


 

 

 

 داشته است؟ تیآنچه در استوانه کوروش نوشته شده واقع ایآ

 کنندیم دییاستوانه کوروش را تأ یکه محتوا یزیاسناد شگفت انگ

 انیخالق دیمج

 ۱۳۹۴ بهشتیارد ۷ روزرسانیبه مطابق با

 

 نیکه معموال ا باشدیم یادبودیو  یبا توجه به آنکه استوانه کوروش بزرگ از آثار شاه

پرسش را  نیممکن است ا یهر پژوهشگر اند،افتهییقدرت نگارش م یگونه آثار توسط نهاد ها

 غیتبل کیفقط  ایدارد  تیآنچه در استوانه کوروش نوشته شده است واقع ایمطرح کند که آ

 وجود دارد. ینینچنیاز آثار ا یاریبس یکه برا یاست؟! چالش

آنها  یو با بررس میمراجعه کن گریکه به منابع داست  ازیموضوع ن نیدرباره ا قیتحق یبرا

 یعنی د،یآیم انی. خوشبختانه درباره آنچه در استوانه کوروش از آن سخن به ممیبرس جهیبه نت

 تر، مهم همه از اما …و یهودی ،یونانیاز جمله منابع  م،یهم در دست دار یگریفتح بابل، منابع د

 نیا یاند. با بررس افتهیفتح بابل نگارش  یهستند که همزمان با روزها یطرفیب یباستان آثار

شهر،  یزیمانند فتح بدون جنگ و خونر یکه موارد میابییمنابع و کنار هم گذاشتن آنها در م

داشته است  تیواقع آمده، کوروش استوانه در که …کوروش بزرگ و تیرفتار توأم با مهر و انسان

 کنند. یم دییرد را تأموا نیا یادیشواهد ز و

 .میاز منابع و شواهد اشاره کن یتا به صورت خالصه به برخ میکنیم ینوشتار سع نیا در

 ایو « استوانه کوروش بزرگ»شده است و به  هیته یکه به سبک بابل یمعروف استوانه

ردمان فتح بابل و رفتار کوروش با م یاز چگونگ یمشهور شده است، اطالعات« منشور حقوق بشر»

بابل توسط کوروش  یزیبه فتح بدون خون ر یاستوانه اشارات جالب نی. اگذاردیما م اریدر اخت
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. به طور شودینقل م شد،یم دهیکش یگاریکه از آنها ب یافراد یمانند آزاد ییهادادیدارد و رو

 .از رفتار خوب کوروش بزرگ با مردمان بابل است. یاستوانه کوروش حاک یکل

 اریو آنگاه که( سربازان بس)» :شودیاستوانه کوروش گفته م یاز بندها یکیمثال در  یبرا

( یی)در جا یمن )=کوروش( نگذاشتم کس داشتند،یمن )=کوروش( دوستانه اندر بابل گام بر م

 (.۲۴)استوانه کوروش، بند  «سومر و اکد ترساننده باشد یها نیسرزم یدر تمام

 یگریکوروش فقط در استوانه کوروش نقل نشده است. منابع د تیرفتار توأم با مهر و انسان

 .کنندیم قیموضوع را تصد نیهم ا

است.  دینبونئ نامهدادیرو کند،یزمان کوروش را نقل م یهادادیکه رو یاز آثار مهم یکی

 از رفتار مهربانانه کوروش با مردم بابل است: یحاک دینامه نبونئ دادیسال هفدهم در رو عیوقا

 دادی)رو «و صلح بود تیگفت شهر در امن یکه کوروش سراسر با درود به بابل سخن م یهنگام»

 (.۱۹، بند ۳ستون  د،ینامه نبونئ

دارد و به نظر  یبا آثار باستان ییهارتیمغا شیهابا آنکه نوشته یونانیگزنفون مورخ 

به کوروش بزرگ نداشتند، اما به  یاست که ربط ختهیرا با هم آم یخیتار دادیچند رو رسدیم

از سخنان کوروش درباره برخورد خوب با مردم  ی. وکندیرفتار خوب کوروش با مردم اشاره م

به:  دیبا مردمان توسط کوروش نوشته است )نگاه کن زیرفتار مهر آم یبه طور کل هبابل و البت

و  ۳۷ ی، بندها۷، بخش ۸؛ دفتر ۷۶، بند ۵، بخش ۷؛ دفتر ۴۷، بند ۵، بخش ۷گزنفون، دفتر 

۳۸.) 

 یموارد هماهنگ نیاست که با ا یدرباره کوروش هم قابل بررس یهودیمنابع  یهاگفته

 (.۴۵باب  لیو اوا ۴۴اواخر باب  ،ینب یایبه: کتاب اشع دیدارد )نگاه کن ینسب

 نیکه چن دهدیکه توسط اقوام گوناگون نقل شده است، نشان م یاشتراک در منابع نیا

شده  ادیکوروش، آنقدر در جهان باستان مشهور بوده است که در منابع مختلف از آن  کیرفتار ن

 است.

