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ِ
یادداشت سردبیر ،زندهیاد حسن شهباز،
(ناقوس وداع)

رهآورد شمارۀ  ، ،56بهار 1380

مــرگ حقیقتــی اســت انــکار ناپذیــر ،و ایــن حقیقــت را ســردبیر هــم میدانــد .اگــر اندوهــی به دل
دارد بــه خاطــر فرزنــدش اســت .بــا رفتــن او" ،رهآورد" را چــه کــس باید سرپرســتی کند؟
در درازای ایــن 19ســال ،هیــچ فــرد یــا گروهــی یــا ســازمانی اعــام نکــرد کــه پشــتیبان راســتین
حفــظ و پایــداری ایــن فرزنــد اســت ،خواســتار زنــده نگاهداشــتن ایــن کــودک اســت .نامههــا و
پیامهــا ،در ایــن دوران 19ســال ،بیشــمار بــود ،امــا ایــن مهربانیهــا ،جــز در مــوارد محــدود ،از
ـویق زبانــی تجــاوز نمیکــرد .هیــچ فــرد یــا گــروه یــا ســازمانی اعــام نکــرد کــه آماده
رهگــذار تشـ ِ
اســت "رهآورد" را بــه فرزنــدی بپذیــرد و ایــن خدمتگــذار فرهنــگ ایــران را زنــده نــگا ه دارد.
ســردبیر ســرافراز اســت کــه در شــرایط ســنی کنونــی ،از بــام تــا شــام کار میکنــد .از یــک ســو
بــرای تامیــن هزینــهی زندگــی و از ســوی دیگــر برای انتشــار "رهآورد" بــه ســفرهای دور و نزدیک
مـیرود ،تــا عقــد کنــد ،وعــظ کند ،ســخنرانی کند و بدین وســیله کســری مخــارج انتشــار را فراهم
ســازد .مقــاالت را گاهــی در هواپیمــا و گاهــی در اتوموبیــل مینویســد و مطالــب رســیده را در
مطــب پزشــک ،ویراســتاری میکنــد ،در خــواب و بیــداری بــه مطالــب شــماره آینــده میاندیشــد،
هــر بامــداد بــه طــور منظــم بــه پســتخانه مـیرود تــا بســتههای مجلــه را تحویــل پســت دهــد ،یــا
ســری بــه بانــک میزنــد تــا چکهــای مشــترکان را بــه حســاب بگــذارد.
او بازیگــری اســت کــه هــر روز و هــر ســاعت ،در نقشــی متفــاوت ،ایفــای نقــش میکنــد و از ایــن
سختکوشــی خــود همــواره ســرفراز و شــادمان اســت و ایــن شــیو های اســت کــه هــر روز و هــر
هفتــه و مــاه ،بیوقفــه و بیامــان ،ادامــه دارد .تــا زمانــی کــه ســرپا ایســتاده اســت و "رهآورد" در
آغــوش اوســت ،کار هــر روزی خــود را ســاعتوار انجــام میدهــد و از آفریــدگار سپاســگزار اســت
کــه او را ســالم و توانا نگاهداشــته اســت.
اما دریغ که« :جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها».
شما بگویید
		  -آیا با بدرود سردبیر" ،رهآورد" زنده خواهد ماند؟
 آیا راهی هست که بتوان این فروغ معرفت را روشن نگاه داشت؟ آیــا فکــر نمیکنیــد کــه بــا ایجــاد ســازمانی مجهــز ،بتــوان بــه انتشــار ایــن نشــریه ادامــه داد،بخشــی بــه زبــان انگلیســی بــه آن افــزود تــا جوانــان و نوجوانــان ایرانــی در غربــت نیــز ،کــه بــه
تدریــج بــا زبــان مــادری خــود بیگانــه میشــوند از آن بهــره گیرنــد؟
اگــر بــرای ایــن پرسـشها پاســخی داریــد ،بنویســید تــا غبــار ناامیــدی و انــدوه را از دل ســردبیر
بزداییــد و بــه یــاد آوریــد کــه در کمتریــن دورهای از ادوار تاریــخ ایــن ســرزمین ،ایران بــه اندازهی
امــروز بــه یــاری فرزنــدان خــود نیــاز داشــت .از ایــن حمایــت انســانی و الهــی دریــغ نورزیــد.
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سخنان مردیست شیفته و عاشق،
این
ِ
ِ
نگران جگرگوشهاش( ،رهآورد) بود.
عمر پربارش،
که تا آخرین
ِ
لحظات ِ

