
  

  گفتار چهارم

  يشاهنشاه سياسي تئوري

ــا اســتفاده از عناصــر تمــدني    ــ کــوروش و داريــوش ب يــي تمــدن نــويني را    خاورميانــهۀپرماي

آنان تجارب سياسي و .  بسياري با تمدنهاي پيشين متفاوت بودجهاتگذاري کردند که از   پايه

تـا جهـاني    شور درآوردنـد  کـ ۀخدمت ادار  و مصر را بهرودان مياناداري خبرگان و حکومتگران  

آوردهاي تمـدني   سازند عاري از اختالفات قومي و جنگهاي نابودگر که جز برباد دادن دست            ب

   .ئي درپي نداشت انسانها نتيجه

زيــر کــشيده شــد، نماينــدگان خــداهاي  گيــري تمــدن ايرانــي ســلطنت از آســمان بــه بــا شــکل

ال شـيرۀ  زيـر کـشيده شـدند، معبـد کـه بـراي هـزاران سـ         افروز و ويرانگر از عرش خدائي بـه        جنگ

 پـروري  خواسـت نقـش بـرده      ان خويش مي  مکيد و انسان را بردۀ متولي       کار و تالش انسانها را مي     

دوســت و   را از دســت داد، و ســلطنت بــا هــدف رشــد معرفــت انــساني و پــرورش اذهــان صــلح         

سوز سابق  آور و جهان خدايان خشم. سازي قرار گرفت سازي و جهان مداراگر در خدمت انسان

آفريننـدۀ شـادي    «و  » آفرينندۀ خـرِد انـساني    «خدائي دادند که      منشي جايشان را به   در تمدن هخا  

کــرد و بــر بلنــداي   ايــن شــعاري بــود کــه داريــوش بــزرگ همــواره تکــرار مــي   . بــود» بــراي انــسان

شادزيـستي نيـز جـز بـا     . انـسانها بدهـد   کرد تا درس خردورزي و شادزيستي به     ها نقش مي    صخره

افکندنــد  راه مــي ريهــائي کــه لــشکرهاي جهــادگرِ خــدايان ســابق بــه  پايــان گــرفتن جنگهــا و درگي

  .  نداشت امکان

مـدعي  رودان و مـصر   ديگـر همچـون شـاهان ديرينـۀ ميـان      شـاه    گيري تمدن ايراني،    با شکل 

دسـت    بـه بشريت از راه خدمتگزاري به تقدس خويش را   او.  نبود  و عِصمت   و نبوت  خدازادگي

 خـدا يـا ذات خـدا      ۀوري سياسي مصر و بابل شاه فرزند و نمايند        تئ اگر در .  از آسمان  آورد نه   مي

 برقــراري  بــود کــه وجــودش بــرايئــي انــسان برجــستهشــد، در تمــدن ايــران شــاه يــک  شــمرده مــي

در درسـتي را      بـود کـه راسـتي و       مکلـف   نزد وجـدانِ خـودش      جهان ضرورت داشت و    آرامش در 

بـراي خـودش درنظـر     کـه  تکليفـي ر همـين  خـاط  ، و بهبستيزدجيها   و ک   و با بديها   بگستراند جهان

ــه بــود  شــد کــه مــورد حمايــت و هــدايت دائمــي خــداي جهــان اســت و        چنــين پنداشــته مــي گرفت

  .او پادشاهي داده است  انساني بهۀآفريدگار يکتا براي تحقق اين وظيف

در . ي ايـران اسـتمرار يافـت      شاهنـشاه سنتي که کوروش و داريوش نهادند تا پايـان دوران           
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بنـدگان خـدا    صِـرفًا  انـد کـه خودشـان را         شاهان دنيـاي باسـتان تنهـا شـاهان ايـران بـوده             ۀ هم ميان

در . انـد   تقدس ماوراي طبيعي و آسماني براي خودشان نبوده       گونه  هيچاند و مدعي      اعالم کرده 

 خـدا اسـت و قـوانيني کـه وضـع کـرده از        ۀهيچ زماني هيچ شاهي در ايران ادعا نکرد کـه فرسـتاد           

در هيچ زماني در ايران هيچ شاهي ادعـا نکـرد کـه خـدازاده        . رستاده شده است  آسمان برايش ف  

هــاي ادعــاي شــاهان ايــران آن بــود کــه ســلطنت را     منتَ. اســت و بايــد مــورد پرســتش واقــع شــود   

 ۔ ساسـاني  ۔در زمان  در جائي اگر  . ينداهورمزدا عنايتآنها داده و مورد حمايت و         به اهورمزدا

ان لقب خدايگان را براي خودشان برگزيدند، منظورشان از ايـن لقـب      ان اير شاهنشاهبرخي از   

 .هـا بـوده باشـند      اسـکندر و ديگـر مقـدونيها و رومي          فرعونـان يـا    آن نبود که مدعي الـوهيتي چـون       

 گوئيم  ميامروز هم وقتي ما     .  نه چيز ديگر   »شاه بود « مترادف با    در فرهنگ ايراني  » خدايگان«

 در اينجــا »خــدا«ن نيــست کــه او معبــود خانــه اســت، بلکــه   اســت منظورمــان آ»کدخــدا«فالنــي 

 .و امثــال آنهــا » دهخــدا«و » شــهرخدا« همچنــين اســت  . اســت»ولــي«معنــاي سرپرســت و   بــه

ــشاه ــين بــه    شاهن ــد منظورشــان آن بــود کــه سرپرســت      خــود مــي  ان ايــران هرجــا لقبــي اينچن دادن

  .ا نام خدا پيوند بزنند يا نامشان را بند، نه آنکه بخواهند ادعاي الوهيت کنندا ملت

  و صـاحبِ عنوان فرزند و نماينده و پيامبر خدا مالک در تمدنهاي ماقبل هخامنشي شاه به    

فرعونـان مـصر   ۀهمـ . رفتنـد  شـمار مـي    مـردم بنـدگان او بـه     ۀشـد و همـ      االختيار مردم شمرده مي    تام 

 /خــدازاده /خــدا«شــدند، و تئــوري سياســي مــصر از يــک تثليــث   مــيشــمردهخــدا و فرزنــد خــدا 

 فرعـون خـدا بـود زيـرا روحـش از      .شـد   تـشکيل مـي  ۔سه در فرعـون جمـع آمـده بـود      ه هر ک۔ »شاه

مـادرش دميـده     آسمان آمده بود تـا بـر روي زمـين خـدايي کنـد؛ خـدازاده بـود زيـرا روح خـدا در                       

در  .کــرد وجــود آمــده بــود؛ و شــاه بــود زيــرا بــر مــردم حکومــت مــي       شــده بــود و او از آن روح بــه 

، و مـردم  او و مورد خطاب دائمي او بود  برگزيده و پيامبر   و  خدا ۀشاه نمايند و عيالم    دانرو  ميان

 کوچـک يهـود و تمـدنهاي کوچـک کـشورهاي       در تمـدن .نه رعايـاي او بلکـه بنـدگان او بودنـد          

بـا تـشکيل تمـدن ايرانـي        . واسطۀ خدا و مورد خطاب خدا بـود         شاه نمايندۀ بي  نعان نيز    و ک  صور

  . معرفت بشري گشوده شدبر رويهاي نويني  ر کرد، و دروازهاين وضعيت تغيي

آميـز هـزاران    رودان و شام و مصر آمـاده بـراي بريـدنِ کلـي از باورهـاي وهـم       ولي اقوام ميان  

رودان  نظريۀ خدازادگي و نمايندۀ آسمان بودنِ شاه همچنان بـالقوه در ميـان           . سالۀ خويش نبود  

تـأثير از فرهنـگ مـصر         اسکندر مقدوني و جانشينانش به    و شام و مصر سريان داشت تا آنگاه که          

 در سـدۀ  .فرعوني ادعاي خدازادگي و خدائي کردند و مثل فرعونان مورد پرستش قرار گرفتنـد  

 تــابع امپراتــوري روم فلــسطيندر صــورت مــصري کهــنِ خــويش  ايــن تئــوري بــهنخــست مــسيحي 
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ي )  القـدس روح/ ابـن / اب (»روح آســماني/ اايـشوع / ايـل «صـورت تثليـث    بـه   ؛ و يــککـرد  تَجلـّ

در اينجا . شد که در آينده دين رسمي امپراتوري روم گرديدبعد، ديني براساس آن ساخته سده 

 پديـد  ئـي بـاکره     دوشـيزه ئي بود که در اثر آميزش روح خدا با             خدازاده ۔مثل فرعون ۔ انيز ايشوع 

  . سلطنت کندبر جهان تا آمده بود  واو خدا در کالبد انساني بود،آمده بود و از اين حيث 

يدند جنگ  ميآنها تعلق داشتند       تحت پرچم خداياني که به     شاهان دنياي ماقبل هخامنشي   

ديـن خودشـان را بـر      اديـان و خـدايان و حاکميـت بخـشيدن بـه           ۀ همـ   پيـروان  و رسالت نابودسازي  

ن  حکومتگران دنياي سامي در طـول تـاريخ آ         ۀسياسي هم   ديني ۀ اساس نظري  .کشيدند  دوش مي 

ديني جز دين خودي که تنهـا ديـن حـق      برود و از ميانبوده که بايد با اديان ديگر جنگيد تا همه        

 مـردم اند که يـا    آنان از سوي خدايان خودشان حکمي قطعي داشته.د برجا نمانَ  در جهان است  

 آشــتي ميــان فاتحــان و  گونــه هــيچدر اديــان ســامي . کننــدديــن خودشــان درآورنــد يــا نــابود   را بــه

 )و در حقيقتْ بردۀ فاتحـان  (فاتحانخداي  ۀمغلوبان يا بايد برده و بند. وبان وجود نداشت مغل

 اديـان سـامي اعمـال شـده اسـت و دينهـاي سـامي               همـۀ    ايـن طـرز فکـر در      . مردنـد  شدند يا مي    مي

انـد کـه    کـساني ادعـا کـرده   .  جماعات انساني جا باز کرده اسـت       در ميان  ضرب شمشير   بهعموما  

گرانـي مـسيحي      ي که تبليـغ   در دوران شايد اين ادعا    . گير شده است    ن شمشير همه  دين مسيح بدو  

جماعــــات گرســــنه و  در  برخــــوردار بودنــــد و۱۹و۱۸ هــــاي ســــدهکمکهــــاي مــــادي اســــتعمار  از

داسـتان    ولي وقتي به  . کردند مصداق داشته باشد      تبليغ مي  غرب هند  جنوب  آفريقا و  ۀزد قحطي

 چهـارم تـا شـشم مـسيحي کـه دوران گـسترش آئـين           هاي  دهدر س   جهادگر طلبي مسيحياِن   شهادت

 مـسيحي بـراي   انينيم کـه چـه جنايتهـا کـه جهـادگر        ب   مي کنيم  خاورميانه بود مراجعه مي    مسيح در 

 آنهـا نـه تنهـا بـا پيـروان اديـان ديگـر          !اند  جماعات انساني انجام نداده     بر خودشانتحميل دين   

 نيــز نــديحيان پيــرو مــذاهبي کــه مخالفــشان بود هــا رفتــار کردنــد بلکــه بــا مــس   شــيوهتــرين خــشن بــه

 از انگـشتان  مخالفـان ترين آنها آويزان کـردن     کار بردند که ساده     ها را به    ترين شکنجه   رحمانه  بي

تـاريخ  . هاي وحشيانه بـود  شکنجه در زير شتن آنها  و ک   و برکندنِ پوستِ مخالفانشان    کوچکشان

 پــر اســت از داســتانهاي قتــل عامهــا و   حي مــسي پــنجم و شــشمهــاي ســده در انــاتوليارمنــستان و 

 زيـر حمايـت دسـتگاه امپراتـوريِ         سوزيها توسط گروههـاي جهـادگر مـسيحيِ        آدم سوزيها و  خانه

 در دوران   ١.کردنـد    و اتخـاذ ديـن مـسيح مـي         سـنتي خودشـان   تـرک ديـن        که مردم را مجبور به     روم

                                                 
 کشيـشان   جهـاد  کـه شـرح      نوشـته شـده     مـسيحي   و ششم  پنجمهاي    درسدهنام کارنامۀ شهيدان      کتابي به  -1

 در ايـن  .فرانسه ترجمه شـده اسـت    بهActes des Martyrs de la Perse نام و با ، ارمنستان استدر

  .ئي آمده است که ستايشگر جهادگران براي نشر دين مسيح  است دهنده کتاب گزارشهاي تکان
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ي دو ديــن ميترايــي و هــاي چهــارم و پــنجم کــه عمــدتًا بــراي نابودســاز    جهــاد مــسيحيان در ســده 

مانوي بود چنان کشتارها و جنايتهائي توسط جهادگران انجام گرفت که خواندن آنها مو را بـر       

  .کند سرشت راست مي اندام انسان پاک

 ۀ شـاه خانـ  ۀيي پـيش از هخامنـشي، خانـ    سياسي تمدنهاي خاورميانه براساس تئوري ديني 

