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  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 كوروش بزرگ

 هم از طرف پدرش       - بايد بزرگترين شخصيت تاريخ بشر خوانده شود           به حق    كه -كوروش
 از نوادگان هخامنشكوروش پور چيش پيش     پور يهكمبوجهم ازطرف مادرش؛ پدرش      شاهزاده بود و  

 هوخشتره پور   پور آشتياگ دختر   »ماندانا«زادبرزاد برقبائل پارسي حكم رانده بودند؛ مادرش           بود كه 
ازاين .  فره ورتيش بود كه اينها نيز به نوبة خود زادبرزاد برقبائل ماد فرمانروائي كرده بودند               خشتريته پور 

ها و  ترين خاندانهاي ايراني شمرده ميشد كه هم پارس رد روي زمين از مقدس    ترين ف  نظر كوروش اصيل  
دهي  دوست و سازمان    او نابغه ئي پرشفقت و انسان      . اصالت و برتري او معترف بودند        ه  هم مادها ب   

خاندان سلطنتي و رجال كشوري و لشكري        ي   همة اعضا  آشتياگاو بعد از پيروزي بر      . دست بود  چيره
 خويش  فرمانبردارشايش و نوازش قرار داد و بدينوسيله رؤساي قبائل ماد را منتگزار و                ماد را مورد بخ   

 ميانرودان دست به كشتار و غارت زد و نه به سربازانش اجازه داد                نژاِد او نه مثل شاهان سامي     . ساخت
 او از جنگجويان ماد و پارس ارتش كارآمدي         . درازي كنند  به جان و مال رعاياي شاه مغلوب دست         

 و  سغد خوارزم و      و تشكيل داد و به كمك آن در خالل سه سال سرزمينهاي دو سوي درياي خزر                   
بار  ران و نواحي شرقي خراسان را ضميمة قلمروش كرد و فالت ايران را براي نخستين                كُ و مك  انزرنگ

 .تاريخ زير يك پرچم درآورد و شاهنشاهي ايران را تشكيل داد در

 تسخير كشور ليديا
علت اين جنگ را هرودوت تجاوز شاه ليديا به          .  جنگ ليديا با ايران آغاز شد        ق م ٥٤٦ل  درسا

 شاه  ١. شاه ليديا آغازگر جنگ بود      كروسوسمرزهاي دولت هخامنشي ذكر كرده تصريح ميكند كه           
 ليديا به دنبال برافتادن دولت ماد به فكر دستيابي بر زمينهاي شرق رود هاليس افتاد و درميان فعاليتهاي                   

 بخشهائي از شرق آسياي صغير را كه ايراني نشين          ة آسياي ميانه  جنگي كوروش درشرق كشور و منطق      
                                                        

 .٧١ / ١ هرودوت، -١
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١٣٨
ة جنگ  ي كه هرودوت دربار    گزارش .بودند و ساكنانش را قبائل گوم ِمري تشكيل ميدادند متصرف شد          

زد و يك    اميدوار بوده كه دولت كوروش را براندا        ايران داده است نشان ميدهد كه شاه ليديا           و اليدي
دراين گزارش آمده كه شاه ليديا هيئتي را با هداياي گرانبها به يونان         .امپراطوري پهناور را تشكيل دهد    

فرستاده ازاو نظرخواهي كرد كه آيا اقدام به جنگ با شاه پارس به صالحش                   ِدلفينزد كاهن معبد     
ه پارس بفرستد دولت بزرگي را و كاهن به او پاسخ داد كه اگر سپاهش را به جنگ شا! خواهد بود يا نه  

او پس ازدريافِت پاسِخ مساعِد خداي يونانيان، به اميد آنكه با به راه افكندن يك  ١.واژگون خواهد كرد  
ة جنگ كروسوس با ايران     بهان. حمله ور شد ) كاپادوكيه(جنگ دولت پارس را براندازَد به كت پتوكه         

  ٢. كروسوس به شمار ميرفت كه شوهِر خواهِر آشتياگ بود شكستنيز انتقام

كروسوس به سختي شكست     . بودة تاريخي    ولي جنگ با ايران براي دولت ليديا يك فاجع            
شد وكروسوس را وادار به تسليم     ) پايتخت ليديا  (سارديافت، كوروش خاك ليديا را درنورديده وارد        

 چوننويسد كه    هرودوت مي ).  ق م ٥٤٥سال  (كرد و سپس با بزرگواري مورد بخشايش قرار داد                
چه كسي به تو مشورت داد      ! اي كروسوس : كروسوس به اسارت درآمد، كوروش خطاب به او گفت         

 به كشور من تجاوز كني، حال آنكه ميتوانستي با من دوست شوي و                برضد من وارد جنگ شوي و       كه
ري بخت هرچه شد از بخت بلند تو بود، و ناسازگا  :  داد پاسخاز ياري من برخوردار گردي؟ كروسوس       

 و مسبب اين جنگ كسي جزاو         مرا تحريك به اين جنگ كرد        هاخداي يوناني . با من كرد آنچه كرد     
درزمان صلح پسران پدرانشان    .  وگرنه انسان بايد ديوانه باشد كه جنگ را بر صلح ترجيح دهد              نيست؛

ان بود همان شد و     هرچه خواست خداي  . را دفن ميكنند و درجنگها پدران بايد فرزندانشان را دفن كنند           
 ٣.گريزي ازآن نبود

ة شاهنشاهي شد   با پيروزي حتمي در اين جنگ، كشور ليديا به تصرف كوروش درآمده ضميم              
مرزهاي  سراسر خاك كشوري كه امروز تركيه ناميده ميشود در درون قلمرو كوروش واقع شد و                      و

 .دولت شاهنشاهي به درياي ايژه رسيد

 تسخير امپراطورِي بابل
بيند كه براي دست سرنوشت و تقدير يك           نسان درحين مطالعة تاريخ خود را مجبور مي         گاه ا 

اين نقش را انسان درحين مطالعة كاميابيهاي         . ها را ازنظر دور ندارد     »اگر«نقش عمده ئي را بپذيرد و        

                                                        
  .٥٣ / ١ هرودوت، -١
 .٧٣و .٧١ / ١ هرودوت، -٢
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١٣٩
كوروش، پيروزيهاي اسكندر، فتوحات عربان، پيشرويهاي مغوالن، و حتي روي كار آمدن قزلباشان                 

 مانا مقدر چنان بود كه با روي كار آمدِن كوروش بزرگ نقِش             .ارنژاد صفوي بخوبي مشاهده ميكند    تات
دولتهاي ويرانگر و انسان ستيِز سامي درخاورميانه به سر آيد ودوراِن رواداري و هم زيستي و احتراِم                     

 .متقابِل اقوام و ملل آغاز گردد

دوم،  نَبوخَذنَصَّر. ه گسترده ترين حد خود رسيد     دامنه هاي قلمرو بابل ب     ق م ٦نخست قرن   ة  درنيم
ايجاد يك   داماد خاندان ماد و پرقدرت ترين شاه خاورميانه، در صدد تمركز كامل قدرت سياسي و                  

راه با   وحدت ديني با تحميل پرستش خداي بابل در تمام سرزمينهاي امپراطوري برآمد و در اين                      
بر امپراطوري  )  ق م ٥٦١ تا ٦٠٥از  ( سال    ٤٤قدرت كه    اين پادشاه پر   . شدمقاومتهاي شديدي روبرو     

 وحدتگرايانه اش را با سركوب وسيع آزاديهاي ديني،           اهدافِ  نخستينِ وسيعي حكومت كرد، مراحلِ    
پرستش خداي    اقوام زير سلطه و اجبار مردم به           تخريب معابد و ممنوع كردن اجراي مراسم دينيِ           

اقوامي كه حاضر نميشدند دست از پرستش         . ين كرد  تأم - كه تنها خداي برحق مي پنداشت      -خودش
شده  يك نمونه ازاقوام سركوب    . شان بكشند با مجازات سخت نَبوخَذنصر روبرو شدند           خداي قومي 

 ميزيستند كه تا قرن هشتم ق م تحت سلطة مصر     ١،ند بود  درغرِب رود اردن   »يهودا«  كوچك كشوِرمردم  
) بابل(به عنوان ميراث آشور درزير سلطة دولت كلداني          ، و سرانجام    ندتسخير آشور درآمد   و سپس به  
براي تغيير دادن دينشان و دست برداشتن از خداي           نَبوخَذنصر   فشارهاي دربرابر   عبراني ها. ندقرار گرفت 

طي يك لشكركشي    نَبوخَذنَصَّر. ندمورد خشم نَبوخَذنصر واقع شد     و   ،ندمقاومت نشان داد   ئي شان  قبيله
به بابل كوچاند و افراد ارتش آنها را به بردگي گرفته به بابل                را   يهودا سياسيني و    رهبران دي  يهودابه  

 را در آن سرزمين     يهود و پرستش خداي قومي      ، را ويران ساخت    اسرائيلبني، معبد مركزي    منتقل كرد 

                                                        
 در سرزمين كلده به از بيابانهاي فرات جنوبي ة دوم ق مازهزارقبائل عبراني تيره ئي از قبائل بزرگتري بودند كه در زماني           -١