بــا وجــو ِد ایــن کــه حســن شــهباز در زمــانِ حیاتــش پاســخی از هیــچ حمایــت کننــدهای نگرفــت ،بســیار
ســرافرازم ،کــه توانســتم بــرایِ "رهآورد" حامیــان فراوانــی بیابــم کــه از کمکهــای مــادی و بیشــتر معنــوی،
دریــغ ندارنــد و ماننـ ِـد ســدی محکــم پشـ ِ
ـت شــانههایِ لــرزانِ مــن ایســتادهاند و باعــث شــدهاند کــه تنهــا
آرزویِ همســرم حســنِ شــهباز بــرآورده شــود و "ر هآورد"اش نــه تنهــا خامــوش نگــردد؛ کــه ســرافرازتر
ادب و تاریـ ِخ ایــران را بــدونِ هیــچ وابســتگیِ عقیدتــی و سیاســی ،بــه
و پربارتــر بالیــده شــود و فرهنــگِ ،
ایرانیــانِ سرتاسـ ِر جهــان ،چــه برونمــرز و چــه درونمــرز بشناســاند.
اکنــون ایــن فصلنامــه بــا پشــتیبانیِ بســیاری از افــرا ِد نیکنــام و فرهنگدوســت هــر چــه بیشــتر بــه ســوی
تکامــل مـیرود ،ایرانیانــی کــه عاشــقِ تاریــخ و ادب و فرهنـ ِ
ـگ وطنمان هســتند از طُ ُرقِ مختلــف از رهآورد
حمایــت میکننــد،
در مــا ِه نوامبــر آقــای سـ ِ
ـیامک مشــعل یکــی از فداکارتریــن ،نیکــوکارانِ ایرانــیِ ســاکنِ لسآنجلــس ،طــی
گردهمآئــیِ صمیمــی و پــر شــکوه در دانشــگا ِه یوســی ال ای ،بــا حضــور عــدۀ بســیاری از خویشــان و
یارانــش ،از کتابهــای پــدرش ،شــادروان الیـ ِ
ـام او و توســط "ره آورد" و آقــای
ـاس مشــعل کــه بــه اهتمـ ِ
کامــران مهنــا بــه چــاپ رســیده بــود ،رونمائــی کــرد .ســیامک مشــعل تمــام درآمـ ِـد حاصلــه از فـ ِ
ـروش
کتابهــای پــدر را بــه فصلنامــۀ «رهآورد» هدیــه داد .ضمــن درو ِد فــراوان بــه انســانیت و فرهنگدوســتیِ
ـام یارانــی کــه بــا برگــزاری برنامههــای مختلــف و از طــرقِ گوناگــون بــه شناســاندنِ
ایــن مــر ِد نیکنــام ،از تمـ ِ
فصلنامــۀ رهآورد و اضافــه کــردن بــر تعــداد مشــترکینِ ایــن فصلنامــۀ غیـ ِر انتفاعــی و مســتقلِ فرهنگــی از
مــا پشــتیبانی میکننــد ،سپاســگزاری میکنــم.
اکنــون آســوده و خرســندم کــه بــا کار و فعالیـ ِ
مردم
ـت شــبانه روزی ،توانســتهام دینــی را کــه بــه همســرم و ِ
ـب ایــرانِ آریائــی احســاس میکــردم ادا کنــم.
نجیـ ِ
*****