در ايـن تمـدنها     . و مـورد پرسـتش بـود      اخ شـاه چـون يـک معبـد مقـدس             و کـ   شـد،    مـي  شمردهخدا  

هــاي   جلــوهۀ بــشري در خــدمت معبــد قــرار داشــت، و همــۀ انديــشۀ دســتمايۀليــ و کفرهنــگ و هنــر

صَّر   برجـا مانـده از       ۀنبـشت    يـک سـنگ    .شـد   کار ساختن معبد گرفتـه مـي        هنري به  فرهنگي  نَبوخَـد نـَ

راسرش در بـاب خـدماتي   گيرد، س اش چند صفحه از اين کتاب را دربر مي          دوم بابلي که ترجمه   

انـواع زيورهـاي      مـزين بـه    است که اين پادشاه نيرومند با ساختن چندين معبد بزرگ و باشکوه و            

 آنهـا را خدايش مردوخ و ديگر خدايان کوچک پيرامون مردوخ کرده اسـت تـا          زرين و سيمين به   

الم فخــر دربــاب اعــ . نيــز پــيش از ايــن خوانــديم نبونِهيــدهــاي   نوشــته.ش خــشنود ســازداز خــود

  کــشور مــصر نيــز صــدها ســند ۀگوشــ  در گوشــهشــمار بــيفرعونــان مــصر بــه ســاختن معابــد و مقــابر  

  بــود کــه حتــي مردگــانِچنــدانيــن تمــدنها ا ديــن در ۀجانبــ  همــهۀســلط.  اســت در دســتمکتــوب

هـاي مـادي و ثروتهـاي ناشـي از تـالش رعايـا را بـا خـود           بخـشهاي عظيمـي از دسـتمايه   سـلطنتي 

 ند؛ چنانکـه امـوال و اشـيائي کـه در    داشـت  مـي ورهـاي خـويش نهفتـه    در گبردنـد و   زير زمين مـي   به

تنهـايي يـک      دسـت آمـد بـه       بـه ) آمـون  نختـوت عـ    (مـصر باسـتان   ور يکي از شاهان      از گ  بيستمسدۀ  

ي ماقبــل در دنيــارهبــران سياســي خاورميانــه  . دهــد مــي نهفتــه در يــک گــور را نــشان  خانــۀ گــنج

شيرۀ کـار و تـالش انـسانها را    بردگي کشيده بودند و   مردم را به   شان  زندگي هخامنشي نه تنها در   

ار هــزاران انــسان  و کــ تــالشۀ، بلکــه ثمــرمکيدنــد بــا تلقينهــائي کــه از آســمان آورده بودنــد مــي  

  .ندداشت ميبردند و در زير زمين نگاه  گورهايشان مي باور را با خودشان به  و دينزده خرافات

ايشان آمدند در صدد نبودند      پس از     شاهان ايران که   ۀهمنه تنها کوروش و داريوش بلکه       

شـايد منـشأ ايـن    . خودشان نـوعي خـدا بـسازند و مـردم را بـه بردگـان خـويش مبـدل سـازند                    که از 

فــضيلت را بتـــوان در سرشـــت ايرانيـــان جـــستجوکرد کـــه بـــراي حيثيـــت انـــساني و عقائـــد دينـــي  

انـد بـه انـسانها درحـد       اگر شاه هم بودهاند، و حتي شده   احترام قائل مي   ۔ئي که بوده    هرعقيده۔

ســبب هــم بــوده کــه  بــه همــين. انــد نــه عابــدان خودشــان يــستهنگر مــي خودشــان بــر فرمــانرعايــاي 

 که در فرهنگهاي اقوام سامي وجود دارد در فرهنگ پارسي به            »عبد« عبارتي مترادف    گاه  هيچ

 اسـتفاده کنـيم   »بنـده « ۀاز کلمـ  »عبد«جاي  وجود نيامده است، و همين امروز نيز ما مجبوريم به  

جـاي عبـد اسـتعمال شـده       بنـده بـه کـرات بـه    ۀاسالم کلم پس از   رساند؛ ولي چون    که معنا را نمي   



۳۳۹  ينشاه        تئوري سياسي شاهشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                       

ند؛ حال آنکـه بنـده کـسي اسـت          ا  است، به غلط چنين به ذهن القا شده که اين دوکلمه مترادف           

 در آورد، جــرا در مــيکــه طبــق قــراردادي ضــمني بــه برتــران وابــسته اســت و فرمــان برتــران را بــه ا 

 از   آزادي گونـه   هـيچ تملـک ديگـري اسـت و          کسي اسـت کـه در      »عبد«که آزاد است؛ ولي       يحال

اش مـردم را   تيبـه  در کاگـر داريـوش  . شد يـا بفروشـد   او را بکُـ     که  و صاحبش حق دارد    نداردخود  

مــا وقتــي . ينــدان اوبــر فرمــان  وابــستگان وبنــدگان خــودش خوانــده منظــورش آنــست کــه همگــان

يـابيم کـه داريـوش ايـن کلمـه را در برابـر             کنـيم در مـي       بغـستان توجـه مـي      ۀتيبـ  در ک  »بنـده « ۀکلم  به

او در ايـن    . بوده اسـت   »بر  فرمانوابسته و   « قرار داده است، و معناي بنده در زمان او           »نافرمان«

کـس کـه    نبـود برسـر فـال   ) انا بنـدک م( من وابستۀکس را که  بار تصريح کرده که فالن    کتيبه چندين 

  . از من نافرمان شده بود گسيل کردم

 شاهنـشاه ان بـر   فرمـان  مـردم خاورميانـه      ۀي ايـران همـ    شاهنـشاه اين يک حقيقتي بود که در       

بايـست از    خاطر حفظ صلح و امنيت جهاني بر همگان سروري داشت و همه مـي               بودند و شاه به   

به اين معنا . رفت دم به شمار مي  ايران خداوندگار مر   شاهنشاهاز اين نظر    . کردند  او اطاعت مي  

  :کند  چنين اشاره مي»جمهوريت«افالطون در کتاب 

 دسـت   تهـي حقيقتي که طبيعت مقرر داشته آنست که انسان بيمار، اعم از آنکه دارا يـا                

 انـسانها  گونـه   نباشد، نـاگزير اسـت کـه خـودش را در اختيـار پزشـک بگـذارد؛ بـه همـي                    

  ١. گردن نهدروا فرمانهاي  خواستهناگزيرندکه در زير حکم باشد و به 

 بـراي جامعـه بـا    شود مييان وضع روا  فرماندر کتاب قوانين نيز دستورهائي را که از سوي          

  ٢.کند دستورهاي پزشک براي بيمار مقايسه مي

شـد کـه مملـوک شـاه       نـه تنهـا از مـردم خواسـته مـي     يي خاورميانه اقوام غير ايراني  ۀدر سلط 

 شـاه هماهنـگ     فرمانهـاي آسـمانيِ   شـان را نيـز بـا          دينـي  ۀودنـد عقيـد   باشند، بلکه مردم موظـف ب     

  از دوران پــيشۀشــاهان غيــر ايرانــي خاورميانــ. ســازند و از خــدا و ديــن خودشــان چــشم بپوشــند 

دادنـد و هـيچ    هخامنشي بخش اعظم افتخاراتشان را به جنگ با اديان و خدايان اختصاص مي          

ان ايران در آن بود شاهنشاهفضيلت . کردند نميخدا و ديني را جز خدا و دين خودشان تحمل    

هرودوت روايتي دارد که بيانگر . جدالشان تنها با بديها بود  که با عقائد مردم کاري نداشتند و      

ي ديني پارسيان در قبال اقوام زير سلطه و پاسـداري           طرف  بيواه   و گ  ان ايران شاهنشاهآزادمنشي  

  :اين روايت چنين است. لل است و م اقوامۀ ديني هماز آزاديان ايران شاهنشاه

                                                 
  .۹۳، بند ۶کتاب :  افالطون، جمهوريت-1

  .۱۲۶ -۱۲۳ بند ۳کتاب :  افالطون، قوانين-2
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 از شـما    يـک   کـدام : روزي داريوش بـزرگ بـه يونانيهـائي کـه در خـدمتش بودنـد گفـت                

 پــدر و مــادر متوفايتــان را بخوريــد؟ ۀحاضــريد مبلغــي پــول از مــن بگيريــد و گوشــت الشــ

آن از هنـديهائي   پـس از  . به هيچ قيمتي چنين کاري نخواهند کـرد       که آنها پاسخ دادند  

 در حـضور همـين      خورنـد   مـي ادرشـان را     و م   پـدر  ۀوشـت الشـ    و گ  کالت هستند  قوم    از که

 پـدر و مادرتـان را       ۀ از شـما حاضـريد الشـ       يـک   کدام: وسط يک مترجم پرسيد   تيونانيها  

 چنين کاري   وجه  هيچبسوزانيد؟ همگي فرياد برآوردند که به       را     آن جايش  نخوريد و به  

  ١.استرا نخواهيم کرد زيرا اين يک گناه بزرگي 

 اتفـاق    در مجلـس داريـوش و در حـضور سـران کـشورهاي تابعـه               توانـد   اين داسـتان کـه مـي      

  در هـر  درسـي اسـت کـه داريـوش بـزرگ           و هرودوت از ايرانيان شنيده بوده اسـت،        افتاده باشد، 

ئـي   هر دين و عقيدهفهمانده است که هر ملتي      داده و به آنها مي      گاه و بيگاه به بزرگان کشور مي      

 قوم ديگـر درسـت   ۀعقيددين يا   که کندگمانبراي خودش محترم است، و اگر ديگري  دارد  که

اند، و سـوز  مـي کنـد، ديگـري آنهـا را        مادرش را دفـن مـي      يک قوم پدر و   . نيست در اشتباه است   

 و  کنند  هر سه از نظر خودشان درست عمل مي       . خورد  ميسومي گوشت پدر و مادر متوفايش را        

پس نبايد به عقائد ديگران اهانت کـرد بلکـه بايـد بـه همـه      . ندپندار ميار ديگران را نادرست   ک

ينـه و   و کاحترام نشان داد و وجود آنها را تحمل کرد، تا اتحاد و برادري انسانها پـا برجـا بمانـد          

 مقايــسه کنـيم ايــن عقيــده بــه آزادي را بــا عقايـد دينــي اقــوام ســامي کــه   .دشـمني بــه وجــود نيايــد 

 ۀسـوي خانـ     ي مـا و بـه     بـراي خـدا   و  پرسـتد    خداي ما را نمـي     ما نيست و  أکيد دارند هرکس چون     ت

کنيم يـا  ما موظفيم با آنها بجنگيم تا نابودشان  د درخور نابودي است و گزار  ميخداي ما نماز ن   

   .به بندگانِ خداي خودمان تبديلشان کنيم

اي جامعۀ حسبِ نيازه دانست که آداب و رسوم ديني و عقيدتي را انسانها به          داريوش مي 

ئي هر دينـي کـه دارد موافـق بـا نيازهـاي جامعـۀ                 اند، و هر جامعه     خودشان براي خودشان ساخته   

رسـد   نظر مـي  خودش است، و اگر نزد مردم يک جامعۀ ديگر آداب و رسوم ديني آنها ناپسند به           

اقعيـت  عنـوان يـک و     را بـه    نبايد آن را واقعا هم ناپسند و درخورِ نابودي پنداشت، بلکـه بايـد آن              

او در مجلــسش چنــين پرســشهائي را . طــرف مانــد آن احتــرام نهــاد و در قبــالش بــي پــذيرفت و بــه

کرد، و چه بسا که مناظراتي هم ميـان سـران کـشورهاي تابعـه و متوليـان دينهايـشان کـه                     مطرح مي 

  .دانسانها بده داد تا درس مدارا را به پايتخت آمده بودند ترتيب مي  بهشاهنشاهبراي ديدار با 

دانـستند يـک چيـز را      ان ايران چون خودشان را حامي صلح و امنيت جهاني مـي           شاهنشاه

                                                 
  .۳۸/ ۳:  هرودوت-١
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 در پــرداختن ماليــات و فرســتادن ســرباز بــراي   شاهنــشاهيدنــد، و آن اطاعــت از  طلب مــياز رعايــا 

دانـستند، ايـن حـق       مـي  گير براي ادارۀ جامعۀ بـشري       تنها تصميم  را   خودشانو چون   . ارتش بود 

قائــل بودنــد کــه همگــان از آنهــا اطاعــت کننــد تــا آنهــا امنيــت شــغلي و آزادي را بــراي خودشــان 

ايــن تعبيــر،  آنهــا بــه. عقائــد دينــي همــه را تــأمين نماينــد و ســتم و تجــاوز را از جهــان براندازنــد    

چنانکــه در ســخن افالطــون ديــديم، پزشــکاني بودنــد کــه بــراي مــداواي بيماريهــاي اجتمــاعي     

کردنــد، و ايــن  و نــاامني نبــود، داروهــاي تلــخ نيــز تجــويز مــي ريــزي  انــسانها کــه چيــزي جــز خــون

