یهودیان،  اعدام  حکم  شدن  لغو  با  دارد.  اشاره 
رهایی  این  یادآوری  به  پوریم  عید  ساله  هر  که  شد،  آویخته 

برگزار می شود.
در کتاب استر آمده است که خشایارشا بر بیش از 127 استان از 
هند تا حبشه حکومت می کند و خراج بر زمین و سواحل دریا 

 نهاد و دادگستری پیشه کرد.
عمر  سالهای  آخرین  در  یکم  داریوش  شد  گفته  که  آنچنان 
در  ایران،  سپاه  خوردن  شکست  جبران  برای  که  می خواست 
یونان  به  ماراتون  نبرد  و  یونان  و  ایران  اولین دوره جنگ های 
قشون بکشد اما عمرش وفا نکرد و و زندگی را بدرود گفت. بعد 
از او خشایارشا در صدد بر آمد که اقدام پدر را به نتیجه برساند. 
شاید به غیر از این آنچه وی را به این اندیشه انداخت، اصرار 
مردونیوس )داماد داریوش بزرگ و پسر گبریاس( و مخصوصًا 
تبعیدیان آتنی مقیم دربار بود. در خود آتن هم البته انتظار این 
انتقام جویی می رفت و تمیستوکلس سردار آتن بعد از ماجرای 
ماراتون، قسمت عمده ای از ثروت آتن را در راه تقویت نیروی 

دریایی صرف کرد.

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

شرکت کتاب، افتخار همکاری با میرزا عسگری مانی که 
با تخلص مانی شعر می سراید را داشته است  و چندین 
این کتابها که  از  او به چاپ رسانده است. یکی  از  کتاب 
دو جلدی است با عنوان خوشه ای از کهکشانها نام دارد. 
در جلد نخست کتاب مانی شعری بلند در مورد کوروش 
است.  عربی  های  واژه  از  عاری  که  است  سروده  بزرگ 

بخشی از شعر بلند او :
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بالاخره خشایارشا تصمیم به جنگ با یونان گرفت و بدون شک 
نیروی بی سابقه ای را تجهیز کرد. اما البته این نیرو آنقدر هم 
به یک ارتش میلیونی  ادعا می کند، نمی توانست  که هرودوت 
اگر هم  بوده باشد، چرا که چنین تعدادی سپاه و وسایل  بالغ 
تجهیزش برای خشایارشا ممکن می شد، تهیه وسایل و آذوقه 
مع هذا  نبود.  میسر  مقدونیه  و  تراکیه  سرزمین های  در  آن 
اینکه هرودوت می گوید چهل و هشت گونه اقوام مختلف درین 
سپاه وجود داشته اند، ممکن است، درست باشد. بنا به گفته 
هرودوت خشایارشا در بهار سال ۴۸۰ پیش از میلاد از لیدی به 

سمت یونان لشکرکشی کرد.
به ابتکار خشایارشا پلی از قایق بر روی داردانل )هلس پونت(، 
توسط مهندسان مصری و فنیقی )لبنانی( ساخته شد که نیروی 
زمینی ایران توانست از روی آن عبور کرده و وارد خاک یونان 
را  این سیل سپاه، ستیزه جویی  که در مقابل  یونانی ها  شود. 
یونان(  مرکز  در  )واقع  تسالی  و  مقدونیه  در  یافتند  بیهوده 
باب  در  هم  آتن  خود  در  حتی  و  ندادند  نشان  مقاومتی  هیچ 
جنگ تردید و تزلزل در بین بود ولیکن شخصی از آتن به نام 
تمیستوکل قدم پیش نهاده مردم را به جنگ و تهیه لوازم آن 
تحریک کرد، بالاخره طرفداران جنگ تفوق یافتند و شهرهای 
دیگر یونانی هم که اسپارت و سی شهر دیگر از آنجمله بود، بر 

ضد ایران در یک اتحادیه یونانی وارد شدند.
جنگ  یونان  و  ایران  جنگهای  دوره  دومین  از  جنگ  اولین 
ترموپیل بود. چون یونانیان می دانستند که در دشت وسیع از 
عهده سواره نظام ایران برنخواهند آمد، قشون یونانی در تنگه 
ترموپیل باریکه ای بین کوه و دریا در انتظار دشمن نشستند. 
در جنگ ترموپیل فرماندهی قشون زمینی یونان با لئونیداس 
بیاد  اوری  را  دریایی  نیروی  فرماندهی  و  بود  اسپارت  پادشاه 

برعهده داشت.
که  تندی  بادهای  بخاطر  که  درگرفت  دریا  در  جنگ  ابتدا  در 
دریایی  جنگ  و  نرسید  ثمر  به  ایران  جنگی  نقشه های  وزید 
بدون اینکه نتیجه قطعی حاصل شده باشد، خاتمه پیدا کرد. 
به  می آمد  پیش  خشکی  راه  از  که  ایران  قشون  هنگام  این  در 
از  عبور  برخوردند.  لئونیداس  سپاه  به  و  رسید  ترموپیل  تنگه 
تنگه برای سپاه عظیم خشایارشا ممکن نشد اما فرمانده سپاه 
یونانی رساند  به پشت سر سپاه  را  از یک کوره راه، خود  ایران 
و سپاه یونانی پراکنده شد و فقط لئونیداس سردار اسپارتی و 
یک دسته سیصد نفری از اسپارت که او شخصًا انتخاب کرده 
به کشتن  را  و خود  دادند  نشان  از خود  مقاومت  آنجا  در  بود، 

دادند، تا عقب نشینی قوم را تأمین کنند.
و  شد  واقع  قطعی  تهدید  معرض  در  آتن  ترموپیل  فتح  از  بعد 
با زنان و اطفال خویش، به جانب جزیره  آتنی ها ناچار شدند 

سالامیس در جنوب آتن حرکت کنند.
پس از اینکه خشایارشا وارد آتن شد اردوگاه خود را در خارج 
واقع در  پلوپونز  یونانیان در  که  قرار داد. وی می دانست  آتن 