 درزماني از تاريخ به     اين قبائل . در قلمرو مصر فرعوني بود    كه درآن زمان داخل     بيابانهاي اردن كنوني مهاجرت كردند،       
اواسط ( كنعان از مصر به  هاي تورات بيان ميكند،به شكلي كه افسانهق م ١١حوالي قرن  در مصر كوچانده شدند، و سپس

  ئيقبيله تشكيل دولت    گرفته ها   را از فلسطيني   اورشليمشهر كنعاني    ق م   ١٠٠٠، و در حوالي     مهاجرت كردند ) فلسطين
سلطنت كردند و با     ٩٢٢از نيمة اول هزارة ق م تا        بودند كه    - داوود و سليمان   -يانپرقدرت ترين شاهان اسرائيل  . دادند

.  فلسطينيان، قلمروشان را درشمال و جنوب و غرب تا چندده كيلومتري اورشليم گستردند                هايتصرف برخي از آبادي   
راني آغاز شد و كشور كوچك عبرانيان را دوپاره كرد كه يك پاره اش               پس از درگذشت سليمان جنگ داخلي قبائل عب        

 ناميد، و پارة ديگرش را      يهودادردست يكي از فرزندان سليمان ماند و اورشليم را مركز حاكميت قرار داده كشورش را                  
ور كوچك عبري كه    در اثر رقابت ميان دوكش    . در شهر سامره دولت اسرائيل را تشكيل دادند        عموزادگان آنها گرفتند و     

 ٧٢٢( آشور درآمد تحت حمايت اسرائيل مصر و كشور حمايت تحتنبود، كشور يهودا و چند روستا عمال بيش از دوشهر 
به عنوان ميراث بابل    سرانجام  ؛ و   ة بابل شدند   عبري توسط نبوخذ نصر ضميم      هردو كشورِ  پس از برافتادِن آشور،   ). ق م

 .ضميمة شاهنشاهي ايران گشتند
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١٤٠
 .ممنوع اعالم داشت

 در ميانرودان و شام      با اقوام زير سلطه     اين نمونه كافي است كه ما متوجه شويم كه نَبوخَذنَصَّر           
پيامبر «وي كه نماينده و پيامبر خداي خودش بود و لقب               . چه شيوه ئي را درپيش گرفته بوده است         

مبارزه برخاسته   را برخود نهاده بود، پرچم تبليغ دين بردوش گرفته با همة اديان موجود به        » نَبو پيروزمنِد
 نابودي بسپارد، و دين خودش را كه تنها دين            بود و تصميم داشت كه همه را به عنوان اديان باطل به             

 .برحق ميپنداشت جايگزين آنها سازد

ر اقدامات همه جانبة كاهنان و متوليان اديان بومي ميانرودان براي اعادة             نَصَّپس از مرگ نَبوخَذ    
 دركودتاي   بعد از دوسال   - امل مردوخ -حيثيت خدايان و اديان خودشان آغاز شد؛ پسر و جانشين وي           

سلطنت اين مرد نيز بيش از سه سال دوام نداشت،           .  كشتن رفت به )شوهر دختر نبوخذنصر  (ري ِگليصَّر  ِن
 سلطنت بابل را - رهبر كودتا-و پسرش نيز پس از سه ماه گرفتار كودتائي شد وكشته گرديد، و نبونهيد         

 خداي خودش بود  ة شاهان آشور وكلده پيامبر        نيز مثل هم   نَبوِنهيد.  ق م به دست گرفت     ٥٥٥درسال  
او براي مسلط كردِن پرستش خداي خودش كمر همت          .  نام داشت و مقرش شهر حران بود        سينكه  

را كه بيش از دوهزارسال دربابل خدائي كرده         ) خداي بزرگ ميانرودان  (بربست وكوشيد كه مردوخ      
ي وي را به خداي      وجا ة اعتبار ساقط كند   بود و هرچه خدا درميانرودان بودند زيرفرمانش بودند ازدرج        

خدايان ديگر گرفته    ة ديني كه درآغاز بهار براي مردوخ و         او جشنهاي ساالن  .  بدهد - سين -خودش
 مجسمه هاي خدايان را گردآوري كرد     ميشد را لغو كرد، بسياري ازمعابد را برچيد يا به آتش كشيد، و             

براي خداي سين يك معبد       او درعوض     ١.تا از دسترس مردم دور بمانند و از مساكنشان آواره شوند             

                                                        
، از اينجهت است كه اقوام سامي در جنگهايشان براي آنكه پرستش يك خدا را براندازند                   »شوندآواره  «ينكه ميگويم   ا -١

 تا خدا آواره شود، يا آن خدا را از معبدش برميداشتند و با                 ميكردندخانه ئي كه خدا در آن پرستيده ميشد را ويران            
ر نظر خداي خودشان در آيد و در اسارت به سر ببرد و نتواند در                 خودشان ميبردند و در معبد خودشان مينهادند تا زي         

مثال مردوخ را عيالميها درزماني بعنوان اسير با خودشان به شوش بردند تا تحت نظر خدايشان                 . جهان منشأ اثري گردد   
؛ و بنا ه داشته بودند   مدتي هم آشوريها اورا با خودشان برده در نينوا در اسارت خدايشان عاشور نگا               اين شوشي ناك بماند؛ 

بر يك سنگنبشته، ازاو خواسته بودند كه مقامش را به عاشور تفويض كند، و ازآن پس براي مدتي عاشور سلطان خدايان     
ميخوانيم كه يعقوب بعد از بيست سال       ) ٣٣ -٣١ / ٣١سفر تكوين،   ( نيز در تورات     اقوام يهود در داستان   . ميانرودان بود 

همين نبونهيد در سندي كه به .  به كنعان گريختبرداشتهوپاني كرد، رمه و خدايان دائيش را      كه در كلده نزد دائيش چ     
شاه آشور با بابل بدي     : است چنين مينويسد  مناسبت برافتادن دولت آشور به دست نيروي متحد ماد و بابل برجا نهاده               
 سال با خشم در آشور زيست تا         ٢١وخ مدت   كرد، معابد بابل را ويران ساخت، مردوخ را اسيركرده به آشور برد، و مرد               

وقتي كه خشمش از بابل را فرو نشاند و خشمش را متوجه شاه آشور كرد و شاه آشور به دست پسرش كه از خون                              
را ياور نبوپوالصر كرد واوكه      )  يعني هوخشتره  -ازقوم ماد  هوهومن(مردوخ، شاه اومان ماند      . خودش بود كشته گرديد   

ن مردوخ به كمك نبوپوالصر شتافت و از باال و پائين و از راست و چپ مثل سيل روان گرديد و                        بينظير است، به فرما   
او معابد خدايان آشور را منهدم كرد و آباديهاي اكاد را كه برضد شاه               . پادشاه اومان ماند دلير است    . انتقام بابل را گرفت   
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١٤١
باشكوه بنا كرد و مجسمه ئي بزرگ از طالي ناب و مزين به سنگهاي قيمتي براي او ساخت تا اورا                         

شايد اين تالِش نبونهيد را بتوان نخستين تالش توحيدگرا           . جايگزين مردوخ و خدايان ميانرودان كند      
دد خدايان سبب اختالف مردم و نابساماني و شايد او كه توجه كرده بود كه تع        . در ميانرودان تعبير كرد   

اما . اوضاع كشور ميشود، ميخواست با وحدت بخشيدن به اديان ميانرودان وحدت ملي به وجود آورد                
ة دولت اورا ازهم     اقدام او هرچه بود جنگ دينِي تمام عيار برضد خداياِن سنتي به راه افكند و شيراز                   

اواخر قرن ششم ق م خبر از        متعلق به    ي  ة بابل و يك منظوم   » ة نبونهيد سالنام«الواح معروف به     . دريد
 درعراق اعمال ميشده و نارضايتي عموم كاهنان         د كه توسط نبونهيد   نشديدي ميده تالشهاي توحيدي   

اقدامات او منجر به نارضايتي عمومي و شورش          . سنتي بابل و اكاد و سومر را برانگيخته بوده است             
خبرهاي . ن شد، و او مجبور بود مخالفتها را به نيروي ارتش فرونشانَد           سراسري در عراق و سوريه و ارد      

.  سلطنت نبونهيد خبر جنگهاي او درسوريه و اردن و شمال حجاز است              ةرسمي درسالهاي اولي  ة  سالنام
دچار يك بيماري صعب العالج شد      ) اكنون پترا در اردن    (ايدوم ق م درشهر    ٥٥٣او سرانجام در سال      
) شمال حجاز  (تيماءخبرهاي سالهاي آينده راجع به اقامت او در           . ويرا رها نكرد  كه تا آخر عمرش      

درتمام اين سالها امور پايتخت و ارتش در          . ة كوروش به بابل استمرار داشت       حمل ةاست كه تا آستان    
ة منظوم. دست پسر و وليعهدش بود كه دربابل استقرار داشت و سياستهاي اورا بي رحمانه دنبال ميكرد                

 : را بدينگونه بيان ميداردنارضايتي هاي مردم ميانرودان از نبونهيد هكشف شد لي كه در حرانباب

 گرفتنرعايا را با    . بزرگان كشور را درجنگها به كشتن داد       . نبونهيد به هيچ قانوني پايبند نبود      
رود ديگر ازكشاورزان س . راههاي بازرگاني را ناامن كرد    . مالياتهاي سنگين به تهيدستي افكند    