پیشگفتار
سردبیر
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کتاب (نفت من کجاست؟)
برای معرفی و رونمائی
میزگردی
ِ
ِ
پژوهشی در مورد وضعیت کنونی نفت ایران
بــه همـ ِ
ـت بنیــا ِد بنــی بریت ،شــاخۀ فریبــرز مطلــوب ،میزگــردی در تاریـ ِخ  19نوامبــر  2019بــرای معرفی و
ـاب ارزشـ ِ
ـمند " نفـ ِ
ـت مــن کجاســت؟" مولــف و نویســنده آقــای خســرو ســمنانی و بــا
گفتوگــو دربــارۀ کتـ ِ
شـ ِ
ـرکت خود ایشــان و دکتر شــکرالله برآوریان تشــکیل شــد .اداره کنندۀ این جلســه شــعله شــمس شــهباز،
در آغــاز طــی ســخنانی بــه هــدف ایــن گردهمآئــی و ِ
ـاب نفــت مــن کجاســت؟ پرداخــت .وی بــه
ارزش کتـ ِ
اختصــار دربــارۀ دو ســخنرانِ جلســه ،دکتــر شــکرالله براوریــان و خســرو ســمنانی صحبت کرد .ســپس دکتر
برآوریــان ،ســخنرانیِ بســیار جامــع و روشــنگرانهای دربــارۀ نفــت و تاریخچــۀ آن در ایــران ایــراد کردنــد که
بســیار مــورد توجـ ِه شــرکت کننــدگان که همگــی از روشــنفکران و عاشــقانِ ایرانزمیــن بودنــد ،قرارگرفت.
ســپس خســرو ســمنانی ،مــرد نیکــوکاری کــه بــا ایجــا ِد بنیادهــایِ مختلــف و بــه طــرقِ گوناگــون بــه ایرانیانِ
ـاب " نفــت مــن کجاســت" مور ِد
سرتاسـ ِر دنیــا کمــک و یــاری میرســاند ،در مــور ِد پژوهشهایــی کــه در کتـ ِ
تحلیــل قــرار گرفتــه صحبــت کــرد و در خــا ِل صحبتهایــش بــا اســتفاده از اســایدهای برگرفتــه شــده از
کتــاب ،کــه بــر رویِ پــردۀ بزرگــی در مقابــلِ شــرکت کننــدگان بــه معـ ِ
ـرض نمایــش گــزارده میشــد ،نــکات
مهمــی از اختــاس ،دزدیهــا از پنهانــی فــروش نفــت ،کــه متعلــق و ســرمایه ملــت ایــران اســت و ایــن کــه
درآمــد حاصــل از فــروش پنهانــی نفــت هرگــز بــه ایــران بازگردانــده نمیشــود) و تصمیماتــی کــه در اتــاق
تاریــک در مــورد ســرمایه ملــت ایــران گرفتــه مــی شــود صحبــت نمــود.
بعــد از پایــانِ ســخنرانیِ ایشــان پرســش و پاســخ انجــام گرفــت کــه طــیِ آن هــر دو ســخنران بــه ســئواالتی
کــه دوســتان در خــا ِل میـ ِز گــرد نوشــته و بــه دسـ ِ
ـت گرداننــدۀ برنامــه رســانده بودنــد ،پاســخ گفــت .در
ب را بــرای عالقمنــدان امضــا کــرد.
خاتمــه ،مولــف و نویســنده ،کتــا 

*****

دریــغ کــه ســایهیِ ســیا ِه حکومـ ِ
ـردم ســرزمینم از
ـت ظلــم و جــور ،بــر ایــن پیــروزی پنجــه افکنــده و مـ ِ
زن و مــرد و جــوان و کــودک ،از تیـغِ ایــن ســتم در امــان نیســتند .چــه پائیـ ِز تلخــی بــود و چــه زمســتانِ
سردیســت کــه کشــورم را در پنجههــایِ خــود میفشــارد .بــا ایــن وجــود بــا ســرایندهیِ توانــا ،مســعو ِد
ـام مــادرانِ داغــدا ِر وطنــم تکــرار میکنــم .پیامــی کــه
نقــرهکار همصــدا میشــوم و پیامــش را بــرایِ تمـ ِ
ـام شــبکههایِ مجــازی طنیــن افکنــده ،دســت
بــا صــدایِ ســحرآمیز و توانــایِ فریــدونِ فــرح انــدوز در تمـ ِ
بــه دســت میگــردد و همــه میشــنوند و بــرایِ هــم میفرســتند:

مادر ،من زندهام!

