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چکیده

بهسبب گسست در تاریخنگری ایرانیان که بـا یـورم موـدونیان پـید مـد،
نچه امروز از تاریخ هخامنشی میدانیم ،بیشتر برپایهی مدارکی است که در
کاومهای دو سدهی گذشـته بـهدسـت مـده اسـت .در ایـ میـان ،منشـور
کورم بزرگ نخستی نوشته از نخستی پادشاه هخامنشی است کـه از زمـان
پیدایی تا کنون کـانون بیشـتری پـژوهدهـا بـوده اسـت .منشـور کارنامـهی
کورم است که پس از واپسی اقدام بزرگ او ،یعنـی تسـخیر بابـل نگاشـته
شد و گذشته از دادههای ارزندهای کـه از ایـ بـزرگتـری رویـداد تـاریخ
هخامنشی دارد ،گزارم معتبری نیز از نیاکـان کـورم و اقـداماپ پیشـی او
بهدست میدهد.
واژههای کلیدی :تاریخ هخامنشی ،منابع تاریخی ،منشور کورم.

 .0استادیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه mghodratdizaji@ymail.com
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مقدمه
دورهی هخامنشی تاکنون بید از همهی دورههای ایران باستان ،توجه پژوهندگان را به خـود جلـب
کرده است .یکی از دالیل ای امر ،فراوانی مدارکی اسـت کـه از ایـ دوره بـهدسـت مـده اسـت.
هرچند مادها نخستی سلسلهی ایرانـی بودنـد کـه فـیپ ایـران را بـرای نخسـتی بـار در تـاریخ ن
یکپارچه کرده ،فرمانروایی بر ن را بهعهده گرفتند ،تاکنون از مادها یا به زبان مـادی نوشـتهای بـه
دست نیامده است و نچه امروز از نان میدانیم ،اغلـب برپایـهی نوشـتههـای شـوریان ،بابلیـان ،و
یونانیان استوار است؛ ولی هخامنشیان از همان غاز پادشاهی ،نوشتههایی از خود و یا به زبان ایرانـی
به یادگار گذاشتند که امروزه از اسناد برجستهی تاریخ ای دوره شمرده میشوند .همچنی ،ایرانیـان
هخامنشی و ملل تابعه شمار زیادی مدارک نوشتاری به زبـانهـای غیرایرانـی برجـای نهـادهانـد کـه
روشنی بسیاری بر تاریخ اداری ایران افکنده است .در ای میان ،منشـور کـورم ،نخسـتی نوشـتهی
کورم بزرگ ( 591 -554پ.م )Harmatta, 1971: 217( ).است کهارزندهترینگـزارمهـارا
دربارهی پایهگذاری ای شاهنشاهی بزرگ دربردارد.
تاریخچهی کشف و قرائت منشور
گاهی از تاریخ ایرانِ هخامنشی در ایران از دیرباز -پس از پایـان دورهی ساسـانی -فرامـوم شـده
بود؛ ولی در اروپا ای

گاهی از راهتاریخ هرودپ و عهد عتیق کـه از روزگـار باسـتان در دسـتر

بود و خوانده میشد ،همواره وجود داشته است .در تاریخ هرودپ از تسخیر بابل به دسـت کـورم
سخ رفتـه ( )Herodotus, 1926: 221-223,235-242, 1/ 177-178, 188-192و در
عهد عتیق افزون بر ن ،از «فرمان» کورم بزرگ برای بازگرداندن داراییهـای یهودیـان زادشـده

از اسارتو بازسازی پرستدگاه نان گفتوگو شده است (کتاب عزرا 9-0 :0 ،و  0 :2به بعد؛کتـاب
مود  .)699 -691 ،0419:ازای رو ،در اواخـر سـدهی نـوزدهم مـییدی کـه کاوشـگران اروپـایی
درپی یافت

ثار تمدنهای باستانیِ خاورمیانه-ذکرشـده در متـون کیسـیو و عهـد عتیـق-بودنـد،

گاهیهایی از مت فرمان کورم کم و بـید وجـود داشـت .یابنـدهی ن ،هرمـزد رَسّـام (-0226
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0401م) ،از سوی موزهی بریتانیا در 0264مآن را نوشتهشده بـر اسـتوانهای گلینـدر پـیِ دیـواری در
ویرانههای بابل در عراق -که در ن زمان در قلمرو امپراتوی عثمانی بود-کشف کرد.
رَسّام که منشور را همراه یافتههای دیگر به موزهی بریتانیا فرستاد ،از مـت

ن گـاهی نداشـت.

0

دیری نگذشت که روش شدنوشتهفرمان استوانه که پنج سطر نخست ن سـیب دیـده و سـطرهای
 96تا  95ن افتاده بود ،پس از تسخیر بابـل در  594پ.م .بـه فرمـان کـورم بـه خـی میخـی بـابلی
نگاشته شده و به احتمال ،در حضور او و شاید به دست خود وی در پی دیوار پرستدگاه اِسَگیلَ-2
کــه پرستشـگاه مــردوک بــود -نهــاده شــده بــود( 9رزمجــو96 ،26 ،06 -05 :0924 ،؛ Walker,
 .)1972: 158ازای رو ،ای نوشته را از ن زمان بـهسـبب شـکل ن ،بیشـتر «اسـتوانهی» 9کـورم
میخوانند؛ هرچند به نامهای «فرمان» 5کورم« ،فرمان زادی ملتها»« ،منشور» 6کورم و «منشـور
حووق بشر»6نیز خوانده میشود .در ایران ،نام منشور بـرای فرمـان کـورم بـید از نـامهـای دیگـر
بهکار میرود (شاپور شـهبازی914 ،916 ،911 ،5 :0994 ،؛ ارفعـی22 ،0 :0924 ،؛ رزمجـو:0924 ،
69 ،00؛ .)Harmatta, 1971: 217; Walker, 1972: 159
تئوفیلــو

پینچــز0499 -0256( 2م) ،شورشــنا

انگلیســی ،نخســتی دانشــمندی بــود کــه بــه

پژوهد در ن پرداخت و دریافت که مربوط به کورم و فتح بابل است (رزمجو .)90 :0924 ،سـر
هنری رالینس 0245 -0201( 4م) ،خاورشنا

انگلیسی و رئیس انجم سلطنتی سیایی ،که پید از

از ن سنگنوشتهی بیستون را رمزگشایی و ترجمه کرده بود ،با استفاده از نسخهبرداری پینچـز ،بـه

بررسی منشور پرداخت و توانست برای نخستی بار ترجمهیآن را به انگلیسی در 0221م در مجلـهی

.منشور امروزه به شمارهی ANE 90920در این موزه نگهداری میشود (ن.ک :رزمجو.)74 :9831 ،
2.Esagila
 .8گذاشتن کتیبهها و لوحهها در پی دیوارها و ستونها ،رسمی رایج در خاورزمین در دورهی باستان بود که نمونههای آن در ایران
هخامنشی نیز دیده میشود.
4. Cylinder
5. Edict
6. Charter
7. Declaration of Human Rights
8. Theophilus G. Pinches
9. Sir Henry C. Rawlinson
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انجم سلطنتی سیایی0منتشر کند (همان .)99 ،94 :پس از ترجمهی رالینس  ،ترجمههـای دیگـری
نیز از منشور منتشر شـد کـه از ن میـان مـیتـوان بـه ترجمـهی ابرهـارد شـرادر )0412 -0296(2در
0241م به لمـانی ،ترجمـهی فـرانتس هـاینرید وایسـبا 0499 -0265(9م) در 0400م بـه لمـانی،
ترجمهی لئو اُپنهـایم0469 -0419(9م) در 0455م بـه انگلیسـی و ترجمـهی ویلهلـم یلـرز-0416(5
0424م) در 0460م به لمانی اشاره کـرد (بـرای مشخصـاپ کتـابشـناختی ایـ ترجمـههـا ن.ک:
شاپور شهبازی6 -6 :0994 ،؛ ارفعی2 -0 :0924 ،؛ رزمجو.)99 :0924 ،
در سال 0461م ،پاول -ریشارد برگر ،6استاد دانشگاه مونستر ،6دریافت که پارهیشکسـتهشـدهای
که با شمارهی NBC2504در مجموعـهی بـابلی دانشـگاه ییـل 2نگهـداری مـیشـود و در 0492م
بــهعنــوان نوشــتهای ازنبونیــد 594 -556( 4پ.م ،).واپســی پادشــاه بابــل منتشــر شــده ،قطعــهی
شکستهشدهی منشـورِ موجـود در مـوزهی بریتانیاسـت کـه سـطرهای  96تـا  95ن را دربـردارد .بـا
پیوست ای قطعه به استوانه ،برگر توانست برای نخستی بار ،مت کاملتـری از منشـور را در 0465م
با حرفنویسی و ترجمهی لمانی ن منتشـر کنـد (ارفعـی2 :0924 ،؛ رزمجـو .)99 :0924 ،پـس از
ترجمهی برگر ،ترجمه های دیگری از مـت کامـل منشـور منتشـر شـد کـه از ن میـان مـیتـوان بـه
ترجمهی پییر لوکوک 01در 0446م به فرانسه ،ترجمهیهانسپتر شاودیگ 00در 2110م بـه لمـانی و
ترجمــهی رنولــد و میکالووســکی 02در 2116م بــه انگلیســی اشــاره کــرد (بــرای مشخصــاپ
کتابشناختی ای ترجمهها ن.ک :رزمجو .)99 :0924 ،جدیدتری ترجمههـای موجـود از منشـور،

