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 چكيده
-هاي فراوان قرار گرفته، ولي به نقش خداي نبوي بينكتيبة فرمان كوروش تاكنون اساس پژوهش

ان كوروش كتيبة فرم. شناختي عنايت چنداني نشده استالنهريني در اين كتيبه از منظر اسطوره
و مردوك تنها خداياني هستند كه نامشان در اين نوشته باقي مانده استآسيب و نبو خداي. هايي ديده

و تا حدي شادي بخشي، گاه وزير نبو، صاحب خويشكاري توكل بر خط، كتابت، خرد، محافظت از كاتبان
اي.شدو گاه فرزند مردوك انگاشته مي ن موضوع است كه چرا كوروش هدف نگارنده در اين مقاله بررسي

در) استوانة(هخامنشي در فرمان مشهور خود، كه به هنگام فتح بابل دستور نگارش آن را صادر كرد،
و انگيزة كوروش يا كاتبان تحت فرمان او در استفاده از نام اين  كنار نام مردوك از خداي نبو ياد كرده

ميخدا، به باجاي نام خدايان ديگر، چه و با اين هدف ابتدا به معرفي خويشكاري.شدتوانسته و معبد ها
و همچنين خاستگاه نبو مي و متون پادشاهي در طول زمان و سپس نقش او در جاهاي مختلف پردازيم

و مردوك را در كنار يكديگر ذكر مي آنگاه به بررسي تقش نبو در استوانة. كنيماهميت آمدن نام نبو
و نتيجهكوروش مي بهمي پردازيم از احتمالگيريم كه فراوان نبو، به دليل جانشيني مردوك، حفاظت

و قدرت و شادي و عمر طوالني و جانشينش كمبوجيه، توكل بر خرد و پادشاهي كوروش بخشيدن
و به بخشيدنمشروعيت .دوم پس از مردوك دست يافته است جايگاه به كتيبه در اين جانشينانش كوروش

 كوروش، كتيبه، مردوك، نبو) استوانة(بابل، فرمان: هاي كليديواژه
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 مقدمه
شد امري آوردن نام خدايان در متوني كه به فرمان شاهان دوران باستان نگاشته مي

ميآنان در كتيبه. متداول بوده است و در اين آثار از ها باورها خود را به نمايش گذاشتند
و خدايان مورد عالقة خود استمداد مي ميبه آنان پيشكشطلبيدند احتماالً. دادندهايي

و علتي در كار بوده كه شاهان از خدايان خاصي در برخي كتيبه  هاي خود ياد الگو
و در كتيبهمي ميكردند براي مثال. گفتندهايي از نوع ديگر از خدايان ديگر سخن

بهشاهان در كتيبه ميهايي كه به نشان پيروزي از خود و گذاشتند از جا خدايان جنگ
و خداي ملت فاتح يا خداي قدرت ياد مي كردند؛ شاهان اورارتو از خداي پيروزي

و قدرتمند خود، در  و شاهان آشوري از آشور، خداي ملي  خالدي، خداي جنگ
ميكتيبه در. آوردندهاي پيروزي ذكري به ميان البته اين روش استفاده از نام خدايان

ههمة كتيبه و ميشگي نبوده ولي اگر به شمار بسياري از متون كهن توجه ها يكسان
و دليل استفاده يك  شود شايد بتوان در بيشتر آنان نوعي الگوي به كارگيري نام خدايان
و استفاده از نام ديگر خدايان در متون ديگر را  شاه از تعدادي خداي خاص در يك متن

مشكل يا حتي غير ممكن است، ولي يافتن چنين الگويي در مواردي بسيار. رديابي كرد
.توان آن را حدس زد يا حتي اثبات كرددر بسياري از موارد مي

آنمجموعة متون باقي هاي ها را در برابر آيينمانده از هخامنشيان سياست
ميهاي فتحسرزمين شاهان هخامنشي مسئوليتي در قبال مذاهب. سازدشده نمايان

نشي نداشتند، ولي گاه به دليل كسب وفاداري مردم اقوام گوناگون شاهنشاهي هخام
و خدايان خود را پرستش كننددانند آنها بر آييناجازه مي همچنين. هاي خويش باشند

و مرمت معابد خود را مي و حتي گاه در آن معابد يا در به مردم اجازة ساخت دادند
دهي نقش مهمي در سازمان مذهبي بينيجهان. شدندمي حاضر اقوام آن مذهبي هايآيين

هاي واقع آزادگذاشتن اقوام تحت انقياد همراه با حفظ سنتدر. كردسياست آنها ايفا مي
و هر دو سياستي واحد را دنبال مي و منافع پارسي بود و هدف حفظ امتيازها كردند

و تسلط بود  ص(حاصل از فتح ).355-354بريان،

از افتخارات ايرانيان، در سراسر جهان شهره كوروش، در حكم يكي) استوانة(فرمان
بررسي. شناختي متن آن تاكنون كمتر انجام شده استاست، ولي مطالعات اسطوره

اي در مورد كوروش، شيوة ادارة پادشاهي بزرگ او بيشتر متن اين كتيبه اطالعات ارزنده
و سياست بهو حتي باورها ميهايش . دهددست
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و اجازه داد در بابل، آشور، كوروش به حفظ مجسمة خدا و معابد آنها امر كرد يان
و اورشليم هركسي بر آيين خود بماند مي. عيالم داد وي به خدايان بيگانه نيز قرباني

)Dandamaev, p.194; Waters, p.95(.و آئين هايشان را او به بابليان احترام گذاشت
با مردماني كه سرزمينشان را فتح دادن نشاناو را در زمينة ماليمت. شمردمحترم مي

و آيينمي پيلسر سوم، سارگون دوم، اسكندر، جوليوس سزار، هايشان با تيگلتكرد
و ديگران شبيه دانسته اند پس اين تسامح كوروش امري غيرمعمول نبوده آگوستوس

و هميشه روشي البته او اين رويه را در همة فتوحات خود در پيش نمي. است گرفت
و ماليمت او با همگان در متون مختلف تأييد نشده استماليم  گاهي نيز دليل. نداشت

شدن نزد بابليان يا حتي دريافت قدرت از اين سياست تسامح كوروش را اميد به پذيرفته
هاي او در البته سياست.)van der Spek, Forthcoming(دانند خدايان آنها مي

دهاي فتحسرزمين .يگر بررسي شودشده بايد در مجالي
و پژوهش در باب اين موضوع است كه چرا در اين مقاله هدف نگارنده بررسي

مشهور خود، كه به هنگام فتح بابل دستور) استوانة(كوروش هخامنشي در فرمان 
مينگارش آن را صادر كرد، در كنار نام مردوك، كه خداي برتر بابليان به آمد، از شمار