 کــه مجبــور بودنــد در ســربازاني و ،گرفتنــد مــي از مــردم داروهــاي تلــخ همانــا مالياتهــائي بــود کــه

  .خون بدهندبجنگند و ارتش خدمت کنند و براي پاسداري از صلح و امنيت جهاني 

اختيــار  ا سرپرســت و صــاحب بــا چنــين بينــشي خــود ر و داريــوش و جانشينانــشانکــوروش 

  در اختيـار  کـه مـردم جهـان و ثروتهـاي روي زمـين بايـد             شدند و معتقد    ندمردم روي زمين پنداشت   

 عمــل ۀ بــود جامــان کــه برقــراري نظــام مــورد نظرشــ انيــش»هــدف واال «د بــهنــ باشــد تــا بتوانآنهــا

م طبقــاتي  يــک نظــاداريــوش مــورد نظــر ۀشــايد کــساني گفتــه باشــند کــه نظــام عادالنــ . دنبپوشــان

داد و     قـرار مـي    طبقـۀ حکـومتگر ايرانـي     جابرانه بود که سرنوشـت و ثروتهـاي کـشور را در دسـت               

ايـن سـخني    . سـاخت    آنان مبدل مي   ۔اگر نه بردگانِ  ۔ کارگزاران و کارگرانِ    هاي مردم را به     توده

بـسياري از نظامهـاي    مـا توسـط برخـي افـراد نـسبت بـه       پـيش از   هـاي   است که در دورانـي از دهـه       

 سـدۀ شـشم    سوفسطائيانِ سخناِنياد     ما را به   سخنان اينها . شد  سياسي روزگاران گذشته گفته مي    

ۀ شناسـان  تـوان نظامهـاي دنيـاي کهـن را بـا معيارهـاي جامعـه         ولـي نمـي   . دافکنَ م در يونان مي     پ

کــه در ۔ بيــستم مــورد ســنجش قــرار داد، و نبايــد فرامــوش کــرد کــه برقــراري چنــين نظــامي   ســدۀ 

روزگـار   در آن    ۔رسـد   مـي نظر    عادالنه و انساني به   بسيار  يي     نظامهاي پيشين خاورميانه   مقايسه با 

 داريـوش   ها عالقه داشته باشند    شايد بعضي . ي يک ضرورت تاريخي بود    شاهنشاهبراي تداوم   

 )ي مـغ  يـا همـان گاؤمـاتە   (بـردِيە  را مورد انتقاد قـرار دهنـد کـه چـرا نظـام مبتنـي بـر مـساواتي کـه                    

 اينهـا فـرض را بـر ايـن          ؟ را برهم زد تا نظام جـابر طبقـاتي را جـايگزين آن سـازد               بودده  برقرار کر 

تـا زد و سـلطنت را   دکو ي مـغ دسـت بـه   گاؤمـاتَە  از ايـران،  بـوجيە   کـام  که در غيـاب      دهند  ميقرار  

قبــضه کــرد تــا نظــام طبقــاتي کــه تــازه در ايــران پــا گرفتــه بــود را برانــدازد، و نابرابريهــائي کــه بــا     

 ايـن   . بـردارد و يـک نظـام عادالنـه را برقـرار بـدارد               از ميان  ي بروز کرده بود را    شاهنشاهتشکيل  

عـدالت براسـاس نظريـات مـارکس و لينـين         گـر      تبليغ مي شوروي سابق که   کادانظريه را مورخان    

» عـدالت « هرچـه دربـارۀ   .تواند داشته باشد ئي نمي بودند ترويج کردند؛ ولي هيچ اساس و پايه      

  .اساس و بنياد است اند بي هگاؤماتَە گفت
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ــه کــساني  ــه نظــام    ســوز مــيکــه در اشــتياق عــدالت اجتمــاعي    البت ند حــق دارنــد کــه هرگون

يک انسان  . ستيزانه را بستايند   باد انتقاد بگيرند و هر اقدام عدالتخواهانه و ستم          نابرابرانه را به  

 زمــان و مکــاني  هــيچ درتوانــد وجــود نــابرابري را  نمــيطلــب  و مــساواتعــدالتخواه و آرمــانگرا 

ولي حقيقت آنست که آرزوهـاي بـشري يـک چيـزي اسـت و واقعيتهـا چيـز ديگـري                     . توجيه کند 

هميشه يک نظامي برسرکار باشـد کـه آزادي و   که انسان در اعماق ذهن خود مايل است  . است

لـيکن در جهـان واقعيتهـا ايـن جـز يـک             . طور متساوي تأمين کنـد      برابري و سعادت همگان را به     

انـسان موجـودي   .  نيـست گرا  ذاتًا عدالتدوست هست اما  عدالت انسان. اي آرماني نيست  رؤي

ــه و بــه     اســت آزمنــد و برتــري  کــه هرســو  جــو و خودپرســت کــه مهــار او را شــهوتها در دســت گرفت

آن کنــد  تنهــا قــدرتي کــه بــر ذهــن انــسان حکومــت مــي . کــشاند مــيبرآورنــدۀ ايــن شــهوتها اســت 

غرايـِز  « کـه معنـاي واقعـيش     است ناميده شده»نَفِْس اَماره«عربي در زبان  ئي است که  خصيصه

که تحت ستم باشد، چون خواهان برآوردن اميال نفـساني اسـت              انسان تا وقتي  . است» سرکش

؛ ولــي رانــد مــيانــد ســخن از عــدالت و برابــري  بينــد کــه راهــش را زورمنــدان مــسدود کــرده  و مــي

چيـز را از يــادش   راد سـوار شـد، نفـس امــاره همـه    ِر مــخَـ رئــي فـراهم آمـد و ب   همينکـه بـرايش زمينـه   

کنـد کـه گويـا هـدف از آن فقـط بـرآوردن اميـال         ئي بـرايش تفـسير مـي     گونه  برد و عدالت را به      مي

ي در دنيـا . عدالتي آنجا است که سدي در راه بـرآوري ايـن اميـال باشـد     شهواني او است، و بي  

اند؛ ضرورتي    مساوات نرانده  عدالت و  سخن از معاصر هيچ گروه انساني بيش از سوسياليستها        

در .  عــدالتخواهي در زمــان تسلطــشان اشــاره داشــته باشــيم   کارکردهــاي ايــن مــدعيانِ  نــدارد بــه 

انـد، ولـي     خودمـان صـوفيان بيـشترين داد سـخن را دربـاب برابـري انـسانها داده       ۀجوامـع گذشـت  

سوارشـدن بـر خـِر مـراد و      پـس از   هرکدام از شيوخ بـزرگ صـوفيه  ۀدار و دستگاه شاهان بنگريم به 

 بـا مـدعيان     … خـود جمـع آوردن     پيرامـونِ  فريبخورده و آرزومند عدالت را       مرشد شدن و مريدانِ   

سرپرســـتي ديـــن کـــاري نـــداريم کـــه اينـــان در تـــاريخ بـــشر حـــساب خـــاص خودشـــان را دارنـــد و   

ر زمان  در همدعيان سرپرستي دين. عملکردها و شگردهايشان براي بشريت شناخته شده است       

اند که دين را ابزار دست خود  فريبي بوده   ستمگران مردم  و اند؛  فريبي نداشته   جز مردم  و مکاني 

هـاي عـامي سـوار شـوند و از همگـان سـواري بگيرنـد؛ و         هـاي تـوده     اند تا بر گـرده      قرار داده بوده  

 . بوده باشند انسانها آزادي و نيکبختيۀ که در انديشدر ميانِ آنها کسانياند  بسيار اندک بوده  

فرد تاريخ باشند کـه       منحصر به  ۀنمون  دو )پس از زرتشت   ( مزدک ماني و شايد در ايران خودمان     

 ذاتـي  ۀطلبـي خصيـص   آزمنـدي و افـزون  .  خـود ببـرد  سرشـِت توانـد از   انـسان نمـي  . سومي ندارند 

 عــدالت و برابــري، نقــشهاي گــر   تبليــغانــسان اســت، و اوتوپياهــا وآرمانهــاي زيبــاي انــسانهاي  
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ي دل مکـــاني تـــسالّ  وهـــر زمـــانشـــان در   رؤياهـــائي تعبيرنيـــافتني اســـت کـــه بـــازگويي کمرنـــِگ

 واقعيتها وجود نداشـته     ۀعرص  آرزونرسيده بوده ولي امکان ورود آنها به        ديده و به   انسانهاي رنج 

  . د وجود نخواهد داشتزي مي خاکي ۀهاي فطريش بر روي اين کر است، و تا بشر با خصيصه

گـرا و پارسـا و پاکـدامن و وارسـته باشـد،              دوسـت و حـق      انديش و انـسان    ر نيک انسان هرقد 

وقتــي بــر مــسند قــدرت تکيــه زده برفــراز همگــان قــرار گرفــت و لــذت برتــري و شــهوتِ ســلطه را     

ســوي فــساد  گيــرد و او را انــدک انــدک بــه  دســت مــي  مهــارش را بــه»دروغ« و »آز« چــشيد، ديــوِ

قـدرت برسـد و       محـال اسـت کـه انـسان بـه         . ياسي است  ذاتي قدرت س   ۀفساد خصيص . کشاند  مي

اش   طلبانـه و آزمندانـه      انسان وقتي قدرتمند و مطاع شد، هميـشه خواسـتهاي افـزون           . فاسد نشود 

 بــا خــودفريبي  خــودش راگــردد و کنــد کــه بــراي خــودش قابــل قبــول مــي   نحــوي توجيــه مــي را بــه

مـردم در   ست که خـشنودي خـدا و  خاطر مصلحتي ا  بهدهد مي که هرکاري انجام کند ميمتقاعد  

ئـي از     مرحلـه   وقتـي انـسان بـه     .  ذاتـي قـدرت اسـت      ۀايـن خـودفريبي نيـز خصيـص       . آن نهفته است  

 و مـاني و مـزدک معرفـي    کنند، همان ديوي که زرتشت     اطاعت مي  اوقدرت رسيد که همگان از      

 که خودش را برتـر و       ددار  ميکند و او را برآن        البد او النه مي    در ک  )آزيعني   (اند  نکوهيده کرده و 

اجـرا    چرا فرمانهايش را بـه     چون و  انتظار داشته باشد که همگان بي       تصور کند و    از همگان  بهتر

 نــوعي بـرده بـراي او تبــديل شـوند کــه تـسليم محــضِ      و بـه سـخني نگوينــد  او ســخِن بـاالي نهنـد و  

 از خــودفريبي،  بــا،در ايــن مرحلــه اســت کــه انــسانِ قدرتمنــدِ مطــاع  . اراده و خواســت او باشــند

را   آنپرســتد و هـم انتظــار دارد کــه ديگــران  سـازد کــه هــم خــودش آن بـت را مــي   خـودش بتــي مــي 

گيــرد، و او در پنــدار خــويش  جــاي خــدا را مــي عمــالً ســازد خويــشتن مــي بتــي کــه او از. بپرســتند

خواهـــد کـــه مجريـــان   مـــي از همگـــانکنـــد و پرســـتش بـــِت خـــودش را پرســـتش خـــدا تـــصور مـــي 

البد او النه کرده است هر بدي  در ک  در اين مرحله است که ديوي که      . بتِ او باشند  هاي    خواسته

، و او دهـد  مـي  خواستهاي بتِ او باشد در نظرش نيکو و معروف جلـوه      ۀو منکري را که برآورند    

زند و آن را بـراي   عملي مي هر بيند و با خاطر آسوده و وجدان آرام دست به    فسادها را صالح مي   

ا تحـت تـأثير تلقـين ديـو درونــي     شـديد شـدۀ قـدرت اسـت و     مـسخ او کـه  . کنـد  مـي خـودش توجيـه   

کند که هرعملي از او سر بزند همان است که خشنودي خدا در آن  خويش است چنين تصور مي

       ش را  از خـود او بـا ايـن توجيـه هرگونـه نافرمـاني     . اإلجـرا اسـت    نهفته است و بـراي همگـان الزم

 و مخالفتهـا را بـا     دانـد   مـي  شـديد    کيفـِر  خـدا ناشايـسته و درخـور         ۀتحت نام عصيان در برابر اراد     

کنـد، و فريـاد اعتـراض سـتمديدگان را زيـر اسـم اعتـراض                  محاربه بـا خـدا سـرکوب مـي         برچسِپ

  .کند حکم خدا در گلوها خفه مي به
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 معنـاي  به (»حکومت«غلط   نام دارد و به   »سلطنت« و   »سلطان« سياسي که درعربي     ۀسلط

ــه اســت، در هرجــا و  نــام گ) داوري ي کــه باشــد دســتگاهي اســت کــه    هــر شــکل   و بــههــر زمــان رفت

انــد و چيــزي جــز  وجــود آورده طلــب بــراي بــرآوردن شــهوات نفــساني خــويش بــه آزمنــدان برتــري

فريباترين صـورت ايـن ابـزار    .  سياسي ابزار جبر است    ۀسلط. جبر و زورگويي و ستم نيست      ابزار