آن  که  می کرد  پیش بینی  و  دارند  ارتش  یک  یونان  جنوب 
ارتش به یونان بیاید و وی را در آن شهر محاصره نماید. این 
بود که ارتش ایران را در خارج از آتن متمرکز کرد که اگر ارتش 
یونانیان آمدند ارتش ایران در داخل آنجا محاصره نشود. خود 
خشایارشا بعد از ورود به شهر در عمارت »پوله ته ریوم« یعنی 
گارد  که  جاوید  گارد  کرد.  منزل  آتن  سنای  مجلس  عمارت 
گرفت.  جای  عمارت  همین  در  نیز  بود  امپراطوری  مخصوص 
روزی که ارتش پارس وارد آتن شد در آن شهر حتی یک نفر 
هم به چشم نمی خورد، اما عمارت آکروپل پر از جمعیتی بود 
الهه آتنه که خدای آتن بود از آن  که به آن پناه برده بودند تا 
که  کرد  امر  خشایارشا  و  شد  هم  طور  همین  و  کند  محافظت 
بودند  شده  جمع  آکروپل  در  که  آنهایی  نشوند.  آنها  مزاحم 
کسانی بودند که نتوانستند که خود را از آتن دور کنند، بعضی از 
آنها بر اثر فقدان وسیله نقلیه و بعضی به علت نداشتن بضاعت 
در معبد بزرگ بست نشسته بودند به امید این که الهه آتنا آنها 
ادیان سایر  برای  اینکه خشایارشا  به علت  و  را خواهد رهانید 
آن  در  که  کسانی  و  آکروپل  به  حمله  از  بود  قائل  احترام  ملل 
بودند خودداری کرد و چون می دانست که آنهایی که در آکروپل 
نشسته اند از حیث خواربار دچار مضیقه خواهند شد، به آنها 

آزادی داد که از آنجا خارج شوند و برای خود غذا تهیه کنند.
پس از فتح آتن اگر ایرانیان خودشان دست به جنگ نمی زدند، 
قضیه خاتمه یافته بود و یونانی ها جز تسلیم چاره ای نداشتند. 
جنگ دیگری در حقیقت هیچ ضرورت نداشت، چرا که نیروی 
اما  بود.  مسلط  دریاها  بر  هنگام  آن  در  هخامنشی  دریایی 
تنگنای  در  را  ایرانیان  تمیستوکلس  حیله  دریا  در  سرانجام 
گذرگاه سالامیس به یک اقدام جنگی دور از احتیاط واداشت 
و تنگی جا و محدودیت میدان عمل نیروی دریایی خشایارشا 
خسارات و تلفات بسیار وارد آورد. در همین زمان خشایارشا 
مشاوره  به  اقدام  بنابراین  و  کرد  دریافت  ایران  از  بدی  اخبار 
با  وی  خود  که  بود  این  مردونیه  نظر  نمود.  خود  سرداران  با 
سیصد هزار سپاهی برای تسخیر کامل یونان در این سرزمین 
بعد  پادشاه  بازگردد.  ایران  به  خشایارشا  خود  و  بمانند  باقی 
سپاه  اکثریت  با  و  پذیرفت  را  نظر  این  آرتمیس  با  مشورت  از 
نوشته مورخان علل شکست  بنابر  بازگشت.  پارس  به  خویش 

ایران در تسخیر یونان به این شرح است:
۱. اجتناب پذیر بودن این جنگ ها توسط ایران، در واقع ایران 
نیازی به این لشکرکشی ها نداشت و بجای توسل به زور و جبر 
با توسل به عقل و سیاست صحیح، خشایارشا بهتر می توانست 

به هدف خود برسد.
2. نامناسب بودن جنگ افزار ایرانیان در برابر یونانیان سنگین 
اسلحه، به غیر از هنگ جاویدان باقی سپاه ایران از سلاح های 
سبک نظیر تبر استفاده می کردند و ناورزیده بودن بسیاری از 

سپاهیان ایران که از ممالک مختلف جمع آوری شده بودند.
3. ناهمواری جلگه های یونانی. سواره نظام ایران به جنگ در 
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جلگه های وسیع عادت داشتند و در مملکت کوهستانی یونان 
و معبرهای تنگ آن نمی توانست به پیاده نظام کمک معنوی 

بکند.
عالی  روحیه  نبرد  این  در  ایران  شکست  علت  مهم ترین   .4
و  بودند  طلب  استقلال  مردمانی  آنان  که  چرا  بود.  یونانیان 
ایران آن  ایران را بپذیرند. در قشون  حاضر نبودند که تبعیت 
حرارت و از خود گذشتگی ای که یونانی ها ابراز می کردند وجود 
نداشت، چرا که یونانی ها در خانه خود می جنگیدند و فتح و یا 

شکست، مسئله ای حیاتی برای آنها بشمار می رفت.
 ۴۶۵ اکتبر  در  سلطنت،  سال   ۲۰ از  پس  سرانجام  خشایارشا 
پیش از میلاد توسط رئیس گارد سلطنتی خود، اردوان و یک 
خواجه به نام میترا یا اسپنت میترا که با یکدیگر همدست شده  
بودند، در خوابگاه خویش کشته شد. سپس اردوان پسر بزرگ 
خشایارشا داریوش را کشت. چون پسر دوم پادشاه، ویشتاسپ 
که والی باکتریه بود، نیز از پایتخت دور بود و اردوان چند ماه 
سمت نیابت سلطنت را داشت. او بطور موقت، اردشیر، پسر 
پسران  طریق  از  خودش  و  نشاند  تخت  بر  را  خشایارشا  سوم 
خویش قصد داشت به هنگام فرصت وی را نیز از میان بردارد، 
او پیشدستی  یافت و در دفع  این توطئه آگاهی  از  اما اردشیر 
کرد. در طی یک زد و خورد داخلی که در چهار دیوار حرمخانه 
در گرفت، اردشیر اردوان و پسرانش را کشت و خود را شاهنشاه 

خواند.
اردشیر درازدست در قلمرو سیاست دینی و فرهنگی و برخورد 
بزرگ  داریوش  خود  پدربزرگ  سیاست  از  مغلوب  ملل  با  خود 
شاهی  را  وی  مشرق زمین  نویسان  تاریخ  کرده است.  پیروی 
وی  شاهنشاهی  زمان  در  دانسته اند.  دادگستر  و  عدالت خواه 
مردم در رفاه و آسایش به سر می بردند. در زمان اردشیر یکم 
در حدود سال ۴۴۱ پیش از میلاد، گاهشمار امپراتوری اصلاح 
نامگذاری  ایزدان مزدیسنا  نام های  به  ماه های سال  نام  و  شد 

شدند که تا به امروز باقی است.
آزادی  هدایا،  داشت.  خاص  رأفتی  یهودیان  به  نسبت  وی 
یهودیان، بازسازی معابد آنها و احترام به دیانت آنها نمونه ای 
از بزرگمنشی های اردشیر به قوم یهود است که به نام اردشیر 
در  او  رسیده است.  ثبت  به  یهودیان  تاریخ  در  کوروش  از  پس 
در  را  یهودیان  همه  خوراک  تأمین  نحمیا  بزرگداشت  عید 
اورشلیم  به  امپراتوری  بودجه  با  و  گرفت  عهده  به  جشن  این 
امور  در  اردشیر  دربار  ویژه  کاتب  که  گفته شده است  فرستاد. 