و ان بهخداي نبو ياد كرده جاي نام گيزة كوروش يا كاتبان او در استفاده از نام اين خدا
مبناي پژوهش اين است كه كوروش در اين نوشته. توانسته باشدخدايان ديگر چه مي

و نيز مشروعيت اين كار  بيشتر بر آن بوده كه نشان دهد بابل را بدون خشونت فتح كرده
.ه استرا از خداي برتر مردمان همان خطه دريافت كرد

و نقش او را در فرمان كوروش پيش تر موضوع مردوك را در مقام خداي برتر بابل
از. اندپژوهش قرار داده و اوآن در واقع او خداي اول اين فرمان است روي كه توسل به

و ياد و پيشينة بسيار دارد نقش او مشخص كردن از او طبيعي است، ولي نقش خداي نبو
ن هايي در كتيبة فرمان به دليل افتادگي. ام او نياز به تعمق بيشتر دارددليل استفاده از

و نبو در اين كتيبه ياد كوروش نمي توان به طور قطعي گفت فقط از نام خدايان مردوك
و به معني سرور خدايان يا همان» انليل خدايان«شده، ولي از صفت  كه نشانة قدرت

ص(مردوك است  ص46ارفعي، گفتني. صحبت به ميان آمده است9در سطر)67؛ رزمجو،
و پدر ايشتر است   Black and(است خداي انليل به اين دليل اهميت دارد كه فرزند ان

Green, p.76(و قابل خوانش است خود خداي انليل به شكل ولي در آنچه باقي مانده
.مجزا ياد نشده است
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متدر اين مقاله نگارنده به معرفي خويشكاري و آنها ها از نبو ياد وني چند كه در
و چگونگي نام ميشده ميبردن از او و داليلي را ميآورد كه پردازد هدف كندگمان

و احتماالتي  ميرا استفادة كوروش از اين نام بوده است ميكه .كندتوان مطرح كرد ذكر

 نبو
ازمي ها تأثيرالنهريني خدايان بر همة جوانب زندگي انساندر مذاهب بين گذاشتند؛

و سياست؛ يعني خدايان در همة امور دخالت داشتند خدايان مردمان. جمله بر حكومت
و قدرتخاور نزديك باستان در دوران تاريخي اغلب انسان الطبيعه هاي ماوراءگونه بودند

و حتي ازدواج مي و فرزند داشتند، ولي قدرت همة اين خدايان يكسان نبود كردند
و رابطة خدايان در بسياري از اسطوره).Bienkowski and Millard, p.131(داشتند  ها
و همچنين فهرست خدايان بيننوشته  النهرين آورده شده كه شامل اجداد، پدرهاي ادبي
و زيردستان آنهاستومادر دارشدنو بچه نحوة ازدواج. ها، فرزندان، خويشاوندان، وزيران

ميخدايان به سرزميني كه در آنج با اين حال. شدند ارتباط مستقيم داشتا پرستيده
ميگاهي خدايي در سرزمين شد كه هريك رسوم خود را اجرا هاي مختلفي پرستيده

ميمي و آئين برپا و در زمان مشابه چندين رسم  ,Black and Green 1992(شد كردند
p. 86 .( 

و بابلي، كه در اكدي)Neboيا Nabûيا Nebû(در اين ميان نبو كهن، بابلي كهن
 Brinkman, Civil and Gelb and(نيز آمده)Nabbû(شكل نبو استاندارد به

Oppenheim and Reiner, p.40(،و سرنوشت النهرين است كه ها در بينخداي خط
و سيارة مركوري مرتبط شد   ;Black and Green, p. 75(بعدها با كشاورزي

Luckenbill, I, p. 295(.هاي متأخر خدايان ائا بته در دورهال)خداي آب تازة)انكي ،
، مردوك، خداي بزرگ بابل از دوران سلسلة)Black and Green, p. 75(هااقيانوس
و نينورتا، خداي جنگجو)Ibid, p.128(سوم اور ،)Ibid, p. 142(و نوشتار نيز با خط

ص(بان نبو همچنين حامي كات.)Ibid, p.133(ارتباط يافتند  و مظهر)173ليك،
ص(هاي فرهنگي جنوب بود سنت و از آنجا كه نوشتار وسيلة آموزش)174همان،

بعدها نبو را همچنين. شود شايد بتوان نبو را با آموزش نيز مرتبط دانستمحسوب مي
بهو حتي ويژگي)Luckenbill, II, p. 64(خداي خرد دانستند  هايي از خداي نينورتا را

و اين وصلت را از ازدواج)Tašmētu(د گرفت، همسرش تشمتو خو هاي مقدس در است
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ميبين ؛ در متن آشوري موسوم)Binkowski and Millard, p.206(شناختند النهرين
و تشمتو صورتK.1354به گرفته كه حاكي از سالگرد ازدواج، گفتگويي ميان نبو

اگرچه بعدها.)George, p. 39(شد اين سالگرد برگزار مي)Ayyara(آنهاست؛ در ماه اير 
 و نوشتار بود، همسر نيسب دانستند)Nisaba(خداي نبو را، به اين دليل كه خداي خط

كل.)Black and Green, pp. 133, 143(كه با هنر خطاطي ارتباط داشت  پس او در
ميحامي حرفة كتابت به ص(آمد شمار هاي مرتبط با سال از مناسبتو يكي)190وارنر،

و برتختنو بابل را تاج ميگذاري  .Black and Green, p(دانستند نشيني خداي نبو

نشستن خود را مقارن با هشتمين روز ماه مبارك ادرو همچنين سناخريب برتخت.)137
(Adaru)نامد كه جشن خداي نبو بودمي)Luckenbill, II, p. 203(و غير از قرباني

كردن به همين خدا ياد شده است هاي نمرود از قربانيسال نو براي نبو، در كتيبه
)Idem, I, pp. 281, 283(.ن و آشوربانيپال به و همچنين سارگون و تشمتو هدايا بو

با اين حال تاكنون هيچ متن ادبي.)Idem, II, pp. 102, 415(كردندمي قرباني تقديم
و وظ ص(ايف او شناخته نشده است مجزايي در ستايش رفتار ).173ليك،

)Luckenbill, I, p. 231(، به معني خانة سرنوشت)Ezida(نام معبد نبو به نام ازيد

و پرهيزگار، در شهر بورسيپا قرار داشت)Borsippa(و احتماالً به معني منزل فرد پاك
)Black and Green, p. 80, 133(؛ اين شهر نيز شهر نبو)Luckenbill, I, p. 263(به

سوم)Šalmaneser(شلمانصر.)George, p.38(شد معني خانة پادشاهي من ناميده مي
بورسيپا را شهر جنگجويان خوانده است» كتيبة دروازه«اي معروف به نيز بر كتيبه