داغ ،از ِپی این همه سال»
« تمام خواهد شــد این داغ،

 5دی ماه تنها نیستی مادر،
من بر شانۀ تو خواهم نشست.
من زندهام مادر .من زندهام.
آن چشــمهای روشــن وخندانــی کــه میانــۀ برگهــا و گلبرگهــای رنگیــن حاشــیۀ خیابــان بــه تــو دوختــه شــدهاند را
میبینــی؟،
منم مادر .و آن دسته گل سرخ را من به سنگفرش سرد خیابان هدیه دادم.
من زندهام مادر.
تپش قلبی که در سینۀ تو میتپد ،و صدای آوازی که در حنجره داری.
مادر « ،تمام خواهد شد این داغ ،از پیِ این همه سال».
فصلهای ناتمام َوهم و مرگ پایان خواهند گرفت ،این قاتالناند که بر مغز و قلب خود شلیک میکنند.
مادر ،بار دیگر که به خیابان بیایم مرا شادتر و سرحالتر خواهی دید.
نگران نباش! در میان انبوه جمعیت به راحتی پیدایم خواهی کرد ،نشانیام را میدانی،
همان است که بود ،دستی پُر از ُرزهای سفید ،و کبوتری برشانهام.
در میان انبوه گلها و کبوتران مرا خواهی یافت.
میدانم ،میدانم،
تو و پدر از من خواهید پرسید « :پسر! معنای این همه شور و شعور و شهامت و شرزگی و عشق چیست؟
و من مثل همیشه خواهم گفت :آزادی.
گفته بودی عشق و آزادی بیمرگاند ،پس چرا باورم نمیکنی من زندهام؟
و گفتــه بــودم کــه عشــق بــه آزادی عشقیســت بــا آغــاز و پایانــی خــوش ،و میبینــی کــه مــن سرشــار از شــور زندگــی بــر
شــانهات نشســتهام.
من فریاد تو را می شنوم از آن حنجره و چشمان ناباور ،من فریاد تو را می شنوم:
«من میدانم چه کسی جگرگوشهام را کشته است ،جگرگوشۀ مهربانی و عشق و آزادی را».
آرام بــاش مــادر و بــه پــدر و خانــواده دلــداری و دلگرمــی بــده ،آرام بــاش معجــزه زنــده و واقعــی ،مثــل همیشــه .مــادر
باورکــن ،مــن زنــدهام!
نــه فقــط فریــادت ،کــه نجواهــای دلنشــین و مهربانانــهات را از البــهالی برگهــا و گلبرگهــای رنگیــن حاشــیه خیابــان
میشــنوم ،همبــازی نســیم شــدهاند مــادر.
آن جوی خون و برگهای خونرنگ و رگبرگهائی که خون در آنها جاریست کابوساند مادر،
به رویاهای زیبایت بیاندیش و آنها را تماشا کن.
نگاه کن ،من هنوز زندهام ،شاد و سرحال با دسته گُلی از ُرزهای سفید بر دست و کبوتری بر شانهام.
عشق پاک » ،باور کن من زندهام.
روح مهربانی « ،حقیقت ِ
این صدای من است از قابی که فروتنانه بر سینهات نشاندی:
عشق و آزادی بیمرگاند « ،عشق نقطۀ مقابل مرگ است».
آنهــا بــه مغــز و قلــب خــود شــلیک کردنــد تــا خــزان ننگــی کــه فصلهــای ســبز و پُــر گل ســرزمینمان را خونرنــگ کــرده
اســت عریانتــر بــه تماشــا بگذارنــد.
مادر بگو من زندهام ،و بر شانۀ تو نشستهام.
با چشمهایت ،که دریچۀ زندگی و مهربانیست ،با قلبت که به وسعت هستیست،
و حنجرهات که سرشار از گلبانگ مهربانی و شادیست به آنها بگو!
بگو ،بگو ،بگو به آنها ،به گورزادها،
که من زندهام تا حرامتر شوند ،حرامتر.

زرتشتیان لسآنجلس
مرکز فرهنگی
کورش بزرگ ،در
نصب تندیس
ِ
ِ
ِ
ِ
بــه همــت و پیشــنهاد آقــای بهنــام آبادیــان  ،کمیتــۀ "میــراث کــوروش" کــه اعضــایِ آن از ادیــان مختلــف
هســتند ،تشــکیل داده شــد و در ســالگرد جهانــی کــوروش بــزرگ بــرایِ بزرگداشـ ِ
ـت بنیانگــذا ِر سلســلۀ
ـورش بــزرگ ،تندیــس برنــزی از او (کــه بــه هزینــه آقــای
هخامنشــیان و گرامیتریــن پادشــا ِه ایرانزمیــن کـ ِ
آبادیــان و در کارخانــه ایشــان ســاخته شــده بــود) بــه مرکــز فرهنگــی زرتشــتیانِ لسآنجلــس اهــدا و در
مقابــلِ ســاختمانِ مرکــز ،طــیِ مراسـ ِـم باشــکوهی نصــب گردیــد.
آقــای آبادیــان و کمیتــه "میــراث کــوروش" در نظــر دارنــد کــه بــرای دیگــر مراک ـ ِز فرهنگــیِ بینالمللــی
نیــز تندیسهــایِ کـ ِ
ـورش کبیــر را ســاخته و طــی مراســمی باشــکوه نصــب نماینــد تــا جهانیــان ،بــا پادشــاهی
ـگام آزاد ســاختنِ کلیمیــان در بابــل و فرســتادنِ آنهــا بــه ســرزمینِ موعــود بــرای ســاختن معبــد
کــه هنـ ِ
خودشــان ،اولیــن منشــو ِر " حقــوق بشــر" را در لوحــه اســتوانه ای اعــام کرد آشــنا شــوند .منشــور کوروش
کبیــر یکــی از منابعــی بــود کــه تومــاس جفرســون و پــدران پایــه گذار ایــاالت متحــده امریکا بــرای تنظیــم
قانــون اساســی امریــکا از آن اســتفاده کردنــد.