1.Journal of the Royal Asiatic Society
2. Eberhard Schrader
3. Franz Heinrich Weissbach
4. Leo Oppenheim
5. Wilhelm Eilers
6. Paul-Richard Berger
7. Münster
8. Yale
9. Nabonidus/ Nabu-naid
10. Pierre Lecoq
11. Hanspeter Schaudig
12. Arnold & Michalowski
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ترجمههای فارسی عبدالمجید ارفعـی و شـاهر رزمجـو اسـت کـه هـر دو در 0924م2101/م در
ایران منتشر شدهاند.
کشف سطرهای پایـانی منشـور ایـ امیـد را پدیـد ورد کـه روزی سـطرهای غـازی
بهدست ید .ای

ن نیـز

رزو در پایان سال 2114مبهطور ناگهانی بر ورده شد؛ در ای تـاریخ ،دو قطعـهی

شکسته از یو لوح مسطح در موزهیبریتانیا که در کاومهای رسام بهدست مده بودنـد ،شناسـایی
شــدند کــه دربردارنــدهی ســطرهایی از منشــور و ازجملــه ســطرهای غــازی

ن بودنــد .هماننــدی

سطرهای ای لوح با نوشتههای منشور نشان میدهد مـت فرمـان در زمـان کـورم بـه تـورپهـای
دیگری نیز نگاشته شده بوده است که هنوز به دست نیامدهاند (رزمجو.)64 ،61 -54 :0924 ،
پیشینهی پژوهش و بررسی منشور
در بیشتر ترجمههای یادشدهی منشور ،معموالً شرح فشردهای از مت

ن و گاه تحلیـل کوتـاهی نیـز

به همراه ن دیده میشود .برای نمونـه ،ویلهلـم یلـزر در ترجمـهی لمـانی خـود از منشـور ،شـرح
جالبی از کتیبههای دیگر کورم و موایسهی نها با کتیبههای بابلی بهدست داده اسـت ( Eilers,
 .)1971: 156-160پییر لوکـوک نیـز در کتـاب خـود افـزونبـر ترجمـهی منشـور بـه فرانسـه،
موایسهی ارزندهای میان مـت منشـور بـا عهـد عتیـق و کتیبـههـای بابلیانجـام داده اسـت ( Lecoq,
.)1997: 75-77
نخستی کار پژوهشی مرتبی با منشور از نِ الیـا

جـوزف بیکرمـان0420 -0246( 0م) ،مـور

مریکایی روسیتبار ،دربارهی دو تحریر عبری و رامی فرمان کورم در کتاب عزرا است کـه در
0496م بهتورپ موالهای به انگلیسی منتشر شد .بیکرمان در ای مواله مینویسد که برخیف نظری
که یکی از ای دو تحریر را مأخوذ از دیگری و درنتیجه نامعتبر میداند ،بررسـی او نشـان مـیدهـد
که هر دوی نها مستول از یکدیگر بـوده و فرمـان رسـمی کـورم را مـنعکس مـیکننـد :تحریـر
رامی مت نامهی رسمی کورم به زبان رامی (زبـان مکاتبـهای امپراتـوری هخامنشـی) اسـت کـه
اعیم شده و تحریر عبری فرمـان شـفاهی مـت رسـمی بـه زبـان محلـی اسـت کـه بـر جـای مانـده؛
1. Elias Joseph Bickerman
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همانگونه که فرمانهای دیگر هخامنشی به زبانهای محلی دیگر اعـیم مـیشـد ( Bickerman,
 .)1946: 249-253بررسی ای دو فرمان ازای رو اهمیت دارد که نشان میدهـد فرمـان کـورم
در همان زمان به زبانهای رایج دیگر نیز نگاشته و اعیم شده بوده است.
موالهی یانوم هارماتا ،)2119 -0406( 0خاورشنا

و ایرانشنا

مجارستانی ،با عنوان «الگوی

ادبی فرمان بابلی کورم» نخستی پژوهد مستولِ مت منشور است .هارماتـا بـا موایسـهی منشـور بـا
کتیبههای بابلی و شوری مینویسد که گذشته از خی و زبان بابلی مت منشور ،سـبو نگـارم ن
نیـز الگـوی ادبـی رایـج در میـانرودان را مـینمایانـد ( .)Harmatta, 1971: 219بـه نوشـتهی
هارماتا ،با ای همه ،سبو ادبی منشور را نمیتوان در نوشتههای بـابلیِ هـمروزگـار کـورم یافـت؛
بلکه میبایست ن را در کتیبههـای اواخـر دورهی شـوری ،بـهویـژه کتیبـههـای شـوربانیپال دیـد
(.)Ibid: 219موالهی هارماتا تنها پژوهشی است که بهطور جامع سبو ادبـی منشـور را بررسـی و
تحلیل کرده است؛ ازای رو پیوسته به ن استناد میشود.
در سال 0429م ،ملی کورپ 2با چاپ موالهای همسو با نچه هارماتا نوشته بود ،نشـان داد کتیبـهی
استوانهی کورم را -مانند نچه که پید از او در بابل رایج بود-بایـد یـو کتیبـهی پـیبنـا شـمرد
کهبرای نشان دادن کارهای نوسازی شاه جدید تهیـه شـده اسـت ( .)Kuhrt, 1983: 83-85وی
کارکردهای دیگر منشور را نیز بر میشمرد؛ مانند نمایاندن سیاستهای نادرست نبونیـد و برقـراری
نظم و قانون .موالهی کورپ بههمراه موالـهی هارماتـا از دیـد ردیـابی الگوهـای پیشـی در نگـارم
منشور اهمیت بسزایی دارد؛ هرچند برای تاریخدان امروزی پی بـردن بـه بازتـاب رخـدادها در مـت
برای بازسازی تاریخ اهمیت بیشتری دارد.
اگـــر از موالـــهی کوتـــاه محمـــد دانـــدامایف 9در معرفـــی منشـــور و محتـــوای ن بگـــذریم
( ،)Dandamayev, 1993: 521-522تــاکنون پــژوهد و ارزیــابی جــامعی از مــت منشــور
بهعنوان یو منبع تاریخی انجام نگرفته است؛هرچند در هر یو از تحویواپ یادشده و همچنـی در
تألیفاپ عمومی به برخی از جنبههای ای موضوع اشاره شده است.
1. János Harmatta
2. Amélie Kuhrt
3. Muhammad A. Dandamayev
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دستهبندی دادههای منشور
رویدادهای منشور گزارشی یکدست است که به کوتاهی میگوید که چگونه و چرا مـردم بابـل از
فرمانروای خود ناخرسند شدند و چگونه کورم ن کشور را به رامی گشـود و بـا دادگـری اداره
کرد.
از دیربــاز ،در مــت  95ســطری منشــور دو بخــد شناســایی شــده اســت (رزمجــو:0924 ،
56؛:)Harmatta, 1971: 217; Brosius, 2000: 12
بخد نخست (سطر  0تا  :)04شرح اوضاع بابل پید از تسخیر است از زبـان کاهنـان یـا کاتبـان
بابلی ،و از نبونید و کورم با ضمیر سومشخص یاد شده است.
بخد دوم که بلندتر اسـت (سـطر  21تـا  :)95بیـان اوضـاع بابـل پـس از تسـخیر اسـت از زبـان
کورم با ضـمیر اولشـخص مفـرد .مـت بخـد دوم بـهاحتمـال ،از سـوی یـو متـرجم در اختیـار
نویسندهی بابلی قرار گرفته و ن نویسنده مت را به همان شیوه و سبو نوشتاری رایج در بابل -کـه
در بخد یکم هم دیده میشود -تهیه کرده است.پس از نگارم منشور ،کورم بیگمـان مـت