)Luckenbill, I, p. 230(.در بورسيپا در جنوب بابل واقع بود كه نبو از دوران بابل كهن
و شهرت داشت آن پرستيده مي ، گرچه در)Black and Green, p. 80, 133(شد

 Binkowski and(ترين آنها ازيد بود بورسيپا معبد خدايان ديگر نيز قرار داشت كه مهم

Millard, p.57(.را در حكم مهم ترين ساختمان در نينوا به سميراميس نسبت بناي ازيد
به.)Ibid, p.212(دادند مي عنوان خداي آشور پذيرفته شد معبدي براي هنگامي كه نبو

و نمرود فعلي، ساختند سلطنتي مركز،)Kalhu( كالهو او در آكروپوليس . آشور
و)Black and Green, p. 137(م نوسازي كرد.ق 879دوم ازيد را در آشوربانيپال

محل دقيق. آوري كردفردي از الواح گلي به خط ميخي در آن جمعكتابخانة منحصربه
و تشمتو بود كتابخانه در اين ازيد اتاقي از زيارتگاه .)Ibid, p. 137(هاي دوگانة نبو

در.)Luckenbill, II, p. 413(همچنين آشوربانيپال معبد نبو را در آشور بازسازي كرد
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ه باستان معبدي متعلق به نبو در تراسي ساخت)Duršarukin(خورساباد يا دورشروكين
و كاخي نيز در كنارش بود كه پس از سارگون دوم . ساخته شد)م.ق 713.ح(شده بود

). Bienkowski and Millard, p.169(اتاق داشت45اين معبد

 النهريني را به مجمع خدايان خود در دنياي باستان بعضي از اقوام خدايان بين
اين خدا در آغاز خداي.)Ibid, p.132( اشاره كرد نبو به توانمي جمله آن از كه افزودندمي

و نامش در فهرست خدايان ابال ص(آورده شده است)Ebla( سامي غربي بود ليك،
ق)173 از)Amorites(نشينان آموريم كوچ.و سنت ستايش او را در اوايل هزارة دوم

نام پيشين خداي نبو نبيوم.)Binkowski and Millard, p. 206(سوريه به بابل بردند 
)na-bi-um(يا به اختصارAK ياPA از. بود ناميدن، اعالم( ’nb ريشة واژه ممكن است

از»كسي كه مرا خوانده است«نبو تقريباً يعني. باشد) كردن ؛ همچنين ممكن است
و ناشناختة سومري باشد) درخشان( ne/abuريشة ص(يا از ريشة كامالً متفاوت ليك،
173.(

و در روايات جديدتر )هاپس از كاسي(نبو در ابتداي امر وزير خداي مردوك بود
ميپسر او به ؛ يعني مقارن با زماني كه مردوك)Black and Green, p.133(آمد شمار

ص(شد) انكي(پسر خداي ائا ق.)173ليك، م نبو به همراه پدرش مردوك.در هزارة اول
شد)و سرَپنيتو(كه نبو فرزند مردوك زماني.)George, p.38(شاه خدايان شد خوانده

ص( و از نوادگان خداي ان)67رزمجو، خواندند)An(بالطبع او را از نسل خداي ائا
)Black and Green, p. 87(.و مردوك در سرتاسر تاريخ پرستش خود حتي تا دورة نبو

و بعد از آن روابط نزديكي داشتند ايراني صل(ها و به تدريج نبو تبديل به)173يك،
نخستين پرستشگاه را)م.ق13سدة(شلمانصر اول. خداي برتر بابل در كنار مردوك شد

و  ص(در آشور نيز پذيرفته شد نبو براي نبو در آشور ساخت اددنيراري اول.)173ليك،
)Adad-Nirari(نيز از دروازة نبو سخن گفته است)Luckenbill, I, p. 31(.از زمان

و در كتيبهسارگون دوم نبو از خدايان بزرگ اين قلمرو به ها از او استمداد شد شمار آمد
ص( و)م.ق 669تا 680ح(نبو در زمان آشور نو، مقارن با اسرحدون.)173ليك،

 ,Black and Green, pp. 129(نيز بسيار محترم بود)م.ق 627تا 668ح(آشوربانيپال

مي، ولي)134 پنداشتند در دوران بابل نو او را با خداي اينزوك يا اَنزَگ سومري يكي
)Ibid, p.134(.حتي به نظر وارنر نبو معادل آشور آشوريان است)ص البته.)190وارنر،
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هاي پذيرد، چون از نام نبو در كنار نام خداي آشور در كتيبهنگارنده اين نظر را نمي
مي بسيار ياد شده كه در همين .پردازيمنوشته به آنها

و به خارج از بينپرستش نبو مدت  ميانو النهرينهاي مديد به طول انجاميد
قزبانآرامي و آناتولي در قرن چهارم در زمان آگوستوس.م نيز راه يافت.هاي مصر

)Agustus(و دورااورپوس ستايش مي و شمال سوريه و اين قضيه نبو در مركز شد
ق و با نام آپولو حداقل تا و پرستش او به يونان نيز راه يافت رن دوم ميالدي ادامه داشت

)Apollo(شد در آنجا پرستش مي)Black and Green, pp. 129, 134(.سنت پرستش
ص(چنين خدايي تا زمان پارتيان حفظ شد  مي.)174ليك، شود كه او را حتي در گفته

.)Black and Green, p. 35(پرستيدند عربستان نيز مي
اند، از جمله او را با در اين روند اهميت يافتنِ نبو القاب بسيار ديگري نيز به او داده

ص(شناختند لقب خداي حكمت مي اددنيراري سوم در كتيبة مجسمة نبو.)174ليك،
و ملكه شدذكر كرده است كه دو مجسمة نبو به افتخار او در اين. اش به نمرود آورده

و محافظ آسمان ناميدهكتيبه  مياند كه همهاو را سرور هنرها و چيز را و ذهنش باز داند
او. شده استداراي دستان قالب و دانش از و در دسترس است و رحيم  او رحمان

و مورد عالقة خداي انليل است دوستدار زندگي انسان. آيدمي  .Luckenbill, I, pp(ها

به.)268 ,264 آمده، دست، كه از موصل بهBel-Harran-Bel-Usurبر استلي معروف
و زندگينبو با عنوان بخش .)Ibid, p. 295(بخش نيز آورده شده است كنندة روزي

داند كه او را هدايت سارگون در ماجراي هشتمين لشكركشي خود نبو را از خداياني مي
درو سناخريب در آثار خود مي)Idem, II, p. 74(كردند  ميان خداياني بود گويد نبو

