
        استوانه كورش بزرگ متن

  ، بخش خاورميانه، موزه بريتانياشاهرخ رزمجو دكتر :متن اصلي از فارسي ترجمه

  

  ) شكستگي................................... (......................................................................................................................................... آن هنگام كه)  [1

  گوشه جهان  ] چهار............ [............................................................................................................................................................................)  2

  به سروري سرزمينش گمارده شد) نَبونَئيد =(فرومايه اي ... ...........................................................................................................)  .....3

  ختگي بر آنان قرار داد،]فرمانروايي؟ سا[او  ┌اما  ┐........ ...................................................................................................................... ) 4

  ]فرستاد؟[و ديگر جايگاه هاي مقدس  اور) شهر(براي  ...........................................] ...خت و[سا گيلاسنمونه اي ساختگي از   )5

هر روز ياوه [...] گستاخانه ..................... ] .....هايي ناپاك[پيشكشي. نبود )پرستشگاه ها/خدايان(شايسته آنان  آيين هايي كه  )6

  نت آميز ]اها[سرايي مي كرد و 

در انديشه  ].كرد[درون پرستشگاه ها برقرار....... ]  ......آيين ها دست برد و[در  او. باز داشترا  روزانهپيشكشي هاي ) او( ) 7

  . پايان داد –شاه خدايان–اش به ترس از مردوك 

را با يوغي ) مردمان مردوك ....] (= نش[مردما همه........................... . بدي روا مي داشت) شهر مردوك(=هر روز به شهرش  ) 8

  . رها نشدني به نابودي كشاند

خداياني كه درون آنها مي  . قلمرو آنان.............. .........مگين گشت، و ايشان بسيار خش ة، از شكوِ)مردوك (=انليلِ خدايان  ) 9

  زيستند محراب هايشان را رها كردند،  

پايه، [مردوك بلند] دل. [وارد كرده بود) بابل (= نّهشواَرا به ) خدايان غير بابلي =( آنان) نبونئيد (=خشمگين از اينكه او   )10

  به همه زيستگاه هايي كه جايگاه هاي مقدسشان ويران گشته بود ) وا... (برحم آمد ] انليلِ خدايان

  .بر آنان رحم آورد) و(كه همچون كالبد مردگان شده بودند، انديشه اش را معطوف ساخت  اَكدو  سومرو مردم سرزمين  ) 11

ست و بررسي كرد،او همه سرزمين ها را ج  

گرفت، و او را به نامش  به دستانشرا  انشان) شهر(كورش، شاه  او  .شاهي دادگر را جستجو كرد كه دلخواهش باشد ) 12

  .  اعالم كردبه آواي بلند  ،شهرياري او بر همگان را) و(خواند، 

به كرنش درآورد و همه مردمان ) كورش (=را در برابر پاهاي او  ماديهمه سپاهيان ) و( گوتيسرزمين ) مردوك (=او  ) 13

  سپرده بود،   ) كورش (=به دستان او ) كمردو(را كه ) عامه مردم (=سرسياه 

و قلب ) كورش (=، به كارهاي نيك او كه پرورنده مردمانش استمردوك، سرور بزرگ،  . به دادگري و راستي شباني كرد ) 14

  به شادي نگريست    راستينش



را در پيش گيرد، ) بابل (= ينتيرتراه ) تا(او را واداشت  . ، برودبابل، )شهر مردوك (=او را فرمان داد تا بسوي شهرش ) و( ) 15

  .  و، همچون دوست و همراهي در كنارش گام برداشت

رودخانه شمردني نبود، پوشيده در جنگ افزارها در كنارش روان  يكسپاهيان گسترده اش كه شمارشان همچون آب  ) 16

  . بودند

) مردوك(= او  . را از سختي رهانيد بابلو شهرش، ا. وارد كرد) بابل (= نّهشواَاو را بدون جنگ و نبرد به درون ) مردوك( ) 17

  .  سپرد) دست كورش (=نبونئيد، شاهي را كه از او نمي هراسيد، به دستش 

بر  )و(در برابرش كرنش كردند  فرمانداران، بزرگان و اَكدو  سومر، تمامي سرزمين هاي )بابل (= تينتيرهمه مردم  ) 18

  . چهره هايشان درخشان شد) و(گشتند  پاهايش بوسه زدند، از پادشاهي او شادمان

همه را از سختي و دشواري رهانيد، آنان او را به  آنكه) و(به مردگان زندگي بخشيد  اشسروري كه با ياري  )مردوك( ) 19 

  . شادي ستايش كردند و نامش را ستودند

------ - ---   

  .، شاه چهارگوشه جهانداَكَو  سومر، شاه بابلاه منم كورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نيرومند، ش  )20

، نبيره چيش پيش، شاه بزرگ، انشان] ه شهر[، نوه كورش، شاه بزرگ، شاانشانپسر كمبوجيه، شاه بزرگ، شاه شهر  ) 21

  .انشانشاه شهر 

   .پادشاهي او را با دلي شاد ياد مي كنند) و(او را دوست دارند  فرمانرواييبِل و نَبو ) خدايان(دودمان جاودانه پادشاهي كه   )22