ن

را دیده و تأیید کرده بوده است.
تاریخپژوهان مت منشور را ازنظر موضوعی ،به بخدهای کوچوتری نیز توسیم کردهاند که با هم
متفاوپاند (شاپور شهبازی6 -5 :0994 ،؛ رزمجـو52 -56 :0924 ،؛ Wiesehöfer, 2006:44-
.)45; Dandamayev, 1993: 521-522در اینجـا ،رویـدادهای منشـور در یـو جمـعبنـدی
کلی به بخدهای زیر دستهبندی شده است:
.0معرفی نبونید و بیان تبهکاریهای او (سطر  0تا )2؛
.2خشم مردوک و جستوجوی او برای یافت پادشاهی دادگر و گـزیند کـورم بـرای پادشـاهی
بابل (سطر  4تا )05؛
.9افتادن تلح میز بابل و نبونید به دست کورم به یاری مـردوک و پایـان بـدبختیهـا (سـطر  06و
)06؛
.9ستاید مردمان و بزرگان از کورم و شادی نان و خدایان از پیروزی کورم (سطر  02و )04؛
.5گفتار کورم در معرفی خود و تبارم (سطر  21تا )22؛
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.6در مدن تلح میز کورم به بابل وکارهای سازندهی او (سطر  22تا )26؛
.6عنایت و برکت مردوک به کورم و پسرم کمبوجیه و سپاهیاند (سطر  26تا )26؛
.2فرمانبرداری سرزمی ها و مردمان همسایه از کورم (سطر  22تا )91؛
.4بازگرداندن مردمان و نمادهای دینی نان به میهنشان و برقراری تلح در همهجا (سطر  91تا )96؛
.01هدایای کورم (سطر  96تا )92؛
.00بازسازی باروهای بابل (سطر  92تا )99؛
(.02شکسته) دعای کورم؟ (سطر  99و .)95
دستهبندی یادشده برای پی بردن به دادههای گوناگون منشور بهطور کلـی سـودمند اسـت؛ ولـی از
نجا که مطالب منشور گاه در سطرهای گونـاگون تکـرار و یـا بـا افـزودههـایی تکمیـل شـده ،ایـ
توسیمبندی برای مطالعه و تحویق در هریو از دادههای منشور بهکار نمی ید .برای نمونه ،نچه بـه
کورم و عناوی و کارهای او مربوط میشود ،در چند جای متفاوپ منشور مده نه در چنـد سـطر
متوالی .بنابرای  ،اگر مت منشور را منبعی تاریخی بنگریم ،نگاه دادههای تاریخی ن را گذشته از
نکه در کدام سطرها مدهاند ،میتوان بدی ساندستهبندی کرد:
.0پادشاهی بابل پید از واژگونی (سطر  0تا )00؛
.2خاستگاه و سرگذشت کورم (سطر  02تا  21 ،09تا )22؛
.9تسخیر بابل به دست کورم (سطر  05تا  22 ،02تا )29؛
.9سیاستهای کورم در بابل (سطر  25 ،04تا .)95
گزارشهای تاریخی در منشور
هرچند منشور اطیعاپ بسیار گوناگونی دارد و از دیدگاههای مختلفشایستهی بررسی اسـت ،نچـه
بید از همه در ن بهچشم میخورد ،دادههای تاریخی منشـور اسـت کـه ن را بـه سـند برجسـتهی
تاریخی تبدیل کرده است.
رویدادهای منشور با یو روند تاریخی و نظم منطوی توتـیف شـدهانـد .نخسـت زمینـهی تـاریخی
تسخیر بابل به دست کورم -که همان اوضـاع ن کشـور و خاسـتگاه و کارهـای کـورم اسـت-
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وتف شده ،سپس با معرفی کورم و تسخیر بابل و اوضاعِ پس از ن ادامه یافته اسـت .ایـ شـرح
گزارشی یکدست ازسلسلهرویدادهای بـزرگ تـاریخی اسـت کـه هرچنـد (در بخـد یکـم) نوـد
اتلی را در ن بهظاهر مردوک برعهده دارد که کورم را برمیگزیند و او را یاری میدهد که بـر
بابل چیره شود؛ با ای همه اگر مت کامل منشور بهدقـت بررسـی شـود ،روشـ خواهـد شـد کـه در
عمل ،کورم نود اتلی را در همهی رویدادها دارد؛حتی نگاه که در غاز منشـور از نـابخردی
نبونید و ناخرسندی بابلیان سخ رفته ،بـرای ن اسـت کـه زمینـه و انگیـزهی تسـخیر ن کشـور بـه
دست کورم توضیح داده شود.
 .پادشاهی بابل پیش از واژگونی
ســـطرهای  0تـــا 00منشـــور،گزارم کوتـــاهی از ســـیمای سیاســـی ،اجتمـــاعی و دینـــی بابـــل در
ستانهیواژگونی ن است .هرچند سطرهای نخستی منشور سـیب دیـده ،پیداسـت کـه از سـتاید
مردوک و فرمانروایی نابخردانهی بلشزر ،0پسر نبونید،سخ رفته است(سـطر  0تـا  .)9پـس ازبیـان
بدکرداریهای نبونید ،مده است که او پرستشگاههای تازهای پی افکند و یی های نو به پا داشـت
که پید از ن نبود (سطر  9تا  .)6او بهویژه به اهانت به خدایان بابلیان پرداخـت و یـی هـای دینـی
نها را برانداخت و یا در نها دست برد و بـا زار مـردم ،نـان را بـا «یـوغی» سـخت بـه نـابودی
کشاند (سطر  6تا  .)2مردوک از ای کارها به خشم مد و خدایان همراه او نیز جایگاههای خـود را
رها کردند .نبونید پیکرههای خدایان شهرهای دیگر را به بابل ورد .مردوک بر همهیسرزمی هـایی
که پرستشگاههای نها ویران شده بود و بر مردم کشور بابل که همچون «کالبد مردگـان» بـیجـان
شده بودند ،رحمت ورد (سطر  4تا  )00و بـه جسـتوجـوی پادشـاهی دادگـر پرداخـت (ارفعـی،
96 -95 :0924؛ رزمجو69 -69 :0924 ،؛.)Oppenheim, 1955: 15
در ای شرح کوتاه ،نکاپ زیر دیده میشود:
تعصب دینی نبونید و کوشد او برای تحمیل نها بر مردم بابل؛اهانت نبونید به خدایان و باورها و یی های دینی مردم بابل؛1. Belshazzar/ Bel-shar-uzur
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 زار بابلیان به دست نبونید و پسرم بلشزر و ناخرسندی نان از حکومت بابل؛ وردن پیکرههای دینی شهرهای دیگر به بابل به دست نبونید و ناخشنودی پیروان نها.هرچند تصویر ناشایست از نبونید و حکومت او ممک است ای پندار را پید ورد که منشور
نوشتهای تبلیغاتی است (گرچه تبلیغاپ همیشه جنبهی منفی ندارد) ،موایسه و موابلهی ن با منابع
دیگری که از بابلِ ن روزگار بهدست مدهاند ،درستی دادههای منشور را شکارا تأیید و گاه
تکمیل میکنند .دربارهیباورهای دینی نبونید و بیتوجهی او به باورهای بابلیان ،توتیفی همانندِ
منشور در سالنامهی نبونید 0و منظومهینبونید 2دیده میشود .برای نمونه ،در سالنامه مده است که
بهسبب غیبت نبونید از بابل ،مراسم سال نو برپا نمیشد (ارفعی )09 -09 :0924 ،و «تندیس
خدایانی که برای مراسم سال نو به بابل مداند ،به شهرهای خود بازنگشتهاند» (همان .)09 :در
منظومهی نبونید ،روش تر و مفصلتر از نچه در منشور مده ،ای موضوع شرح داده شده است:
]قانون و[ نظم از سوی او اجرا نمیشد] ،او مردم عادی را با نیاز به نابودی کشاند[  ...دارائیشان
را (از نان) برگرفت ] ...او تندیس ایزدی بساخت[که کس هرگز در (ای ) سرزمینندیده بود،
 ...باشد که م (نبونید) (همهی) جش ها را حذف کنم  ...او اردو را به بزرگتری (پسر) خود،
به نخستی زادهام سپرد ،تمامی سپاه کشور را در زیر فرمان او نهاد  ...اگر (م نبونید) ندانم
چگونه (با قلمی نئی ) بنویسم ،با وجود ای م ]چیزهای نها[ن را دیدهام ( ...نبونید) سخنان
کفر میز بر زیان میران (همان22 -25 ،22 -06 :؛ رزمجو.)61 ،59 -59 :0924 ،

در بخشی از عهد عتیق (کتاب ارمیای نبی 5 :0 ،به بعد) نیز که به اوضاع زندگی یهودیانِ در بند در
بابل و پیشگویی زادی نان اشاره دارد ،نشان میدهد که یهودیان پید از ورود کورم تا چه
اندازه در زیر ستم و در رزوی زادی به سر میبردند.
 .2خاستگاه و سرگذشت کورش
از سطر  02تا  09و سپس از سطر  21تا ،22نام و کارهای کورم پید از ورود او به بابل مده
است .شماری از ای دادهها در بخد نخست منشور (از زبان کاهنان و کاتبان بابلی) و شماری در
1. Nabonidus Chronicle
2. Verse Account of Nabonidus
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بخد دوم ن (از زبان کورم) دیده میشود و بیگمان ،نچه دربارهی کورم در ای سطرها
مده ،از زبان کورم گفته شده یا دستکم پس از نگارم ،او نها را دیده است .بهراستی می-
توان گفت ای گزارمها مهمتری و موثقتری مدارک تاریخی دربارهی کورم ،پایهگذار
شاهنشاهی هخامنشی ،شمرده میشود.
نام «کورم» نخستی بار در سطر  02می ید و سپس در سطرهای  26 ،21و  95تکرار میشود.
در اینجا ،لوبها و عناوی او نیز ذکر شده است« :شاهی دادگر» (سطر « ،)02شاه انشان» (سطر ،)02
«شاه جهان ،شاه بزرگ ،شاه نیرومند ،شاه بابل ،شاه سومر و َکد ،شاه چهار گوشه چهان» (سطر
« .)21شاه دادگر» نخستی لوب کورم است که حتی پید از نام او می ید .اینکه از میان لوبهای
دیگر ،ای لوب را یافته یا برگزیده ،باید به گرایدهای فرهنگی او وابسته باشد؛ زیرا گذشته از
اهمیت فراوانی که دادگری در اوستا دارد ،در کتیبههای داریوم بزرگ ( 926 -522پ.م ).نیز
بهفراوانی دیده میشود .چنانکه میدانیم ،در ای کاربرد ،دادگری ،نظم بخشیدن کارهای جهان
مراد بوده است .گفته شده است که دادگری در اینجا بهاحتمال ،معادل مفهوم فارسی باستان arta
(راستی) یا ( arštaدادگری) است (.)Oppenheim, 1985: 545
عنوان «شاه انشان» برای کورم در سالنامهی نبونید نیز مده است (ارفعی )02 :0924 ،و منظور
از انشان /انزان ،سرزمینی است که سپس «پار » خوانده شد (همان64-62 :؛ Herzfeld,
1968: 179; Hansman, 1972: 114-124; Stronach, 1974: 248; Sumner,
 .)1974: 155; Dandamaev, 1989: 4; Kuhrt, 2007: 47با ای همه ،در سالنامه،
«کورم ،شاه پار » خوانده شده است (ارفعی )09 :0924 ،که گویای ن است که هر دو نامِ
انشان و پار