و كتيبه)Ibid, p. 201(شد كه موجب شكست دشمن مي هايو در سالنامة سناخريب
و او را به شاهي ديگري از او، نبو از جمله خداياني است كه بر مردم حكم مي راندند

و بر گلداني از خرابه.)Ibid, pp. 148-149, 199-200(رساندند  هاي در استل زنجيرلي
ميكاخ آشورن و ساير خدايان به او كمك و بر)Ibid, pp. 225, 278(كنند صيرپال نبو

و ديگران قدرت مي و در كتيبة بازسازي معبد شاه از نبو  ,Ibid(گيرد كتيبة كاخ نينوا

p. 265-267(.ميكنندة همهسناخريب نبو را ثبت و به)Ibid, p. 258(خواند چيز
ميهنگام حمله به عيالم نبو را در مي نامد ان بقية خدايان خداي مورد اعتماد خود

)Ibid, p. 127(.و ساير خدايان بزرگ را موجب بر آشوربانيپال نيز در كتيبه اي نبو
و ياورش به هنگام حمله به مصر، ماناها تخت ،)Ibid, pp. 292-293, 298(نشيني خود
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و به مي)Ibid, p. 314(و اعراب)Ibid, p. 311(عيالم  .Ibid, p(او اعتماد دارد داند

به» ترسنده از نبو«از او در استلي با لقب.)315 كهو از نبو عنوان خدايي ياد شده
و شادي قلب مي آشوربانيپال به هنگام مرمت معبد نبو.)Ibid, p. 375(دهد سالمت تن

 .Ibid, p( دارد طوالني عمري همچنينو عملش پذيرشو در نينوا از نبو درخواست لطف

و شادي داده شده از سوي خداي در كه)383 و عمر طوالني كتيبة كوروش اين سالمت
چيزو محافظ همه)Ibid, p. 386(آشوربانيپال نبو را پسر عالي. خوردنبو به چشم مي

 .Ibid, p(بر كتيبة تربيت آشوربانيپال، نبو به او خرد داده.)Ibid, p. 412(خواند مي

ميو نبو پسر پي)378 آشوربانيپال در متني موسوم.)Ibid, p. 382(شود روزمند خوانده
و نبو«به  مي» گفتگوي ميان آشوربانيپال لبخود را افتاده بر پاي نبو هاي نبو داند تا

مي. چيزهاي خوب به او بگويد مياو خود را به نبو و از او پيروزي نبو نيز. طلبدبخشد
و به او دستوراتي به او مي ميدهد ميزندگاني طوالني و به شاه و بخشد گويد كه نترسد

در.)Ibid, p. 406-407(كند درنهايت به او لطف مي دربارة نبو بايد افزود كه شاهان
و مردوك بسيار وابسته بودندپيشگويي مي. ها به او كرده آشوربانيپال نيز با نبو مشورت

چو نبو به او مي ون عمري دراز به او اعطا كرده است گفته است بيم به دل راه ندهد
ور از نبو با لقب جانشين همچنين در كتيبة سارگون دوم در تنگي.)538بهزادي،(

ص(فرمانروا ياد شده  باو اين مورد از مهم)15-14زارعي، ترين ذكرها دربارة نبوست كه
.شودبحث ما نيز مربوط مي

و پيمان از طرفي شاهاني همچون سارگون حتي دشمنان خود شكنان را خطاكاران
 هاينامهدر نفرين.)Luckenbil, II, pp. 92-93( دانستندبه خداياني چون نبو مي

نامة استوانة مانده از شاهان نيز از نبو ياد شده است؛ مثالً در نفرينهاي برجايكتيبه
كسناخريب مي)Eanna(هاي ائنّا بازسازي يكي از نمازخانه تيبه را نابود گويد هركه اين

و نسلش را نابود كند  و نام او آشوربانيپال نبو.)Ibid, p. 283(كند نبو بر او خشم گيرد
ميو خدايان بزرگ را عذاب و هر كه كتيبة)Ibid, p. 318(نامد دهنده به دشمنانش

و خدايان بر او قضاوت كنند ة نامو بر نفرين)Ibid, p. 323(يادبود او را نابود كند نبو
و تصوير او را از ميان ببرد يا استل را جا جا كندبهاستلش نوشته است كه هر كه كتيبه

و  و نام و آن را تيره كنند و خدايان قدرتمند بر او خشم گيرند، شاهيش را براندازند نبو
و به او رحم نكنند  نامة استوانة آشوربانيپال در نفرين.)Ibid, p. 376(نسلش را بركنند

).Ibid, p. 410(كتيبه را خراب كند نبو با او نباشد هر كه 
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و مردوك  ارتباط نبو

و نبو حتي در به نظر واندراسپك خداي آشور در آشور برتري داشته ولي به مرور مردوك
و به مقامات باالتر رسيدهياد شده بيشتر نيز آشور ,(اند اند forthcomingvan der Spek(.

و نبو بپردازيم از اين رو بهتر است كمي در: بيشتر به مسئلة همراهي مردوك سارگون
گويد به كمك آشور، سالنامة خود بر ديوار كاخ خورساباد در سال دوازدهم سلطنتش مي

و مردوك  .)Luckenbil, II, p. 17(از فرات گذشته است) به ترتيب ذكرشدن نام(نبو
به) خورساباد(گويد كه براي ساخت دورشاروكين همچنين مي كه اسرايي را كار گرفت

و مردوك  و نبو  ,Ibid, pp. 24, 37, 50(اند به او بخشيده) به ترتيب ذكرشدن نام(آشور

و بر متن استوانة او از همين 14و 10و8هاي تاالرهايو در كتيبه)54 كاخ خورساباد
و بر استل الرناكا  و او را گويد همين سه خدا به او اعتماد كردنمي) قبرس(كاخ د

مي.)Ibid, pp. 25, 60, 101(پادشاهي دادند )Ibid, p. 32(خواند او اين سه را قدرتمند

در كتيبة راهروي(و)Ibid, p. 41(كه او را مسلح ساختند تا دشمنان را نابود گرداند
بهاو را در جريان پيش) هاي خورساباددروازه و مصر ياري كردند روي  ,Ibid(سوي قبرس

pp. 48, 50(.و مردوك خوانده) به ترتيب ذكرشدن نام(همچنين او خود را ستايندة نبو
السلطنه خود را نايب)Koyunjik(سارگون در كتيبة قويونجيق.)Ibid, pp. 83, 93( است

و مردوك  ميمي) به ترتيب ذكرشدن نام(و والي نبو و گويد كه هم معبدي براي خواند
و هم اين دو مي ميسازد سناخريب نيز از اين.)Ibid, p. 113( كندمعبدشان را بازسازي
و قطعاتي از منشور خود)Ibid, pp. 207, 213(هراسد دو خدا مي و در سنگ يادبودش