یهودیان عزرا بوده است.
بابل  در  ملاحظه  قابل  اقلیت  یک  یهود  قوم  اردشیر  زمان  در 
یهود  فعالیت  کانون  یک  سال ها  درین  بابل  می آمدند.  بشمار 
بود و تجارتخانه های یهودیان در آنجا حیثیت و اعتبار بسیار 
کوروش  دست  به  بابل  فتح  دنبال  در  آنکه  با  واقع  در  داشت. 
بزرگ بیش از چهل و دو هزار تن از اسیران یهودی در بابل به 

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج 
از مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

خدمات  قرن  ربع  یک  کارنامه  کتاب 
سازمان  آموزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
به  کالیفرنیا   - یهودی  ایرانیان  فرهنگی 

کوشش شادروان مسعود هارونیان
که روی جلد کتاب استوانه کوروش بزرگ 

را قرار داده اند
) May 2005( 1384 خرداد
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سرزمین پدران خویش برگشتند، تجدید بنای هیکل به آسانی 
اورشلیم  در  قدیم  از  که  یهود  از  عده  آن  که  چرا  نیافت  انجام 
مانده بودند، با کسانی که از اسارت بابل و از یک سرزمین تازه 
سبب  بهمین  نبود،  آسان  واقعی  تفاهم  ایجاد  می گشتند،  باز 
بنای هیکل تا به دوره داریوش طول کشیده بود و تزئینات آن 

هنوز تا دوره اردشیر تمام نشده بود.
پیغمبری  اورشلیم  یهود  بین  در  اردشیر  سلطنت  مقارن 
شد  معروف  ملاکی  به  کتابش  سبب  به  بعدها  که  ناشناخته 
می زیست که فرارسیدن روز خدا را مژده می داد و مردم را به 
طغیان فرا می خواند و این نکته برای اردشیر که اوضاع آنحدود 
مایه  می دید،  حساس  فنیقیه  و  مصر  با  مجاورت  سبب  به  را 
یهودی  کاهن  یک  عزرا  که  بود  اوقات  همین  در  بود.  نگرانی 
بابل و در عین حال دبیر و مسئول امور مربوط به یهود در دربار 
در  نظارت  برای  را  وی  تا  کرد  پیشنهاد  شاهنشاه  به  اردشیر، 
احوال و امور مذهبی یهود، به اورشلیم بفرستد و شاه موافقت 
کرد. عزرا با عده ای از یهودیان بابل در سال ۴۵۸ پیش از میلاد 
تلقین  و  نشر  با  اردشیر  فرمان  به  اتکاء  با  تا  رفت  اورشلیم  به 
پایان  طلبی  شورش  فکر  نوع  هر  به  ایران  به  وفاداری  اندیشه 
دهد و در عین حال قانون موسی را به درستی احیاء و تدوین 

کند.
پس از اعزام عزرا، نحیما یهودی دیگری که خود ساقی مجلس 
شاه و از محارم و مقربان وی بود، در سال ۴۵۴ پیش از میلاد 
عازم  اردشیر  فرمان  و  اجازه  با  یهود  احوال  در  نظارت  برای 
بیت المقدس شد و این نظارت سال ها طول کشید. نحمیا در 
بیت المقدس در حین مراقبت از اوضاع، کوشید تا سر و صورتی 
به شریعت و اجراء آن بدهد. حاصل کار آنها کتاب های عزرا و 
شده  تدوین  آنها  خود  از  بعد  مدت ها  واقع  در  که  است  نحیما 

ولیکن یادداشت های آنها، در هر دو کتاب باقی مانده است.
اردشیر به روایتی در ساِل ۴۲۴ پیش از میلاد درگذشت. پس 
از اردشیر یکم خشایارشای دوم تنها به مدت ۴۵ روز بر تخت 
نشست. به گفته تاریخ نویسان او تنها پسر اردشیر یکم از ملکه 
داماسپیا بوده که پس از مرگ پدر به پادشاهی می رسد و چهل 
و پنج روز بعد توسط برادرش سغدیانوس که به اعتقاد برخی از 
همسر غیر عقدی اردشیر یکم بود به قتل می رسد. جنازه او را 
همراه با جنازه پدر و مادرش، داماسپیا که درست همزمان و 
در روز وفات اردشیر یکم فوت کرده بود، در یک روز در پارس 
دفن کردند. »سغدیانوس« نیز از سلطنت چندان بهره ای نبرد 
بلکه برادر دیگر وی به نام » َوهاوکا « یا » َوهوکه« بر وی شورید و 
به فرمانروایی شش هفت ماهه او پایان داد. »وهوکه« بعد از به 

تخت نشستن، خود را داریوش دوم نام نهاد.
 با جلوس داریوش دوم انحطاط خاندان هخامنشی که منازعات 
داخلی، برادرکشی، و تسلیم به توطئه های حرم نشانه اش بود 
نابودی  ورطه  سوی  به  را  هخامنشی  امپراتوری  بارزی  بطور 

کشانید.
در یکی از مهمترین وقایع این دوران، داریوش دوم به دولت 
اسپارت که علیه دولت آتن می جنگید، کمک های شایانی نمود 
و در اثر همین منازعات و اشتغال حریفان در جنگ پلوپونز بود 
از  یونانی نشین که  از جزایر  یونانیان آسیای صغیر و برخی  که 
زمان صلح کالیاس مستقل شده بودند، دوباره فرمانبردار ایران 
عیب  این  دیپلماتیک  اصطلاح  به  پیروزی های  این  گردیدند. 
را هم داشت که سپاه ایران را بیکار می گذاشت و تجربه نشان 
می دهد که در تاریخ امپراتوری های بزرگ، وقتی ارتش یکچند 
و  می زند  زنگ  مانده،  غلاف  در  تیغی  مانند  بماند،  بی مصرف 
طولی نکشید که داریوش سوم، در زمان حمله اسکندر تلخی 
زمامداری  دوران  رویدادهای  دیگر  از  چشید.  را  واقعیت  این 
داریوش دوم استقلال مصر از ایران بود که در سال411 پیش 
سال   19 از  پس  سرانجام  داریوش  رسید.  انجام  به  میلاد  از 
تاجداری از بیماری درگذشت و فرزندش اردشیر دوم به جای 

او به تخت نشست.
یا  پروشات  دست  در  اصل  در  قدرت  دوم  داریوش  زمان  در 
پریزاتس، مادر اردشیر دوم بود. از سیزده فرزندی که پروشات 
مانده  زنده  فرزندش  چند  تنها  بود،  آورده  دنیا  به  شاه  برای 
بودند. پسر ارشدش که ارشک نام داشت و دخترش آمستریس، 
و کوروش جوان که چون در زمان سلطنت داریوش متولد شده 
بود، ولیعهدی را حق خود می دانست. مادر نیز ظاهرًا نسبت به 
او علاقه بیشتری نشان می داد. مرگ داریوش دوم چون زودتر 
پسر  نتوانست  پریزاتس  و  داد  روی  می رفت  انتظار  آنچه  از 
محبوب خود کوروش را به ولیعهدی برساند. شاید شاه نیز با 
این نقشه پریزاتس موافق نبود. به هر حال با مرگ او ارشک با 