علـت   هبـ ۔انـد، کـه درعـين حـال      جغرافيـا بـوده     تـاريخ و   در صـحنۀ  ) تئوکراسـي (سلطنتهاي دينـي    

خواهنـد   انـد و     جبارترين و کارآمدترين ابزار ستم نيز بوده       ۔فريبي دشان در عوام   از ح  توان بيش 

کـشيدند،   بنـد مـي   هـا را بـه   ي کهـن بـا تئوريهـاي فريبـا اذهـان تـوده      در دنيـا سلطنتهاي ديني   . بود

کفـارات و    هـا را تحـت عنـاوين صـدقات و نـذورات و              وده کار و توليـد و نتـايج فعاليتهـاي تـ           ۀشير

گـران    سـلطه ۀبنـدگان مجـري اراد   کردنـد، مـردم را بـه      دربارها جـذب مـي     سوي معابد و    اوقاف به 

 دائمـي   سـتِم هـاي فريبخـورده و زيرِ       تـوده    سـتمها و غارتهايـشان بـه       در عـوض   ساختند، و   مبدل مي 

دادنــد کــه در صــورت قبــول    مــي مــادي در دنيــاي ديگــر در وراي جهــان  ســعادتي موهــوم  ۀوعــد

  در دســتاختيــارات  اقتـدارات و ۀ دينـي مجموعــ  در ســلطنت.بردگـي نصيبــشان خواهـست شــد  

قـانون   نـد و هـر    پندار  مياالختيار خداي آسماني      که خود را نمايندگان تام     شود  ميافرادي جمع   

برمــردم تحميــل  اإلجــراي خــدا بــا تلقينهــاي فريبنــده      دســتوري را تحــت عنــوان احکــام الزم    و

بنـد    دينـي بـه  ۀسـلط  گرانـي وابـسته بـه    روزي تبليـغ   مردم که افکارشان را تلقينهاي شبانه     . کنند  مي

جهـاني و عـذاب آسـماني نگـاه داشـته       هراس دائمي ازخشم خدا و رنج ايـن        و در ترس کشيده و   

جه خود درنتي بينند و  خود نمي  در پيش    گران را   اند هيچ راهي جز اجراي خواستهاي سلطه        شده

 خــاطر خــشنود ســاختن خــدا و  ند کــه بــهکوشــ مــيکننــد و  را دربــست تــسليم خواســتهاي آنهــا مــي 

آنچـه را کـه دسـتگاه سـلطه تحـت نـام احکـام شـرعي وضـع کـرده اسـت                  همـۀ    اجتناب ازخـشم او   

  . و از آنها تخطي نکننداجرا درآورند مو به موبه

 د خـو ۀقـدرت و سـلط   و وجيـه زور  بـراي ت هـر زمـان   جا و در هرگران تاريخ   زورمندان و سلطه  

 را ه آنهـا ناميـد  مـي  خـدا    ارادۀ را   تئوريهـا  و آن    انـد   شـده   خودسـاخته مـي   هـاي   دامن تئوري   دست به 

 ۀ بيـرون از ايـران  ايـن امـر در خاورميانـ   . انـد  داده يها قرار م کشي از توده ابزار خويش براي بهره 

 ساســاني توســط عربهــا  دنبــال فروپاشــي شاهنــشاهي  ســپس بــه ،يــک اصــل ابــدي تبــديل شــد  بــه

 دولتهــاي نــوين خاورميانــه دســتگاه دينــي ۀدر همــ.  تــا امــروز پــا برجــا مانــدايــران آورده شــد و بــه

 سياســـي اســـت، و بـــا تلقينهـــاي  ۀ ســـلطدر خـــدمتهـــا  عنـــوان کارآمـــدترين ابـــزار جبـــر تـــوده  بـــه

سـت   خواۀ کـه برآورنـد  دهـد  مـي همـان جهتـي سـوق     هـاي عـامي را بـه     ش افکار توده  ا  روزي شبانه

 گــران ســاز ســلطه قــوانين دســت.  ثبــات و دوام حاکميــت آنهــا اســتۀکننــد حکــومتگران و تــأمين
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قــصد  طلــب بــه جــات زورمنــد و فزونــي  شــکل ديگــري از همــان تئوريهــاي کهــن اســت کــه دســته   

سرنوشـت اجتمــاعي   هــا را ازشـرکت در  گيرنـد و تـوده   خـدمت مــي  هـاي قدرتــشان بـه   تحکـيم پايـه  

 و درواقـع    ،هـاي دولـت      تـأمين هزينـه    ۀبهان  ار آنها را به    و ک   تالش ۀمر و ث  دارند  مي محروم   خويش

صـداي مخـالفي را     و هـر ،کننـد   غارت مـي شان،منظور تأمين هرچه بيشتر وسائل آسايش خود       به

انـد کـه بـراي     و آمـاده فرمـان آنهـا داده     جامعه که تن به   پذيِر  ستم دست بخشي از فريبخوردگانِ     به

  .کنند لو خفه ميدر گ ي بزنند،رضاي آنها دست به هرجنايت

بدبينانـه نگريـست و چنـين        کـامالً     سياسـي بـا ديـدي      ۀسـلط   بـه  تـوان   واقعيت اينست که نمي   

هـر حـال بـا آن      فساد مطلق است و بايـد بـه   پسفسادگرا است ذاتًا  سياسي اگر  ۀپنداشت که سلط  

ت در جامعــه  سياســي بــراي برقــراري نظــم و ثبــاۀنبايــد فرامــوش کــرد کــه ســلط. مخالفــت ورزيــد

از ايـن ديـد بنگـريم نـوعي فـضيلت را نيـز در آن خـواهيم يافـت کـه                 و اگـر     ضرورت حتمـي دارد؛   

 سياسـي را    ۀئي که پيدايش سلط     نظريه. ناشي از حفظ نظم و امنيت و آرامش مردم جامعه است          

  . نشأت گرفته است سلطهۀناشي از يک قرارداد اجتماعي دانسته از همين خصيص

شان نيازمنـد ثبـات سياسـي        که زندگي اجتماعي   پرور  و دام   بودند کشاورز  ايرانيان اقوامي 

ايرانيـان در   . توانـست نگاهبـان ايـن ثبـات باشـد           در کشور بود و يک دولت مقتدر و متمرکـز مـي           

ــدر    ــر دولــت مقت ــر چت  آشــوبها و  خــاطر ازۀدغدغــ ، بــي و جانــشينانِ آنهــا داريــوشکــوروش و زي

برانـــداز  يورشـــهاي غارتگرانـــه و خانمـــان   دون تـــرس از، و بـــگـــر ويـــرانآور و  جنگهـــاي زيـــان 

دادند و بهائي که در قبال  کار و توليد ادامه مي  به، اسارت و دربدريبيِمبيگانگان، و آسوده از 

مزايـائي کـه نظـام      . توانـست مـورد قبـول همگـان باشـد           پرداختنـد مـي      مـي  و آرامش اين آسودگي   

ب بيشتر و سودمندتر از بهـائي بـود کـه ايـن نظـام               مرات  سياسي هخامنشي براي ايرانيان داشت به     

  .گرفت  از مردم ايران ميشخصِي افراد برخي از اختياراتِتحت عنوان مالياتها و سلب 

 و حــذِفهمــسايگان  ســو درصــدد تجــاوز بــه از هري واقعيتهــا کــه گروههــاي بــشريدر دنيــا

ئي جزآن نداشت  ش چارهحکم موقعيت جغرافيائي بودند، ايران به  بر يکديگر يا سلطه   يکديگر  

 پـيش از  ۀعادالنـ  حيـات اجتمـاعي نيمـه    بايست بـه    اقوام ايراني يا مي   . سلط باشد  و م  که قدرتمند 

 گـواراي جهانگـشايان بيگانـه شـوند؛ يـا دولتـي             ۀ لقمـ  تاماد و هخامنشي برگردند و منتظر باشند        

ايــران در آن .  گــردن نهنــدشاجتمــاعي مقتــضيات سياســي و متمرکــز داشــته باشــند و بــه  مقتــدر و

توانــست  خاورميانــه باشــد هــيچ راهــي را نمــي   تــاريخي جزآنکــه نيرومنــدترين ســلطه در شــرايط

حقيقـت آگـاهي کامـل       بـر ايـن      انداريوش با تيزبيني سياسـي خـاص خودشـ        کوروش و   . برگزيند

 و  عنـوان تنهـا ابرقـدرت جهـاني          سياسي ايران بـه    ۀ که براي استمرار سلط    ند و مصمم بود   ندداشت
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 و ند، هر بهائي را که الزم باشد از اقوام ايراني بگير       وان تنها پاسدار صلح و امنيت جهاني      عن  به

ئــي از خاورميانـه کـه نــام    آن نقطـه  .دن سـاز  متمــدن ايرانيــان را سـروران جهـانِ   ايـن بهـا  در مقابـلِ 

ا  تـاريخ و جغرافيـ  ۀعرصـ  عنوان يک کشور نيرومند و مسلط پـا بـه    را برخود داشت و به  زمين  ايران

 تالقـي گـذرگاههاي     ۀنهاده بود، سرزميني بود که هـم از نظـر جغرافيـايي و هـم تـاريخي در نقطـ                   

ايـن مراکـز سـلطه در هـر سـوي ايـران کـه               .  شرق و غرب واقـع شـده بـود         ۀ مراکز سلط  ۀطلبان  توسعه

ــدپروازي و نقــش   ــه بلن ــر جهــان ۀبودنــد، هرگون   از درونبايــست راهــشان را  داشــتند مــي  ي کــهگي

ــران ــد  زمــين اي ــه دهن ــين.ادام ــوام ايرانــي و هويــت       در چن ــدآميزي موجوديــت اق  وضــعيت تهدي

 خطـرات تجـاوز     در برابـر  را     پـرزور سياسـي بـود کـه آنـان          ۀرو وجـود يـک سـلط      در گـ  تاريخي آنهـا    

 شـرايط در آن   . نـژاد محافظـت کنـد      سـتيز سـامي      و انـسان   گـر   ويـران ويژه خطر اقـوام       بيگانگان، به 

 يــک نظــام متمرکــز متکــي بــه  باتــدبير و پــرزور و بلنــدپرواز و تــاريخي فقــط يــک رهبــري قــاطع و 

چنـين دولتـي نيازمنـد      . توانست ضامن تداوم موجوديـت ايـران باشـد          زورمندان و سپهداران مي   

هـاي متنفـذ و رؤسـاي نيرومنـد خانـدانهاي        سـپهداران و پهلوانـان و خـانواده   ۀجانبـ  حمايت همه 

ــود؛ و چــاره   ــردر برئــي جــزآن نداشــت کــه    ايرانــي ب ــتْ اب ــازات  ايــن حماي ــر چــشم امتي  مــادي گي

توانـست    چيزي جـز يـک نظـام طبقـاتي نمـي      اين امتيازاتْۀنتيج. سپهداران زورمند عطا کند   به

  .باشد، و گريزي هم از آن نبود

شد شاه نيز     الوجود دانسته مي    که خدا يک ذات واجب     گونه  هماندرتئوري سياسي ايران    

 الزم  در جهان  همگان   و آرامش دش براي برقراري امنيت     شد که وجو    يک ذات واال شمرده مي    

نه دوام هستي بدون وجـود   .  جهان مادي  ۀکنند اولي خالق و مدبر هستي بود و دومي اداره        . بود

شاه  . بدون وجود شاهجامعهآفريدگار هستي قابل تصور بود و نه دوام ثبات و امنيت و صلح در            

 پدر مـردم را داشـت      ِتمي عهد کهن بود که سِ     ها  اوےک دوم   ۀتعبيري نسخ   در نظر مردم ايران به    

ــ  بــهاوو اطاعــت مــردم از   و از کــاوے هخــامنش خــود يــک  .  اطاعــت فرزنــد از پــدرش بــود  ۀمثاب

پــــيش و فرزنــــدانش نيــــز مثــــل او خــــود را واال  چــــيش.  بــــودشخــــصيتهاي واالي ســــنتي ايــــران

ــه    . ندپنداشــت مــي ــر يــک ســيني طاليــي منتــسب ب ــارمنَە  ب ــه  پ۶۴۰:ســلطنت(آري کــه در ) بعــد م ب

  :اين عبارت نقش شده است دست آمده، اکتشافات همدان به

ــ ــ.  هخــامنشۀپــيش، نــواد ه، شــاه بــزرگ، شــاه پــارس، پــور چــيش آريارمنَ ه شــاه آريارمنَ

مــردان خــوب  اختيــار مــن اســت و اســبهاي خــوب و  ايــن ســرزمين پــارس کــه در : گويــد

مـن در ايـن    اهـورمزدا عنايـت   بـه . تمـن عطـا کـرده اسـ     به اهورمزدادارد، خداي بزرگ  

  . مرا پايداري دهاد اهورمزدا: شاه آريارمنه گويد. ما سرزمين پادشاه
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  : استنويساندهچنين  نيز بر سيني مشابهيآريارمنَە پسر اَرشامە 