و مردوك) Ibid, pp. 242. 255(پرستد آن دو را مي و نبو و خود را برگزيدة آشور
در.)Ibid, p. 226( خواندمي برتاس دست شواهدي هاي لشكركشي جريان در اينكه مبني

و ساير خدايان جنگجويان او را  و نبو آشوربانيپال، لشكركشي ششم، ستون چهارم، بل
و راهي ساختند  و نبو در هشتمين لشكركشي.)Ibid, p. 329(آماده به(، آشور، بل

وو در نهمين لشكركشي، ستو) Ibid, pp. 334, 336(به ياري او آمدند) ترتيب ن هفتم
و ساير خدايان به او كمك كردند قطعه و نبو  ,Ibid, pp. 338(اي از كتيبة ديگر نيز بل

مي.)347 و نبو دعاهاي او را براي شاه عيالم برآورده و بدين دليل خدمتگزاران بل كنند
و نبو را مؤثر در پيروزي.)Ibid, p. 358(شورند عيالمي بر عليه شاه عيالم مي اش او بل

راو بر كتيبة استوانة بازسازي نينوا مي)Ibid, p. 402(دانديم و مردوك او گويد كه نبو
اي گفته شده است نامة كتيبههمچنين در نفرين.)Ibid, p. 410(به شاهي رساندند 
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و مردوك را دوست بدارد از اين لوح نگاهداري كند نبوبل.)Ibid, p. 421(هركه نبو
اي به او از خدايان، از زيردستان آشوربانيپال، در نامه)Nabu-bēl-šumāte(شوماته 

و عمر طوالني مي و سالمت جسماني و مردوك براي شاه شادي در. طلبندآشور، نبو
مي)11سطر(پشت متن نيز و مردوك«: گويدنيز و) دشمنان شما(نبو را ببندند

مي)زيرپا( ها حكمراني)سرزمين(باشد كه او بر همة گوينديتان بياندازند در حالي كه

و ديگري]وايي عيـ[اي از زيردستانش را براي فرمانركند باشد كه او شاهزاده الم برگزيند

نـ)bēl(]بل[. را بر سرزمين دريا بگمارد ».از سوي تو عيالم را نابود كردند]بو[و
)Mattila, p.29(گلو همچنين در كتيبة نقش كهگبرجستة اشكفت ل آورده شده است

و مردوك درك عميق اعطا مي مينبو و  Grayson and(توانند شاهي ارزاني كنند كنند

Levin, p.29(.به و نبو موردي است كه در اين شاهياين رسيدن به ياري مردوك
هاي اين دو خدا، در كنار يكديگر، به كار ما خواهد پژوهش بيشتر از بقية خويشكاري

ميحتي گفت. آمد بردند يعني در واقع نبوه شده است كه تصويري از نبو را به شكار
).Oppenheim, P.193(شده است همچون شاه يا اعضاي خاندان سلطنتي محسوب مي

و نبو را مي ميسارگون دست مردوك و جشن سال نو را برپا كند گيرد
)Luckenbil, II, p. 19(ب ابل نو، آورده شده استو در گاهنگاري نبونئيد، آخرين پادشاه

م كمبوجيه، پسر.ق 538سال) ماه كنونيهفتم فروردين(كه در روز چهارم ماه نيسان 
و تنديس خداي نبو و پريستار مراسم اجرا كرد كوروش، به معبد نبو در بابل آمد

و خداي نبو به اسگيل  و از قرباني براي دو خدا ياد)Esagil(برگرفته بازگردانده شد
و ديگري نبو، فرزند مردوك، استشومي ص(د كه به گفتة ارفعي يكي مردوك ارفعي،

و نمادي از حماسة هاي سال نو بينجشن).15-16 النهرين مخصوص مردوك بود
در روز پنجم.)Bienkowski and Millard, p. 211(آمد آفرينش بابلي به شمار مي

ميجشن و زيارتگاه هاي سال نو جادوگري وارد خداي نبو را در مجموعة اسگيل شد
و تطهير مكان مقدس با الشة حيوان پاك مي كرد كه به شكل قرباني كردن گوسفند

هاي اكيتو در ششمين روز از جشن.)Black and Green, p.153(براي خداي نبو بود 
ص( مي از بورسيپا مجسمة نبو)66ارفعي،  ,Black and Green, pp.112(شدبه بابل آورده

مي.)153 ميدر مسير دو پيكر بر سر راه نبو كردند نهادند كه با دست به سوي او اشاره
ميو آن دو را هنگام نزديك ميشدن نبو گردن و در آتش انداختند كه احتماالً زدند

مينشانة نابودي نيروهاي شري بوده كه نبو بر آن ص(شده است ها پيروز تا به)66ارفعي،
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از. پدرش، نايل آيدديدار مردوك، و حفاظت در يكي از متون آئيني نبو براي امنيت
.)Hooke, p.110(آيد پدرش كه در بند است از بورسيپا مي

هاي نبو بايد افزود كه از جمله مسائلي كه نشانة اهميت در ادامة شرح ويژگي
ميخدايي خاص نزد اقوام بين در اسامي توان به استفاده از نام آن خداالنهريني است

از«يعني)Nabupolassar(ويژه اسامي شاهان، اشاره كرد؛ شاه نبوپلسر خاص، به نبو
، نبوكدنزر)Beinkowski and Millard, p.206(»كندخورشيد محافظت مي

)Nebuchadnezzar(مي«يعني و نبونئيد)Ibid, p.208(» كندنبو از وارث نگهداري
ص(» ستايشگر نبو«يعني هايي از اهميتو موارد ديگر از اين قبيل نشانه)12ارفعي،

و نقش او نزد جوامع باستاني است به نظر ارفعي اگر تالش نبونئيد براي. خداي نبو
بخشيدن به خداي سين، خداي ماه، نسبت به مردوك نبود شايد نبو به دليل برتري

و محبوبيت ميشهرت ص(شد يافتن تدريجي خداي سرزمين بابل ).78 ارفعي،

و و خوابيده يا عمودي نماد نبو خطي راست به شكل قلم بود كه به صورت افقي
ـ اژدها،.شدايستاده يا گاه بر روي لوح گلي نمايش داده مي نبو يا نماد او بر پشت مار

به. كه حيوان نمادين اوست، نيز تصوير شده است صورت محوشده البته چشمان او را گاه
از.)Black and Green, p. 134(كردند ترسيم مي قلم نبو در هنر بابل قديم تا بابل نو

ميعالئم مقدس به و شايد شمار و آن را به خدايان ديگري نيز نسبت دادند مانند ائا آمد
نه. حتي ادد، خداي طوفان تنها در كنار نبو بلكه خود نمادي در آشور ميانه اين نماد