نام اردشیر دوم به سلطنت رسید.
با سوءقصدی  از روز تاجگذاری  سلطنت اردشیر دوم، درست 
پاسارگاد  در  آناهیتا  معبد  در  که  جوان  کوروش  برادرش  که 
رشته  یک  در  ماند،  بی نتیجه  و  کرد  وی  جان  به  نسبت 
توطئه های خونین و تمام نشدنی فرو رفت. فقط حمایت مادر 
اردشیر از کوروش جوان سبب شد که سوء قصدکننده، از حکم 
اعدام برهد و حتی به اصرار مادر و البته بعد از قول و قراری که 
جهت اطمینان شاه داده شد، اردشیر به کوروش اجازه داد به 
آسیای صغیر )بخش های غربی ترکیه امروزی( و مقر حکومت 
خویش برگردد. کوروش هم که بلافاصله حرکت کرد، در لیدیه 
بدون تأمل سیزده هزار تن از سربازان یونانی را که تازه با پایان 
و  کرد  استخدام  بودند،  شده  بیکار  پلوپونزوس  جنگ  یافتن 
میلاد،  از  پیش   ۴۰۱ سال  در  شد.  مجهز  ایران  به  حمله  برای 
تلاقی بین اردشیر دوم و برادرش کوروش جوان در کنار دجله 
و در فاصله هفتاد کیلومتری از بابل در محلی که بعدها »خان 

اسکندریه« خوانده شد، رخ داد.
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دید  از  کس  همه  از  بیش  دوم  اردشیر  شاهنشاهی  روزگار 
وی  می نمود،  ناپذیر  پایان  ساله  پنجاه  داریوش  شاهزاده 
گروهی  تحریک  به  دوم  اردشیر  پایانی  سال  در  سرانجام 
پدرش  کشتن  و  شاهنشاهی  به  رسیدن  صدد  در  ازدرباریان، 

برآمد. اردشیر را خواجه ای از این کنکاش آگاه کرد.
اردشیر دید که نه می تواند این موضوع را نادیده گیرد، چرا که 
گونه  این  توطئه  کند،  باور  بی درنگ  نه  و  بود  جانش در خطر 
اردشیر  بکشند،  را  او  و  درآیند  شاه  خوابگاه  به  شبانه  که  بود 
را  آن  روی  و  کنند  باز  دری  تختخوابش  پشت  تا  داد  دستور 
خوابگاه  به  گران،  توطئه  معهود  ساعت  در  بپوشند.  پرده  با 
درآمدند، اردشیر آنها را شناخت و از در بیرون رفته پاسداران 
را خواست. پس از آن داریوش و کنکاشیان بازداشت شدند. به 
فرمان شاه، دادگاهی از قضات انجمن شاهی تشکیل گردید و 
دادستان هایی برگزیده شدند. اردشیر دستور داد تا منشی های 

دادگاه رأی قضات را نوشته، نزد او آورند.
رفت.  کشتن  به  داریوش  نتیجه  در  دادند،  رای  اعدام  به  همه 
پس از آن اردشیر آریاسپ را جانشین خود کرد. مردم وی را 
از روی خوش خویی و نرمی رفتار دوست می داشتند. سپس 
القاء کردند که  ٌاٌخوس به وسیله درباریان، به آریاسپ، چنین 
او را  او هم بدبین شده و آهنگ آن دارد که  به  اردشیر نسبت 
هم اعدام کند، در نتیجه آریاسپ پیش دستی کرده، خودکشی 

کرد.
پیش   ۳۵۸ سال  در  شاهنشاهی  سال   ۴۵ از  پس  دوم  اردشیر 
نام  با  ُاخوس  ۸۷ سالگی درگذشت و پسرش  از میلاد، در سن 

اردشیر سوم به جای او نشست.
اردشیر سوم پس از اینکه به تخت نشست، اولین اقدامش آن 
شد که برای رهایی از هر دغدغه ای، تمام خویشان نزدیک خود 
برادران و خواهران  را قربانی کرد. می گویند وی نه فقط همه 
که  را  کسانی  تمام  و  عموزادگان  و  برادرزادگان  بلکه  خویش 
گمان می کرد، ممکن است از سلطنت ناراضی باشند، کشت. 
شاه جدید از همان آغاز کار خویش، اقداماتی انجام داد که از 
اغتشاش ساتراپ ها که بخاطر ضعف و انحطاط دولت مرکزی، 

خواب استقلال می دیدند، جلوگیری کند.
بیستمین سال  در  و  میلاد  از  پیش   ۳۳۸ اردشیر سوم در سال 
سلطنتش، توسط باگواس خواجه که حاجب و محرم و وزیر او 
بود، به دست یک طبیب فریب خورده، مسموم شد و شاه بر 

اثر آن درگذشت.
درباریان،  چینی  سخن  و  حسادت  سبب  به  اردشیر،  شاید 
خواسته بود او را تغییر دهد و خواجه برای نگهداری مقام خود 
بدینوسیله متوسل شده، تا شاهی را به تخت نشاند که جوان 
بر  روایت  یک  از  که  آنگونه  یا  کند.  رفتار  او  میل  موافق  بوده، 
او در اصل مصری  برای آن ذکر نشده است،  می آید و سندی 
برده  بکار  در مصر  که وی  از خشونت هایی  انتقام  برای  و  بوده 
بوده، اردشیر را کشته است. کینه خواجه مزبور بقدری شدید 

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

برگرفته از کتاب سروده های میهنی
» خاک محبوب من« نوشا ذکایی 

از انتشارات شرکت کتاب ۲۰۲1
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هفتم آبان ماه هب انم کورش کبیر ، شاهنشاه زبرگ اریان زمین

نخستین انسانی بود هک حقوق بشر را پاهی
ری شد . کورش  انمگذا

ری کرد  گذا

 شاه شااهن
تو ای      شاه شااهن       اریان        زمین

 تو ای کورش ، ای شاه داد آفرین

 هب تو     آفرین ، صد      زهار         آفرین

 هک     شاهنشهی      با          تو           آمد            پدید

 از آن شیپ این شیوه را کس ندید

اهورا   ، تو را      داد      نیکو نهاد

 هک     آئین        نیکو نهادی هب یاد

 روان    تو     ات      باد فرخنده باد

 هک اریان         ز      تو     انم جاوید یافت

شکوهنده        جایی     چون خورشید یافت

تو ، معنا     هب لفظ سخن       داده ای

 وطن را سپارش هب من داده ای

 ربارب    شد     مرد     و زن داده ای
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بود که پس از قتل اردشیر، پیکر او را قطعه قطعه کرده، به خورد 
نام های  تنها  ولی  داشت  بسیاری  فرزندان  اردشیر  داد.  سگ 
یکی دو تن از آنها در تاریخ ذکر شده و ظن نیرومند این است، 
که دیگران را باگواس خواجه کشته است. بعد از کشتن اردشیر، 
»ارشک«  یا  بنام »آرسس«  باگواس خواجه، پسر کوچک شاه، 
بر تخت نشانده و خود  را همچون شاهزاده ای دست نشانده، 
زمام کارها را برعهده گرفت. اما این شرایط فقط در حدود دو 
سال دوام آورد و دوست قدیمی و همدست خواجه در نهایت 
بر تخت پادشاهی ایران جلوس کرد. این دوست قدیمی کسی 