مردم … .  نشاند شانشادي به گوش نميرسيد زيرا او همه چيزشان را گرفت و به خاك سياه              
درهيچ نقطه ئي نشاني از      ديگر در طول جاده هاي وسيع راهپيمائي دسته جمعي نميكردند، و           

يك خدائي مجسمه ساخت كه هيچ كس دركشورش         نبونهيد از  …. شادي به چشم نميخورد   
او اين خدا را در معبد نهاده با تاج طال و زيورهاي گوناگون                . رستيداورا نميشناخت و نمي پ    
 نيز اين خدا را       )روحانيوِن سنتي (اهل كتاب    حتي  … .  خواند »ماه«آراست و اورا به نام        

جواهرات آراست،   او ديوارهاي رفيِع معبد اين خدا را به انواع زيورهاي طالئي و           .دختننميشنا
 زرين قرار داد و دربرابر معبد مجسمه هاي گاوهاي نر وحشي            خدايش را در اين معبد برتخت     

وقتي ازاين كارها فراغت يافت، درسومين سال سلطنتش ارتش           . نهاد تا ازآن پاسداري كنند     
وكشور را به پسر بزرگترش سپرد و همه چيز را دراختيار او رها كرده خودش سپاه اكاد را                       

                                                                                                                                             
 .اكاد بودند ويران ساخت
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١٤٢
ة او شاهزاد. دور ازبابل است ة غرب وكه در ناحيبرداشته به يك سفر دورودراز به تيماء رفت       

 او درپيرامون تيماء     .تيماء و بزرگان آن شهر را كشتار كرد وخودش درآنجا اقامت گرفت               
ديوار بلند كشيد، درشهر براي خودش كاخي مثل كاخ بابل ساخت و شهر را مثل بابل                         

 … …. آراست

 در فالت ايران و آسياي صغير به پايان در ميان اين اوضاع و احوال كوروش بزرگ فتوحاتش را  
 كه  آوازة انساندوستي و بزرگمنشي كوروش     .رساند و از شرق و شمال با امپراطوري بابل همسايه شد            

 را برآن داشت بابل روحانيون در همه جاي خاورميانه دهان به دهان ميشد به درون ميانرودان نيز رسيد و          
 كاهنان اسنادي كه در ميانرودان كشف شده نشانگر آنست كه. كه دست استمداد به سوي او دراز كنند   

و شخصيتهاي بلندپاية بابل بخصوص كاهنان دين مردوخ رسما ازكوروش خواستند كه براي ازميان                   
 او سپاه   .كشيد  او با هماهنگي مخالفان نبونهيد به بابل لشكر         ؛ و برداشتن نبونهيد به بابل لشكركشي كند     

رشهاي سراسري بود در چند دوِر نبرد شكست داده به درون بابل راند و بابل                 نبونهيد را كه گرفتار شو     
اندكي پيش ازاين واقعه سراسر عراق درشورش شده و نبونهيد از تيماء به بابل                . را در محاصره گرفت   

برگشته بود؛ و هرچند كوشيده بود كه اعتباِر مردوخ و ديگرخدايان را به آنها برگردانَد و ازمردم                         
همينكه سپاه كوروش به كنار ديواره هاي بابل         . دلجوئي كند ولي ديگر خيلي دير شده بود         كشورش  

رسيد مردم بابل برضد نبونهيد شوريده شهررا برروي كوروش گشودند وكوروش به آرامي وارد شهر                  
 .)ق م ٥٣٩مهرماه  ( به سر برددرزندانة عمرش را شد و نبونهيد را گرفته به شوش تبعيد كرد تا بقي
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  )٢( شاهنشاهي هخامنشي 
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 شخصيت كوروش بزرگ به گواهي اسناد تاريخي

ة جهاني  نشانه ها بيانگر آنست كه هدف كوروش ازجنگ وكشورگشائي ايجاد يك جامع            ة  هم
كوروش در لشكركشيها و پيروزيهايش . و ويرانگري بوده است   دور ازجنگ    مبتني برامنيت وآرامش و   

 قرار داده در بخشايشبا ملل مغلوب در نهايت بزرگواري رفتار كرد، و عناصر حكومتي پيشين را مورد              
 كروسوس شاه مغلوب ليدياچنان كه پس از تسخير   . ساخت مطيع و منقاد خويش      كردهمقامهايشان ابقا   

 بخشود و نواخت و درنتيجه از او يك فرمانده             -جاوز وآغازگِر جنگ بود     درعيِن آنكه مت    - را اليدي
ة كوروش  كروسوس و ارتش ليديا در آينده براي پيشبرد هدفهاي امنيت گستران            .مطيع و باوفا ساخت    

تعصب بود، خدايان و اديان ملل مغلوب          شخصيتي آزادانديش و عاري از      كوروش كه . ندنبردها كرد 
 معابدشان را زير پوشش      ،شان آزاد گذاشت   مگان را در اجراي مراسم ديني      را به رسميت شناخت، ه     

چشم . كمكهاي دولتي قرار داد و بدينوسيله قلوب تمام ملل مغلوب را به سوي خويش جلب كرد                      
همه مهر و  ملل مغلوب دربرابر اين  چنان فاتح پرمهر و شفقتي را به خود نديده بود و       آن هنگام تاريخ تا   

 . ريشه دواند تحت سلطة ايراناقواِمة هم ئي جز محبت اورا نداشتند و دوستي او دردل بزرگواري چاره

اهورامزدا داشت جهانگشائي را به هدف برقرار كردن         ه  كوروش بزرگ با ايمان استواري كه ب       
حدي نسبت به    آشتي و امنيت و عدالت و ازميان بردن ستم و ناراستي انجام ميداد، و درفتوحاتش به                   

او در  . همه جا رسيده بود   غلوب بزرگمنشي و مهر و عطوفت نشان داده بود كه داستان رأفتش به             اقوام م 
                  تلفاتي  هيچ جا به معابد و متوليان امور ديني ملل مغلوب آسيبي نرسانده بود، و حتي هرجا در اثر جنگ 

در سندي . بازسازي كنند آنها را به هزينة دولت او تا ميدادبه مراكز ديني و معابد وارد شده بود، دستور       
 كوروش نوشته اند، و در اوائل قرن بيستم         بردستكه كاهنان بابلي معبد مردوخ به يادگار سقوط بابل            

در عراق كشف شده، تأكيد شده كه مردوخ پشتيبان كوروش بوده و دست او را گرفته در ايران به                         
ده كه وقتي كوروش وارد بابل شد،        در اين سند گفته ش     . و بابل را به او سپرده است        پيروزي رسانده   

سخنان كاهنين معبد مردوخ در     . مردوخ نيز درپيشاپيش او بود و زمينه هاي پيروزي او را فراهم ميآورد             
 :بارة سقوط بابل چنين است
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١٤٤
 مشروعيت  »ايزاگيل«خدايان را از معابدشان جابجا كرد، به معبد ديگري جز            هيد  نبوِن… … 

مراسم عبادي ناشناخته را درشهر اور وديگر شهرهاي مقدس   ود را منسوخ كر بخشيد، عبادتها 
همه روزه به شهر مردوخ        تغيير داد و     را     - سلطان خدايان    - مردوخ  عبادت مقرر نمود،  

 برمردم آباديها بيش ازحد توانشان خراج بست و به همه ستم كرد و                 بي احترامي روا داشت،  
 را  خويش جايگاه در غضب شد و       هاي او كار از   - مردوخ -سلطان خدايان . نيستي برد  به   رو

 خود را ترك گفتند، زيرا از انتقال به بابل خشمگين               معابد نيز    ديگرخدايان  . ترك گفت 
مردوخ به تمام اماكني كه ويران شده       . مردم به درگاه مردوخ دست استغاثه بلند كردند       . بودند

او . كرد و به آنها ترحم نمود     و به همة ساكنان سومر و اكاد كه مانند جنازه شده بودند توجه                
اين پادشاه كوروش   .  بود درستكارجوياي يك پادشاه     مردم سرزمينها نظر عطوفت افكند و      به

ها و مادها را به زير پاهاي او     گوتي  و   پادشاهي جهان را به او بخشيد     شاه انشان بود كه مردوخ      
مهرباني  با دادگري و  كوروش نسبت به مردمي كه مردوخ به اطاعت او كشانده بود               . افكند

 ياور بندگانش بود و با شادي به كوروش نگريست و به                 مردوخ سلطان بزرگ    .رفتار كرد 
رهسپار شود،  ) بابل (اوكارهاي او و قلب دادگر او بركت داد و اورا فرمود كه به طرف شهر                  

  سپاه بيشمار كوروش كه چونان سيالب       .و در اين راه اورا چون يك دوست راهنمائي كرد           
 .برزمين جاري بودند جنگ ابزارهايشان را دركنار خود گرفته با آرامش به راهشان ادامه دادند      

 وهيچ گزندي به     شود شهر او بابل  او به كوروش ياري كرد كه بدون جنگ و خونريزي وارد             
 ساكنان بابل و  تمام  . ويرا نمي پرستيد تسليم كوروش كرد      نبونهيد را كه      او شاه . شهر نرساند 

برپاهايش  در پيشگاه كوروش تعظيم كردند و   شاهزادگان و فرمان روايان  ومر و اكاد و      س مردم
 .ازشادي مي درخشيد  خشنود بودند و چهره هايشان      اينكه او شاه شده بود    همگي از . بوسه زدند 