ا. مستقل بود ين قلم به طور مجزا يا در دست نبو بر پشت مارـ اژدها در مهرهاي بابل نو
هاي آشوري نام يا نمادهاي شمش، در استل.)Ibid, p. 185(نشان داده شده است 

،)Ibid, p. 135(، سين، خداي ماه)Black and Green, pp. 182-184(خداي خورشيد 
و عشق ر خدايان اصليو ديگ)Bienkowski and Millard, p.156(ايشتر، خداي جنگ
تا 744ح(سوم)Tiglath-pileser(پيلسر استل تيگلت. شودو بزرگ آشوريان ديده مي

هاي مقارن با در داخل مرزهاي كنوني ايران يافت شده كه همزمان با پيروزي)م.ق 727
به.)Levin, p.1(م آشوريان نگاشته شده است.ق 737 آمدن آن مدركي در دستاز شيوة

در.)Ibid, p.11(ولي گويا در كردستان يافت شده است دست نيست،  هفت نماد خدايي
و قلم نبو در رديف باال دو رديف روبه چپ قرار گرفته سمتروي شاه بر استل نقش شده

ديدگي بسيار، متن كتيبة آن نيز به طور كامل موجود نيست، ولي به دليل آسيب. است
و از برخي خدايان نيز مانند نرگال، خداي در بخش قابل قرائت متن از نبو يادي نشد ه



و تابستان1، شمارة5دورة پژوهشهاي علوم تاريخي،/ 28  1392، بهار

، در كتيبه نام برده شده ولي نقش وي)Black and Green, pp. 58, 136(جهان زيرين
به.)Ibid, p.12(است در نقوش نشان داده نشده قطعة استل ديگري نيز از كردستان

و هرّرو بر اين نظر است كه تكة ديگر همين استل تيگلت سر سوم است پيلدست آمده
.)Herrero, pp 106-109(كه در متن آن نيز يادي از نبو به ميان نيامده است 

بهها همه نشانهاين ترين خداي طور مجزا يا در كنار بزرگهايي از اهميت نبو
هاي نبو بررسي شد، به نقش او در فرمان اكنون كه ويژگي. سرزمين، مردوك، بود

.پردازيمكوروش مي

 فرمان كوروشنبو در
شد.ق 539اكتبر 29كوروش در فرمان كوروش را كاتبان.)Waters, p.93(م وارد بابل

در.ق 538بابلي به دستور او، احتماالً در سال  و سپس آن را درون ديواري م، نگاشتند
و همچنين خداي نبو()Esagila(نزديكي اسگيل  دفن) معبد اصلي خداي مردوك

ص(كردند  و در سال 1879كتيبه را هرمزد رسام در سال.)15،69رزمجو، به 1880يافت،
كه.)van der Spek, forthcoming(موزة بريتانيا انتقال داده شد ولي مشخص نيست

مياين استوانه دقيقاً در چه فاصله و به نظر رسد در پي ديوار اي از معبد مدفون بوده
عمران قرار داشته است  صرز(بزرگي در نزديكي و محتوا.)27مجو، استوانه از نظر ظاهر

ص(شكل بابل ساخته شده بود هاي شاهي استوانهنوشتهبر اساس سنت گل .)47همان،
و بخش اصلي را قطعة الف حدود يك سوم نوشته هاي فرمان كوروش از ميان رفته است

ب مي و بخش كوچكي كه بعداً مشخص شد از آن همين كتيبه است قطعة نام خوانند
ص(دارد  گلبه.)50همان، اي، كه از آنِ اين استوانه نيست، در نوشتهعالوه دو قطعه از

و(هايي از متن همين كتيبه شد كه بر روي آن بخشموزة بريتانيا نگهداري مي ابتدا
شد) پايان متن ص(شناسايي ترتيب ما را در درك مطالب اينو بدين)60-59همان،

و دقيق را در اختيار ها هنوز نميي به دليل افتادگيول. فرمان ياري كرد توان متن كامل
مي. داشت دهد كه چگونه مردم بابل از فرمانرواي خود كتيبة استوانه به اختصار شرح

و كوروش با روشي صلح و بدون خشونت شهر را فتح كرد ناراضي بودند ص(آميز همان،

ا.)71، 15 و نگران بودند، ولي البته احتماالً مردم آن سرزمين ز اين فتح بيگانگان بيمناك
و به باورهاي آنان احترام گذاشت ص(كوروش آرامش را برقرار كرد مردم بابل.)71همان،

و حتي در  و به پسر خود واگذارده بود نيز به اين دليل كه نبونئيد پايتخت را رها كرده
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و مراسم سال نو كه از آن مردوك، خداي بزرگ بابل، بود و براي مردم بسيار محترم
ص(كرد مهم بود شركت نمي به كردو از طرفي تالش مي)53همان، جاي مردوك سين را

و در برابر قوم فاتح مقاومتي نشان  خداي بزرگ گرداند از حكومت او ناراضي بودند
مياز نشانه. ندادند كرد توان به استلي اشاره هاي ارادت خانوادگي نبونئيد به خداي سين

و ايشتر، الهة كه از او بر جا و نماد خداياني همچون شمش، خداي خورشيد، ي مانده
و جنگ، بر آن تصوير شده، ولي نماد هالل سين از همه بزرگ و به چهرة شاه عشق تر

ص(تر است نزديك ).56همان،

ميكوروش بر اين كتيبه خود را معرفي مي و نسب خود را چنين منم«: گويدكند
و اكد، شاه چهارگوشة كور وش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نيرومند، شاه بابل، شاه سومر

پسر كمبوجيه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، پسر پسر كوروش، شاه«)20سطر(» جهان،

،)21سطر(» انشان، از نسل چيشپيش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان،]ه شهر[بزرگ، شا
النهريني مرهون خداي هاي بينبر سرزمين سپس بالفاصله مشروعيت شاهي خود را

و نبو مي كه«: داندمردوك و نبو) يا مردوك(بل) خدايان(دودمان جاودانة پادشاهي
مي)و(دارند فروانرواييش را دوست آنگاه كه با آشتي. كنندپادشاهي او را با دلي شاد ياد

و شادماني در كاخرا) خود(جايگاه سروري«.)22سطر(» بابل آمدم،]ون[به در با جشن
مردوك، سرور بزرگ، قلب گشادة كسي كه بابل را دوست دارد،. پادشاهي برپا كردم

من]همچون سرنو[ هر)و(]بخشيد[شتم به » روز ترسنده در پي نيايش او بودم من
ص()23سطر( و محبوبترتيب او از مهمو بدين)65رزمجو، و ترين ترين خداي آن سرزمين