در همان زمان بهکار میرفته است .همچنی  ،لوب شاه انشان /پار

نشان میدهد

کورم از همان غاز شاه ای سرزمی بوده و به ای لوب معروف بوده است.پس از کورم ،نام
انشان دیگر بهکار برده نشد.
لوب «شاه جهان» نخستی لوب کورم پس از «شاه انشان» است .در منظومهی نبونید هم
«کورم شاه جهان» خوانده شده است (همان .)20 :جالب است که لوب «شاه بزرگ» در منشور
کورم ،در کتیبههای دیگر منسوب به او به زبان فارسی باستان در پاسارگاد هم دیده میشود« .شاه
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بزرگ» سپس در ایران هخامنشی نیز لوبی رایج بهشمار میرفت ( .)Kent, 1953: 116سومر و
اَکد اتطیحی قدیمی برای بابل بوده است (.)Kuhrt, 2007: 73
در سطر  20و  ،22گزارم ارزشمندی از تبار و نیاکان کورم دیده میشود]« :کورم[،پسر
کمبوجیه ،شاه بزرگ ،شاه انشان ،نوهی کورم ،شاه بزرگ ،شاه انشان ،نبیرهی چیشپید ،شاه
بزرگ ،شاه انشان ،از تخمهی پادشاهیای جاودانه( ».ارفعی92 :0924 ،؛ رزمجو .)65 :0924 ،ای
گزارم با نوشتههای دیگر گواهی میشود :نخست مُهر منسوب به کورم یکم در دست است با
ای نوشته« :کورم انشانی ،پسر چیشپید» ( .)Brosius, 2000: 4; Kuhrt, 2007: 54ای
مهر نشان میدهد کورم یکم (پدربزرگ کورم دوم) پادشاه انشان و پسر چیشپید بوده است.
همچنی  ،در یو کتیبهی شوربانیپال ( 690 -662پ.م ،).پادشاه شور که پس از تسخیر اییم در
حدود  691پ.م .نوشته شده -از کورم یکم با عنوان شاه پارسومام (پار ) یاد شده است
( .)Weidner, 1931-32: 4داریوم بزرگ نیز در کتیبهی بیستون تبار خود را به چیشپید
میرساند و بدی سان ،تبارنامهی کورم را تأیید و تکمیل میکند« :گوید داریوم شاه ،پدر م
ویشتاسپ ،پدر ویشتاسپ ارشام ،پدر ارشام اریارمنه ،پدر اریارمنه چیشپید ،پدر چیشپید
هخامند .گوید داریوم شاه ،از ن رو ما هخامنشی خوانده میشویم که از دیرباز اتیل هستیم،
از دیرباز خاندان ما شاهان بودند( ».بیستون ،ستون  ،0سطر  9تا 2؛ .)Kent, 1953: 116-117
اگر تبار کورم را با تبار داریوم بسنجیم ،شکار میشود که نیاکان ن دو به دو شاخه از یو
خاندان شاهی وابسته بودهاند که از دیرباز ،در پار

پادشاهی میکردند و ذکر «از تخمه پادشاهی-

ای جاودانه» در منشور و «از دیرباز اتیل هستیم ،از دیرباز خاندان ما شاهان بودند» در بیستون ،ای
نکته را روش میکند .هرودپ تبار داریوم را چنی برمیشمرد« :هخامند ،چپیشپید ،کمبوجیه،
کورم ،چیشپید ،اریارمنه ،ارشامه ،ویشتاسپ ،داریوم» ( Herodotus, 7.11; Herodotus,
 .)1922: 323هرودپ در اینجا پادشاهان هر دو شاخه را (بدون ذکر کورم یکم) به دنبال هم
ورده و نها را از هم متمایز نکرده است (یعنی شاخهی  :0هخامند ،چیشپید( ،کورم یکم)،
کمبوجیه و کورم دوم؛ شاخهی  :2چیشپید ،اریارمنه ،ارشامه ،ویشتاسپ و داریوم) .برخی از
پژوهندگان ازجمله ملی کورپ مینویسند نام هخامند در تبارنامهی کورم نیست و در
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تبارنامهی داریوم دیده میشود؛ ولی تبارنامهی داریوم مورد بحث است ( Brosius, 2000:
 .)31; Kuhrt, 2007: 73در پاسخ میتوان گفت اینکه کورم نیاکان خود را پید از
چیشپید نام نبرده ،نمیتواند دلیلی باشد برای نکه پدر چیشپید (هخامند) وجود نداشته است.
همچنی  ،داریوم نیاکان خود را با جزئیاپ بیشتری ذکر میکند و اینکه او نامهای دیگری را بر
نامهای تبارنامهی کورم اضافه میکند ،قابل توجیه است .همچنی  ،کورپ با اشاره به سطر  92و
 99در منشور -که در ن مده کورم ضم بازسازیها ،به نوشتهای از « شوربانیپال ،شاهی پید
از م » برخورد کرده است -مینویسد که ای سخ بیانگر ن است که کورم شوربانیپال را
بهعنوان سلف خود محترم میشمرده و شوربانیپال از دید کورم مشروعیت داشته است
( .)Kuhrt, 2007: 75; Cf. Brosius, 2000: 11-12ولی هیچکدام از ای ادعاها در
منشور نیست و در هیچیو ازمنابع دیگر هم چنی مطلبینیامده است .در منشور تنها نام شوربانیپال
مده است نه چیز دیگر .کورم در شرح تبارنامهی خود در سطر  ،22اسیف خود را کمبوجیه،
کورم یکم ،و چیشپید میداند که پادشاهان انشان /پار

بودند.

یکی دیگر از دادههای چشمگیر منشور ،ذکر فتوحاپ پیشی کورم است .به فتح ماد در سطر
 09اشاره شده است« :او (مردوک) سرزمی گوتیان و تمامی سپاهیان مَندَ را به فرمانبرداری از او
(کورم) واداشت( ».گوتیان و مَندَ یا اومانمند ،در اینجا اشاره به مادها است .ن.ک :ارفعی:0924 ،
59؛  .)Lecoq, 1997: 82; Kuhrt, 2007: 73با ای همه ،ای نوشته دربارهی فتح ماد
گویای ن است که ای فتح بیشتر یو رویداد داخلی بوده تا شکست به دست یو فاتح خارجی
( .)Oppenheim, 1985: 547ای نکته در سالنامهی نبونید بهروشنی بیشتری دیده میشود...« :
ایشتومِگو ] ستیاگ[ شاه سپاهد را فراخواند و برای رویارویی با کورم ،شاه انشان ،پید رفت تا
]با او در وردگاه[ روبرو شود .سپاه ایشتومگو بر او شوریدند و ]او را[ دست بسته به کورم
]سپاردند[» (ارفعی .)09 -02 :0924 ،در روایت هرودپ ( )0.026نیزفتح رام ماد و گرویدن مادها
به کورم دیده میشود؛ هرچند شا و برگهای بیشتری به ن افزوده شده است ( Herodotus,
.)1.123-128; Herodotus, 1926:161-169; Cf. Dandamaev, 1989: 17
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ذکر بازسازی شوم و شهرهای دیگر به دست کورم در سطر  91و ( 90ارفعی94 :0924 ،؛
رزمجو )66 :0924 ،ممک است اشارهای به تسخیر شوم باشد .تسخیر شوم گویاپس از چیرگی
بر ماد ( )Dandamaev, 1989: 20روی داده است .همچنی  ،اشارهی سطر  09به اینکه «او
(مردوک) واداشت تا مردم سیاه سران به دست کورم شکست داده شوند» ،ممک است اشارهای
به تسخیر اییم باشد .به نوشتهی لوکوک (،)1997: 76 & 182مردان سیاهسر احتماال ًاییمی-
های سیاهپوست بودند که روی نودبرجستههای رنگارنگ کمانداران هخامنشی در شوم با
پوست سیاه نشان داده شدهاند؛ ولی به گفتهی ارفعی ( )59 :0924و رزمجو ( )62 :0924مردم بابل
و میانرودان به ای نام خوانده میشدند .در منشور اشارهای به فتح لیدی نیست (دربارهی اشاره
احتمالی سالنامهی نبونید به لیدی ،ن.ک.)Mallowan, 1985: 413-414:
 .3تسخیر بابل به دست کورش
منشور پس از معرفی کورم و ذکر فتوحاپ او ،به تسخیر بابل به دست او میپردازد و ن را
بهنسبت مفصلتر بیان میکند و از اینجا پیداست که فتح بابل را اوج فتوحاپ او میشمرد .اهمیت
فتح بابل از نجا نیز پیداست که ای رویداد در منشور در دو جا بیان شده است :یکی در بخد
یکم (سطر  05تا  )02از زبان بابلیان و دیگری در بخد دوم (سطر  22تا  )29از زبان کورم .با
ای همه ،در بخد یکم ،برای توجیه سلطهی کورم گفته شده که ای سلطه ناشی از خواست
مردوک بوده است:
(سطر ] )05مردوک[ او ]کورم[را فرمود که به سوی شهر وی ،بابل ،پید رود( .مردوک)
او (=کورم) را برانگیخت تا راه بابل را در سپرد (و خود) همانند دوست و همراهی در کنار
وی همواره گام برمیداشت( .سطر ( )06در حالی که) سپاهیان بیشمار او که همانند (قطره-
های) ب یو رود به شمارم در نمی مدند ،پوشیده در ساز و برگ جنگ ،در کنار وی گام
بر میداشتند(.سطر  )06او (=مردوک) بیهیچ کارزاری وی (=کورم) را به شهر خوید،
بابل ،فرا برد( .مردوک) بابل را از هر بدبختی برهانید (و) نبونید را ،پادشاهی که وی
(=مردوک) را پرستد نمیکرد ،به دست او (=کورم) سپرد( .سطر  )02همهی مردم بابل،
همگی (مردم) سومر و اکّد( ،همهی) شاهزادگان و فرمانروایان به وی (=کورم) نماز بردند و
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بر دو پای او بوسه دادند (و) از پادشاهیام شادمان گردیده ،چهرهها درخشان کردند (ارفعی،
92 -96 :0924؛ رزمجو.)65 -69 :0924 ،