درباره کوروش بزرگ
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کــوروش بــزرگ یــا کــوروش کبیــر ،بنیانگــذار و نخســتین شــاه ،شاهنشــاهی هخامنشــی بــود کــه بــه مدت
ســی ســال ،در بیــن ســالهای  ۵۵۹تــا  ۵۲۹پیــش از میــاد ،بــر نواحــی گســتردهای از آســیا حکومــت میکــرد.
کــوروش ابتــدا هگمتانــه پایتخــت حکومــت مــاد را فتــح کــرد .ســپس شــاه لیدیــه را شکســت داد و بــه
ســارد لشــکر کشــید و پــس از دو هفتــه ،شــهر ســارد بــه اشــغال نیروهــای ایرانــی در آمــد و دیگــر شــهرهای
آســیای صغیــر را نیــز فتــح کــرد .جزئیــات ایــن جنگهــا در تاریــخ ثبــت نشدهاســت و اطــاع کمــی دربــار ٔه
جزئیــات ایــن نبردهــا وجــود دارد.
در بهــار ســال  ۵۳۹پیــش از میــاد ،کــوروش آهنــگ تســخیر بابــل را کــرد و بــه گواهــی اســناد تاریخــی و
عقیــد ٔه پژوهشــگران ،فتــح بابــل بــدون جنــگ بودهاســت .هفــده روز پــس از ســقوط بابــل ،در روز  ۲۹اکتبــر

ســال  ۵۳۹پیــش از میــاد ،خــود کــوروش وارد پایتخــت شــد و همچــون یــک رهاییبخــش مــورد اســتقبال قــرار
گرفــت .رویدادنامــهٔ نبونعیــد در اینبــاره گــزارش میدهــد:
«شــاخههای نــی پیــش پــای او گســترانده شــد .شــهر غــرق صلــح و آرامــش بــود .کــوروش بــرای سراســر
ســرزمینهای بابــل صلــح را بشــارت داده بــود .تصــرف بابــل نقطــهٔ عطفــی بــود کــه باعــث ایجــاد امپراتــوری
بزرگــی در آســیای مرکــزی و غربــی شــد 40 .هــزار نفــر را از بنــد آزاد کــرد و فرمــان داد کــه بــه ســرزمین خــود
بازگردنــد .در خــال فتــح بابــل ،کــوروش منشــور خــود در خصــوص آزادیهــای اجتماعــی و دینــی را اعــام
کــرد .بنیاســرائیل نیــز مشــمول چنیــن قانونــی شــد و کــوروش آنهــا را مخیــر کــرد کــه در بابــل بماننــد یــا بــه
ســرزمین کنعــان در ســاحل مدیترانــه بازگردنــد .در خصــوص آنــان کــه به کنعان بازگشــتند ،کــوروش تمهیداتی
را بــرای بازســازی هیــکل یــا معبــد ســلیمان فراهــم آورد و اســتقرار آنــان را در آن منطقــه تســهیل کــرد .ایــن
رفتــار بــرای یهودیــان ،کــه نقطــهٔ مقابــل رفتــار اســارتبار بابلیــان بــود ،کــوروش را به قهرمانــی برای قــوم یهود
بــدل ســاخت کــه جایــگاه ویــژهای در متــون دینــی آنــان یافــت .در شــماری از کتــب انبیــا از کتــب عهــد عتیــق،
نــام کــوروش بهعنــوان منجــی بردهشــده و گاه اقــدام او در جهــت آزادســازی یهــود از اســارت ،بهعنــوان یــک
مأموریــت خــودآگاه یــا ناخــودآگاه الهــی تلقــی شدهاســت .