مينبو  و شادي اين دو خداي مهم بابلمشروعيت شاهي را بر آن سرزمين زمين را يابد
ميبه هنگام فتح سرزمين اعالم مي تر از همه مهم. دهندكند كه به كوروش نيز شادي

و قدرت را به كسي ارزاني اينكه همان طور كه گفتيم نبو اين قدرت را دارد كه شاهي
ميهمچن. كند كه به او ارادت دارد و نبو، را ين كوروش و پسر، مردوك خواهد اين پدر

و در جايي از كتيبه كه از پسرش كمبوجه ياد همچون و كمبوجيه تصور كند  خود
بهمي ميكند تا او را باشد تا ...«: گويدنوعي پس از خود حاكم آن سرزمين بنامد

بل«)34سطر(» هايشان بازگرداندمخداياني كه به درون نيايشگاه يا(هرروز در برابر
را)و(برايم خواستار شوند) يا عمر طوالني(و نبو، روزگاري دراز) مردوك كارهاي نيكم

و به مردوك، سرورم چنين بگويند كه كوروش، شاهي كه از تو مي و يادآور شوند ترسد
ترسان نيايشگاهبگذار آنان سهميه...«)35سطر(» كمبوجيه پسرش، ا هايمان باشند،
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را[]شاهي[و باشد كه مردمان بابل ...)؟(روزگاران دراز )36سطر(» ...بستايند]او
ص همان( ،66.(

 تحليل
و همان و كتابت، سرنوشت، كاتبان، خرد گونه كه مالحظه كرديم، نبو، خداي خط

و حتي با عنوان جانشين شاه  و مقام دوم را داشت شادي، وزير يا فرزند مردوك بود
و فرزندي شاهان توجه.شدناميده مي هخامنشيان نيز به زنجيرة حكومتي حاصل از پدر
و در كتيبهفراوان مي و همين سنت كهن ذكر كردند هاي خود هميشه به اين امر اشاره

و فرزند را حفظ كرده را كوروش نيز. اندنام پدر و فرزند خود در اين كتيبه وليعهد
و همانمعرفي مي كهه كه مردوك در مقام بزرگگونكند ترين خداي بابل فرزندي دارد،

و در اين كتيبه نيز از او ياد  طبق شواهد در بسياري موارد از او همراه مردوك نام برده
و شده، كوروش نيز از فرزند خود ياد مي كند تا شايد اهميت خود را همچون مردوك

و جانشينش را همچون خداي نبو باال  هاي اين فرمان، از در نوشته. ببرداهميت فرزند
و دوست و كمبوجيه همچون خادمان خدايان و تأكيد شده كه اين كوروش دار آنان ذكر

و درواقع عالقة بلكه آن را حمايت نيز كرده خدايان با شاهي آنها مخالفت نداشته اند
و اين دو  و همان نفرميان اين خدايان ري نيز گونه كه در شواهد آشودوطرفه است

و هخامنشيان  و جانشين آنان سنتي كهن بوده مالحظه شد حمايت خدايان از شاهان
.اندنيز آن را حفظ كرده

گونه كه گفتيم، مردم اين منطقه ديگر تمايل به پرستش سين نداشتند، چون همان
و نبو ستم هاي نبونئيد تحت فرمان سين آنها را به تنگ آورده بود، پس انتخاب مردوك

بهانت ميخابي هوشمندانه براي كوروش و باعث شد مردم بابل كوروش را شمار رفت
و سريعراحت و از اين كه او به جاي نبوئيد شاه شود استقبال كنندتر .تر بپذيرند

و فرزندش از بزرگ بهكسب قدرت كوروش نوعي مشروعيت ترين خداي بابل
پ. كردپادشاهي آن دو را تضمين مي ميپيش از او نيز كردند تا ادشاهان همين كار را

و محبوب، بپذيرند  مردم حضور آنان را در جايگاه پادشاهي، به دليل ياري خدايان بزرگ
و نافرماني نزنند كوروش به اين مشروعيت نياز فراوان داشت چون.و دست به شورش

و كوروش بايد از فرمان و رضابابل نسبتاً دور از دسترس پارسيان بود يت مردم برداري
و حتي.شدبابل از حكومتش مطمئن مي و نبو ياوري مطمئن براي كوروش پس مردوك
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مينسل و هاي آينده توانستند تخت پادشاهي بابل را حتي در نسلهاي بعد از او بودند
مي. براي هخامنشيان محفوظ بدارند توان حامي فرزند در اين ميان نبو را احتماالً

ن گونه كه السلطنه بودن مردوك است، همانبو نماد نايبكوروش نيز دانست چون
.كمبوجيه جانشين كوروش است

و سرنوشت را رقم مي و به اين دليل حامي مناسبي نبو بر خرد نيز توكل داشت زد
و كمبوجيه بود، زيرا عالوه بر اينكه هخامنشيان بسيار به خرد اهميت   براي كوروش

و در ذكر نام اهورامي مانده از آنان نيز هاي بعدي از كوروش برجايا در كتيبهمزددادند
و اقبال مشاهده مي و كمبوجيه هم نياز به خدايي داشتند كه سرنوشت شود كوروش

و بدين ترتيب مردم مجاب شوند كه اين دو پادشاه از خرد نيكي براي آن دو فراهم سازد
و براي آنان نيز نيكي به همرا همچنين طبق.ه خواهند آوردو سرنوشت نيك برخوردارند

و جايگاه وااليي داشت؛ از جمله كتيبه هاي داريوش شادي نزد هخامنشيان سپند بود
، پس نبو كه،)Kent, p. 147, DE(اينكه اهورامزدا آفرينندة شادي براي مردم است 

ميطبق آنچه برشمرديم شادي مي و عمر طوالني و آورد بخشيد تضميني براي شادي
ميسالمت  كم. توانست باشدخاندان پادشاهي جديد تري از توكل نبو بر اگرچه شواهد

.ها موجود استشادي در برخي كتيبه
ميالبته از آن شود كه كاتبان روي كه نبو خداي كتابت بود اين احتمال نيز مطرح

 بابلي نبو را براي استمداد در كتيبة فرمان كوروش انتخاب كرده باشند نه خود كوروش؛
و ولي نگارنده اين احتمال را ضعيف مي داند، چون قطعاً خود كوروش از نحوة نگارش

و خود موضوع دقيق چنين كتيبه اي كه به لحاظ سياسي حائز اهميت بوده اطالع داشته
.فرمان نگارش آن را صادر كرده است

و افتادگي در متن نميدليل آسيببه توان گفت از خدايان ديگر نيز ديدگي
تمداد شده است يا نه، ولي نگارنده بر اين گمان است كه كوروش احتماالً به داليل اس