 اهـورمزدا : شاه ارشامه گويد . ه، هخامنشي منَه شاه بزرگ، شاه پارس، پور آريار      رشاماَ

مـن عطـا کـرده     پارس را با مردان خوب و اسبان خوب بـه  .  کرده شاهرا  خداي بزرگ، م  

  .، و اين سرزمين را که در دست من است ياري کناد بادمرا ياور اهورمزدا. است

دسـت   نگفتـه کـه پادشـاهي را خـودش بـه     اَرشامە  و  آريارمنَە   از   کدام  هيچبينيم    چنانکه مي 

 دومـورد سـخن برآنـست کـه          در هر  بشري داده است؛ بلکه   او را مزيتي مافوق      اهورمزداآورده يا   

آن مفهـوم   ايـن بـه  . آنـان عطـا کـرده اسـت        آنها عنايت نموده و سرزمين و شاهي را به          به اهورمزدا

 اهـورمزدا کـه لطـف       اسـت، و تـا زمـاني       اهـورمزدا است که هردو تأکيد دارند کـه هرچـه دارنـد از             

هـايش بـر ايـن     نيـز در سنگنبـشته  بـزرگ  داريـوش  . شـت شامل حالـشان باشـد اينهـا را خواهنـد دا     

 تقدس دينـي قائـل      گونه  هيچطور مکرر اشاره نمود، بدون اينکه براي خودش            به عنايت خدايي 

،  و جانشينانــشانداريــوش و ســپس نــزد کــوروش واَرشــامە  وآريــارمنَە قدســيت شــاه نــزد . باشــد

اسـت، کـه   ) نسان و نه نبـي و نـه رسـول      ي انسان و نه معصوم مافوق ا      ابه معن (قدسيت يک انسان    

 يافته شده   بر روي برخي از الواحِ    . کند   و بر جهان حکومت مي     استمورد عنايت خداي بزرگ     

  :گويد  کارهاي بزرگي که انجام داده است چنين سخن ميۀ داريوش دربار،در شوش

. ، هخامنـشي  اَسـپە  ويـشت  م داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شـاه کـشورها، پـور           ا  من

 .بـوده اسـت   اهـورمزدا عنايت   نظر مردم بسيار عظيم است همه به       ام و به    هرچه من کرده  

  .اين کاخ را بنا کردم اهورمزداعنايت  من به

پنداشـته  يـک ذات مـافوق بـشري و معـصوم             رهبـر  ، اقوام سامي  سياسي   ديني تئوريهاي در

چنـين پنداشـته    زيـرا    بـود؛ اهي او   او زيور يافته و قدسيت او سابق بـر پادشـ            پادشاهي به شد که     مي

بـوده   و پادشـاه     که در شکم مادرش بـوده مقـدس         زماني هست آيد و     پيش از آنکه به    شد که او    مي

شکل  در جائي پيامبر خداي آسماني و در جائي خودِ خداي آسماني بود که به    اين ذات   . است

، حتــي اگــر بــودا آمــده دنيــ مقــام شــاهي بــه چــون بــراي زيــوردادن بــه او  .انــسان زائيــده شــده بــود 

نـزد قـوم يهـود در هـر زمـاني يکـي       . شد رهبر پنداشته مي پادشاه شود باز هم بالقوه توانست  نمي

)  خـداي آسـماني    ۀشخـصيت باتقـدس و برگزيـد       (»نبـي « با مقـام   اسرائيل   ۀقبيل زادگانِ  رئيساز  

ــالقودر ميــان آن قــوم مطــرح بــود، و ايــن نبــي پادشــاهِ     ــد ۀ ب  خــداي ۀواســط ي بــۀ اســرائيل و نماين

 اقــوام بيگانــه زيــرِ ســلطۀکــشورهاي ديگــر  ي کــه دران حتــي اســرائيلي.رفــت شــمار مــي اســرائيل بــه

دانيــال و يوســف و مثــل ۔شــاه بــالقوه بودنــد، کــه در مــواردي  پيامبرزيــستند در اطاعــت ايــن  مــي

ــا و ــزرا ونحمي ــا   شــان خود۔ اشــعياء عِ ــا ســدۀ نخــست  .ديگــري بودنــد در اطاعــت قــوم  غــالم ي  ت
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 که بر ضرورت خدازادگي پادشاه تأکيد داشـت چنـان در   هِلِنيي، تئوري ديني فرعوني و    مسيح

 پدرش خداي آسماني نباشد و مرديسرزمينهاي مصر و شام استحکام يافته بود که تصورِ آنکه 

بـه همـين سـبب      . بتواند پادشاه شود اصالً در ذهن مردم اين بخش از خاورميانـه جـائي نداشـت               

 ۀ در زماني از نخستين سالهاي سـد  انبياي ديرينۀ اسرائيل   از خاندان    عا مشيح ايشوبود که وقتي    

پــا خاســت تــا حکومــت محلــي اســرائيل را کــه    بــه  مــسيحي در پايتخــت کهــنِ قــوم يهــود نخــسِت

احيـاء کنـد، گفتـه شـد کـه او روح خـدا و خـدا اسـت کـه                     برانداختـه بودنـد     چنـدي پـيش     هـا     رومي

. سلطنت داوود و سـليمان را در سـرزمين اسـرائيل احيـاء کنـد        شکل انسان متولد شده است تا         به

ــام   ــه قي ــشيح البت ــا شکــست مواجــه   ايــشوعا م ــردار کردنــد   ، و رومــيشــد ب ــه ب ولــي . هــا او را گرفت

ــه بودنــد کــه او    ــروانش چونکــه پذيرفت ــاور      از آســمانپي ــا ســلطنت کنــد مــرگش را ب  آمــده بــوده ت

روي  آســمان رفتــه و درصــدد برگــشتن بــه ند کــه بــهبــالقوه دانــست پادشــاه نکردنـد، و او را همچنــان 

  . است جهانيزمين و تشکيل سلطنت

 از ذات خـودش نـشأت گرفتـه و سـلطنت            روا  فرمـان  اقوام سامي قدسيت      سياسي در تئوري 

او زيور يافته بود و آن قدسيتي که مقام سلطنت داشت از ذات او حاصل شـده بـود؛ ولـي شـاه                   به

مقـام   داراي تقدس بود، قدسيتش را نـه از ذات خـودش بلکـه از                در ايران اگر براي مردم کشور     

. توانست سـلطنت کنـد   شامل حالش بود مي   اهورمزدادست آورده بود، و تا عنايات         به سلطنت

 از بينـيم کـه آنهـا    شـاهان هخامنـشي مـي    هـاي برجـا مانـده از     سنگنبـشته ۀسبب هـم در همـ      همين  به

 ايــن موضــوع در. عنايــت خــويش بــدارد همــواره دررا  کننــد کــه آنــان ي جهــان التمــاس مــيخــدا

در آنجا چون نبوت يا امامت از ذات شخص      .  ديگري است  ۀگون  تئوري سياسي اقوام سامي به    

گرفتـه شـود در ذهـن و در تئـوري جـائي      ازا امامـت از او ب ناشي شده است، تصور اينکـه نبـوت يـ       

نامـه و اقـوال شـاهان      زنـدگي همين علت وقتي مـا کتـاب مقـدس يهـودان و مـسيحيان و            به. ندارد

جـا ردپـائي از چنـين        خـوانيم، در هـيچ       کـه در آن آمـده اسـت را بـازمي           قوم عبري بالقوه و بالفعل    

عللي و برسر خطا  تصوري که روزي شايد نبوت يا سلطنت از يکي از آنها بازگرفته شود، و يا به

 تئـوري امامـت نيـز کـه         .و اشتباهي نبوت يـا سـلطنت از کـسي بازگرفتـه شـده باشـد وجـود نـدارد                   

از آغـاز   کـه امـام اسـت         کـسي   اسـت، و   گونـه   نهمـي   بـه  سامي اسـت  قوم   دينِي   تئوري سياسي  ۀدنبال

براي امامت آفريـده شـده اسـت، و تـصور اينکـه امـام شـايد خلـع و برکنـار شـود در ايـن                           آفرينش  

را   آننتــوا کــه مـي ۔ در تئــوري سياسـي نــشأت گرفتـه از اســکندر مقـدوني    .ديـدگاه جــائي نـدارد  

شکل يک بشر در روي زمـين          ذات خداي آسماني بود که به       شاه ۔ستي ناميد ِنِلتئوري سياسي هِ  

ــ . کـــرد پادشـــاهي مـــي  ا خـــدا  خودشـــان را صـــراحتً  و بطلمـــي شـــاهان ســـلوکي ۀاســـکندر و همـ



۳۴۹  ينشاه        تئوري سياسي شاهشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                       

  .بپرستند خدايشان همچون آنها را  کهندخواست ميخواندند و از مردم  مي

ــوري سياســيِ   ه يــک فــرد بــشري از خانــدان ســلطنتي بــود، و عنايــت      ايــران شــا ولــي در تئ

علـت انحـراف شـاه از         ، و ممکـن بـود بـه       شـد   مـي سـبب شـاه شـدن يـک نفـر           )  ايـزدي  ۀفر(خدايي  

 صـواب، ايـن عنايـت از او بازگرفتـه شـود و شـاهي از او       ۀعدالت و دادگري و دورافتادن از جـاد      

اســاطير ايرانــي، يکــدوره از  اســت کــه در جمــشيدبهتــرين نمونــه بــراي ايــن مــورد  . ســلب گــردد

 ديــو درونــش او را شــدشــاهيش مغــرور  زنــدگيش دادگرتــرين انــسان روي زمــين بــود، و وقتــي بــه 

  عنايــت خــدايي از او بازگرفتــه شــد و پادشــاهي از درنتيجــهفريفـت و از راه عــدالت بيــرون بــرد و 

 گــاه هــيچر ي و ســرگرداني و مــذلت زيــست و ديگــدســت تهــيدســتش رفــت و ســالها در بيابانهــا در 

  . سلطنت برنگشت به

کـرده کـه       ايران مثل شاهان سامي خيال نمي      شاهنشاه که   دهد  مييک سند خشيارشا نشان     

سـبب خـصايص     بـه او تنها ذاتي است که براي شاهي کردن آفريده شده، بلکه عقيده داشته کـه                

 و شـاهي را  او عنايـت کـرده   خداي جهان بـه گرايي که در او وجود داشته        دوستي و عدالت    انسان

ــه ــا مجــري عــدالت باشــد    ب ــشت . او ســپرده ت  پــس از ســتايش  جمــشيد  تخــتۀخــشيارشا در سنگنب

  : و مردم و نيکبختي انسانها چنين گويد و آسمانآفريدگار زمين

پـدر  . نـام داشـت   اَسـپە     ويـشت  پدر داريوشْ . پدر من داريوش بود   : شاه خشيارشا گويد  

در يعنـي   (وقـت    هـردو در آن   اَرشـامە   و  اَسـپە     تويـش . شـد   ناميده مي اَسپە اَرشامە     ويشت

 داريـوش را کـه پـدر مـن بـود         او. چنين بود  اهورمزدا ۀاراد.  زنده بودند  )زمان داريوش 

. شـاه شـد کارهـاي بـسيار باشـکوهي انجـام داد             وقتـي داريـوش   . شاه اين کـشورها کـرد     

 پــدرم کــهبــود   قــرار گرفتــهچنــين اهــورمزدا ۀاراد. داريــوش پــسران ديگــري نيــز داشــت 

 ۀاراد وقتـــي پـــدرم داريـــوش درگذشـــت، بـــه. شـــاه کـــردش پـــس از خـــودداريـــوش مـــرا 

  .تخت پدرم شدم] وارث [من پادشاهِ اهورمزدا

کـرد    حرکـت مـي  رفتـاري  نيـک  عـدالت و  ۀکـه برجـاد   شاه در تئوري سياسي ايران تـا زمـاني   

ولـي همينکـه از ايـن جـاده     . داد کـرد و پيـروزي مـي         و خدا او را يـاوري مـي        بودخدا   عنايتمورد  

خواسـت     از نوادگان شاهان نيکسيرت پيشين به       و کسي  شد   مي گرفتهلغزيد عنايت خدا از او       مي

دوبــار هــم . جهــان برگردانــد گرفــت تــا عــدالت را بــه شــوريد و ســلطنت را از او مــي خــدا بــراو مــي

 ازدست شاه بيـرون      پادشاهي را  زمين  ايراندرست، دوتا از دشمنان      از راه     شاه سبب انحراِف   به

  .  بود»اسکندر گجسته«ورد دومش  و م،»هزاراَسپياژدهاک «کشيدند؛ که مورد اولش 

 خطـا و لغـزش      وجه  هيچ  است و به   داراي عصمت  اقوام سامي رهبر     سياسِي دينيتئوري   در
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 در آن تئـوري    لغـزش و خطـا و گنـاه        . تصميم نادرسـت نخواهـد گرفـت       گاه  هيچ و   نخواهد داشت 

 نافرمــاني مــردم از رهبــر ۀمــردم اســت، و هــر بالئــي کــه برســر جامعــه بيايــد نتيجــمخـصوص عــوام  