نیست جز داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی.
درباره اینکه او چرا به تخت شاهنشاهی نشست، سخن بسیار 
که  است  این  می نماید  نزدیک تر  حقیقت  به  آنچه  اما  گفته اند 
که احساس می  اردشیر سوم  دربار  بزرگ  وزیر  باگواس خواجه 
کرد درباریان از تسلط او بر آرسس چندان دلی خوشی ندارند 
برای مقابله با توطئه آنان، داریوش سوم را با هر حیله ای بود، 
زیرا  باشد.  فرمانروای مطلق  تا عملًا خودش  آورد  کار  به روی 
و  نیست  زرنگی  شاهزاده  داریوش  که  بود  کرده  گمان  باگواس 
جلوس  هنگام  در  سوم  داریوش  شد.  نخواهد  نیرومندی  شاه 
تقریبًا چهل و پنج سال داشت و کسی نبود که در آن سن و سال 
بازیچه دست یک خواجه حرم واقع شود. در نتیجه داریوش به 
به  که  بزرگ  وزیر  و  نمی کرد  توجهی  باگواس  نظرات  و  اشارات 
خطای خود آگاهی یافته بود، برآن شد که داریوش را نیز مانند 
دو پادشاه پیشین از میان بردارد. اما داریوش از این تصمیم 

باخبر شد و او را فراخواند و جام زهری به او نوشانید.
پسر  اسکندر  حکومت  شروع  با  سوم  داریوش  پادشاهی  آغاز 
فیلیپ در مقدونیه تقریبًا مقارن است و در سیر تاریخ، او مانند 
رقیبی است که سرنوشت برای اسکندر تراشیده است. داریوش 
سوم در سال ۳۳۶ پیش از میلاد بر تخت نشست و سلطنتی را 
آغاز کرد که دوران کوتاه آن پر از رویدادهای بزرگ بود. پایان 
زندگی او در حقیقت پایان شاهنشاهی بزرگ هخامنشیان بود.
 قتل باگواس خواجه، داریوش سوم را با یک طغیان مجدد در 
مصر مواجه کرد. درست در همان اوقات اسکندر بیست ساله در 
مقدونیه به آرام کردن طوایف شمالی سرزمین خویش سرگرم 
بود، داریوش در صدد تسخیر مجدد مصر برآمد. در اوایل سال 
۳۳۴ پیش از میلاد داریوش طغیان مصر را فرو نشاند و از آنجا 
به پارس بازگشت تا جهت خویش قصرهایی بسازد و حتی در 
نهد  بنیاد  خود  برای  هم  را  مقبره ای  بنای  فراغت،  و  آسایش 

طرحی که بروز حوادث آن را ناتمام گذاشت.
از میلاد، در حوالی آسیای صغیر، در  در بهار سال ۳۳۴ پیش 
به دریای مرمره  تنگه داردانل  گرانیکوس که آنسوی  کنار رود 
می ریزد، اولین تلاقی جدی بین دو سپاه ایران و اسکندر بنام 
یک  و  نبرد  این  حین  در  داد.  رخ  گرانیکوس  یا  گرانیک  نبرد 
زوبین  آسیب  از  زحمت  به  اسکندر،  خود  تن  به  تن  برخورد 
برای  برادر مهرداد،  که  برد  بدر  مهرداد، داماد داریوش، جان 
اگر  که  کرد  حمله  اسکندر  به  شمشیر  با  برادرش  مرگ  انتقام 

را  ضارب  دست  اینجا  در  اسکندر،  صمیمی  دوست  کلیتوس 
بود.  قطعی  خطر  در  اسکندر  زندگی  بود،  نکرده  قطع  شانه  از 
جنگ در نهایت به پیروزی اسکندر تمام شد. پس از شکست، 
فرار کردند  ایرانیان که در صفوف مقدم جا گرفته بودند،  سپاه 
ولی اسکندر به تعقیب آنها نرفت بلکه به سپاهیان یونانی که در 
سپاه ایران خدمت می کردند و در این جنگ، در قسمت ذخیره 
گردیدند،  اسیر  که  نفری  هزار  دو  استثنای  به  و  تاخت  بودند، 
این  با  به دست سپاه اسکندر کشته شدند.  یونانیان  این  همه 

پیروزی، آسیای صغیر به تسخیر اسکندر درآمد.
بعد از پیروزی در نبرد گرانیک اسکندر به آسانی توانست سایر 
نزدیک  تا  و  کند  تسخیر  یک  به  یک  را  صغیر  آسیای  ولایات 
کوچک  شهر  حوالی  در  فقط  برود.  پیش  سرعت  به  سوریه  به 
ایسوس در سوریه بود که لشکر وی برای ورود به خاک سوریه با 

مقاومت تازه ای مواجه شد.
و  اسکندر  بین  جنگ  دومین  میلاد،  از  پیش   ۳۳۳ سال  در   
سپاهی که داریوش در بابل تجهیز و آماده کرده بود، به نام نبرد 

ایسوس درگرفت.
برعهده  خود،  هم  را  سپاه  فرماندهی  عنوان  که  داریوش 
گرفته بود، نتوانسته بود این نکته را درک کند که کثرت و تنوع 
و  محدود  و  منظم  سپاه  یک  با  جنگ  در  است  ممکن  او  سپاه 
در تنگنایی بین کوه و دریا دست و پا گیر باشد و چنان جای 
نامناسبی را برای نبرد انتخاب کرده بودند که سواره نظام ایران، 
بود که خود داریوش در هنگام  مانده  نیافت. کم  میدان عمل 
نبرد اسیر شود ولی ایرانی ها خیلی فداکاری کرده نگذاشتند، 
فرار  بر اسب نشسته  یافته،  او فرصت  و  برسد  به شاه  اسکندر 
که  را  داریوش  چادرهای  اسکندر،  سردارهای  از  یکی  کرد. 
آن  در  او  و خواهر  و دختر  و زن  مادر  داریوش شامل  خانواده 
بودند، همراه با غنائم فراوان تصرف کرد. داریوش در پی این 
خانواده اش  غرامت  پرداخت  با  تا  کرد  صلح  تقاضای  شکست 
را پس بگیرد اما اسکندر نپذیرفت و لاجرم چندی بعد جنگ 