در ســال  ۱۸۷۹میــادی ( ۱۲۵۸خورشــیدی) لوحــی گِلــی در کاوشهــای شــهر بابــل ،زیــر پــی دیواری ،توســط
هرمــزد رســام ،باســتا ن شــناس آشــور ی تبــا ِر بریتانیایــی ،یافــت شــد کــه به زودی مشــخص شــد که:
منشــور کــوروش هخامنشــی اســت .کــه پس از تصــرف بابل بــر لوحــی از گِل ُرس  11ســانتیمتری با 45
ســطر بــه زبــان بابلــی نــو (آکــدی) صــادر کــرد و در آن از شــرح ورودش و عــدم بدرفتــاری با انســانها
و پرســتش خداونــد یگانــه ســخن میگفت.
این لوحه به منشور کوروش یا منشور حقوق بشر معروف شد.
ایــن گنجینــه بــزرگ منشــور حقــوق بشــر کــورش بــزرگ در مــوزه بریتانیــا در کنــار دیگــر آثــار باســتانی از
هنــر ایــرانِ پیــش و پــس از اســام ،در محفظـهای شیشـهای قــرار گرفتــه و تحقیقــات بســیاری دربــاره آن
ب دیــده و قابــل خوانــدن نبــود ،امــا در ســال
صــورت گرفتــه اســت .برخــی از ســطرهای ایــن اســتوانه ،آســی 
 ۱۳۷۵بخــش جــدا شــدهی اســتوانهی منشــور کــوروش ،کــه در دانشــگاه ییــل  Yaleامریــکا نگهداری میشــد،
بــه مــوزهی بریتانیــا انتقــال داده شــد تــا ســطرهای اســتوانهی حقــوق بشــر کــوروش بــزرگ کامــل گــردد.
متــن منشــور حقــوق بشــر کــوروش بارهــا توســط دانشــمندان غربی ترجمــه شــد و در ایران برای نخســتین
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بــار توســط دکتــر عبدالمجیــد ارفعــی ،اســتاد فرهنــگ و زبــا ن هــای خــاور نزدیــک باســتان ،بــه فارســی
برگردانــده شــده اســت.

م� ش�ور کوروش آمده است:
در ب�� شخ�ی از ت�ر�ج مه ن

«مــن بــرای همــه انســا ن هــا آزادی پرســتش خدایانشــان را برقــرار کــردم و فرمــان دادم کــه هیــچ کس
حــق نــدارد بــه ایــن دلیــل مــورد بدرفتــاری قــرار بگیــرد .مــن فرمــان دادم کــه هیــچ خانـ ه ای ویــران
نشــود .مــن صلــح و آســایش را بــرای تمــام انســانها تضمیــن کــردم».

مهمتریــن منابــع کالســیک یونانــی در مــورد زندگانــی کــوروش بــزرگ( ،هــرودوت ،حــدود  ۴۸۴تــا ۴۲۵
پیــش از میــاد)ِ ( ،ک ِســنوفون ،حــدود ســالهای  ۴۳۰تــا  ۳۴۵پیــش از میــاد) و ( ِکتســیاس ،ســالهای  ۴۱۵تــا
 ۳۹۸پیــش از میــاد در ایــران) اســت .مهمتریــن منابــع شــرقی ،رویدادنامــه معــروف نبونِئیــد ،شــاه کلدانــی
اســت کــه از کــوروش شکســت خــورد و گــزارش خــو ِد کــوروش بــزرگ ،در اســتوانه کــوروش اســت.

�ج
ب
ح�وق ب� ش�ر کوروش ب��ز رگ» در ز ی�ر:
«م� ش�ور ق
م� ن� اکمل ن
� گر�ردان و ت�ر مهی ت