دي کـه برخودشـان احـساس       از حـ   ؛ و چنانچه مردم در اثر فـشارهاي بـيش         ا بالفعل است  بالقوه ي 

بـار در اثـر ايـن     ؛ چنانکـه يـک  شـد غضب آسماني گرفتار خواهند     کنند برضد رهبر بشورند به      مي

 که همۀ مردم جهان را نابود کند؛ و بارهاي ديگر دراثر همين              تصميم گرفتند  خداغضب، حتي   

 شــدهغــضب، مــردم بــسيار آباديهــا را در زمانهــاي مختلــف در آتشفــشان يــا ســيل يــا زلزلــه نــابود  

شـوند کـوچکترين    کدام از اين داستانها که خشم خدا بـر نافرمانـان را بـازگو مـي                 در هيچ . بودند

او داده شـده و همـۀ خطاهـا متوجـه مـردم نافرمـان                 ۀ حـق بـه    خطائي بر رهبر گرفته نشده، بلکه هم      

شاه . شد  ولي در تئوري سياسي ايران شاه هم باعث سعادت و هم سبب شقاوت مي.شده است

 شـورش و جنـگ   نهـاد  مـي آورد، ولـي اگـر عـدالت را از دسـت      سيرت بـود سـعادت مـي      اگر نيک 

تـا دوبـاره شـاه جديـدي برسـر کـار        گرديـد؛ و      خانگي و نابساماني و آشوب بر کشور مـستولي مـي          

 در تئــوري .آيــد و بتوانــد عــدالت را برقــرار کنــد بــراي مــدتي مــردم در نــاامني و تــشويش بودنــد   

ايــن . ســازند افتــد را انــسانها مــي سياســي ايــران همــۀ رخــدادها زمينــي اســت، و آنچــه اتفــاق مــي

  .ه بودئي بود که از تعاليم زرتشت مبني بر آزادي ارادۀ انسان برخاست نظريه

دوران هخامنــشي و  همـۀ   در۔مفهـومي کـه در بـاال گفتــه آمـد     بــه۔ ي ايـران شاهنـشاه تئـوري  

شـــاهان .  ساســـاني در ايـــران اســـتمرار يافـــتدورانســـپس دوران پارتيـــان تـــا واپـــسين روزهـــاي 

 ۔معنـاي معبـود     مفهوم سـرور مـردم و نـه بـه           به۔خودشان را خدايگان     عناوين مختلف   ساساني به 

 و سيرت بود  شاهانِ نيکۀاز ساللي، شاه يک ذات واال شاهنشاهئوري سياسي  طبق ت . دانستند

 . برانـدازد  از جهـان تا مجري عدالت باشـد و بـدي را    بودتحويل گرفتهبه ياري خدا  سلطنت را   

 تـن از خانـدان او شـاه بودنـد و او             ۸کنـد کـه پـيش از او           اش تـصريح مـي      نبـشته   داريوش در سـنگ   

 دهد مي تصاويري بر روي برخي از ديوارها نقش است که نشان       جمشيد  در تخت  .نهمين است 

  با ظاهر زيبا و فريبـا      دارِ  بالصورت يک جانور شيرمانند       که به ۔  نمادِ بديها   با ديوِ  شاهنشاهنياي  

 هـا و   ايـن تـصاوير يـادآور افـسانه       .  در جنگ است و او را مغلـوب سـاخته اسـت            ۔نشان داده شده  

يـان  روا فرمـان نخـستين    نسب خويشتن را بـه  تصاوير با اينهنشاهشا و ،اساطير کهن ايراني است  

يکي از اين تصاوير، شاه باستاني را در لباسي نشان          . رسانده است   يي اقوام ايراني مي     اسطوره

دوراني بسيار دورتـر از دوران هخامنـشي اسـت،     داده است که چنين ايحاء کند که وي متعلق به    

زمـان نيـاي    ين پادشاه اساطير ايران بوده باشد، که حتمـا در آن      نخست  و شايد اين تصوير متعلق به     

بينـيم کـه فروهـر      مـي هـا  ايـن نقـش  همچنـين در  . رفته است شمار مي  هخامنشي به شاهنشاهبزرگ  
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ــه ــالصــورت يــک انــسان    ب ــراز ســر   دار ب ــشاه و زيبــارو برف ــه .  ايــستاده اســت شاهن غلــط  برخــي ب

چنانکـه  ۔اين درسـت نيـست، زيـرا        . است اهورمزدا   به  متعلق دار  بالاند که اين تصاوير       پنداشته

هـــيچ تـــصويري  اهـــورمزدا ايرانيـــان بـــراي ۔در روايـــات مؤرخـــان يونـــاني تـــصريح شـــده اســـت  

 هـرودوت   .انـد   دانـسته   نـشدني و تـصورنکردني مـي         و خـدا را ذات مجـرد و تـشبيه          اند  ساخته  نمي

 گوينـد   مـي سـازند و      معبد و مذبح نمـي    ايرانيان براي خدايشان تصوير و مجسمه و        «د که   نويس  مي

 آنهـا مثـل يونانيـان نيـستند کـه بـراي       دانـم  مـي کـه مـن       ؛ و تـا جـائي     اند  نادانکه چنين کنند      کساني

انــد و  هپنداشــت مــيگــون   ولــي البتــه فروهــر را يــک ذات فرشــته١.»خــدا شــکل بــشري قائــل باشــند

 حتمــا فروهــر شــده اســت کــه در تخــت جمــشيد نقــش ايــن فروهــر. انــد ســاخته بــرايش تــصوير مــي

  پـس از کـه شده   هخامنشي دانسته مي شاهنشاه اساطير ايراني است که نياي بزرگ        نخستين شاهِ 

همــواره برفرزنــدانش نظــارت داشــته وآنهــا را هــدايت    و بــودهعــالم ملکــوت پيوســته مــرگش بــه

 . اسـت »خـشَتر «تـوانيم بـر ايـن تـصوير اطـالق کنـيم        ين نامي که مـا مـي    تر  مناسب. کرده است   مي

 سـلطنت معنـاي    يکـي از فـضايل بـه   گـاتَە  در  خـشَتر  و ديديم کـه      ، سخن گفتيم  خشَتر ۀپيشتر دربار 

 نـشان  ، و تصوير خشتر در اينجا نمود ارادۀ خـدا اسـت  . استپروردگاردانسته شده و از صفات    

شـکل    ههمواره ب  اهورمزدا، و عنايات    شود  ميحمايت   اهورمزدا از طرف    شاهنشاهداده شده که    

در حرکت استشاهنشاه بر فراز سر خشَتر .  

تَبــِع آن حرمـتِ شــاه بــراي ايرانــي يــک اصــل جاافتــاده و   اصـل قدســيت مقــام ســلطنت و بــه 

دانستند از شاه اطاعت کنند   مردم خودشان را موظف ميۀ هم درنتيجه.مورد قبول و پيروي بود

شـد زيـرا      اإلجـرا دانـسته مـي      همگـان الزم  فرمان شاه بـراي     . و وسائل خشنودي او را فراهم آورند      

چنانکه باالتر  ۔ شاه در يک تعبير   . تصور برآن بود که خير همگان را دربر دارد، و چنين هم بود            

خـدا در ادبيـات     .  بودنـد  ان او بـر   فرمـان  مـردم    ۀ بود، و همـ    روا  فرمان مالک و     و خدايگان ۔گفتيم

. شود ميانسان و هم براي خدا اطالق        است که هم براي      در ادبياتِ عرب   »رب«پارسي معادل   

 امــور کــس يــا کــساني را   ۀمعنــاي انــساني اســت کــه سرپرســتي و ادار    بــه»خــدا«در يــک تعبيــر،  

 يوسف از زبان ۀدر سور. اند کرده  بيان مي»رب«شوهر و پدر را در عربي با لفظ   . برعهده دارد 

 معنـاي   بـه البيـت    بر.  گفتـه شـده اسـت      »رب«اش بـود      حـاکم مـصري کـه يوسـف بـرده           يوسف به 

معنـاي    بـه »کدخـدا «دارد و را پارسـي همـين معنـا     زبـان   در  خدا .سرپرست خانه است   صاحب و 

اين مفهوم خدايان مردم بودند، نـه   شاهان به .  سرپرست ده  »دهخدا«سرپرست خاندان است و     

  . يا براي خودشان مقام مافوق بشري قائل باشند بدانند مردم خودشان را معبودِکه

                                                 
  .۱۳۱/ ۱:  هرودوت-1
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بعـد در ايـران اسـتمرار يافـت و        زمان به    هخامنشي تثبيت گرديد و از آن       در تمدن  نظريهاين  

و نـه  ( ايـن تئـوري، تقـدس سـلطنت     ۀاصل و پايـ . اساس استبداد سياسي را در ايران تشکيل داد    

بــود، کــه تــا واپــسين دم حيــات سياســي دولــت ساســاني بــاقي مانــد و پــس از آن       ) شــخص شــاه 

برطبـق ايـن تئـوري، رهبـري     . زندگي خـود ادامـه داد    بهِي ايرانيانذهن جمع شکل ديگري در      به

ــئـــي از ق سياســـي حـــق افـــرادي بـــود کـــه داراي خـــصوصيات ويـــژه   ل شـــجاعت و رادمـــردي و بيـ

داشـتند و   شـاهان بودنـد و ريـشه در خانـدان    و دادگري ي و بخشندگي منش بزرگدوستي و    انسان

در عهــد . ندرســيد مــي اســاطيري شــاهانبــه  طويــل، پــشت در پــشت و زاد بــرزاد، ۀدر يــک سلــسل

شد کـه برطبـق اسـاطير رايـج از دودمـان               مقدس با اردشير بابکان تجديد مي      ۀساساني اين سلسل  

نبشتۀ باالي گورش خصايصي را براي     داريوش بزرگ در سنگ    .آمد  حساب مي   شاهان اوليه به  

 تا شايستۀ شاه شدن     دارد انسان بايد چه خصايصي داشته باشد        شمارد که بيان مي     خودش برمي 

نيـروي خِـردم    را بـه    آور نيستم، اگر خشم بر من غلبه کند مـن آن            او تأکيد کرده که من خشم     . گردد

ابزارهـا   جنگم، اين هنر را دارم که از همـۀ جنـگ     هنگام نبرد با تمام وجودم مي       کنم، به   مهار مي 

کـنم،    با همۀ وجودم نيکي مي    هنگام نيکي کردن      بهترين و کارآمدترين شيوه استفاده کنم، به        به

دهـم، در همـۀ       هنگام داوري کردن در امور مردم خرد و قانون را ميزان قرار مـي               زورگو نيستم، به  

سـنجم، و همـواره درنظـر      کنم، هر اقدامي را با ميزان خـرد مـي           امورم خرد را راهنماي خودم مي     

متن اين نوشته را . ن استدهم همان باشد که خشنودي خدا در آ دارم که هرکاري که انجام مي 

  .باالتر خوانديم

اين نوشته که آخرين وصاياي داريوش بـزرگ اسـت راهنمـا اسـت بـراي شـاهان آينـده کـه                    

ــستۀ اداره کــردن جهــان متمــدن شــوند         ــا شاي ــد چــه خــصوصياتي داشــته باشــند ت ــوري . باي در تئ

ه نماينـدۀ مـستقيم   ئي که شاه بايد داشته باشد آن است ک سياسي اقوام سامي تنها خصيصه    ديني

بينـيم    ولـي مـي   . کنـد   گـاه خطـا نمـي       او معصوم است و موجودي منزه است که هيچ        . آسمان باشد 

دهد کـه اگـر شـاه داراي ايـن خـصوصيات نباشـد مرتکـب خطـا               که داريوش به انسانها درس مي     

  .تباهي خواهد کشاند خواهد شد و جهان را به

 شــاهاني قائــل بودنــد خودشــان را   کــه بــراي خويــشتن مزايــائيکــوروش و داريــوش ضــمن  

 و ايـن بـاور      بودنـد،  برقـراري عـدالت جهـاني و برانـداختن زور و سـتم               مکلف بـه  دانستند که     مي

 مـورد حمايـت خداينـد و        و برجـسته تبـاري    راسـتي از    درعمق وجدانشان ريشه دوانيده بود که بـه       

ــ ــد خواســته  ۀهم ــشان   مــردم باي ــه هــاي اي ــد  را ب ــا درعمــق وجدا . اجــرا نهن ــشان خودشــان را  آنه ن

نـد کـه   يکردنـد کـه فقـط آنها     مـي تـصور نـد و  ديد مـي دوست    و انسان  گرا  عدالتانسانهاي پاک و    
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 کوروش و داريوش واقعا هـم  .گيتي برقرار و از آن پاسداري کنند       قادرند نظام حق و عدل را در      

 »ملل حقوق « در لوح معروف به.چنين بودند، و هر تصوري که از خودشان داشتند درست بود

واهي  از گـ يـابيم؛ و چنانکـه    مـي  و آزادانديـشي     را تجسم عينـي عـدالت و انـسانيت          کوروش، وي 