نهایی میان سپاه او و ارتش داریوش سوم در گرفت.
برای  اسکندر  گوگمل  نبرد  در  میلاد،  از  پیش   ۳۳۱ سال  در 
گرفت  در  جنگ  وقتی  برخورد.  داریوش  سپاه  با  بار  سومین 
کثرت سپاه ایران در ابتدا باعث وحشت و دغدغه اسکندر شد و 
به نظر می آمد که این بار ایرانیها فاتح می شوند اما اسکندر که 
پافشاری ایرانیان را دید، حمله را بر شخص داریوش، متمرکز 
او،  فرار  و  کرد  فرار  داریوش  آمد.  وارد  وی  بر  جراحتی  و  کرد 
دست  به  بلافاصله  بابل  و  گردید  قشون  از  قسمتی  فرار  باعث 
که  کرد  توقف  اندازه  آن  فقط  بابل  در  اسکندر  افتاد.  اسکندر 
لشکرش از خستگی راه بیاساید و بعد از یکماه استراحت فتح 
شوش و پرسپولیس را الزام کرد. فتح شوش پایتخت زمستانی 
دنبال  به  اسکندر  شد.  میسر  بعد  روز  بیست  هخامنشیان، 
دیودور  بقول  که  پرسپولیس  داریوش  دیگر  پایتخت  تسخیر 
مورخ، در زیر آفتاب شهری ثروتمندتر از آن نبود بلافاصله راه 

سرزمین پارس را پیش گرفت.
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پرونده 

پس از گریختن داریوش و سقوط شوش مقاومت در مقابل این 
بیگانه بی فایده بنظر می رسید، با این وجود یک سردار پارسی 
در  شدید،  و  جسورانه  مقاومتی  او  مقابل  در  آریوبرزن  نام  به 
تنگه ای که موسوم به دربند پارس است، از خود نشان داد. او 
باعث شد که اسکندر نتواند از این تنگه بگذرد. سپاه اسکندر 
مجبور شدند، به همان ترتیبی که ایرانی ها در جنگ ترموپیل 
که  ایرانی هایی  سر  پشت  از  و  کرده  عمل  بودند،  کرده  اقدام 
کند.  باز  را  راه  و  کرده  حمله  آنها  به  بودند،  بسته  را  تنگه 
و  صحیح  مدافعه  یگانه  آریوبرزن،  دفاع  می نویسند  بطوریکه 
درستی بوده که ایران در آن زمان، بعمل آورد. سرانجام فقط 
با  که  داریوش سوم  میلاد،  از  ۳۳۰ پیش  بعد در سال  ماه  چند 
درصدد  و  نشده  مأیوس  هنوز  پی  در  پی  شکست های  وجود 
)همدان(  اکباتان  در  یکچند  کند،  تجهیز  جدیدی  قشون  بود 
را  از پارس راه ماد  اما وقتی اسکندر در تعقیب داریوش  ماند 
پیش گرفت و داریوش نیز برای تجهیز سپاه توفیقی نیافت. با 
بسوس ساتراپ باختر که خویشاوند داریوش سوم محسوب می 
شد و عده ای از بزرگان پارس، از جانب ری به ولایت خاوری 
عزیمت کردند. در حدود دامغان امروزی بسوس، که از آمدن 
مهلکی  به قصد کشتن، زخم  را  بود، شاه  مطلع شده  اسکندر 
زد و به سوی باختر گریخت و خود را اردشیر پنجم، شاه ایران 
خواند. اسکندر وقتی به بالین داریوش رسید او از آن زخم ها 
فوت کرده بود. و با مرگ او شالوده بیش ار دو قرن زمامداری 

هخامنشیان از هم پاشید.
شناخت تمدن ایران در دوران هخامنشیان که تأثیری بنیادین 
بر دوران های پسین گذارده است، برای شناخت جامع فرهنگ 
درست  این  عنوان،  و  نام  نظر  از  می باشد.  گریزناپذیر  ایران 
است که شاهنشاهی بزرگ ماد دورانی دراز پایید و سپس جای 
خود را به شاهنشاهی هخامنشی سپرد، ولی نکته بسیار مهم 
تمدن  و  دولت  تداوم  جز  چیزی  هخامنشی  شاهنشاهی  آنکه 
ماد نبود. همان خاندان ها و همان مردم، روندی را که برگزیده 
پهنه ای  در  و  بخشیدند  تداوم  بیشتر  رشد  و  پویایی  با  بودند 
شناخته  شاهنشاهی  بزرگ ترین  پایه  تا  را  آن  پهناور،  بسیار 

شده جهان، گسترش دادند.
بود.  سال   ۲۲۰ هخامنشی،  شاهنشاهی  ماندگاری  زمان 
آغاز  در  خصوص  به   – شاهنشاهی  قلمرو  در  آنان  فرمانروایی 
تشویق  حتی  و  بازرگانی  تامین  کشاورزی،  گسترش  موجب   –
پایه های  بوده است.  نیز  جغرافیایی  و  علمی  پژوهش های 
مانند  کسانی  دوره  در  ویژه  به  نیز  شاهنشاهی  این  اخلاقی 
کوروش و داریوش بزرگ متضمن احترام به باورهای مردم پیرو 
و پشتیبانی از ناتوانان در برابر نیرومندان بوده است، از دیدگاه 
پیروزی  هنگام  در  کوروش  منشور  توجه است.  جالب  تاریخی 
بر بابل را، پژوهشگران یک نمونه از پایه های حقوق مردم در 

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

کتاب،   شرکت  پاسارگاد،  میراث  بنیاد  پیشنهاد  به 
الری  نوشته  رهبری  هنر   - بزرگ  کوروش  کتاب 
هدریک و با ترجمه کوروش زعیم را برای نخستین بار 

در سال ۲۰۰8 چاپ و منتشر کرد
نوعی  به  ایرانیان،  بزرگ  پادشاه   ، بزرگ  کوروش 
پانصد  و  هزار  دو  از  بیش  در  بزرگ  ایران  بنیانگذار 

سال پیش بود؛ سرزمینی که او با/
زمانة  حکومت های  خرده  و  قبایل  کردن  یکپارچه 
طی  امروز  تا  را  طوالنی  مسیری  نهاد،  بنیان  خود 
کرده و می کند. این مرد بزرگ از همان ابتدا روش و 
مسلک خود را بر اخالق، احترام به آرا و باورهای نیک 
محترم  پیشینیان،  و  بزرگان  تکریم  انسان ها،  دیگر 
از  پیش تر  و  بیش  البته  و  انسان ها  تک تک  شمردن 
قرار  یگانه  خداوند  از  فرمانبرداری  و  پرستش  همه 
و  هوش  بود.  یگانه  رهبری  همچنین  کوروش  داد. 
کشورداری،  و  جنگ  ادارة  و  پیش برد  در  ذکاوتش 
رهبری  داد؛  قرار  تاریخ  برتر  رهبران  زمرة  در  را  او 
ارزش ها  و  اخالق  کارآمدی،  بر  عالوه  که  و حکومتی 
حاضر،  کتاب  در  داد.  قرار  خود  کار  سرلوحة  نیز  را 
برخی از ویژگی های اخالقی کورش کبیر به خصوص 
با  مبارزه  زمان،  او در جنگ ها، مدیریت  هنر رهبری 

بی عدالتی ها، استقالل عمل و... بررسی شده است.
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یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا 
بیایی، زیرا که می دانم خواهی آمد. 
من کوروش پسر کمبوجیه که این 
امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم 
تو به این پاره خاک که پیکر مرا در 

بر گرفته است رشک مبر...!!!