مــرد ناشایســتی بــه فرمانروایــی کشــورش رســیده بــود و او آیینهــای کهــن را از میــان بــرد و چیزهای ســاختگی به
جای آن گذاشــت .معبدی بَدلی از نیایشــگاه «اِ َســـگ ایلَـــه» برای شــهر (او  -ریم) و دیگر شــهرها ســاخت.
او کار ناشایسـ ِ
ـت قربانــی کــردن را رواج داد کــه پیــش از آن نبــود  ...هــر روز کارهایــی ناپســند میکــرد ،خشــونت و
بدکــرداری .او کارهــای  ...روزمــره را دشــوار ســاخت.
او با مقررات نامناسب در زنـدگی مـردم دخالت میکرد .اندوه و غم را در شهرها پراکند.
او از پرستش « َمـردوک» خدای بزرگ روی برگرداند.
او مردم را به سختیِ معاش دچار کرد .هر روز به شیوهای ساکنان شهر را آزار میداد.
او با کارهای خشن خود مردم را نابود میکرد  ...همه مردم را.
از نالــه و دادخواهــیِ مــردم ،خــدای بــزرگ (مــردوک) ناراحــت شــد  ...دیگــر ایــزدان آن ســرزمین را تــرک کــرده
بودند.
مــردم از خــدای بــزرگ میخواســتند تــا بــه وضــع همـهی باشــندگان روی زمین،کــه زندگــی و کاشانهشــان رو بــه
ویرانــی میرفــت ،توجــه کنــد.
مردوک ،خدای بزرگ ،اراده کرد تا ایزدان به «بابـِل» بازگردند.
ســاکنان ســرزمین «سو ِمـــر» و «اَکـَّــد» ماننــد مــردگان شــده بودنــد .مــردوک بــه ســوی آنــان متوجــه شــد و بــر آنان
رحمــت آورد.
مــردوک بــه دنبــال فرمانروایــی دادگــر در سراسـ ِر همه کشــورها به جســتجو پرداخت .به جســتجوی شــاهی خوب
کــه او را یــاری دهــد.
آنگاه او نام «کورش» پادشاه «اَنـْشان»(اَن  -شـَ  -اَن) را برخواند .از او به نام پادشاه جهان یاد کرد.
او تمــام ســرزمین «گوتی»(کــو  -تــی  -ای) را بــه فرمانبــرداری کــورش درآورد .همچنیــن همــه مردمان «مــاد»(اوم -
مـــان َمـــن  -دَه) را .کـــورش با همهی انـــسانها دادگرانه رفتار کرد.
کورش با راستی و عدالت کشور را اداره میکرد.
مردوک ،خدای بزرگ ،با شادی از کردار نیک و اندیشه ِ
نیک این پشتیبان مردم خرسند بود.
او کــورش را برانگیخــت تــا راه بابــل را در پیــش گیــرد؛ در حالــی کــه خودش همچــون یاوری راســتین ،دوشــادوش او
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گام برمیداشــت.
لشــکر پــر شــمار او کــه همچــون آب رودخانـهای شُ ــما َرش ناپذیــر بــود ،آراســته به انــوا ِع جنــگ افزارها ،در کنــار او
ره میســپردند.
مردوک مقدر کرد تا کورش بدون جنگ و خونریزی به شهر بابل وارد شود.
او بابل را از هر بالیی ایمن داشت.
او «ن َـبـونـید»(ن َـ  -بو  -ن َـ -اید) شاه را به ِ
دست کورش سپرد.
مردم بابل ،سراســر ســرزمین ســومر و اَک َّـــد و همهی فرمانروایان محلی ،فرمان کورش را پذیرفتند .از پادشــاهی او
شــادمان شــدند و بــا چهرههای درخشــان او را بوســیدند .مردم َســر َوری را شــادباش گفتند کــه به یــاری او ،از چنگال
مــرگ و غــم رهایــی یافتند و به زندگی بازگشــتند.
همهی ایزدان ،او را ستودند و نامش را گرامی داشتند.

از این جا به بعد ،روایت به صیغه اول شخص و از زبان کورش بازگو میشود:

منم «کورش» ،شاه جهان ،شاه بزرگ ،شاه توانمند ،شاه بابـِل ،شاه سومر و اَکـَّد ،شاه چهار گوشهی جهان.
پســر «کمبوجیه شــاه بزرگ ،شــاه «اَنـْــشان» ،نـــوهی «کـــورش یکم ،شاه بزرگ ،شــاه اَنشــان» ،نبیرهی «چیش پیش»
(شــی  -ایــش  -بــی  -ایــش) شــاه بــزرگ ،شــاه اَنشــا» .از دودمانــی کـــه همیشــه شــاه بودهانــد و فرمانروایــی¬اش را
«بـِــل  /بِعـ ُـل» (بــِ  -لــو) (خداونــد  = /مــردوک) و «نـَبـــو»(نـَ بــو) گرامــی میدارنــد و با خرســندیِ قلبی پادشــاهی او
را خواهانند.
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم؛ همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند.
دربارگاهپادشاهانِ بابلبر ِ
تختشهریارینشستم.
َمردوک دلهای ِ
مردم بابل را متوجهی من کرد ،زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.
پاک ِ
ارتــش بــزرگ مــن ،بــه صلــح و آرامــی وارد بابل شــد .نگذاشــتم رنــج و آزاری به مردم این شــهر و این ســرزمین وارد
آیــد .وضــع داخلــی بابــل و جایگاههــای مقدســش قلب مــرا تــکان داد  ...من برای صلح کوشــیدم.
مردم درمانده بابل را به بردگی کشیده بود ،کاری که در خو ِر شأن آنان نبود.
نـَبونیدِ ،
من برده داری را برانداختم .به بدبختیهای آنان ،پایان بخشیدم.
فرمان دادم که همهی مردم در پرستش خدایِ خود آزاد باشند و آنان را نیازارند.
فرمان دادم که هیچ کس ،اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
مــردوک از کــردا ِر نیــک مــن خشــنود شــد .او بــر مــن ،کــورش ،کــه ستایشــگ ِر او هســتم ،بر پسـ ِر من «کمبوجیــه» و
همچنیــن بــر همـهی ســپاهیان من ،برکــت و مهربانـیاش را ارزانی داشــت .ما همگی شــادمانه و در صلح و آشــتی،
مقام بلندش را ســتودیم.
ِ
ِ
اورنگ پادشــاهی نشســتهاند؛ و همـهی پادشــاهانِ ســرزمینهای جهان،
بــه فرمــانِ َمــردوک ،همــه شــاهانی کــه بــر
از «دریــای بــاال» تــا «دریــای پایین»(دریــای مدیترانــه تــا دریــای فــارس) ،همـهی مــردم ســرزمینهای دوردســت،
همـهی پادشــاهان (اَ  -مــور  -ری  -ای) ،همـهی چادرنشــینان ،مـــرا َخــراج گذاردنــد و در بابــل بــر مــن بوســه زدنــد.
از  ...تا «آشـور» (اَش  -شور) و «شوش» (شو  -شَ ن) ،من شهرهای ویران شده را از نو ساختم.
فرمــان دادم تمــام نیایشــگاههایی کــه بســته شــده بــود را بگشــایند .همهی خدایــان این نیایشــگاهها را ،بــه جاهای
خــود بازگرداندم.
همهی مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را ،به جایگاههای خود برگرداندم.
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خانههای ویرانِ آنان را آباد کردم .همهی مردم را به همبستگی فراخواندم.
همچنین پیکره خدایان ســومر و اَک َّـــد را ،که ن َـــبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود؛ به خشــنودیِ
َمــردوک ،بــه شــادی و خرمــی ،بــه نیایشــگاههای خودشــان بازگرداندم ،بشــود که دلها شــاد گــردد .بشــود ،خدایانی
کــه آنــان را بــه جایگاههــای مقــدس نخستینشــان بازگردانــدم ،هــر روز در پیشــگا ِه خــدای بــزرگ ،برایــم خواســتار
زندگانــی بلنــد باشــند .بشــود که ســخنان پــر برکــت و نیکخواهانه برایــم بیابند.
بشود که آنان به خدای من َمردوک بگویند:
«به کورش شاه ،پادشاهی که تو را گرامی میدارد و پسرش کمبوجیه جایگاهی در سرایِ سپند ارزانی دار».
بــی گمــان در روزهــای ســازندگی ،همگــی مردم بابل ،پادشــاه را گرامی داشــتند و مــن برای همهی مــردم جامعهای
آرام فراهــم ســاختم( .صلــح و آرامــش را بــه تمامی مردم اعطــا کردم…
باروی ِ
بزرگ شه ِر بابل به نام (ایم  -گور  -اِن  -لیل) را استوار گردانیدم ...
دیــوار آجــری خنــدق شــهر را ،کــه هیــچ یــک از شــاهان پیشــین ،بــا بــردگانِ بــه بیــگاری گرفتــه شــده ،بــه پایــان
نرســانیده بودنــد؛ بــه انجــام رســانیدم ،دروازههایــی بــزرگ بــرای آنهــا گذاشــتم بــا درهایــی از چــوب ِ
«ســدر» و
روکشــی از مفــرغ...
****

در مــورد درگذشــت کــوروش بــزرگ ،بــر طبــق دو لوحــه و ســند گِلــی یافتشــده در بابــل( ،نخســتین
مربــوط بــه  12اوت  ۵۳۰پیــش از میــاد کــه «نهمیــن ســال ســلطنت کــورش ،شــاه کشــورها را نشــان
میدهــد) و ســند دوم (مربــوط بــه  31اوت  ۵۳۰پیــش از میــاد اســت کــه ســال آغــاز فرمانروایــی کمبوجیه،
شــاه کشــورها را بــر خــود دارد) .ایــن دو ســند در واقــع نشــان میدهنــد کــه کــوروش در فاصلـ ٔه بیــن  ۱۲تــا
 ۳۱اوت ســال  ۵۳۰پیــش از میــاد درگذشــتهاســت
در اینجــا مقالــه پژوهشــی دکتــر ژالــه آمــوزگار و در بخش انگلیســی همین شــماره نیــز دو پژوهــش ارزنده
دیگــر دربــاره کــوروش کبیــر را نــه تنهــا خودتــان بلکــه فرزنــدان جــوان خــود را نیــز تشــویق بــه مطالعــه
نماییــد تــا بــا تاریــخ ســرزمین نیــاکان خود بیشــتر آشــنا شــوند.

شعله شمس شهباز
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