در بخد دوم ،همی سخنان را کم و بید از زبان کورم میخوانیم:
(سطر  )22نگاه که م (=کورم) شتی خواهان به بابل اندر شدم( ،سطر  )29با شادی و
شادمانی در کا شهریاری خوید ،اورنگ سروری خوید بنهادم( ... ،سطر ( )29و نگاه
که) سربازان بسیار م دوستانه اندر بابل گام برمیداشتند ،م نگذاشتم کسی (در جایی) در
تمامی سرزمی سومر و اکّد ترساننده باشد (همانجا).

ذکر نام کمبوجیه در سطر  26و  95نشان میدهد کمبوجیه هنگام تسخیر بابل همراه کورم
بوده است.
منشور کورم بهسبب نکه از نگاه گواهان ای رویداد (مغلوبان و غالبان) نوشته شده و هم بهعلت
نکه از سوی مدارک گوناگون همزمان با ن تأیید میشود ،مهمتری منبع تاریخی در زمینهی
تسخیر بابل و سیاستهای کورم در ن سرزمی شمرده میشود و از دیرباز نیز بیشتر به ای سبب،
وازهی جهانی یافته است .در ای دسته از منابع ،نخست منابع بابلی قرار دارند که در نها بیان
روشنی هماهنگ با منشور دیده میشود.
در سالنامهی نبونید چنی

مده است:

در ماه تشریتو =( 0ماه هفتم ،از پنجم مهر ماه تا پایان روز چهارم بان ماه) ،نگاه که کورم بر
سپاه اکّد در اوپا 2بر کنارهی رود دجله میتازد ،باشندگان اکّد سر به شورم برداشتند ،اما
نبونید ،باشندگان سردرگم را قتل عام کرد .در روز چهاردهم (= 02مهر ماه) (شهر) سیپَر

9

بیکارزار تصرف شد .نبونید بگریخت .در روز شانزدهم (= 21مهر ماه) ،اوگبَرو=( 9
فرماندار گوتیوم =( 5شور ،شمال) و سپاه کورم بیکارزار به بابل مدند .پس از ن نبونید،
ن زمان که به (بابل) بازگشته بود ،دستگیر شد .تا پایان ماه ،گوتیان سپر(دار) درون
(پرستشگاه) اِسگیلَ جای گزیدند (اما) هیچیو در اِسگیلَ و ساختمانهای (وابسته بدان)
1.Tašrītu
2 .Upis=Upâ
3.Sippar
4.Ugbaru
5.Gutium
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جنگافزار حمل نمیکردند .زمان درست (برای اجرای مراسم) از دست نرفت .در ماه
اَرَخسَمنو =( 0ماه هشتم) ،روز سوم (= هفتم بان) کورم به بابل اندر مد (ارفعی-09 :0924،
05؛ .)Oppenheim, 1955: 306

براسا

ای منبع ،تنها نبرد میان سپاهیان کورم با سپاهیان نبونید ،در اوپیس روی داد که به

شکست سپاه بابل انجامید؛ ولی نبونید ساکنان شورشی شهر را قتلعام کرد .درپی ن ،شهر سیپر
بدون جنگ تصرف شد و نبونید فرار کرد .در  21مهر 02 /اکتبر سپاهیان اوگبرو بدون جنگ وارد
بابل شدند و نبونید دستگیر شد .در  6بان 24 /اکتبر کورم بدون جنگ وارد بابل شد و بر همه
بابل درود فرستاد (ارفعی22 -09 :0924 ،؛ رزمجو.)60 -61 :0924 ،
در منظومهی نبونید تنها اشارهی کوتاهی به ای رویداد شده است(« :درحالی که) کورم شاه
جهان (است و) او که پیر]وزیهاید راستی اند[ ...] ... ،برای[باشندگان بابل ،او (=کورم) حالت
" شتی" را فرمان داد( ».ارفعی 20 :0924 ،و .)29
از میان معتبرتری و نزدیوتری منابع مرتبی ،باید از تاریخ بابل 2نوشتهی بروسو ( 9سدهی 9
تا  9پ.م ).تاریخنگار بابلی یاد کرد که به نوشتههای که بابلی دسترسی داشته؛ به همی
دلیلگزارم او تاحدی به نوشتههای بابلی همانندی دارد .نوشتهی بروسو

از میان رفته؛ ولی از

روی گزارمهای او نویسندگان دیگر و بهویژه ژوزفو  96( 9تا 011م) ،مورخرومی یهودیتبار،
در شرحتسخیر بابل اغلب متکی به روایت او بوداند .به نوشتهی ژوزفو :
در هفتمی سال پادشاهی نبونید ،کورم رهبر پارسیان که همهی سیا را به زیر فرمان ورده
بود ،با سپاهی بزرگ به سوی بابل تاخت .هنگامی که نبونید دریافت کورم هنگ
در ویخت با وی را دارد ،لشکریان خود را گرد ورد و در بیرون شهر به جنگ پارسیان رفت،
ولی شکست خورد و با چند ت از یاراند به شهر برسیپا 5گریخت .پس از ن کورم بابل را
گرفت و از نجا که دریافته بود بابلیان هنگ شوبگری دارند و اگر شهر را بازگیرند ،با
داشت برج و باروی استوارم پس گرفت

ن دردسر فراوان خواهد داشت ،فرمود تا در دیوار
1.Arahsamnu
2.Babyloniaca
3. Berossus
4. Josephus
5.Barsippa
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بیرونی رخنهای بزرگ ایجاد کردند ،نگاه وی بر برسیپا تاخت تا شهر را محاتره کند و
نبونید را بگیرد ،ولی فرمانروای بابلی بیجنگ پید مد و خود را به کورم سپرد .پادشاه
پارسیان با وی به نیکی و جوانمردی رفتار کرد و فرمانروای سرزمی کرمان را بدو داد و وی
سالیان دراز در ن جا بزیست تا درگذشت.

ژوزفو

در جای دیگری مینویسد:
پس از دو هفته ،کورم و شاهزاده کمبوجیه در میان پیشواز با شکوه مردم به بابل در مدند .در
پید پایشان شاخههای گل نثار میکردند و از جان و دل بدیشان درود میفرستادند .شادی
مردم را پایانی نبود ،چه میاندیشیدند که کورم فرستاده خدایان است و مده است تا ستم و
زور را از میان بردارد و دادگری را به جای ن نشاند ،مده است تا خدایان را خرسند کند و
دل بابلیان را شاد سازد و نبونید بددی بدعتگذار را از میان بردارد (به نول از شاپور شهبازی،
.)919 -919 ،244 :0994

نبونید در ای گزارمها دستگیر میشود (کشته نمیشود).
هرودپ تصرف بدون جنگ و خونریزی بابل را همراه با ذکر داستانهایی بهدست داده؛ ولی
برخیف انتظار ،توتیف مفصل و دقیوی از ای رویداد نیاورده است:
کورم هنگ جنگ البونتو ( 0نبونید) ،پادشاه بابل کرد  ...و از ایران به راه افتاد .چون به
رود گیند