مردم از سروري او با شادي و سرور استقبال كردند زيرا كه به ياري او ازمرگ رهيده به                    ة  هم
 .فته بودند و شهرهايشان ازتباهي و ويراني رسته بود؛ و نامش را ستودندزندگي دست يا

؛ براي جلب    اديان بومي را آزاد اعالم كرد       ؛كوروش پس از تسخير بابل اعالم عفو عمومي داد         
 مردوخ كه كهنترين خداي بابل بود را به محبت مردم ميانرودان و آموزش همزيستي عقيدتي به انسانها،      

او هيچ  . ر پيشگاهش كرنش كرده بردستش بوسه زد و اورا نيايش و سپاس گفت                رسميت شناخته د  
در استوانة  . گروه انساني را به بردگي نگرفت و سپاهيانش را از تجاوز به مال و جان رعايا بازداشت                     

 :، اين پادشاه انساندوست چنين نوشته است»اعالمية حقوق بشر «معروف به

اه شكوهمند، شاه بابل، شاه سومر و اكاد، شاه چهار            من كوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، ش       
كمبوجيه شاه بزرگ، شاه انشان، نوة كوروش شاه بزرگ شاه انشان، تخمة               ، پور  جهان اقليم
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١٤٥
خدايان  (»نانو« و   »ِبل«چيشپيش شاه بزرگ شاه انشان، از دودمان شاهان روزگاران دور، كه              

، هنگامي كه   محبتشان را جلب كند     كند و  سلطنت    تا محبت دارند     به او  )جنگ در كلده   
 آنها را ختگاِه كاخ شاهان و تقدم به درون بابل نهادم و در ميان هلهله هاي شادي مردم  دوستانه  

    مردوخ دلهاي نيكمردان بابل را با من همراه ساخت، زيرا            به تصرف درآوردم، سلطان بزرگ 
 وارد  درآرامش و نظم  زرگ من   سپاه ب . من همواره برآن بودم كه اورا بزرگ بدارم و بستايم           

 من  .اكاد دست به تجاوز و تعدي بزند       به هيچكس اجازه ندادم كه در سومر و       من  . بابل شدند 
آزادي   ازآن پس مردم بابل به      .ديگر شهرهاي مقدس نظم و امنيت برقرار كردم          بابل و  در

 من   درستكاري از خداي بزرگ مردوخ   . رسيدند و يوغ بردگي از دوششان برداشته شد            
ستايم، و پسرم كمبوجيه را و سپاهيانم را مشمول            م و اورا مي     امرا كه كوروش   خشنود شد و  

ة هم. پيشگاهش ايستاديم و اورا ستوديم      ما همگي به احترام او در        و عنايات خويش ساخت  
چه آنها   شاهان جهان از درياي باال تا درياي پائين، چه آنها كه دركاخها برتخت نشسته اند و                

همچنين شاهان نواحي غربي كه درچادر به سر مي برند،           خانه هاي نوع ديگر ساكنند و     كه در 
از حد آشور   ة سرزمينها   در هم . باجهايشان را در بابل به نزد من آوردند و برپاهايم بوسه زدند            

 من  -همچنين آباديهاي گوتي ها    اگاده، ايشنونه، آباديهاي زامبان، مي تورنو، دير، و       -تا شوش 
اي خدايان را به معابد واقع در طرف ديگر دجله كه ازمدتهاي درازي ويران مانده                   مجسمه ه

بودند برگرداندم و برايشان معابد درخور ايجاد كردم؛ مردم اين سرزمينها را به سرزمينهايشان               
اكاد را كه نبونهيد بدون توجه       من خدايان سومر و   . برگرداندم و امالكشان را به آنان بازدادم       

مردوخ به بابل منتقل كرده بود به امر مردوخ بزرگ درمعابد پرشكوه              داي بزرگ   خبه خشم   
به دست من به    همة خداياني كه    باشد كه   . اسكان دادم و نگذاشتم هيچ آسيبي به آنها برسد          

 همه روزه در پيشگاه بل و نانو براي          و در خانه هاي باشكوه مستقر شدند       شهرهايشان برگشتند 
 .سرش كمبوجيه دراز باداكوروش و پردوخ چنين گويند كه عمر شاه من دعا كنند وهمراه م

باالتر قسمتي ازآنرا آورديم نيز مثل خوِد        ة كاهنان بابل است و       بابلي كه نوشت  ) ةسرود(ة  منظوم
 :كوروش راجع به كوروش قضاوت كرده است

بخاطر   كوروش …درماه نيسان در يازدهمين روز كه خداي بزرگ برتختش جلوس داشت              
خودش  .او دستور داد ويرانيها را بازسازي كنند      … . اشندگاِن بابل امان همگاني اعالن كرد     ب

وكلنگ و سطل آب برداشت و شروع به بازسازي ديوار             براي اين كار پيش قدم شد و بيل          
مجسمه هاي خداياِن بابل اعم از زن خدا يا مردخدا همه را به جاهاي خودشان               …  .شهر كرد 
او با اين كارش . گاهشان دور شده بودند خداياني بودند كه سالها بود از نشيمن  اينها  . برگرداند
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١٤٦
مردمي كه ضعيف شده     . ارواح خدايان را آرامش بخشيد و به آنها اطمينان خاطر عطا كرد              

 زيرا كه پيشترها نانشان را ازآنها گرفته بودند و او               ،بودند به دستور او دوباره جان گرفتند         
ة مردم بابل روحية نشاط و شادي داده شده           اكنون به هم   …. شان بازگرداند نانهايشان را به اي   

كه دراثر فشارها  به كساني.  آنها مثل زندانياني اند كه درهاي زندانشان گشوده شده باشد .است
 . شاه است خشنودند)كوروش (ة مردم ازاينكه اوهم. در محاصره بودند آزادي برگشته است

وقتي اين رفتار را با رفتار فاتحاِن سامي نژاد مقايسه . اني با اقوام مغلوب   اين بود رفتار كوروش اير    
ميكنيم، از انساندوستي و آزادمنشي و بزرگواري ايرانيان به وجد ميآئيم و به خود حق ميدهيم كه                         

 كوروش بزرگة رفتار براي مقايس. ايرانيان را تنها قوم آزادانديش جهان باستان و معلمان بشريت بدانيم   
سندي را كه آشوربانيپال به مناسبت پيروزيش درعيالم  نسبت به اقواِم مغلوب،     نژاد سامي فاتحاِنبا رفتار   
 ق م ازخود به جا گذاشته است در اينجا مي آورم تا بنگريم كه شاهان سامي با مردم چه                       ٦٤٠به سال   

 :متن اين سند چنين است. ميكرده اند

أواي اسرار ايشان را بنا به ارادة            ايشان، م   من شوش، شهر بزرگ مقدس، مسكن خدايان          
دِر . من وارد كاخهايش شدم و با شادي درآنجا نشستم            . ِعشتار گشودم  خدايانم عاشور و   

مال فراوان بود، آنچه را كه         خواسته و  گنجخانه هايش را گشودم كه در آنها سيم و زر و             
تا به حال هيچ دشمني جز من        شاهان پيشين تا شاه كنوني عيالم درآنها گرد آورده بودند و               

 زيورآالت،  …. من همه را به غنيمت گرفته به كشورم آشور بردم            . برآنها دست نيافته بود    
 نشانهاي سلطنتي، سالحهاي جنگي، همه گونه اثاث كاخها كه شاه روي آنها جلوس ميكرد و              

من آجرهاي  . ميخوابيد، ظروفي كه درآن غذا ميخورد، آنها را به غنيمت گرفته به آشور بردم              
شوش را كه با سنگ الجورد تزيين شده بود، و تزئينات زيگورات را كه از           ) معبد(زيگورات  

شوشيناك خداي جادوگر كه درجاي     . مس صيقلي زراندود ساخته شده بود، همه را شكستم         
يعني كسي به خدائي او      (رازآميز نشيمن دارد وكسي نديده است كه چگونه خدائي ميكند              

، و خدايان ديگر كه در سومودو و الكامار بودند، اين خدايان را با                            )معترف نيست  
ة  مجسم ٣٢. زيورآالتشان و اثاثيه هايشان و ثروتهايشان و كاهنانشان همه را به آشور بردم                 

 . مرمر سفيد تراشيده شده بود به آشور بردماز يا ريخته شده     و مسِ  از زر و سيم   سلطنتي را كه    
من مجسمه هاي گاوهاي نر خشمناكي را كه       . عيالم را نابود ساختم    معابد   نة متوليا من هم … 

من معابد عيالم را با خاك يكسان كردم و            . دربرابر دروازه ها نصب شده بودند ازجا كندم        
 مقدس شوش شدند كه هيچ بيگانه ئي از         ةسپاهيان من وارد بيش   . بردمخدايانش را به اسارت      

 من گورهاي شاهان قديم و     . شه را به آتش كشيدند     سپاهيان من اين بي    . كنارش نگذشته بود  
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١٤٧
و به پدران من كه     ) تقواي ِعشتار نداشتند  (جديد شوش را كه از خدايم عشتار نترسيده بودند           

شاه بودند گزندها زده بودند زيرورو كردم، الشه هايشان را ازگورها برآورده درمعرض                     
 يكماه و بيست و      من به مسافت  . دمخورشيد قرار دادم و سپس استخوانهايشان را به آشور بر           