هستند که با  یآثاردارند،  یاژهیو تیاهم خیپژهشگران تار یکه برا یآثار مهم اما

چرا که  ند،یبه ما دروغ بگو توانندیآثار نم نی. اروزمره مردمان سر و کار دارند یزندگ

روزمره مردم مربوط است. مانند  یدارند که به زندگ یآنها قصد ثبت کردن موضوعات سندگانینو
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پر شمار مردم  یهاتیو فعال میته باشداش اریدر اخت یاسناد نیهر وقت چن …ومعامله  کیثبت 

 است.بوده انیدر جر یآرام یکه زندگ میشویروزمره بدست ما برسد متوجه م یدر زندگ

 یبابل یو استاد دانشگاه تهران که متن اصل ایتانیشاهرخ رزمجو پژوهشگر موزه بر دکتر

استوانه کوروش بزرگ، با اشاره  ادبودی شیهما نیترجمه کرده است، در سوم یاستوانه را به فارس

 یهابهیها و کتکه شامل لوح میدار اریاز بابل در اخت یگرید مدارک» کرد: انیموضوع ب نیبه ا

 (.۱۳۹۲)رزمجو،  «هستند یگل

لوح مربوط به  نیا» از لوح ها، ادامه داد: یکی ریدکتر شاهرخ رزمجو با نشان دادن تصو

 انیکه هنوز خود کوروش وارد بابل نشده بود و سپاه یشود. زمان یدو روز پس از فتح بابل م

که در آن گوسفند رد و  شودیمعامله شرح داده م کی نجایبابل را تصرف کرده بودند. در ا رانیا

 )همان(. «پرداخت یبرا کنندیبدل م

کوروش وارد بابل شدند و در  انیکه نظام یگفت در زمان توانیموضوع م نیبا توجه به ا

کند. دکتر رزمجو در ادامه یکار م یبابل به طور عاد یادار ستمیدارند، س یشهر حضور نظام نیا

خود  یعاد یزندگ مشغول مردم …که  دیگویبه ما م نیا» موارد اظهار داشت: نیبا اشاره به ا

دان شاه شد،یم میتنظ هاوانخانهیدر د دیاسناد با نیا رایز دیآیهستند و کشتار و غارت به نظر نم

 یمربوط به روزها یهالوح نیاز ا یا. ما مجموعهکردندیو امضا م دییو تأ افتندییحضور م دیبا

 )همان(. «خودش است یسر جا زیهمه چ دهدیم نشانکه  میبعد از سقوط بابل دار

گفت عالوه بر آنکه منابع گوناگون که توسط اقوام  توانیپس با توجه به منابع و شواهد م

همزمان که مرتبط با  یآثار باستان کنند،یم دییاستوانه کوروش را تأ اند،افتهیمختلف نگارش 

 کنند؛یم دییکه در استوانه کوروش آمده است را تأ یروزمره مردم هستند هم موارد یزندگ

که از آنها شده است،  ییهالیاعصار مختلف و تحل یخیتار یهادادیاز رو یاریبس یکه برا یطیشرا

 اند.وجود ندارد و صرفا در منابع مکتوب ثبت شده

 

 :نوشتارناسنامه ش

 ینشان .، خردگان«داشته است؟ تیآنچه در استوانه کوروش نوشته شده واقع ایآ»(، ۱۳۹۴ بهشتیارد ۷) دیمج ان،یخالق

 http://kheradgan.ir/?p=1358: یاتاریرا
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 :هانامه یاری و هامایه بن

. به همت انجمن یونانیو  یو کلدان یعبران یاصل یها زبان از شده ترجمه. مقدس کتاب(  ۱۳۵۹) _____

 ملل. انیپخش کتب مقدسه در م

 .۹. ش رانیفرهنگستان ادب و هنر ا«. فرمان کورش بزرگ(. »۱۳۶۶) دیعبدالمج ،یارفع

 یاستوانه کورش، انجمن علم ادبودی شیهما نیدر سوم ی(. سخنران۱۳۹۲آبان  ۱۱رزمجو، شاهرخ )

 ادبودی شیهما نیسوم یها یها و سخنران دادیبه رو ینگاه»دانشگاه تهران.  خیتار انیدانشجو

 اهورا. سیپرد«. استوانه کورش

. تهران: ی]مشهور به کوروش نامه[. ترجمه ابوالحسن تهام کوروش( تیکوروش )ترب یزندگ(. ۱۳۸۹گزنفون )

 نگاه.

(23 Jan 2009 ). “The Nabonidus Chronicle“. Livius. Translated by A.K. Grayson. Webedition 

by J. Lendering. 
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