  بابل آمدم،  ] ون[آنگاه كه با آشتي به در

را بابل  كسي كه ةمردوك، سرور بزرگ، قلب گشاد . را با جشن و شادماني در كاخ شاهي برپا كردم) خود(جايگاه سروري   )23

  . ر روز ترسنده در پي نيايش او بودمه) و] (بخشيد[شتم به من ]همچون سرنو[، دوست بدارد

  . هراس آفرين باشد داَكَ] و سومر[نگذاشتم كسي در همه . داشتندمي برسپاهيان گسترده ام با آرامش درون بابل گام   )24

25 (  ست خدايان[اكه بر خالف خو........ ..... بابلمردم  براي. و همه جايگاه هاي مقدسش بودم بابل ┌شهرِ  ┐در پيِ امنيت [

  يوغي بر آنان نهاده بود كه شايسته شان نبود،

شادمان ] نيك من[مردوك، سرور بزرگ، از رفتار . آزادشان كردم) ؟(از بندهايشان) و(خستگي هايشان را تسكين دادم  ) 26

  )و(گشت 

  همه سپاهيانم، ] ام و به[به من كورش، شاهي كه از او مي ترسد و كمبوجيه پسر تني  ) 27

وااليش، همه شاهاني كه بر تخت ] فرمان[به    .بگذار ما با شادي در برابرش باشيم، در آرامش. بركتي نيكو ارزاني داشت  )28

  نشسته اند، 

همه شاهان سرزمين ) و(، آنانكه در سرزمين هاي دور دست مي زيند، از درياي باال تا درياي پايين، )جهان(از هر گوشه  ) 29

  مي كنند، همه آنان، زندگي هاكه در چادر اَمورو

  تا شهر آشور و شوش، ] )بابل =( نّهشواَ[از   .آوردند و بر پاهايم بوسه زدند) بابل( نّهشواَباج سنگينشان را به  ) 30



ي دجله كه از ديرباز محراب ]يگاه هاي مقدس آنسو[، جاگوتيتا مرز  ،در ،متورنوشهر  ،زمبن ،اشنونه، سرزمين داَكَ ) 31

  ،ويران شده بودهايشان 

همه . در جايگاه ابدي خودشان نهادم) آنان را(خداياني را كه درون آنها ساكن بودند، به جايگاه هايشان بازگرداندم و   )32

   ورا گرد آوردم و به سكونتگاه هايشان بازگرداندم ) آن خدايان (=مردمانِ آنان 

آورده بود، به فرمان ) بابل (= نّهشواَبه  – خشم سرور خداياندر ميان  –خدايان سرزمين سومر و اَكد را كه نبونئيد   )33

  مردوك، سرور بزرگ، به سالمت

  ، بازگرداندمهايشان تا خداياني كه به درون نيايشگاه  باشد   .شادشان مي سازدجايگاهي كه دل، بازگرداندمبه جايگاهشان  ) 34

كارهاي نيكم را يادآور شوند و به ) و(برايم خواستار شوند ) عمري طوالني (=و نبو روزگاري دراز  بِلهر روز در برابر   )35

  و كمبوجيه پسرش مي ترسدكورش، شاهي كه از تو  كهبگويند  چنينمردوك، سرورم 

مي ستايند، و من گذاردم همه سرزمين ها در صلح ┌مرا  ┐] شاهيِ[ بابلمردمان   ]. .......[باشند كه ...  آنان... بگذار  ) 36

  . زندگي كنند

  .....................غاز و مرغابي و كبوتري كه  ]پيشكشي پيشين[ز، دو مرغابي، ده كبوتر، بيشتر از ]غا... [...................................... ) 37

   .، ديوار بزرگ بابل برآمدمنليلا-ايمگورديوار ] باروي[در پي استوار كردن ................ .............................  نه افزودم]روزا.... [  )38

كار آن را ] ... نرسانده بود[كه شاه پيشين ساخته بود، ولي ساختش را به پايان  خندقيخته، بر كناره از آجر پ باراندازي ... ) 39

  .]به پايان بردم...   من[

سرزمينش  ةگرفته شد[ بيگاريكارگرانِ به ) با( ،، كه هيچ شاهي پيش از من]شهر را از بيرون در بر نگرفته بود[كه ...   )40

  .ه بودنساخت) بابل (= هنّشواَ] در

  ].ساختش را به پايان رساندم[و آجر پخته از نو برپا كردم و ] با قير) [آن را... ( ) 41

  .كارگذاردم] ها و قطعات مسي[با آستانه ها راهمه آن در من. مفرغينبا روكش ] دروازه هاي بزرگ از چوب سدر... [ ) 42

  . م]درون آن ديد[شته شده بود، ]نو) آن روي[(آشوربانيپال شاهي پيش از من، ] كتيبه اي از ... ... [ ) 43

  .............................................. ......................................................................................................................................................  ) شكسته( ) 44

  .ودان]تا به جا................. [ ... ....................................................................................................................................................................... ) 45

   

  