سـخن داريـوش    . ا چنـين بـوده اسـت       او حقيقتًـ   يمخـوان   نويسندگان يوناني و انبياي اسرائيلي مي     

پرسـتد،   را مي اهورمزدا ،است اهورمزدا مورد حمايت ۀجا اين است که بند  هايش همه   در کتيبه 

کـسي سـتم نکـرده     جا و هيچ مـوردي بـه     عدالتي را برانداخته و عدالت را برقرار ساخته و هيچ          بي

راســتي و درســتي ســلطنت کنــد بايــد از زورگــويي و ســتم      اســت؛ و هــرکس ديگــري بخواهــد بــه  

   .بپرهيزد و عدالت را پيشه سازد

عدالت و  ضرورت اجراي جمشيد ئي در تخت تيبه در ک و جانشين داريوشپسرخشيارشا، 

  :گويد تمام شاهان آينده گوشزد کرده چنين مي را به اهورمزدااحکام اجراي 

عنايـت    مـن بـه   .  سـرزمينهاي تابعـه جـائي وجـود داشـت کـه پرستـشگاه ديـو بـود                  در ميان 

.  که کسي نبايد ديو را پرستش کنـد     نمودم و اعالن    کردمآن ديوکده را ويران      اهورمزدا

 )عدالت( »اَرتَە«و   اهورمزدافرمان من پرستشگاه      و بود به  اين جايگاه که پرستشگاه دي    

کارهـاي نيـک تبـديل        کارهاي بـد ديگـري نيـز وجـود داشـت کـه مـن آنهـا را بـه                   . گرديد

مرا ياوري کرد تا اين کارها  اهورمزدا. کردم اهورمزداعنايت  من هرچه کردم به. کردم

در خــواهي  مــيکــه کنــي  فکــر مــياگــر ! توکــه پــس از ايــن خــواهي آمــد . را انجــام دادم

مقــرر  اهــورمزدااحکــامي کــه   آمرزيــده شــوي، بــهتمرگــ  خوشــبخت و پــس ازتزنــدگي

ــرام بگــذار   کــه  کــسي.  را ســتايش کــن »اَرتَە«و  اهــورمزدااضــعانه  و خکــرده اســت احت

ــرام بگــذارد و   اهــورمزدااحکــام  بــه ــد در   اَرتَەو  اهــورمزدااحت  را خاضــعانه ســتايش کن

  .سعادت خواهد رسيد مماتش بهحيات و 

ــه را ضــمن ســخن از زرتــشت شــناختيم کــه فــضيلتِ عــدالت    » ارتَە«معنــاي  هــدف  ورزي ب

ايـن فـضيلت را     . روزي انسانها است، و ديديم که يکي از فضايل هفتگانۀ ملکوتي اسـت              نيک

 پاسداري و   دهد   قرار مي  اهورمزدارا درکنار     ستايد و آن    اش مي   بانگ بلند در نوشته       خشيارشا به 

  . کند از ارتە را وظيفۀ اصلي و اساسي انسانها معرفي مي

ريـزي   کار گرفتند تا نظـامي را پايـه     را به  ه تجارب تمدني خاورميان   همۀکوروش و داريوش    

 کل جهان متمـدن کارآمـد باشـد؛ و بـا تـدبيري کـه مخـصوص خودشـان بـود                      ۀکنند که براي ادار   

شــاه . نــسجم و متمرکــز خــويش را تحکــيم بخــشند کوشــيدند کــه حکومــت جهــاني يکپارچــه و م 

 کــه شــاه عظــيم و چنــدان. شــد رگــار جهــان متمــدن دانــسته مــي پۀ، و دربــار شــاه نقطــتمــدنمحــور 

ــز مــي     ــار او ني ــود، درب ــود و   . بايــست شــکوهمند باشــد   باشــکوه ب ــار او  شــاه پاســدار تمــدن ب درب
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 شـوش و  پاسـارگاد و کاخهـاي  رو در سـاختن   از ايـن  .  عيني اين پاسداري باشد    تَجلّيبايست    مي

کـار گرفتـه شـد تـا بناهـائي خلـق شـود کـه                   اقـوام و ملـل خاورميانـه بـه         ۀ هنري هم  ۀاستخر، دستماي 

 تمدنها و فرهنگهاي جهان باشد، و تمدن شکوهمند هخامنـشي   ۀدوشي هم  بازتاب تجمع و هم   

و اسـتخر   هـاي شـوش     اخ و ک  کوروش بزرگ که درپاسارگاد ساخته شد،     کاخ  . تصوير بکشد   را به 

دين   بارز چرخش هنر از خدمت بهۀکه بفرمان داريوش بزرگ ساخته شد، جلو) تخت جمشيد (

 ي هنــري خاورميانــه درآوردهــا  دســت پيونــد و تجمــعۀدربــار، و تجــسم زنــد ســوي خــدمت بــه بــه

 تعمد شده بود  و استخرهاي پاسارگاد و شوشدر ساختن کاخ.  بودي جهانپايتختِ شاهنشاهي

ــه همــانکــه  ــود، کليــ       ۀکــه کليــ  گون  ۀ اختيــارات سياســي خاورميانــه در دســت شــاه جمــع آمــده ب

شـوش    در کـاخ ئـي کـه داريـوش     تيبـه  در ک  .جمع باشـد    او در دربار هاي هنري خاورميانه      دستمايه

هـاي    معمـاران بابـل شـالوده      کـارگران و  : اين حقيقـت چنـين اشـاره رفتـه اسـت            يادگار نهاده به   به

 الـوار و تيرهـاي کـاج     وآجر فراهم ساختند؛ براي سقفهاي کاخْ کاخ را کندند و براي کاخ خشت      

شوش حمل کردند؛      به »کاريها«بابل آوردند و از آنجا يونانيها و          را کارگران آشوري از لبنان به     

 ستونهاي سنگي کاخ را هنرمندان از خوزستان        .آورده شد )  پشاور ۀمنطق ( از گَندار  چوب بلوط 

  وســارديس نجــاران از ،مــصر مــاد و  زرگــران ازيس، و ســارديونــان تراشــان از  ســنگ.آوردنــد

 و سـارديس ها و سرستونها طال از   براي تزئين ديوارها و دروازه . بودند  آجرپزان از بابل   ، و مصر

 از خــوارزم، نقــره و آبنــوس ازمــصر، و عــاج   ، ســنگهاي الجــورد و عقيــق و شــنگرف از بــاختريە

مـصر بودنـد؛ و زيورهـاي     مـاد و  زينتگران از قاشان وسازان و ن  مجسمه.بشه وآفريقا آورده شد   ح

درشـــوش کـــار بـــسيار : افزايـــد  و مـــي.ديگـــر بـــراي تـــزيين ديوارهـــا و درهـــا از يونـــان آورده شـــد 

 مـــرا، پـــدرم اهـــورمزدا. وجـــود آمـــد شـــکوهمندي دســـتورداده شـــد و کـــار بـــسيار باشـــکوهي بـــه 

  .اَسپە را و کشورم را نگهبان باد ويشت

 که اندکي بعدتر از کاخ شوش ساخته شـد بـاز هـم بيـشتر                استخردر کاخ   اين شکوه و جالل     

ي و شاهنشاه اداري دولتِيم، مرکز شناس مي »جمشيد تخت«نام   که ما آن را بهاستخرکاخ . بود

تـاريخ جهـان تـا    .  بـود شاهنـشاه گاه  در پيـش  جهـان متمـدن  يـانِ روا فرمـان ۀ همـۀ    محل تجمع ساالن  

 کاخهــاي. پــس هــم نديــد   را نديــده بــود و از آن جمــشيد خــتشــکوه ت ابهــت و کــاخي بــه  روز آن

 شکوه يک تمدن جهانگرا و فراگير، و الگـوي کامـل   ۀ بارزترين جلواستخر شوش و پاسارگاد و 

شاهنــشاِه خــدمتگزارِ تمــدنِ  دربــارِ بــهســوي خــدمت  خــدا و معبــد بــه چــرخش تمــدن از خــدمت بــه

کـار گرفتـه شـده بـود،      لل جهـان متمـدن بـه     م ۀاين کاخها که در آنها هنر و صنعت هم        . بودبشري  

 که تمدن ايراني يک تمدن تلفيقـي        گونه  همان . جهانگرايي تمدن هخامنشي بود    ۀبهترين نمون 
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 تمدنها و فرهنگهـا در يـک نقطـه      ۀجهانگرا بود، ساختمانهاي هخامنشي نمايانگر تجمع هم       و

 تعمـد شـده     جمـشيد  وش تخـت  نقـ  در. رفـت   شمار مـي     ايران به  شاهنشاهيي  روا  فرمانبود که مرکز    

ــار ملــل جهــان را  بــود کــه اقــوام و   ــه و در اطاعــت کامــل از     در کن يکــديگر در همزيــستي برادران

ــشاه  مخــصوص خودشــان   در جــايمليتــي قــوم و افــواج انــساني از هــر  .  نــشان داده شــوند شاهن

 دربـار   درشاهنـشاه اند که در صفهاي مخصوصي همچون مهمانان گرامـي            نمايش نهاده شده    به

 در آنجا تعمد    .اند  ارمغان آورده   ي تمدني سرزمينشان را به    آوردها   دست اند و   ايران حاضر آمده  

خـودش نـشان داده شـود تـا بـر پابنـدي             مخـصوص بـه    هيـأت ي را با لبـاس و       هر قوم شده است که    

 چنـدگانگي فرهنگـي و عقيـدتي جوامـع بـشري تأکيـد              احترام بـه  دستگاه سلطنت ايران به اصل      

 کــه شــاهان آشــور از خودشــان بــاقي    مقايــسه کنــدوقتــي ايــن نقــوش را بــا نقوشــي   انــسان .بــرود

شـده از اصـل       يعنـي عـاري   ۔ و برهنـه     بـار   را بـا حـالتي ذلـت       زيـِر سـلطه   اند و نماينـدگان قـوم         نهاده

ــراز زبــوني نــشان        ۔خــويش ــر شــاه آشــور در حــال کــرنش و ســجده و اب  آنگــاه ،دهــد مــيدر براب

 در  . کـه تمـدن ايرانـي بـراي خـود قائـل بـوده اسـت                شـود   مـي ني   متوجه آن رسالت انـسا     راستي  به

 » بدهنـد  بـاج ايـران      بايد ذليالنـه بـه     زيرِ سلطه اقوام  «جا نشاني از اينکه        هيچ جمشيد نقوش تخت 

نمــايش نهــاده شــده اســت کــه وحــدت و همزيــستي     ئــي بــه گونــه وجــود نــدارد؛ بلکــه تــصاوير بــه  

کنـد، و چنـان اسـت کـه انگـار ايـن        ا بازنمـايي مـي    آميز ملتها در زيـر چتـر دولـت ايـران ر             مسالمت

 تا او از اين داراييها دهند مي ايران قرار شاهنشاهملتها داراييهايشان را سخاوتمندانه در اختيار 

 شاهنـشاه  مطلـق  زيرِ سلطۀيي   اقوام خاورميانهۀ هم.شان پاسداري کند  همهو آرامش و از امنيت    

عــزت و گونــه  همــه انــد کــه از ئــي نــشان داده شــده نــهگو  بــه در نقــوش تخــت جمــشيدهــستند، ولــي

 شاهنـشاه  ۀنماينـد . انـد    آمـده  جمـشيد  تخـت    بـه  شاهنـشاه  مهمانـان    عنوان   و به  آزادي برخوردارند 

دِم  ي در حالکند  راهنمايي مي  شاهنشاهسوي    پيشواز آنها رفته و آنها را به        به  که دست شخص مقـَ

ها همـه شـاد       چهره. ديگران است   ن نهايت احترام به    گرفته است؛ و اي     در دست  برادرانهآنها را   

 شاهنــشاه. آزاد اســت کــامالً و بــشاش، قامتهــا همــه افراشــته، چــشمها همــه بــاز، و حالتهــا همــه    

در ايـن    قـومي    ملل جهان حالي کند که هـيچ        اقوام و  ۀهم  ه با نقش کردن اين مراسم به      خواست  مي

عــالوه خواســته  بــه.  بــرادران يکديگرنــدهمــه اهميــت نيــست، بلکــه همــه همطرازنــد و  کــمدرگــاه

 ايران رضايت خاطر دارنـد و هـيچ حـالتي     شاهنشاه اين ملتها از اطاعت      ۀاست نشان دهد که هم    

هـاي    آنها با طيب خـاطر و بـا چهـره         . شود  مي نارضايتي آنها باشد در آنان ديده ن       ۀدهند که نشان 

۔ر ايـن نقـشها نـشان داده اسـت         صـورت نمـادين د      کـه بـه   ۔ هـاي تمدنهايـشان را       دستمايه خندان 

جمـشيد    بـزرگ تخـت    ۀ صـفتي کـه بـراي درواز       .کنند و بسيار هم خـشنودند       نثار تمدن ايراني مي   