من . عيالم را تبديل به ويرانه و بيابان كردم و در زمينهايش نمك پاشاندم                   پنج روز راه،      
جديد شاهان عيالم، شهربانان و شهرداران        دختران و زناِن شاهان و تمام خاندانهاي قديم و           

شمارشان از ملخ    آباديهايش، تمام ساكنين مرد و زن و چارپايان بزرگ وكوچك را كه                   
آهوان و ددان ازبركت وجود من با امنيت          ازاين پس گورخرها و   . بيشتر بود به غنيمت بردم     

ازاين پس نداي شادي انسان و صداي سم             . وآرامش در شهرهاي عيالم خواهند زيست        
ستوران در عيالم به گوش نخواهد رسيد، زيرا فريادهاي شادي انسانها و حيوانات اهلي به                    

 .ز عيالم رخت بربسته استدست من ا

 پيش ازآن توسط آشوريها و شاهان         كه جماعات يهود  با   كوروش بزرگ كافي است كه رفتار      
درآباديهاي ميانرودان اقامت اجباري داشتند را مورد توجه قرار دهيم            بابل به ميانرودان كوچ داده شده     

 اينها عموما برده شدگاني بودند .تتا بدانيم كه كوروش چگونه شاه آزادي پرور و انساندوستي بوده اس          
ولي هدف كوروش از      . تبديل ميشدند ) يعني كوروش (كه طبق عرف زمان به بردگان شاه فاتح               

 رفتار او .جهانگشائي نه برده گيري و نه اسارت انسانها بلكه آزادسازي بشريت از قيد و بند عبوديت بود              
كه تا امروز براي ما مانده است و ميتوانيم               تنها گواه مكتوبي است         يهودان ساكن درميانرودان   با  

كوروش با تمام ملل مغلوب     رفتار  اين رفتار يك نمونة مشت ازخروار است، و          .  آنها بخوانيم  دركتاِب
وقتي ستايشهاي مردم بابل و ستايشهاي انبياي يهود ازكوروش را ميخوانيم متوجه ميشويم كه   . بودچنين  

 - بنا به روايت تورات     -در آنهنگام .  به همين نحو ميستوده اند     تمام ملل مغلوب درآنزمان كوروش را       
 اينها همان جماعات يهود بودند       . ميزيستند بخشهاي مختلفي از ميانرودان   حدود چهل هزار يهودي در       

روايت تورات ميگويد كه    . كه در قرن اخير به ميانرودان كوچانده شده اقامت اجباري داده شده بودند              
 كوروش ضمن يك فرمان رسمي دستور آزادي همة آنها را           . شاهان بابل شده بودند    ةاينها همه شان برد  

صادركرده آنان را مورد نوازش قرار داده به آنان وعده داد كه وسائل بازگشت به سرزمين خودشان را                   
 ١. و شهرهاي ويران شده شان را با هزينة دولت بازسازي كندسازدفراهم 

قوام مغلوب كه در تاريخ قديم بيسابقه بود، درنظر ملل مغلوب نه            رفتار انساندوستانة كوروش با ا    
 يك شخصيت مقدس و مافوق بشري       همگانرفتار بشري بلكه رفتاري خدائي جلوه كرد و ازاو درنظر            

                                                        
 .١١-٣ ، بندهاي ٦ ، و باب ٦٤ تورات، كتاب عزرا، باب دوم، بند-١
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١٤٨
مسيح موعود و تجسم       ويرا شبان يهوه و     يهودي و انبياي     ،روحانيون بابل اورا پيامبر مردوخ     . ساخت

) و درحقيقت گواهي رهبران ديني قوم يهود        (چونكه گواهي تورات     . ندعيني خداي دادگستر خواند    
يكي از نمونه هاي قضاوت اقوام مغلوب نسبت به كوروش است، يك مورد از اين گواهي را در اينجا                    

 :چنين تصريح كرده است - خداي يهودان-در يكجا از زبان يهوه تورات دربارة كوروش .نقل ميكنم

روش، به همان كسي كه من يهوه دست راست اورا گرفتم تا به               خداوند به مسيح خويش كو     
حضور وي اُمتها را مغلوب سازم و كمرهاي شاهان را برگشايم؛ تا درها را به حضور وي باز                     

جاهاي  كنم و ديگر هيچگاه بسته نشود، چنين گويد كه من پيشاپيش تو خواهم خراميد و                   
آهنين را خواهم   ِچفت و بندهاي    را شكسته   درهاي برنجين     و كردناهموار را هموار خواهم      

بريد، وگنجهاي زيرزمين و خزائن نهاني را به تو خواهم بخشيد، تا بداني كه من يهوه كه تورا           
به خاطر بندة خود يعقوب و برگزيدة خويش اسرائيل            . به اسمت خوانده ام خداي اسرائيلم      

ديگري  من يهوه هستم و    . تمهنگامي كه مرا نشناختي تو را به اسمت خواندم و ملقب ساخ               
 خداوند گويد … .من كمر تورا بستم هنگامي كه مرا نشناختي. من خدائي نيست   جز نيست و 

كرده ازآِن  كه حاصل مصر و تجارت حبش و سبا كه مردان بلندقامت دارند در پيش تو عبور             
اس خواهند  همه تابع تو شده در زنجيرها خواهند آمد و نزد تو خم شده التم                تو خواهد شد و   

 ١.خواهند گفت كه البته خدا در وجود تو است و ديگري نيست كرد و

با تسخير بابل، تمام سرزمينهاي ماوراي فرات تا سواحل درياي مديترانه بعنوان ميراث دولت                   
 گر مطالعه .بابل به تصرف كوروش درآمد و ايران درغرب در ناحية غزه با كشور مصر همسايه شد                     

بيند كه سرنوشت همة زمينه ها را براي روي كارآمدن كوروش در يك مقطع                    تاريخ با شگفتي مي    
خاص تاريخي فراهم آورده بود، و همة وسائل را براي تشكيل يك دولت مقتدر و پايدار دراختيار او                     

كوروش از نظر   . بخت با كوروش يار بود و همه جا درهاي پيروزي بر رويش گشوده ميشد               . نهاده بود 
 ي چنان رهبري بود كه برنامة كامال مشخص براي آيندة جهان درسر داشت و                     ويژگيهاي شخصيت 

         چندمركزي  د وجهاني خالي ازجنگ و ناامني وآشوب و         درصدد بود كه آنرا به مرحلة عمل درآور
هدف كوروش آن بود كه بستري       . امنيت به سر ببرند     بسازد كه همة مردمش درآسايش وآرامش و        

چنان شود كه ازآن پس رهبران       وستانة زرتشت درآن به مرحلة ثمر برسد و         كه برنامة انساند   كندفراهم  
 .د وآشوب و ناامني ازجهان رخت بربنددآفرين درجهان بروز نكنن افروز و تباهي فريب و جنگ مردم

زماني پيش از آنكه كوروش در پارس به سلطنت برسد، مقتدرترين دولت زمان در بابل                   اندك

                                                        
  .٤٥ تورات، كتاب اشعيا، باب -١
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١٤٩
ترين و متمدنترين كشور جهان تسلط داشت، و چنان مينمود كه اين دولت براي       بر پهناورترين، ثروتمند  

چيزي كمتر از خدائي      نَبوخَذنَصَّر پادشاه اين كشور پهناور به       . مدتهاي طوالني پابرجا خواهد ماند      
اما . كردن بركل جهان راضي نبود و حكم او در سرزمينهاي زير سلطه اش چون حكم خدا تلقي ميشد                  

متر از بيست سال جريان تاريخ به نحوي شگفت انگيز عوض شد، وكسي كه اين جريان را                  در خالل ك  
اگر درآن عرصة حساس      كه  مطالعه گر تاريخ حق دارد با خود بگويد             . عوض كرد كوروش بود     

كوروش در ايران به قدرت رسيده بود، و اگر درغياب شخصيتي چون كوروش               جز شخصيتي   تاريخي 
 نژاد در  ابل پس از نَبوخَذنصر به روي كار آمدن يك شخصيت مقتدر سامي                 نابسامانيهاي سياسي ب   

ولي تاريخ  . ميانرودان منجر شده بود، بدون ترديد جريان تمدن بشري به گونة ديگري شكل ميگرفت               
 .كردبراي ايران و ايراني نقشي را در نظر گرفته بود و خود تمام زمينه هاي اجراي اين نقش را فراهم 

كوروش . خاورميانه براي پژوهندة تاريخ قابل انكار نيست       گيري تمدن  ش درشكل اهميت كورو 
 نيست؛ ولي   جدالبعنوان يك شخصيت جهاني زائيدة جريان منطقي تاريخ نبود، و در اين گفته جاي                  

ساز باشد و با اراده اش تحولي   يك شخصيت تاريخاودست سرنوشت براي او چنين مقرر داشته بود كه      
كسانيكه به نقش شخصيت در تاريخ عقيده دارند براي نقش               .  خاورميانه ايجاد كند     اساسي را در   

 انديشمندان سياسي يونان نيز كه يك قرن پس از         .  اهميت ويژه ئي قائلند   سازندگي تاريخْ  كوروش در 
آل را دركوروش    آل بودند چهرة رهبري نمونه و انسان ايده        كوروش در تالش ارائة الگوي رهبري ايده      