2

(دیاله امروزی) رسید  ...سپاهیان وی از باال و پایی بر رود زدند و به شهر

در مدند .بابل چنان بزرگ بود که گروهی از مردم تا دیری از ای پیشامد گاهی نیافتند و
بیشتر بابلیان هم سرگرم برگزاری یکی از جش های خود بودند و بزم و نوم داشتند ،ولی
هنگامی که مستی از سرشان پرید ،دریافتند که کار از کار گذشته و شهر به دست پارسیان
افتاده است (شاپور شهبازی246-246 :0994 ،؛

;Herodotus, 1.188-191

.)Herodotus, 1926: 235-240

نچه در منابع تاریخی مده ،در مدارک باستانشناختی نیز گواهی شده است .در کاومهای
باستانشناختی در بابل ،بهویژه توسی رابرپ کلدوای0425 -0255( 9م) ،باستانشنا

لمانی ،در

1. Labynetus
2. Gyndes
3. Robert Koldeway
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یافتههای دوران تسخیر شهر ،هیچ نشانهای از ویرانی و نابودی بناها و خانهها در زمان سووط بابل
دیده نمیشود؛ بلکه شواهد بهدست مده بیشتر تداوم زندگی روزمره در بابل را نشان میدهد
(رزمجو 66 :0924 ،با ارجاعاپ؛ .)Dandamaev, 1989: 47 with references
با تسخیر بابل ،سرزمی های وابسته یا پیوسته به ن نیز به سلطهی ایرانیان در مد .ای نواحی از
شهر بابل تا بخدهایی از شبهجزیرهی عربستان و عربهای ساک

ن و همچنی سرزمی های

سوریه و فینویه را نیز دربرمیگرفته است .ای نکته از سطر  22تا  91پیداست:
(سطر  )22همه شاهان بر اورنگ شاهی برنشسته( ،سطر  )24و همگی (شاهان) جهان از زبری
دریا (= دریای مدیترانه) تا زیری دریا (= دریای پار )( ،همهی) باشندگان سرزمی های
دوردست ،همهی شاهان موری =( 0غرب) ،باشندگان در چادرها ،همه نها( ،سطر  )21باج
و ساو بسیارشان را از بهر م (=کورم) به بابل وردند (ارفعی94 :0924 ،؛ رزمجو:0924 ،
.)66

 .4سیاستهای کورش در بابل
در سطرهای ( 04در بخد یکم) و  25تا ( 95در بخد دوم) در منشور ،سیاستها و برنامههای
پادشاهی کورم در بابل بیان شده است.در سطر  04پس از ذکر تسخیر بابل به دست کورم و به
یاری مردوک ،به امنیت اجتماعی اشاره شده؛ ولی ای امر نتیجهی لطف مردوک دانسته شده
است .جالب است که در بخد دوم نیز برقراری امنیت و رامد ،نخستی و مهمتری موضوعی
است که از زبان کورم گفته میشود (سطر  25تا  .)26در همی زمینه ،پس از اشارهای به پسرم
کمبوجیه (سطر  26تا  ،)22به فرمانبرداری مواماپ سیاسی سرزمی بابل و سرزمی های وابسته و
ابوای نها اشاره میکند (سطر  22تا  .)91سپس به مهمتری بخد سیاست کورم ،فرمان
بازگرداندن نمادهای دینی ملل دیگر و بازگرداندن مردمی که بهاجبار به بابل ورده شده بودند ،به
میه خودشان اشاره میشود (سطر  91تا  .)96سطرهای بعدی منشور (سطر  92تا  )95ذکر جالبی

1.Amurrû
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است از بازسازی و نوسازی باروها و دروازههای بابل که باز اقدامی است که به سیاست کورم
برای برقراری امنیت باز میگردد.
در نچه در ای زمینه در منشور مده ،نکاپ زیر دیده میشود:
الف.برپایی صلح و امنیت
در ای زمینه در منشور چنی

مده است(« :سطر ])25م [ درپیِ امنیتِ ]شهرِ[ بابل و همهی

جایگاههای مودسد بودم ( ...سطر  )96م همهی سرزمی ها را در تلح قرار دادم( ».رزمجو،
 65 :0924و 66؛ ارفعی .)94 -92 :0924 ،در سالنامهی نبونید دربارهی ورود سپاه هخامنشی به
فرماندهی اوگبره چنی

مده است:

اوگبَرو (= گُبریا ) ،فرماندار گوتیوم (= شور ،شمال) و سپاه کورم بیکارزار به بابل مدند
 ...تا پایان ماه ،گوتیان سپر(دار) درون (پرستشگاه) اِسگیلَ جای گزیدند (اما) هیچیو در
اِسگیلَ و ساختمانهای (وابسته بدان) جنگافزار حمل نمیکردند .زمان درست (برای اجرای
مراسم) از دست نرفت.

دربارهی ورود خود کورم ای جمیپ را میخوانیم« :روز سوم (= هفتم بان) کورم به
بابل در مد .شاخههای سبز در پید پاید گستراندند و تلح بر شهر سایه افکند .کورم به همهی
بابل درود فرستادOppenheim,1955: 306( ».؛ نیز ن.ک :ارفعی .)05 -09 :0924 ،در
منظومهی نبونید نیز در ای باره چنی میخوانیم ...]« :برای[باشندگان بابل ،او (=کورم) حالت
" شتی" 0را فرمان داد( ... ،سپاهیان را) از اِ.کور 2دور داشت] ... ،بهباشندگانِ[ بابل (شادمانه) دلی
داده شده است] ... ،همه شادی میکنند[ تا بر او چون شاه بنگرند( ».ارفعی.)25 -29 :0924 ،
ژوزفو

که اطیعاتد در ای زمینه از بروسو

بابلی گرفته شده ،در شرح اقداماپ کورم

نخست ای چنی مینویسد« :نخستی کار کورم ن بود که مردم را دل سوده کرد و شکار نمود
که خواست وی تاراج و سوخت نیست( ». ...به نول از شهبازی.)99 :0994 ،
بهجز یافتههای باستانشناختی که گویای زندگی عادی مردم بابل در زمان سووط نبونید است
(ن.ک :رزمجو65 :0924 ،؛  ،)Dandamaev, 1989: 47الواح و کتیبههای گوناگون بهدست
1. šulmu
2. É.KUR
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مده از بابل و سیپّرکه توسی خود بابلیان نوشته شده ،نشان میدهند که نهتنها زندگی روزمره در
بابل بههم نخورد؛ بلکه مردم همچنان کارهایاقتصادی خود را بهطور عادی ادامه میداندند .یکی از
ای اسناد ،کتیبهای است در موزهی بریتانیا (لوح شمارهی  )61699دربارهی قرارداد دستمزد که
پید از  24اکتبر  594پ.م .یعنی چند روز پس از سووط نوشته شده و نشان میدهد پید از ورود
کورم به شهر و در زمانی که بابل در دست سپاهیان او بود ،زندگی به روال عادی خود ادامه
داشته است .ای نکته که در ن زمان اسنادی همچون قرارداد تعیی دستمزد در بابل تنظیم میشده،
گویای ن است که ساکنان بابل همچنان در شهر سرگرم انجام داد و ستد روزمرهی خود بودند و
دستگاههای حووقی و دفاتر ثبت اسناد شهر نیز همچنان به کارهای عادی خود ادامه میدادند (برای
تفصیل ن.ک :رزمجو .)66 -66 :0924 ،الواح دیگری که از اوایل فرمانروایی ایرانیان در دست
است ،نوشتههای منابع دیگر بابلی را دربارهی جریان عادی زندگی روزانهی مردم تأیید میکند و
هیچ اثری از بههمریختگی و شوب در بابل پس از تسخیر رانشان نمیدهند (رزمجو-66 :0924 ،
 .)64مدارک باستانشناختی و نوشتاری از شهرهای میانرودان نشان میدهندکسب و کار و خرید
و فروم نخلستانها ،زمی  ،اجارهی کشتی ،معامیپ زرگرها و مانند ن روال عادی خود را طی
میکرده است .از دوازده سند بازرگانی مربوط به دورهی هخامنشی که در اور پیدا شده ،هشت
سند در زمان کورم نوشته شده است ( .)Mallowan, 1985: 413فاتلهی خری سند
مربوط به نبونید و نخستی سند اقتصادی مربوط به کورم فوی چهارده روز است .نگونه که از
تدها سند گوناگون از شهرهای بابل برمی ید ،بهای مواد خوراکی تغییری نیافت و ثابت ماند.
کورم حتی کوشیدزندگی اقتصادی مردم بابل را بازسازی کرده ،از راه تجارپ زاد ،شکوفا
سازد ( .)Dandamaev, 1899: 55کورم در بابل نهتنها تاراج و کشتار و تبعید و بدرفتاری را
بهشدپ منع کرده بود؛ بلکه به استناد منابع ،فرمان داد مناطوی چون بابل و معابد ن دربرابر
شوبها و نا رامیهای احتمالی از سوی گاردهای ویژهای مورد حمایت و محافظت قرار گیرند
(ارفعی22 :0924 ،؛ رزمجو62 -60 :0924 ،؛  )Dandamaev, 1989: 55و ای برخیف
شیوهی رفتار فاتحانی است که تا ن روزگار و حتی قرنها پس از ن با مردم مغلوب داشتند و بابل
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نیز پید از ن همواره ای رفتارهای غیرانسانی را به خود دیده بود (رزمجو-64 ،69 -62 :0924 ،
21؛ .)Dandamaev, 1989: 55
ب .آزادی اقوام دربند
در ای باره در منشور چنی