۳۵۶  ينشاه        تئوري سياسي شاهشاهنشاهي هخامنشي                                                                                                       

ايـن دروازه   بـه . اقـوام زيـر سـلطه بـود         نظر کلي دربار ايران بـه      ۀکنند گرفته شده بود بازگو   در نظر   

پـيش از ايـن   . هاي آزاده اسـت  ملتۀئي که براي ورود هم  گفته شد؛ يعني دروازه  » ملتها ۀدرواز«

 بزرگ کاخش   ۀوقتي کوروش بزرگ کاخ خويش را در پاسارگاد ساخته بود اين نام را بر درواز              

 داريـوش بـزرگ     .نمـايش بگـذارد     کل بشريت بـه     نهاده بود تا مراتب احترام خويش را نسبت به        

ملل چنـين    ۀ درواز . ملل ساخت  ۀ درواز جمشيد نيز با سرمشق گرفتن از کوروش بزرگ در تخت        

ــه همــان کنــد کــه  ايحــاء مــي  ــشاه کــه گون ــن دروازه وارد کــاخ     شاهن  ايــران و بزرگــان ايرانــي از اي

نــد و ايــن دروازه گذر مــي نيــز از همــين دروازه يشاهنــشاهتــابع شــوند، نماينــدگان ملتهــاي   مــي

 و چـه يــک ليبيـايي يــا    يـا مــادي،  باشـد چــه يـک بـزرگ پارســي   شاهنــشاهچـه  ، همـه تعلــق دارد  بـه 

ي شاهنـشاه  ملتهـا تعلـق دارد،       ۀهمـ    کـه ايـن کـاخ بـه        گونه  همانيعني  .  يا مصري يا يوناني    حبشي

اسـت    ملتها گـسترده اسـت و دولتـي   ۀش را برسر هما  ئي است که چتر امنيتي      ايران دستگاه سلطه  

يـي    تمدنهاي خاورميانـه   زمان در   چنين وضعيتي تا آن   . نژادها است   ملتها و اقوام و    ۀ هم آنِکه از 

ايرانيـان تعلـق داشـته اسـت و ديگـر در             بـه  صِـرفًا     و اين خصيصه در تاريخ جهـان       ؛نداشتسابقه  

  . تکرار نشده است۔عربهانه سلوکيها، نه روميها نه ۔ئي  هيچ سلطه

 و اسـتبداد مطلقـه بـراي ايرانيـان يـک         سـلطنت زمـان تقـدس       توان انکار کرد که در آن       نمي

ران را فقط يک رژيـم متمرکـز و نيرومنـد و تحـت             پهناور اي  شاهنشاهِي. ضرورت گريزناپذير بود  

جلـب اطاعـت همگـان از دسـتگاه سـلطه           . توانـست اداره کنـد      فرمان يک شاه مستبد و مطاع مي      

طاعـه بداننـد و اوامـر و نـواهي او را           ال   واجـب  وااليمستلزم آن بود که همگـان شـاه را يـک ذات             

.  شـکوه ايـران بـود   نُمـادِ ميانـه و  شاه مظهر آرامش و امنيت و آسايش خاور      . فرض عين بشمارند  

 وجــود دولـت مقتـدر و اسـتبدادي کــوروش و    ۀوقـاري کـه ايـران در جهـان کــسب کـرده بـود نتيجـ       

 معنـــاي آزادي را ســـبب بـــود کـــه آن کـــرد نـــه بـــه ايرانـــي اگـــر ازشـــاه اطاعـــت مـــي. داريـــوش بـــود

ويــت آن جهــت بــود کــه شــاه را مظهــر ه خــوي بردگــي عــادت داشــت؛ بلکــه بــه  بــهدانــست و نمــي

سـاختن و   . بود  قدرت و وقار و امنيت او جز در زير چترشاه قابل تصور نمي            . دانست  خويش مي 

           امکــان حفـظ چنـان تمـدن شـکوهمندي جـز در پرتـو وجــود دولـت متمرکـز و شـاه مـستبد و مطـاع 

 شـده تـا     سـپرده شـاه      اسـت کـه بـه      تکليـف دشـوار    يک   ايراني باور کرده بود که سلطنتْ     . نداشت

او بـا ايـن   . در جهان برقـرار بـدارد  براي همگان را و آرامش و آسايش  يتظم و امننتوسطِ آن   به

گــر بــراي   امتيــازاتي کــه طبقــات ســلطه   دانــست و بــه   مالياتهــا را بــر خــودش همــوار مــي  بــاور بــارِ 

  کـار و تــالش خـود را کريمانــه در  ۀ، و بخـشي از ثمــر نهــاد مـي کــرده بودنـد گــردن   خودشـان مقـرر  

ئـي بـود    ايـن معاملـه  . کرد  از آنها دريافت ميدر عوض امنيت را  آرامش وو نهاد مياختيار آنها  
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  .برد  در آن سود ميايرانيکه 

در . ي در وقـار و شـکوه زيـست        شاهنـشاه  ۀ درازي در زيـر چتـر سـلط        هـاي   سدهايراني براي   

 گـاه   هـيچ بـار يـورش اسـکندر مقـدوني، ايـران             دراز تـاريخي، جـز دوران نکبـت        ۀطول ايـن عرصـ    

يغمــا نبــرد و از  ئــي ثروتهــاي ايرانــي را بــه  وز اقــوام بيگانــه قــرار نگرفــت؛ هــيچ بيگانــه مــورد تجــا

 هيچ قوم مهـاجمي در نيامـد وآزاده و باوقـار و سـربلند و                ۀزير سلط   ايراني باج نگرفت؛ ايراني به    

نــد کــه خــود ايرانــي راند مــي فرمــانپرشــکوه کــساني بــر ايرانــي دۀ ســ۱۲در طــول. آســوده زيــست

ايرانـي  . دادنـد  زيستند، و بخشي از ملـت باوقـار ايـران را تـشکيل مـي      ن ايران مي بودند، در درو  

 »سـربلندي « و »آزادگـي « در بهـاي  باوقـاري بـود کـه آزادي فـرديش را          ۀ شاه، آزاد  ۀدر زير سلط  

پرداخــت، فرزنــدانش را در  کــرد، ماليــات مــي کــشيد، کــار و توليــد مــي او زحمــت مــي. داده بــود

 سـربلند و پرقـدرت   در جهـان  عنـوان يـک ملـتْ     کرد، تـا بـه      داکاريها مي ، ف نهاد  مياختيار ارتش   

 کـاخ و    او بـراي حکـومتگران    .  ندوزنـد  شمال و ثروت و سـرزمين       بماند و بيگانگان چشم طمع به     

 شـکوه و    نُمـادِ  زيـرا آنهـا را       ،کـرد   شـکوه و عظمـت ايـن کاخهـا افتخـار مـي              ساخت و به    بارگاه مي 

  .دانست  ميعظمت خودش يعني شکوه ملت ايران

 خانــدانهاي اصــيل ايرانــي بــود کــه ســده در دســت۱۲دســتگاه ســلطنت ايــران در طــول ايــن

 ند و داشـت   مـي شـان ايـران و ايرانـي را دوسـت            انـه طلب  افـزون  اقتدارگرايانه و     خصايص ۀرغم هم   به

 را داشـتند کـه   خـواه  نيـک ان ايـران در واقـع حالـت پـدراني       شاهنـشاه  .يدنـد ورز  ميآنها عشق    به

 دوم بـــراي ۀ اول بـــراي خودشـــان و در درجـــۀ هرچيـــزي را در درجـــ۔ انـــسان ديگـــريمثـــل هـــر۔

ئـي کـه ميـان         پدر ايرانيان بود و ايرانيان فرزنـدان او؛ و رابطـه           شاهنشاه. خواهند  فرزندانشان مي 

 ايراني هم  پدرِ خيرخواهِ همگان بود، و  شاهنشاه . محبت و اطاعت بود    ۀاين دو برقرار بود رابط    

هرکـاري    تـن بـه  اويد و براي آسوده زيـستن  ورز ميخصوصياتش عشق   همۀ    با شاهنشاه  به متقابالً

ملـت ايـران    . بـرد ملـت ايـران بـود          متقابـل بـود کـه آنکـه در آن سـود مـي              ۀاين يک معامل  . داد  مي

آزادي قـدرت و  . داشت مي، اما آزادگي را بيش از آزادي دوست         شناخت  ميمفهوم آزادي را    

 ايران داشت چنـان امنيتـي را بـراي ايرانـي     ۀ اما قدرتي که دستگاه سلط؛آورد امنيت و رفاه نمي  

خـاطر آنکـه ايـن     داد و بـه  سـازندگي ادامـه مـي    کـار و  ارمغان آورده بود که او با خيال آسـوده بـه        به

کـرد     و زنـدگي مـي     نهاد  ميکرد گردن      وضع مي  اين دستگاه قوانيني که     آسودگي پابرجا بماند به   

چتــر حمايــت   در زيــر قرنــي کــه ۱۲ايرانــي در طــول . ر بــود ســروشزگــار رو متمــدنِبــر جهــان  و

خـودش تعلـق       تالشش بـه   ۀ مشغول کار و سازندگي بود، ثمر      ان بود در آرامش و امنيتْ     شاهنشاه

ثروتهاي او بدوزند؛ شـهرهاي داخلـي         چشم طمع به  که  کردند     جرأت نمي  بيگانگانگرفت؛    مي
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ــران از  ــا   شــوش و اي ــه ت ــخ و هيرکــانِيەمــرو و ي و هــرات ور اســتخر و همــدان گرفت زرنگــان و  و بل

ي برايـشان فــراهم  شاهنـشاه  حـصار شـديد امنيتــي کـه چتـر حمايــت      در ميــانجـز اينهـا  سـگرتيە و  

اينکــه  ئــي از دادنــد و دغدغــه زنــدگي ادامــه مــي آورده بــود بــا خيــال آســوده و در امنيــت کامــل بــه

غارت ببرند و فرزندانـشان را اسـير          يشان را به  ها  ختهوآنها حمله کنند و ثروتها و اند        بيگانگان به 

ديني که زرتشت اساسـش را نهـاده بـود از ايرانـي قـومي سـاخته بـود                   . دادند  دل راه نمي    کنند به 

ــاه تــر بــزرگکــه دروغ را   و رو  راســتکــردار و يد کــه درســت کوشــ مــي و همــواره شــمرد مــيين گن

شان براي مردم ايـران پـدراني    لبيط  خصايص افزونۀحکومتگران ايراني با هم  . نيکوکار باشد 

اندند و همواره در صـدد  سوز مي و براي همه دل ندشمرد مي را فرزندان خودشان  همهبودند که   

سرا   ها کاروان   داشتند، در جاده    ها را پرامن مي     ساختند، جاده   ؛ جاده مي  ران بودند آبادسازي اي 

مينهـــاي کـــشاورزيِ مـــردم قـــصد افـــزايش ز بنـــد بـــه ســـاختند، آب بـــراي آســـايش کاروانيـــان مـــي

ســاختند، بــر روي   کــشاورزان و رونــق کــشاورزي مــي    رســاني بــه  ســاختند، قنــات بــراي آب   مــي

ســاختند تــا مــردم در آمــد و رفتــشان آســايش داشــته باشــند، و بــسيار کارهــاي  هــا پــل مــي رودخانــه

کـه داريـوش    بـاالتر ديـديم     . المنفعۀ ديگر که تا امروز آثار بسياري از آنها برجـا مانـده اسـت                عام

بــه هــزاران . قــصد رونــق بخــشيدن بــه تجــارت جهــاني در مــصر آن ترعــۀ معــروف را حفــر کــرد  بــه

. کـرد نيـز بـاالتر اشـاره کـرديم      هم وصل مي    ي را به  شاهنشاهکيلومتر جاده که سراسر سرزمينهاي      

کــوروش و داريــوش و جانشينانــشان بــا رســالتي کــه از تعــاليم زرتــشت آموختــه بودنــد نــه تنهــا در  

 .ي بودنـد شاهنـشاه مت ايـران و ايرانـي بلکـه در خـدمت همـۀ مـردم کـشورهاي درون قلمـرو                خد

دانـست   نحـوي کـه شايـسته مـي      فرزندانش را بـه خواه نيکشاه پدر همگان بود و همچون پدري     

 در ايـران  »شـاه « ۀاينکـه کلمـ   . بـرد   پيش مـي    سوي خير و سعادت به      کرد و آنان را به      سرپرستي مي 

دلخـواه و    دلکـش و   و ايراني عادت کرده است که هرچـه نيکـو و پـسنديده و             چنين تقدسي يافته    

 و ديگـر    …شـاهراه، شـاهکار   ( نـسبت دهـد      »شـاه «بـه   را     آن کـرده  مقايسه   »شاه«عظيم است را با     

 شايـسته اسـت کـه ميـان     ۀسبب همين رابط  به) عوام استزبان اکنون برسر  تا  مشابهي که  واژگان

اسـت کـه شـاه بـراي ايـران و           آرامـش و امنيتـي      بب همان شکوه و     س  شاه و ملت وجود داشته، و به      

  .ايراني ايجاد کرده بوده است
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