 .شان را كم و بيش با توجه به الگوي كوروش بزرگ تنظيم كردند              أليفات سياسي و اجتماعي    و ت  نديافت
 يك قرن و اندي پس از كوروش    ) شاگرد سقراط و دوست و همفكر افالطون       (فونودر اين زمينه گزين   

به نظر ميرسد كه گزينوفون      . كتاب كوروشنامه را نوشت كه در حقيقت خويش يك ستايشنامه است            
 نسخه از سيرة كوروش بزرگ را كه در ايران نوشته شده بوده در دست داشته و كتابش را                              يك

 كه  بودمحال  ة شخصيِت كوروش باشد،     هرقدر هم شيفت   است، و گرنه يك يوناني        نگاشته آن   براساس
و حدي ازشاه ايران ستايش كند كه پس ازاو اروپائيان مجبور باشند كه تالش كنند گفته هاي ا                بتواند به   

 .را اغراق آميز و خيالبافانه بنامند شايد چيزي از عظمت كوروش بزرگ درنظر غربيان كاسته شود

به تحقيق ميتوان گفت كه كوروش به اهميت نقشي كه براي حركت دادن تاريخ برعهده گرفته                 
هدف اين حركت    مسير و  او پيش ازحركت تاريخيش تصور واضح تمدني از       . بود وقوف كامل داشت   

رفتار سياسي  . انجاميددقيقا ميدانست كه چه ميخواهد و حركتش به كجا خواهد              ظر داشت، و  در مدن 
 تشكيل يك جامعة آرماني     دولت جهاني  أسيس كشورگشائي و ت    از  او كوروش نشان ميدهد كه هدف    

 سرتاسري با احترام به هويت فرهنگي         مقتدر بوده كه همة اقوام و ملل در زير چتر حمايت يك دولت             
 در همزيستي دوستانه و برادرانه زندگي كنند و ستيزه ها و كشتارها براي هميشه از جوامع                       يكديگر
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١٥٠
اين . امنيت به زندگي و سازندگي ادامه دهد         آرامش وآسايش و   بشري رخت بربندد، و بشريت در       

 بود و سراسر عمرش     كاشته در اذهان ايرانيان      تخمش را   قرنها قبل از كوروش     زرتشت آرزوئي بود كه  
 و حدود سند و     ماندرياي ع  شرق از   كشور كوروش در   مرزهاي.  آن فعاليت كرده بود    آبيارِي براي   را

؛ و درشمال سراسر كرانه هاي      ميرسيد درياي مديترانه ودرياي ايژه    درغرب به    ، آغاز ميشد  رود سيحون 
هي ايران   گزينوفون ضمن يادآوري مرزهاي پهناور شاهنشا       .شرقي و جنوبي درياي سياه را شامل ميشد        

 اين سرزمين پهناور را     درعهد كوروش، ميگويد كه كشور كوروش بزرگترين و شكوهمندترين بود؛ و           
 چنان به   مينويسد كه كوروش    او.  اداره ميكرد    با فضيلت و تقوا      تنه كوروش به نيروي تدبيرش يك      

ه شان همئي  ملتهائي كه در اين سرزمينها ميزيستند دلبستگي داشت و ازآنها مواظبت ميكرد كه گو                    
 خودشان   و سرپرست غمخوار      پدر ويراة خودشان    نوب مردم اين سرزمينها نيز به            فرزندان اويند؛  

كارگزاران دولت در عهد كوروش به طور كلي به تمام عهد و پيمانها و سوگندهايشان                     . ميشمردند
ه او اعتماد   وفاداري نشان ميدادند و به همين سبب همة حكومتگران بومي دركشورهاي تابع كوروش ب              

 گزينوفون، در كوروش ويژگيهائي وجود ةگفت به  ١.داشتند و ازاو فرمان ميبردند و بخاطرش ميجنگيدند       
 چه آنها كه سلطنت را از         -داشت كه در هيچكدام از ديگر رهبران و شاهان جهان ديده نشده است                
؛ وهمين ويژگيها -ت رسيدندپدرانشان به ارث بردند و چه آنها كه به نيروي تدبير و شمشيرشان به سلطن      

 اقوام وملل در هرجا كه بودند وهر زباني كه داشتند، با جان ودل عالقمند بودند                ةسبب شده بود كه هم    
 ٢.اورا به مورد اجرا درآورندة كه ازاو اطاعت نشان دهند و جزو اتباع او باشند، و اراد

داري ميانرودان امكان پذير   ا  با تجربة سياسي و     كشور پهناوري كه كوروش تشكيل داد       ادارة  
نبود، و به يك تشكيالت نوين و ابداعي نياز داشت كه ايجاد آن فقط از عهدة شخصيتي چون                             

مكاني صدق   هرزمان و  اين سخن در  . جهانگيري آسان ولي جهانداري دشواراست      .كوروش برميآمد 
 اما هيچكدام جهانداران     .جهانگيران توانائي بودند   هوالكو و طغرل      چنگيز و     واسكندر  . پيدا ميكند 

ارعاب و وحشتي وابسته بود كه درجوامع زيرسلطه ايجاد             شايسته ئي نبودند، و تداوم حاكميتشان به       
او در  . كوروش هم جهانگير توانائي بود و هم فنون جهانداري را خوب ميدانست                اما  . كرده بودند 

، شهرها را ويران نساخت، اديان      كشتار و غارت نزد    سرزمينهاي مفتوحه اعمال خشونت نكرد، دست به       
و عقائد ملل مغلوب را مورد تعرض قرار نداد، و حتي دربيشتر موارد حكومتگران مغلوب را درمقام                      

رفتار كوروش با   . را تأمين نمود   خودشان ابقا كرد و به شيوه هاي مالطفت آميز و پدرانه وفاداري آنان            
شان با   پس از او متفكران يوناني به رغم رقابت تمدنيملل مغلوب به قدري بزرگمنشانه و انساني بود كه  

                                                        
 .١بند /  ٨ ، فصل ٨ گزينوفون، كوروشنامه، كتاب -١
  .٦ -٣بندهاي  / ١، فصل ١ همان، كتاب -٢
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١٥١
گزينوفون كه از يونانيان شيفتة كوروش       . ستودندايران، اخالق و رفتار كوروش را تا سرحد تمجيد             

وي مينويسد كه وقتي     . است دربارة رفتار كوروش با ملل مغلوب داستانهاي زيادي نقل كرده است                
شاه ارمنستان به كوهستان گريخت و مردم برآن شدند كه                ارمنستان لشكر كشيد، پاد      كوروش به 

كوروش به مردم پيغام داد كه هركس در شهر بماند آسيبي              . اموالشان را برداشته شهر را تخليه كنند        
 مردم چون اين. نخواهد ديد ولي هركس فرار كرد و دستگير شد با او همچون اسيران رفتار خواهد شد                

راد خاندان سلطنتي ارمنستان و گروه محافظانشان دركوهستان به محاصرة           اف.  شنيدند در شهر ماندند     را
محاصره  شخص شاه ارمنستان نيز كه به كوهستان پناه برده بود در       . سپاهيان ايران درآمده دستگير شدند    

. شاه ارمنستان بناچار تسليم شد     . افتاد و به دستور كوروش به او آواز دادند كه خودش را تسليم كند                 
داشته سر  آشتياگ  شورش برداشته و از پيماني كه با          اورا به خاطر اينكه در برابر ايران سر به         كوروش  

باز زده است مورد سرزنش قرار داد؛ و شاه ارمنستان با متانت تمام از موضع خودش دفاع كرد و گفت                     
. اد سازد اين كار را بدان خاطر انجام داده كه از زير بار يك دولت ديگر خارج شده كشورش را آز                       

 بازداد و اورا آزاد ساخت      او را به     ارمنستان سرانجام، كوروش زن و فرزندان و اعضاي خاندان سلطنت         
احترامش نزد مردمش كاسته نشود اورا به نحو شايسته مورد        درمقام سابق تثبيت كرد، و براي آنكه از        و

 ١.احترام قرار داد و به يكي از وفاداران به خويش تبديل كرد

 ارمنستانكه درهمسايگي    ٢خالدائياسيران    كه گروهي از    مينويسدديگري گزينوفون    درجاي
را  كوروش دستور داد كه بند ازدست و پايشان بردارند و آنان          .  را به اردوي كوروش آوردند     ميزيستند

شما كه همواره اين    . ما نميخواهيم با شما بجنگيم    «: كوروش خطاب به آنان گفت    . آورند حاضراو  نزد  
من شما را آزاد ميگذارم كه برگرديد و           . زمين را غارت ميكنيد اكنون بنگريد كه درچه حاليد            سر

افزار برگرديد، و اگر تصميم به صلح گرفتيد           اگر تصميم گرفتيد با ما بجنگيد با جنگ         . انديشه كنيد 
 درنظر خواهم   اينرا بدانيد كه اگر با ما دوستي كنيد من مصلحت شما را             . بدون اسلحه به نزد ما بيائيد      

. آنها گفتند كه صلح وآرامش ميخواهند ولي فقيرند و زميني كه بر رويش كشت كنند ندارند                . »گرفت
 و در عوض از     دكوروش به شاه ارمنستان پيشنهاد كرد كه زميني به آنها براي كشت و چراگاه واگذار                