نشریه ایرانشهر که از سال 1995 از سوی شرکت کتاب منتشر شده 
است همیشه این فراز از کوروش بزرگ را بر تارک خود جای داده است.
جلد ایرانشهری که در پایین مالحظه می فرمایید، ایرانشهر شماره 9 

در تاریخ ۲8 اکتبر ۲۰11 منتشر شده است.

دوران باستان برشمرده اند.
اقتصادی  سیاست  از  خود،  زمامداری  دوران  در  کوروش 
خواسته های  اساس  بر  کمابیش  که  عاقلانه ای  اجتماعی  و 
که  او  سخن  این  از  می کرد.  پیروی  بود،  وابسته  کشورهای 
چنانکه  ندارد،  تفاوت  شبان  رفتار  با  پادشاه  »رفتار  می گوید: 
شبان نمی تواند از گله اش بیش از آنچه به آنها خدمت می کند، 
بردارد. همچنان پادشاه از شهرها و مردم همان قدر می تواند 
رفتار  از  نیز  و  می دارد.«  خوشبخت  را  آنها  که  کند  استفاده 
و  تحکیم  وی  که  پیداست  خوبی  به  او،  همگانی  سیاست  و 
تثبیت پادشاهی خود را در تأمین خوشبختی مردم می دانست 
کشورهای  بر  مالیات  تحمیل  و  زراندوزی  دنبال  به  کمتر  و 
وابسته خود بود. او در دوران کشورگشایی نه تنها از کشتن و 
مردم  باورهای  به  بلکه  کرد  خودداری  وحشتناک  کشتارهای 
احترام گذاشت و آنچه را که از کشورهای شکست خورده ربوده 
بودند، پس داد. بر اساس تورات، پنج هزار و چهارصد ظرف 
طلا و سیم را به بنی اسراییل می بخشد، پرستش گاه های مردم 
شکست خورده را می سازد و می آراید. و به گفته گزنفون، رفتار 
او به گونه ای بوده که »همه می خواستند جز خواسته او چیزی 
کوروش  کیاست  از  آنکه  با  کمبوجیه  نکند.«  حکومت  آنها  بر 
در  نمی کرد،  پیروی  وی  آزاده  سیاست  از  و  نداشت  بهره ای 
دوران توانمندی خود به گرفتن مالیات از مردم شکست خورده 
نپرداخت، بلکه مانند کوروش بزرگ به گرفتن هدیه هایی چند 

قانع بود.
دوران داریوش بزرگ و اردشیر اول هم مقارن است با توسعه 
اما  هخامنشی.  امپراطوری  در  کشورداری  مبانی  بسط  و 
زمامداری خشایارشا، و شاهانی که پس از اردشیر اول بر تخت 
کیانی تکیه می زنند چندان همسو با کرده های کوروش بزرگ 

نیست.
هخامنشیان ۲۲۰ سال )از ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از زادروز مسیح( بر 
بخش بزرگی از جهان شناخته شده آن روز از رود سند تا دانوب 
در اروپا و از آسیای میانه تا شمال خاوری آفریقا فرمان راندند. 
بنیانگذار آن کوروش بزرگ  امپراطوری بزرگ هخامنشیان که 
و  بزرگترین  به  یونسکو  جهانی  سازمان  در  بود  »انشان«   شاه 

اولین امپراطوری جهان طبق اسناد به ثبت رسیده است.
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کوروش !

شاه بزرگ،
شاه شاهان،

شاه هخامنشی،
شاه ایران زمین،

از جانب من، شاهنشاه ایران،
و از جانب ملت من،

بر تو درود باد.

ایرانیان، همه  و همه  ایران، من  تاریخ  این لحظه پرشکوه  در 
فرزندان این شاهنشاهی کهن که دو هزار و پانسد سال پیش 
ستایش  سر  تو  آرامگاه  برابر  در  شد،  نهاده  بنیاد  تو  دست  به 
را پاس می داریم  تو  فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی 
همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن، پیمان تازه 
می بندد، ترا به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار 
بزرگ  بخش  آزادی  نام  به  جهان،  شاهنشاهی  کهن سال ترین 

تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت، درود می فرستیم.

کوروش!
ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم

میراث  نگاهبانی  برای  و  بیداریم  ما  که  زیرا  بخواب  آسوده 
پرافتخار تو همواره بیدار خواهیم بود.

سوگند یاد می کنیم که آن پرچمی را که تو دو هزار و پانسد سال 
خواهیم  نگاه  اهتزاز  در  و  افراشته  هم چنان  برافراشتی  پیش 

داشت.
به  را  سرزمین  این  سربلندی  و  بزرگی  که  می کنیم  یاد  سوگند 
با  سپرده اند  ما  به  ما  گذشتگان  که  مقدس  ودیعه ای  عنوان 
اراده ای پولادین حفظ خواهیم کرد، و این کشور را سربلندتر و 

پیروزتر از همیشه به آیندگان خویش خواهیم سپرد.
سوگند یاد می کنیم که سنت بشر دوستی و نیک اندیشی را که 
تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی، همواره پاس خواهیم 
داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت 

خواهیم بود.

شاهد  من،  کشور  و  تو  کشور  قرن،  پنج  و  بیست  این  در 
سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی 
دشواری های  برابر  در  ملت  این  هرگز  این همه  با  و  داده است، 

گران سر تسلیم فرود نیاورد.
و  مرز  این  خاک  از  وجب  هر  سال،  پانصد  و  دوهزار  طول  در 
بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران 
همچنان زنده و سربلند بماند، بسیار کسان بدین سرزمین روی 
آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر 
جای ماند و در همه این مدت، علیرغم تیرگی ها، این سرزمین 
فروغ جاودان همچنان تجلی گاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه 

باقی ماند. 

سخنرانی محمدرضا شاه پهلوی
 شاهنشاه ایران - پاسارگاد 

جشن های ۲500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران
۲0 مهر ماه 1350 خورشیدی
 ۲530 ایرانی
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بگوییم  تو  به  سربلندی  با  تا  آمده ایم  گرد  اینجا  در  ما  اکنون 
دوران  مانند  نیز  امروز  قرن،  پنج  و  بیست  گذشت  از  پس  که 
اهتزاز  پیروزمندانه در  ایران  تو، پرچم شاهنشاهی  افتخار  پر 
با  گیتی  در سراسر  ایران  نام  تو  روزگار  مانند  نیز  امروز  است. 