شمش، خداي:النهرين در اين كتيبه استفاده نكرده استزير از ديگر خدايان مهم بين
و به نوعي خداي جنگ است، ولي كوروش بابل را با جنگ فتح نكرده كه خورشيد

شدس. خداي جنگ به او ياري رسانده باشد و همچنان كه آورده ين خداي ماه است
و در اين راه  نبونئيد قصد داشت به دليل ارادت خود به سين او را خداي برتر بابل سازد

آور شاه موفق نبود پس ذكر نام او در كتيبة كوروش براي همگان يادآور خاطرات مالل
ميپيشين مي و موجبات خشم آنان را فراهم و آفرينش ان، خداي آسم. آوردبود ان
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و ادد نيز خداي طوفان است و در اين كتيبه)Bienkowski and Millard, p. 1(است
و حضورشان نيست از طرفي خدايان يادشده همگي مظاهر. لزومي به ذكر نام آنان

و نيازي نيست كه كوروش از اينقدرت ها در آستانة پيروزي خود هاي طبيعي هستند
و بيماري است ايشتر، الهة جنگ.ياد كند و نرگال، خداي جهان زيرين، جنگ و عشق

و نبود خشونت است وجودو مجدداً نيازي به ذكر نامشان در استوانه اي كه نماد صلح
و شاه  .Black and Green, pp(گونه است ندارد، حتي از خداي انليل نيز كه خداي برتر

. ياد نشده است)135 ,76
مي هاي اصلينگاهي به خويشكاري  كند كه به نظر نبو ذهن را متوجه مطلبي

هاي بيشتر دارد؛ احتماالً چون نبو با كشاورزي نيز ارتباط داشته رسد نياز به پژوهشمي
و در ميان مردمي راه يافته كه محصول  درواقع پرستش او در ميان شاهان آغاز شده

و بدينبرايشان اهميت ويژه رااي دارد و با شاه دستبه ترتيب كوروش دل مردم آورده
به. پيشينِ آنها تفاوت يافته است دليل البته بايد خاطرنشان كرد كه در جوامع باستاني،

و بزرگ بر اين امر توكل  و محصول، همواره خدايي قدرتمند اهميت موضوع بركت
چهداشته، ولي چون برخي خويشكاري بسا در اين ها را چندين خدا برعهده داشتند

ميز بررسيمورد ني نگارنده. دهد كه نبو يكي از اين چند خدا بوده استهاي آتي نشان
همبا توجه به خويشكاري اين خدا كه با هيچ اش شبيه نيست دورهيك از خدايان ديگر

به. كندمورد اخير را صرفاً به شكل احتمال نيازمند بررسي مطرح مي عنوان ولي آنچه
م دهد كه نبو در فرمان كوروش به داليل بسيار در كناريداليل نگارنده آورده شد نشان

و حتي مي و جايگاهي مهم در اين كتيبه دارد و مقام توان گفت نبو مردوك آورده شده
و احتماالً در بخش هاي افتاده نيز نامي جز او در در جايگاه پس از مردوك قرار گرفته

.كنار نام مردوك نبوده است

 نتيجه
باهمان و گونه كه و خرد و كتابت ذكر شواهد بسيار آورديم، آوردن نام نبو، خداي خط

و  و قدرت بود و شادي، در كنار خداي مردوك، تضميني براي دوام پادشاهي سرنوشت
و اهميت فرد زيردست همچنين نمادي از ار و نزديكي يا(ادت  مانند كمبوجيه

به) شوماتهنبوبعل ميبه پادشاه ميبه. رفتشمار توان گفت كه خويشكاري نبو نوعي
و بعدها كوروش براي حكمراني به كمك قدرت بخشيدن به شاهان بين النهرين
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و نابودي دشمن بودزيردستانش بر منطقه كوروش نياز. اي دور از مرزهاي اصلي شاهي
و درگيري فتحداشت كه در منطقة تازه و به دور از شورش شده حكومتي پيروزمندانه

. ار كندبرقر
گيريم كه كوروش به اين داليل از نام نبو در كنار نام مردوك در بنابراين نتيجه مي

و نقش نبو در اين كتيبه اين موارد مي ـ1: تواند باشداين كتيبه استفاده كرده است
بهاهميت و پسرش نبو و بخشيدن به مردوك جاي خداي سين نبونئيد براي ايجاد صلح

و برگرداندن باورهاي آنان به همان فتحآرامش در محل تازه و كسب رضايت بابليان شده
و جانشينش در پادشاهي بر آن سرزمينـ مشروعيت2حالت كهن؛  بخشيدن به كوروش

و پسر؛  ـ يادآوري نام فرزند شاه كه پس از نام3از طريق مشابهت با اين دو خداي پدر
و از چنين شاه آمده با درنظرگرفتن اين مطلب كه نبو در اي نجا فرزند مردوك است

ـ تضمين4الگويي براي آوردن نام فرزند شاه پس از نام خود شاه استفاده شده است؛ 
و به بهدستيابي به عمر طوالني و پسر؛ ويژه شاد ـ5دليل همكاري اين دو خداي پدر

و كوروش در تاريخ مشهور به مردوك درك عميق مي و نبو نيز خداي خرد بخشيد
و نبو همزمان به نشانة خرد خردو و صفات نيك است، پس بايد از نام مردوك رزي

و بر آنان حكومت6كرد؛ استفاده مي و پسر شاه خدايان هستند ـ اين دو خداي پدر
و بدينكنند، همانمي و فرزندش بر مردم حكومت كنند ترتيب گونه كه بايد كوروش

ميبخشي بر پادشاهي كوروش در بابعمل مشروعيت و اين پادشاهيل صورت گيرد
و نبو خداي قدرت. شودتوجيه مي و پس مردوك و پادشاهي هستند بخش به شاه

و پيروزي آنها در ميان نيست؛  ـ شايد نام نبو، خداي كتابت، را كاتبان7سخني از جنگ
اند نه خود كوروش؛ البته اين موضوع كمي دور از النهريني در اين كتيبه گنجاندهبين

و نياز به تأمل بيشتر داردذ .هن است
و با خرد نام نبو را در بنابراين احتمال بسيار وجود دارد كه كوروش بزرگ آگاهانه

و او را بهترين گزينه در كنار مردوك براي آمدن در چنين كتيبه اي انتخاب كرده
تهمراهي با بزرگ و حتي او را درجايگاه پس از مردوك آورده ا ضمن ترين خدا دانسته

و تا جايي كه ممكن است مشروعيت و جانشينش بابليان را نيز قانع كند بخشي به خود
و شاهدي ديگر از تدبير و اين نيز نشان هاي پادشاهي از نافرماني آنها پيشگيري كند

.تواند باشدكوروش مي
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