مالياتيش افزوده ميشد، و هم به      اين پيشنهاد هم به سود شاه ارمنستان بود كه درآمد            . آنها خراج بستاند  
 ٣. و هر دو طرف از آن شادمان شدند؛نفع اين مردم بود كه داراي زمين و آب و مسكن ميشدند

                                                        
 .١، فصل٣كتاب. ٣١، بند٤، فصل٢، كتابهمان -١
ان اند شايد از   ي كه در اير   ن هاي كنو كلداني.  قوم خالدائي در بخش علياي رود فرات و در همسايگي ارمنستان ميزيستند             -٢

 .بقاياي همين قوم بوده باشند
 .٢، فصل٣، كتاب همان -٣
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حيثيت انساني و    او به . دوست بود  و انسان  منش  كوروش يك ايراني و يك مزدايسناي نيك         

نه . ثل يك پدر دوست ميداشتند     عقائد انسانها احترام مينهاد و به همين خاطر همة ملل مغلوب اورا م                
 اقوام مغلوب دردلپيش و نه پس از كوروش، هيچكدام از جهانگشايان تاريخ نتوانسته اند مثل كوروش       

 .مخصوص كوروش مانده استو تا امروز اين فضيلت براي هميشه . محبوبيت و تقدس يابند

. اورميانه را تغيير داد     مسير تمدن خ    او با تشكيل شاهنشاهي    . ساز كوروش شخصيتي بود تاريخ    
پيش از كوروش در تمدنهاي مصر و ميانرودان، دولت به هر گستردگي كه بود، جنبة قومي و محلي                      

همة اقوام  . نگريسته ميشد نه رعاياي شاه    و برده   گزار   داشت و به اقوام زير سلطه به ديدة بيگانگاني باج          
 دولت فرعوناِن و چه دردولتهاي ميانرودانر  زير سلطة شاهان خاورميانه ئي پيش ازعهد هخامنشي، چه د        

بردگان شاه شمرده ميشدند و هيچگونه حقوق انساني برايشان در نظر            يعني نيمه  »موالي«تعبيري   مصر، به 
ملل مغلوب در اين تمدنها حق نداشتند دين و خداي خودشان را حفظ كنند بلكه موظف       . گرفته نميشد 

تمدنهاي خاورميانه ئي پيش از كوروش تمدنهاي ديني    .  بپذيرند بودند كه دين رسمي دولت سلطه گر را      
بودند، و شاه بعنوان نمايندة خداي قومش خويشتن را موظف ميدانست كه با خدايان و اديان بيگانه                      

 از اينرو تمام جنگهاي آنها جنگهاي ديني بود، و جهاد براي گسترش دين                ؛بجنگد و آنانرا نابود سازد     
اسناد و سنگنبشته هاي  . را تشكيل ميداد شان اديان ديگر ركن اساسي نظرية سياسيخودشان و برانداختن

  بهترين نمونة   - نيرومند ترين فرعون مصر و متعلق به قرن سيزدهم ق م            -عمسيس بزرگ برجامانده از ر 
صراحت همة لشكركشيهايش را جهاد در راه         وي به . طرز تفكر شاهان دنياي پيش از هخامنشي است        

امثال آن ذكر   و   »سپاه رع «،  »سپاه آمون « داده و براي هركدام از لشكرهايش نامي ديني مثل              خدا نام 
گونش نام    با تعبيرهاي گونه   »جنداهللا«كرده كه نشانگر آنست كه وي ارتش خود را به زبان امروزين                 

و معلومست كه سپاه خداي خاص او هدفي جز نشر پرستش آن خدا را درپس                       . نهاده بوده است   
شاهان آشور پرچم خدايشان عاشور را برفراز سر سربازانشان افراشته              . ركشيهايش نداشته است   لشك

بودند، و شاهان بابل پرچم مردوخ را، و هركدام با هدف براندازي خدايان ديگران و نشر پرستش                        
در تورات نيز ميخوانيم كه درجنگهاي شاهان اسرائيلي             . خداي خودشان جنگ و جهاد ميكردند        

  قومشش لشكرشان در حركت بود و دشمنانِ      ين يهوه همواره به شكل شعله هاي آتش در پيشاپ        خدايشا
 .نابود ميكردكه پرستندگاِن خدايان بيگانه بودند را 

 تحت پرچم خدايان خاصي كه به آنها        ة جغرافيا  و عرص  رماندهان جنگهاي ديني درطول تاريخ    ف
 همة اديان و خدايان و حاكميت بخشيدن به دين               تعلق داشته اند ميجنگيده اند و رسالت نابودسازي       

سياسي همة حكومتگران دنياي سامي درطول تاريخ  ة ديني اساس نظري.خودشان را بر دوش ميكشيده اند 
ديني جز دين خودي كه تنها دين حق  آن بوده است كه بايد با اديان ديگر جنگيد تا همه ازميان برود و         
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١٥٣
 را به دين    مردمرف خدايان خودشان حكمي قطعي داشته اند كه يا           آنان ازط  .است درجهان برجا نماند   

. در اديان سامي هيچگونه آشتي ميان فاتحان و مغلوبان وجود نداشت    . خودشان درآورند يا نابود سازند    
اين طرز فكر در تمام اديان سامي       .  ميشدند يا ميمردند   آنهامغلوبان يا بايد برده و بندة فاتحان و خدايان           

. ده است و دينهاي سامي عموما به ضرب شمشير درميان جماعات انساني جا باز كرده است                   اعمال ش 
شايد اين ادعا دردوراني كه       . كساني ادعا كرده اند كه دين مسيح بدون شمشير همه گير شده است               

درجماعات گرسنه و      برخوردار بودند و    ١٩و١٨كمكهاي مادي استعمار قرنهاي        مبلغان مسيحي از   
ولي وقتي به داستان      . تبليغ ميكردند مصداق داشته باشد       ) گوا(آفريقا وجنوبغرب هند      زدة   قحطي

خاورميانه   كه دوران گسترش آئين مسيح در       ١شهادت طلبي مسيحيان درقرنهاي چهارم تا ششم مسيحي       
ميبينيم كه چه جنايتها كه رهبران گروههاي جهادگر مسيحي براي تحميل دين                  بود مراجعه ميكنيم   

سنگدالنه ترين شيوه ها رفتار    جماعات انساني انجام نداده اند آنها نه تنها با پيروان اديان ديگر به            مسيح بر 
 نيز بيرحمانه ترين شكنجه ها را به كار بردند كه        ندكردند بلكه با مسيحيان پيرو مذاهبي كه مخالفشان بود        

 وكشتن آنها    پوسِت مخالفانشان   و بركندنِ   از انگشتان كوچكشان   مخالفانساده ترين آنها آويزان كردن     
تاريخ ارمنستان و شمال ميانرودان در قرنهاي پنجم و ششم پر است از              . درزير شكنجه هاي وحشيانه بود   

سوزيها توسط گروههاي جهادگر مسيحي كه مردم را مجبور          آدم سوزيها و  داستانهاي قتل عامها و خانه    
 .ند و اتخاذ دين مسيح ميكردسنتي خودشانبه ترك دين 

يك نمونه اش را در     . بيشترين تلفات بشري را جنگهاي ديني برجامعة بشري وارد آورده اند              
مردم عيالم را چونكه پرستندگان خداي     آشوربانيپال ديديم كه با افتخار از اين ياد ميكند كه            سنگنبشتة
اهيم ديد  نمونة ديگرش را در بخش پنجم خو       .  به خاطر رضاي خدايش عاشور نابود ساخت        او نبودند 

 را قتل عام )اقوام فلسطيني (كه چگونه قوم يهود از خدايش دستور داشت كه تمام ساكنان بومي كنعان             
 .هيچ احدي را زنده نگذارد تا جز پرستندگان يهوه در اين سرزمين هيچ فردي باقي نماند كند و

االختيار مردم   ك تام در تمدنهاي ماقبل هخامنشي شاه به عنوان فرزند و نماينده و پيامبر خدا مال               
همة فرعونان مصر خدا و فرزند خدا دانسته            . شمرده ميشد و همة مردم بندگان او به شمار ميرفتند              

 كه هر سه در فرعون جمع آمده          -»خدازاده شاه  خدا«ميشدند، و تئوري سياسي مصر از يك تثليث            
ان داشت و همچنان تداوم يافت       اين تئوري درسراسر خاورميانه خارج از ايران سري        . تشكيل ميشد  -بود

روح / ايشوع/ ايل«تا بعدها در قرن اول مسيحي در سرزمينهاي تابع امپراطوري روم بصورت تثليث                   
در . تجلي كند؛ و يك قرن بعد، دين مسيحي براساس آن ساخته شود  ) روح القدس / ابن/ اب (»آسماني

                                                        
 ارمنستان در كشيشان جهاد كه شرح نوشته شده مسيحي  و ششمپنجمدرقرنهاي كتابي به نام كارنامة شهيدان مسيحي  -١

 . به فرانسه ترجمه شده استActes des Martyrs de la Perseاين كتاب سرياني تحت نام . و شمال عراق است
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ميزش روح خدا با مادرش پديد آمده بود و           خدازاده ئي بود كه دراثر آ      - مثل فرعون  -اينجا نيز ايشوع  