مده است:

(سطر ( )04مردوک) سروری که  ...همه را از سختی و دشواری رهانید ،نان او را به شادی
ستاید کردند و نامد را ستودند ( ...سطر  )25برای مردم بابل  ...که برخیف خوا]ست
خدایان[ یوغی بر نان نهاده بود که شایستهشان نبود( ،سطر  )26خستگیهایشان را تسکی
دادم (و) از بندها (؟) رهایشان کردم ( ...سطر  )91از ]شوانه=بابل[ تا شهر شور و شوم،
(سطر  )90اکد ،سرزمی اشنونه ،زمب  ،شهر متورنو ،در تا مرز گوتی ،جایگاههای مود

ن

سوی دجله که از دیرباز محرابهایشان ویران شده بود( ،سطر  )92خدایانی که درون نها
ساک بودند ،به جایگاههایشان بازگرداندم و ( نان را) در جایگاه ابدی خودشان نهادم .همه
مردم نان (= ن خدایان) را گرد وردم و به سکونتگاههایشان بازگرداندم (رزمجو:0924 ،
66 -65؛ ارفعی.)51 -92 :0924 ،

در سالنامهی نبونید ،در ای باره مطلبی نیامده است؛ ولی در منظومهی نبونید اشارهای به ن دیده
میشود:
] نان که محر[ابهایشان را رها کرده بودند ،به خانههایشان بازگردانید] ،خشمهاشان[ را
فرونشاند ،به پندارهاشان رامد داد( ،مطابق مت ) ] ...نانی که توانهاشان[ در (حد بسیار)
پایی ]بود[ ،به زندگانی بازگرداند] ... ،به باشندگانِ[ بابل (شادمانه) دلی داده شد ] ،نان
همچون زندانیانیاند نگاه که[ (درهای) زندانهاشان گشوده شوند ] ،زادی[ بدانان که
گرفتار ستم بودند ]باز داده شده است[] ،همه شادی میکنند[ تا بر او چون شاه بنگرند
(ارفعی.)25 -29 :0924 ،

در گزارم ژوزفو

چنی

مده است]« :کورم[ همه زندانیان را زادی بخشید( ».شاپور

شهبازی .)99 :0994 ،در گزارم کوتاه منشور ،به نام ای مردمان زادشده اشاره نشده است؛ ولی
از یهودیان -که یکی از ای اقوام دربند بابل بودند -روایاتی در کتاب مودسشان در دست است که
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اطیعاپ منشور را تأیید میکند .برای نمونه ،در کتاب اشعیاء نبی از کورم با عنوان نجاپدهنده-
ای که امتها را زاد کرده و شهرها را باد خواهد کرد یاد شده است:
کیست که کسی را از مشرق برانگیخت تا عدالت او را نزد پاهای وی میخواند (کتاب اشعیاء
نبی.)2 :90 ،
م که یهوه هستم  ...تو (کورم) را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید تا چشمان
کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون وری (همان
کتاب.)2-6 :92 ،
در سال اول کورم پادشاه فار
کورم پادشاه فار

تا کیم خداوند به زبان ارمیا کامل شود خداوند روح

را برانگیخت تا در تمامی ممالو خود فرمانی نافذ کرد و ن را نیز

مرقوم داشت و گفت کورم پادشاه فار

چنی میفرماید یهوه خدای سمانها جمیع

ممالو زمی را به م داده و مرا امر فرموده است که خانهای برای وی در اورشلیم که در
یهودا است بنا نمایم پس کیست که از شما از تمامی قوم او که خداید با وی باشد او را به
اورشلیم که در یهودا است برود (کتاب عزرا.)9-0 :0 ،
و اینانند اهل والیت ها که از اسیری ن اشخاتی که نبوکدنصر پادشاه بابل به بابل به
اسیری برده بود بر مدند و هر کدام از ایشان به اورشلیم و یهودا و شهر خود برگشتند (کتاب
عزرا 0 :2 ،به بعد).

بابلیان و اقوام دیگری که در ای کشور در بند میزیستند ،هریو پیروزیهای کورم و
سیاستهای او را ناشی از ارادهی خدای خود میدانستند؛چنانکه بابلیان ن را ناشی از خواست و
یاری مردوک میدانستند ،کاهنان شهر اور اعیم کردند که خدای نان همهی کشورها را به دست
کورم سپرد ،کاهنان پرستشگاه سی ادعا کردند که خدای ماه زمینهی پیروزیهای کورم را
فراهم ورده است و یهودیان ن را ناشی از خواست و یاری یهوه دانستند ( Boyce, 1982:
 .)64از اقوام دیگری که در منشور اشاره شده که زاد شدند (مردمانی از شور ،شوم ،اکد،
اشنونه ،زمب  ،متورنو ،دِر تا مرز گوتی ،جایگاههای مود

ن سوی دجله) ،نوشتههایی بهدست

نیامده است .در اینجا نیز میبینیم که برپایهی ای مدارک ،کورم برخیف فرمانروایان و فاتحان
پید (و پس) از خود ،نهتنها دست به کشتار و تبعید مردم شکستخورده نمیزند؛بلکه اسیران را به
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سرزمی های مادریشان بازگرداند (رزمجو62 :0924 ،؛

;Dandamaev, 1989: 54

.)Cameron, 1955: 84-85
پ .آزادی دینی ملل امپراتوری
در ای منابع ،اشاراپ پراکنده به ستاید پیروان دی های گوناگون از کورم بهخوبی نشاندهندهی
سیاستی است که کورم نسبت به ملل و باورهای نها در پید گرفته بوده است .همچنی  ،نچه
در منابع دربارهی نگهبانی از معابد مده و نچه دربارهی بازسازی معابد گفته شده است ،همی
سیاست را نشان میدهد؛ ولی بهطور خاص ،نچه در منشور در ای باره مده ،بازگرداندن نمادهای
دینی پیروان هریو از ای دی ها به پرستشگاههای اتلی نهاست که در زمان نبونید یا پید از
ن از شوم و شهرهای میانرودان به بابل یا مکانهای دیگر برده شده بود ( Dandamaev,
 .)1989: 55در ای زمینه در منشور چنی

مده است:

(سطر  )91از ]شوانه=بابل[ تا شهر شور و شوم( ،سطر  )90اکد ،سرزمی اِشنونَه ،زَمبَ  ،شهر
مِتورنو ،دِر تا مرز گوتی ،جا]یگاههای مود

ن سو[ی دجله که از دیرباز محرابهایشان

ویران شده بود( ،سطر  )92خدایانی که درون نها ساک بودن ،به جایگاههایشان بازگرداندم
و ( نان را) در جایگاه ابدی خودشان نهادم .همهی مردمان نان (= ن خدایان) را گرد وردم
و به سکونتگاههایشان بازگرداندم و (سطر  )99خدایان سومر و اَکد را که نبونید-در میان
خشم سرور خدایان -به شوانه (=بابل) ورده بود ،به فرمان مردوک ،سرور بزرگ ،به سیمت
(سطر  )99به جایگاهشان بازگرداندم ،جایگاهی که دلشادشان میسازد (رزمجو66 :0924 ،؛
ارفعی.)51 -94 :0924 ،

در ای زمینه در منظومهی نبونید مده است:
(کورم) ]بخور[در بخوردان ]بنهاد[ ،افزاید دادن پی در پی نذرها از بهر خدایان را فرمان
داد] ،هماره[ خدایان را ]بستود[ ،روید را ]در برابر خدایان[ بر خاک بنهاد ] ...تندیس
خدایان (سرزمی ) با[بل ،نرینه و مادینه را ،به جایگاههایشان بازگردانید ...] ،نان که محر[اب-
هایشان را رها کرده بودند ،به خانههایشان بازگردانید (ارفعی.)29 :0924 ،

در عهد عتیقدربارهیای موضوع چنی

مده است:
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در سال اول کورم  ...فرمان داد  ...ظروف طی و نورهی خانهی خدا را که نبوکدنصر نها را
از هیکل اورشلیم گرفته به بابل ورده بود پس دهند و نها را به جای خود در هیکل اورشلیم
باز برند و نها را در خانهی خدا بگذرند (کتاب عزرا.)5-9 :6 ،

منابع دیگر ،استورار مجدد وضع پیشی دینی و جریان عادی امور دینی را تأیید میکنند .در
سالنامهی نبونید مده است که «گوتیان سپر(دار) درون (پرستشگاه) اسگیل جای گزیدند (اما)
هیچیو در (اسگیل و ساختمانهای دابسته بدان) جنگافزار حمل نمیکردند .زمان درست (برای
اجرای مراسم) از دست نرفت( ».ارفعی .)9 :0924 ،همچنی  ،استوانهی سیبدیدهای که در
کاومهای اور بهدست مده ،استورار وضع مذهبی را تأیید میکند ( Oppenheim, 1985:
.)551
ای اشاراپ گویای ای است که کورم و سپاهیان او برخیف فاتحان پیشی  -که پرستشگاه-
های سرزمی دیگر را ویران و تاراج میکردند و نمادهای مود