احترام و ستایش بسیار درآمیخته است.
جهان  آشوب  پر  صحنه  در  ایران  تو،  عصر  مانند  نیز  امروز 
آرمان های  والاترین  پاسدار  و  بشردوستی  و  آزادگی  پیام آور 

انسانی است.
مشعلی که تو برافروختی و در طول دو هزار و پانسد سال هرگز 
در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزان تر 
و تابناک تر از همیشه در این سرزمین نورافشان است، و فروغ 
فراتر  بسیار  ایران زمین  مرزهای  از  تو،  دوران  همچون  آن 

رفته است.

کوروش !
شاه بزرگ،

شاه شاهان،
آزادمرد آزادمردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان،

آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.

یادآوری از آنانی که کوروش بزرگ را در خارج از 
مرز های جغرافیایی ایران گرامی داشتند

با بهره گیری  از آرشیو شرکت کتاب

مهراز   و )مهندس(  بهرام زرین افسر 
خوارزمی  دبیرستان  آموخته  دانش 
فوق  دارای  و    ,USC CSUN  ،
لیسانس در معماری و مهندسی سازه 
۲۰۱۰ آغاز به ساخت  است. از سال 
برای  و  نمود  بزرگ  کوروش  تندیس 
برنامه  در  را  پروژه  این  بار  نخستین 
شرکت کتاب در تلویزیون اندیشه به 
سال  OCTOBER 29,2010   بازگو 
برد.  پایان  به   ۲۰۲۰ سال  در  را  تندیس  ساخت  ایشان  نمود. 
تندیس کوروش بزرگ که عکس آن را در زیر ملاحظه می کنید 
در مرکز زرتشتیان کالیفرنیای جنوبی بر پا شده است و از آن در 

نوامبر سال ۲۰۲۰  پرده برداری شد.
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کورش ای شاه شهان، شاه شهر انشان، شاه ایران و جهان:
دیگر آسوده مخواب، وقت آسودن نیست.

این جهان، جهل و جنون است همه
کشورت، غرقه به خون است همه.

کورش ای شاه شهان، شاه ایران و جهان:
سر ز خوابت بردار،

خاک اعصار به سر پنجه ی تدبیر بَد ر
و دگرباره بگستر َعَلم داد به بیدادِ زمان.

کورشا، شاِه شهان، شاه ایران و جهان:
چشم ُبگشا و ببین

آن یگانه منشور، آن یگانه فرمان
که رهانید بشر را ز اسارت َو ز َبند،
و رسانید به حق دار همه حقش را،

و فرو ُک شت همه جور و فساد،
و بَدرید همه هرچند کمند،

حالیا،
زینِت هر موزه شده است،

و تو گویی که در این پهنه ی گیتی،
شنوایی دگرش، گوشی نیست.

کورش ای شاه شهان، شاه ایران و جهان:
تو بپاخیز از این خواِب گران

و برافراز همانندِ یکی کوِه بلند
و ببین، که زمان خونبار است،

و زمین، ناآرام،
غرقه در آتش و دود،

خالی از شعر و سرود.
نه ز مستی خبری، نه ز هستی اثری،
مردمان، در َبندند، در عذاب و َرنجند،

نه امان نه شادی، نه َدمی آزادی.

کورش ای شاه شهان، شاه ایران و جهان،
در برابر، چه نبرد سختی است
جنگ اهریمن و انسان است این

رزم ایران و اَنیرانست این
یکطرف: زیستن در ذلت

یکطرف: مرگ، ولی با ع زت
همه جا سفاکان بر سریرند امروز،

که به شمشیر، هوا می درند،
وز فلک، مرگ فرو می بارند.

کورش ای شاه شهان، شاه ایران و جهان،
مردِ آزاده ی اعصار و قرون،

دیگر آسوده مخواب، وقت آسودن نیست،
سر ز خوابت بردار،

و بپاخیز و به فریادِ بلند،
رستم و گیو و فریدون،

کاوه و آرش و توس،
همه، گردان و َیالن ایران

همه را باز بخوان
و، دگر باره بر افراز درفش کاوه،
و بگستر علم داد به پهنای جهان،

و بُسرا دیگر بار
آن سرود دیرین، آن کالم شیرین:

نغمه ی آزادی ایران
و، به فریاد بگو:

همه، انسان هستیم
همه، یکسان هستیم

برتری نیست کسی را َبر کس
همگان آزادند، در پرستش، در ستایش، در نیایش، در کیش،

و به یک اندازه، بی کم و بیش.
و، به فرمان تو هر ایرانی

در هر از جای جهان:
چه شمال، چه جنوب

و چه در شرق و چه غرب
یک دل ُو هم آوا
همه فریاد کنند

همه فریاد کنیم:
چو ایران نباشد، تن ما مباد

ز ایرانیان َدر َسرای جهان – -
زنده یک تن مباد

کورش دیگر، آسوده مخواب 



IRANSHAHR MAGAZINE

ویژه نامه  ایرانشهر، روز کوروش بزرگ

6565

C  Copyright 2021 Ketab Corporation

IRANSHAHR Special Edition, Cyrus the Great Day



IRANSHAHR MAGAZINE

ویژه نامه  ایرانشهر، روز کوروش بزرگ
C  Copyright 2021 Ketab Corporation

6666

C  Copyright 2021 Ketab CorporationC  Copyright 2021 Ketab Corporation

IRANSHAHR Special Edition, Cyrus the Great Day

موسسه BTI از سال ۲۰۰۴ در شهر لس آنجلس – ایالت کالیفرنیا، 
طبق قوانین ایالات متحده امریکا، با تولید اولین محصول خود 

BTI MOOD آغاز به کار  کرد!
خوشنام ترین  از  یکی  فعالیت،  سال  هفده  با  اکنون  کمپانی  این 

موسسه های تولید مکمل های غذایی است که در سراسر دنیا، هزاران نفر از محصولات آن 
استفاده می کنند. 

طبق  و   FDA نظر  زیر  لابراتور  در   – آمریکا  متحده  ایالات  در  را  خود  محصولات  کلیه   BTI
قوانین پزشکی این کشور تولید می کند. 

محصولات BTI اکنون در دو گروه مواد خوراکی و وسائل کمکی مورد استفاده بدنی، علاوه بر 
وب سایت این کمپانی، در فروشگاه  اینترنتی آمازون در سراسر دنیا عرضه می شود. 

Instagram:BTI.md
FB:@Bti4health.md

bti4health.com
Bti4health@yahoo.com

 (818) 436-5536
(888) 747-0006