 فرعون خدا بود زيرا      درمصر،. ازاين حيث هم بشر بود و هم خدا؛ وآمده بود تا برجهان سلطنت كند                 
 روحش از آسمان آمده بود تا بر روي زمين خدائي كند؛ و خدازاده بود زيرا روح خداي آسماني در                     

در  .آمده بود؛ و شاه بود زيرا بر مردم حكومت ميكرد         مادرش دميده شده بود و او از آن روح به وجود            
درتمدن . او و مورد خطاب دائمي او بود       تمدن ميانرودان شاه نمايندة خداي آسمان و برگزيده و پيامبر          

سياسي  بر اساس تئوري ديني   . كوچك يهود و تمدنهاي كوچك كشورهاي صور وكنعان نيز چنين بود          
منشي، خانة شاه خانة خدا محسوب ميشد، وكاخ شاه چون يك معبد تمدنهاي خاورميانه ئي پيش از هخا 

در اين تمدنها فرهنگ و هنر وكلية دستماية انديشة بشري در خدمت معبد              . مقدس و مورد پرستش بود    
ة برجا مانده  يك سنگ نبشت.هنري به كار ساختن معبد گرفته ميشد قرار داشت، و همة جلوه هاي فرهنگي    

 بابلي كه ترجمه اش چند صفحه ازاين كتاب را دربر ميگيرد، سراسرش در باب                     از نبوخَذنَصَّر دوم   
مزين به انواع زيورهاي  خدماتي است كه اين پادشاه نيرومند با ساختن چندين معبد بزرگ و باشكوه و              

 آنها را زرين و سيمين به خدايش مردوخ و ديگر خدايان كوچك پيرامون مردوخ كرده است تا                        
ين تمدنها به حدي بود كه حتي مردگان بخشهاي            ا سلطة همه جانبة دين در        .زدازخودش خشنود سا   

شده را با خود به زير زمين ميبردند        عظيمي از دستمايه هاي مادي و ثروتهاي ناشي از تالش رعاياي برده          
ازگور يكي از شاهان    بيستم  و درگورهاي خويش نهفته ميداشتند؛ چنانكه اموال و اشيائي كه در قرن                

. به دست آمد به تنهائي يك گنجخانة نهفته در يك گور را نشان ميداد              ) نخ آمون توت ع  ( باستان مصر
 مردم را به بردگي كشيده         شانزندگي رهبران سياسي خاورميانه دردنياي ماقبل هخامنشي نه تنها در           

هزاران انسان  بودند و به نام خدا آنانرا به شديدترين وجهي استثمار ميكردند، بلكه ثمرة تالش وكار                     
 .باور را با خودشان به گورهايشان ميبردند و در زير زمين نگاه ميداشتند  و دين زدهخرافات

با ظهور كوروش و تشكيل شاهنشاهي ايران جريان تمدن خاورميانه به كلي تغيير يافت و سلطة                  
صورت يك    به  دين د و فريبانة دين از بين رفته سلطة دين از دربار رانده ش            سياسي استثمارگرانه و مردم   

از انسان  دوستي   و مردم  چيزي جز نيكوكاري      كه درآمدارتباط خصوصي انسان با آفريدگار مهرورزي       
 به زبان ديگر با تشكيل دولِت جهاني كوروش بزرگ سياست ازدين جدا شد، و دولت                         .نميطلبيد

منطقه ئي  ت قومي و   دولت ازحال  وضعيت نويني يافت كه تا پيش ازآن در خاورميانه سابقه نداشت؛              
 شده درخدمت   »دنيائي«معبد بيرون آمد و      هنر ازخدمت به دين و     جهاني شد؛ فرهنگ و    بيرون آمد و  

 خالقيت فرهنگي و هنري      دربار شاهنشاه ايران و شهرياران منطقه ئي نقطة محوريِ         .  قرار گرفت  انسان
 و فعال كردن حيات اجتماعي      »شاهنشاهي«شد، و تجارب فرهنگي خاورميانه در راه شكوه بخشيدن به            

 ازاين پس به جاي ساختن و شكوه بخشيدن به معابد و گنبدها و بارگاهها و صرف                     .به كار گرفته شد  
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اموال انبوه دراين راهها و افتخار كردن به اين ساخته ها، توجه دربار معطوف به ساختن راهها و جاده ها                   

 .ها براي رفاه عموم انسانها شدو كاروانسراها و پلها و سدها و آب بندها و قنات

دولتي كه كوروش تشكيل داد دولت همة اقوام و ملل خاورميانه بود و چون چتري همة اقوام و                   
شاهنشاهي ايران به تمام معنا يك دولت جهاني بود كه اقوام و             . ملل خاورميانه را در ساية خود گرفت       

مختلف در بر ميگرفت، و هر قومي حق داشت كه     اديان و عقائد      و  فرهنگها  و ملل گوناگون را با زبانها    
دين خودش را حفظ كند و زندگي اجتماعيش را براساس               ،  خداي خاص خودش را داشته باشد        
آزادي عقائد ديني انسانها خود      شاهنشاه ايران ضمن پايبندي به    . ارزشهاي فرهنگي خودش تنظيم كند     

ديني قوم يهود    متون تاريخي . ا تأمين ميكرد  را سرپرست تمام رعايا ميدانست و آزادي عقيدة همگان ر          
بنا بر اين متون، كوروش دستور داد كه        . نشان ميدهد كه كوروش حتي از اديان رعايا سرپرستي ميكرد          

معبد قوم يهود در اورشليم به هزينة دولت ايران بازسازي شود، و تمام اموال و اثاث معبد را كه قبال شاه        
 اين سند مكتوب كه      .طنتي بابل سپرده بود به اورشليم بازگردانده شود         بابل تاراج كرده به خزينة سل       

هنوز دردست است نمونة رفتار دولت ايران با اديان و عقائد انسانهاي روي زمين بوده كه دربارة                          
 كتاب  -در تورات . مونه اش دركتاب ديني يهودان ذكر شده است       همگان در همه جا اعمال ميشده و ن       

 : آمده است چنين-عزرا باب اول

براي اينكه كالم خدا به زبان ارميا كامل شود، در سال اول سلطنت كوروش پادشاه فارس،                    
خداوند روح كوروش پادشاه فارس را برانگيخت تا در تمامي ممالك خود فرماني صادر                   

يهوه : شاه فارس چنين ميفرمايد    دكوروش پا : كرد و آنرا براي همه مرقوم داشت و گفت            
ميع ممالك زمين را به من داده و مرا امر فرموده است كه خانه ئي براي او                   خداي آسمانها ج  

  بخاطر خدا به    ]متنفذان قوم يهود   [يك ازشما  كدام. در اورشليم كه در يهودا است بنا كنم          
از [و هركه   . اورشليم ميرويد كه براي خدا خانه ئي كه در اورشليم است را بازسازي كنيد                 

ائي مانده است و در ميان مردم غريب است، اهل آن مكان بايد                در ج ] رهبران ديني يهودان  
اورا به نقره و طال و اموال و چارپايان و صدقات ديگر براي خانة خدا كه در اورشليم است                       

 .مساعدت و ياري نمايد

بخش آخر اين فرمان به آن معنا است كه كوروش بزرگ بخشي ازمالياتها را به خدمتهاي                        
اين شيوه ئي است كه درميان هيچكدام از اقوام غالب در              . رسلطه اختصاص داد   فرهنگي به اقوام زي    

 .تاريخ جهان ديده نشده است؛ و اين امتياز درسراسر تاريخ بشريت براي ايرانيان مانده است

چنانكه گفته آمد، كوروش بعد از الحاق ميانرودان، سرزمينهاي شام يعني سوريه و فينيقيه و                     
 و سپس به نواحي شرقي ايران پرداخت و سرزمينهاي نواحي شرق                   ان كرد ة اير ضميمفلسطين را    
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 ق م اين پادشاه بزرگ ٥٢٨وقتي در حوالي . را به زير چتر شاهنشاهي درآورد   و خوارزم   خراسان و سغد    

 بود و   سيردريا سال سلطنت درگذشت، كشور پهناوري ازخود به ارث نهاد كه يك سويش                ٢٢پس از   
جسد كوروش در زميني كه ملك كهن         . ي ايژه و سواحل درياي مديترانه      دريا طرف ديگرش جزائر  

نام داشت، در كنار كاخ عظيم كوروش در درون            )  ارگادپارس( و پاسارگاد     بودخانداني هخامنش    
 . كه در وسط يك مجموعة ساختماني شايستة كوروش بنا گرديد، به وديعه نهاده شدآرامگاهي

 سرزمينهاي مفتوحه موفق بود كه اين وفاداري پس از             مللكوروش آنچنان درجلب وفاداري      
 با وجودي كه درموقع درگذشت نابه هنگام كوروش بيش از چند سالي از. مرگ او همچنان پابرجا ماند

تشكيل شاهنشاهي عظيم او نميگذشت، مردم سرزمينهاي تابع شاهنشاهي چندان رضايت خاطري                    
كوششهاي  براي حصول استقالل انجام ندادند، و       ازرفتار كوروش داشتند كه تالش درخور ذكري           

مردمي، با   جزئي برخي ازعناصر قدرت طلب در اين سرزمينها، بسبب عدم كسب حمايت كهنوتي و                
 .كوروش همچنان يكپارچه باقي ماند  وكشورشدشكست مواجه 

 
  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.irantarikh.com
http://www.pdffactory.com