نها را به کشور خود میبردند-

پرستشگاههای سیبدیده را بازسازی کرده و خدایان نها را به جایگاهایشان بازگرداندهاند .ای
نکته از نرو مهم است که میدانیم کورم به باورهای ایرانی مزداپرستی اعتواد داشته که متفاوپ
با دی و باورهای ملل مغلوب بوده است .با ای همه،باورهای خود را به ن مردمان تحمیل نکرده
است .گفته شده که ای روح زاداندیشی کورم میبایست از موزههای زردشت سرچشمه
گرفته باشد (.)Mallowan, 1985: 415-416
ت.ابقای مقامات و سنن محلی
در ای باره در منشور بهطور خیته چنی

مده است:

(سطر  )22همهی شاهانی که بر تخت نشستهاند( ،سطر  )91از هر گوشهی (جهان) ،از دریای
باال تا دریای پایی  ،نانی که در سرزمی های دور دست میزیند( ،و) همهی شاهان سرزمی
اَمورّو که در چادرها زندگی میکنند ،همهی نان ،باج سنگینشان را به شواَنّه (بابل) وردند و
بر پاهایم بوسه زدند (رزمجو66 ،0924 :0924 ،؛ ارفعی.)94 :0924 ،

کورم افزونبر حفظ باورهای دینی بابلیان و یی های نان ،سنتهای محلی و ساختارهای
سیاسی بابل را نیز دگرگون نکرد .همی منشور که به زبان بابلی و به دست کاتبان بابلی به نگارم
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در مد ،خود گویای ای نکته است .شهر بابل بهتورپ پایتخت باقی ماند و کورم مانند شاهان
پیشی بابلی و مطابق سنتهای نان رفتار کرد .ازای رو ،فرمانروایی او بر بابل ،سلطنت یو بیگانه
تلوی نشدو بابلیان کورم و شاهان هخامنشی پس از او راهمچونپادشاهان خود پذیرفتند و نان را
با عنوان «شاه بابل» خطاب کردند؛ درتورتی که ای عنوان را برای اسکندر بهکار نبردند (رزمجو،
62 :0924؛ نیز ن.ک :ارفعی22 :0924 ،؛ Dandamaev, 1989: 55; Dandamayev,
 .)1992: 1;Dandamaev&Lukonin, 1989: 90اشاره به کمبوجیه پسر کورم (سطر
 06و  )95گویای ن است که کمبوجیه در ن زمان همراه کورم در بابل بوده است .منابع دیگر
(سالنامهی نبونید ،ن.ک :ارفعی )06 :0924 ،و تحویواپ جدید ( Cf. Oppenheim, 1958:
 )531, 549; Dandamaev, 1989: 56-57نشان میدهند کمبوجیه از سوی کورم حدود
نه ماه نایبالسلطنهی بابل بوده است و ای انتخاب در مراسم مذهبی سال نوی بابلی و مطابق سن
ن انجام گرفت .غیر از بابل ظاهراً تنها کیلیکیه چنی جایگاه ویژهای در میان ساترابهای غربی
شاهنشاهی داشته است (.)Oppenheim, 1985: 531, N. 4مواماپ عالی در بابل مانند
فرمانداران و داوران و همچنی دیگر مواماپ محلی در ردههای پایی دولت در سمتهای خود
باقی ماندند ( .)Dandamaev, 1989: 55ژوزفو

مینویسد]« :کورم[گئوبرو را فرمانروای

بی النهری کرد و فرمودم تا کارگزاران بابلی را در موام و کارهای خود نگه دارد و بومیان
شایسته و دانا را در سازمانهای شاهنشاهی بهکار گیرد (شاپور شهبازی.)99 -99 :0994 ،
ث .نوسازی بناهای بابل
در ای زمینه در منشور چنی

مده است:

(سطر ] )92م کورم[ درپی استوار کردن باروی دیوار ایمگور-اِنلیل ،دیوار بزرگ بابل
بر مدم (سطر  ... )94دیواری از جر پخته ،بر کنارهی خندقی که شاه پیشی ساخته بود ،ولی
ساختند را به پایان ]نبرده بود[ ...کار ن را ]م  ...به پایان بردم[(سطر  ... )91که ]شهر را از
بیرون در بر نگرفته بود[ ،که هیچ شاهی پید از م (با) کارگران به بیگاری ]گرفتهشدهی
سرزمیند در[ شوانه (=بابل) نساخته بود (سطر  ( ... )90ن را) ]با قیر[و جر پخته از نو برپا
کردم و ]ساختد را به پایان بردم[ (سطر ] ... )92دروازههای بزرگ از چوب سدر[ با روکد
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مفرغی  ،م همهی ن درها را با ستانه]ها و قطعاپ مسی[ کار گذاردم (سطر ...] ... )99
کتیبهای از[ شوربانیپال ،شاهی پید از م (] ،روی ن) نو[شته شده بود]،درون ن دید[م»
(رزمجو66 -66 :0924 ،؛ ارفعی.)50 :0924 ،

در منظومهی نبونید اشارهای به ای شرح دیده میشود]« :او (کورم) خود کج بیل ،بیل و[
سبد حمل خاک ]برگرفت[و ساخت دیوار بابل را غاز کرد( ».ارفعی .)29 :0924 ،جرنوشتههایی
با نام کورم از شهرهایی مانند اور و اوروک بهدست مده است که نشان میدهند به دستور
کورم بناهایی درون ن شهرها ساخته شده است .در ای میان ،سه کتیبهی جری شناخته شدهاند
که دوتا از اوروک0و یکی از او2به دست مدهاند و هر سه نام کورم را بر خود دارند .طوالنی-
تری ای متون متعلق به اور است و به دوباره ساخت معبد ماه در اور اشاره میکند (رزمجو:0924 ،
66؛  .)Brosius, 2000: 12; Oppenheim, 1985: 536, 553ای مدارک نشان میدهند
کورم برخیف فاتحان گذشته که پرستشگاههایسرزمی های دیگر را تاراج و ویران میکردند و
نمادهای دینی نها را به سرزمی خود میبردند ،پرستشگاههای سیبدیده را بازسازی کرده
است .در ای میان ،بهویژه پرستشگاههای ویرانشدهی بابل ،اییم و شوربازسازی شدند .همچنی ،
کورم فرمان داد تا معبد اورشلیم را که مدپها پید بهوسیلهینبوکدنصر دومویران شده بود،
بازسازی کند .در ای باره در کتاب عزرا ( )5-9 :6چنی

مده است:

در سال اول کورم پادشاه ،همی کورم پادشاه دربارهی خانهی خدا در اورشلیم فرمان داد
که ن خانهای که قربانیها را در ن میگذارند بنا شود و بنیادم تعمیر گردد و بلندید
شصت ذراع و عرضد شصت ذراع باشد با سه تف سنگهای بزرگ و یو تف چوب نو
و خرجد از خانهی پادشاه داده شود.

نتیجهگیری
از نچه گفته شد ،پیداست که منشور دربردارندهی گاهیهای ارزندهی بسیاری از غاز تاریخ
ایران در دورهیهخامنشی است .پارهای از ای دانستهها در منشور بیهمتاست و شمار دیگری را
1.Uruk
2.Ur
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مدارکی از روزگار کورم به بعد -گاه با افزودههایی -گواهی میکنند .ارزندهتری گزارمها،
سرگذشت کورم و تسخیر بابل به دست اوست که با روندی تاریخی بیان شده است 0.از نجا که
کورم دوم بزرگتری

پادشاه دودمان هخامنشی و تسخیر بابل بزرگتری

رویداد تاریخ

هخامنشی است ،جایگاه منشور که ای هر دو را دربردارد ،بیشتر شکار میشود .با ورود تلح میز
کورم به بابل ،بزرگتری و مهمتری شهر جهان در ن روزگار در یو کشور باستانی
( ،)Boyce, 1982: 50; Eilers, 1983: 481; Dandamaev, 1989: 45گذشتهای
دراز در خاور نزدیو که بهپایان رسید و دوران نوینی با پیوستگی فیپ ایران و جلگهی میان-
رودان غاز شد که هزاران سال دوام یافت (Frye, 1976: 89؛ دربارهی اهمیت بابل در
شاهنشاهی هخامنشی ن.کEilers, 1983: 481-482; Oppenheim, 1985: 530-531 :
) .با ای پیوستگی ،راه داد و ستد فرهنگی میان تمدن شفاهی ایرانیان و تمدن مکتوب سامیان به
یکدیگر گشوده شد یا گسترم یافت که پیامد ن بهویژه پذیرم نوشتار از مردمان میانرودان بود
که منشور نخستی و مهمتری نماد ن است؛ نمادی که خود غازگر نوشتههای تاریخی بعدی
ایرانیان شد (دربارهی پیشینهی شنایی ایرانیان با نوشتار ن.کCamaron, 1955: 79-82; :
 .)Nylander, 168-169, N. 54همواره گفته شده است که با فتح بابل دولت هخامنشی به
«امپراتوری جهانی» تبدیل شد (برای نمونه ن.ک :رزمجو05 :0924 ،؛ .)Eilers, 1983: 482
منشور کورم نخستی و مهمترینسندی است که به ما میگویدچگونه بابل تسخیر شد و با ای کار،
چگونه نخستی امپراتوری جهانی در تاریخ ،و بزرگتری امپراتوری تاریخ در جهان تا ن روز
متولد شد.
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