
  گفتار چهارم

  یشاهنشاه سیاسی تئوری

ــا اســتفاده از عناصــر تمــدنی پرمایــۀ خاورمیانــه      یــی تمــدن نــوینی را    کــوروش و داریــوش ب

آنـان تجـارب سیاسـی      .  بسیاری با تمدنهای پیشین متفاوت بود       جهات گذاری کردند که از     پایه

تا جهـانی  رآوردند خدمت ادارۀ کشور د  و مصر را بهرودان میانو اداری خبرگان و حکومتگران  

آوردهـای تمـدنی      بسازند عاری از اختالفات قومی و جنگهای نابودگر که جز برباد دادن دست            

   .ئی درپی نداشت انسانها نتیجه

زیــر کــشیده شــد، نماینــدگان خــداهای  گیــری تمــدن ایرانــی ســلطنت از آســمان بــه بــا شــکل

د کـه بـرای هـزاران سـال شـیرۀ           زیـر کـشیده شـدند، معبـ         افروز و ویرانگر از عرش خدایی به        جنگ

پروریش  خواست نقش برده مکید و انسان را بردۀ متولیان خویش می       کار و تالش انسانها را می     

دوست و مداراگر     را از دست داد، و سلطنت با هدف رشد معرفت انسانی و پرورش اذهان صلح              

وز سابق در تمدن    س  آور و جهان    خدایان خشم . سازی قرار گرفت    سازی و جهان    در خدمت انسان  

آفریننــدۀ شــادی بــرای «و » آفریننــدۀ خــرِد انــسانی«خــدائی دادنــد کــه  هخامنــشی جایــشان را بــه

هـا   کـرد و بـر بلنـدای صـخره        این شعاری بود کـه داریـوش بـزرگ همـواره تکـرار مـی              . بود» انسان

 شادزیــستی نیــز جــز بــا ایجــاد. انــسانها بدهــد کــرد تــا درس خــردورزی و شادزیــستی بــه نقـش مــی 

راه  امنیِت سراسری و پایان گرفتن جنگها و درگیریهائی که لشکرهای جهادگرِ خدایان سابق به        

  .  نداشت افکندند امکان می

مـدعی  رودان و مـصر   دیگـر همچـون شـاهان دیرینـۀ میـان       شـاه گیری تمدن ایرانـی،    با شکل 

دسـت    بـه شریتبـ  از راه خدمتگزاری به    تقدس خویش را     او.  نبود  و عِصمت   و نبوت  خدازادگی

تئوری سیاسی مصر و بابل شاه فرزند و نماینـدۀ خـدا یـا ذات خـدا                اگر در . آورد نه از آسمان     می

 برقــراری  بــود کــه وجــودش بــرایئــی انــسان برجــستهشــد، در تمــدن ایــران شــاه یــک   شــمرده مــی

  بود که راسـتی و     مکلف  نزد وجدانِ خودش    جهان ضرورت داشت و    امنیت و آرامش و ثبات در     

بـرای   کـه    تکلیفـی خـاطر همـین       ، و بـه   بـستیزد  و بـا بـدیها و کجیهـا          بگستراندی را در جهان     درست

شد که مورد حمایت و هدایت دائمی خـدای جهـان     چنین پنداشته می   خودش در نظر گرفته بود    

  .او پادشاهی داده است است و آفریدگار یکتا برای تحقق این وظیفۀ انسانی به

در . ند تـا پایـان دوران شاهنـشاهی ایـران اسـتمرار یافـت             سنتی که کوروش و داریوش نهاد     
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انـد کـه خودشـان را صِـرفاً بنـدگان خـدا        میان همۀ شـاهان دنیـای باسـتان تنهـا شـاهان ایـران بـوده            

در . انـد   گونه تقدس ماورای طبیعی و آسمانی برای خودشان نبـوده           اند و مدعی هیچ     اعالم کرده 

 کـه فرسـتادۀ خـدا اسـت و قـوانینی کـه وضـع کـرده از            هیچ زمانی هیچ شاهی در ایران ادعا نکـرد        

در هیچ زمانی در ایران هیچ شـاهی ادعـا نکـرد کـه خـدازاده                . آسمان برایش فرستاده شده است    

ــد مــورد پرســتش واقــع شــود     ــود کــه ســلطنت را      منت. اســت و بای ــران آن ب هــای ادعــای شــاهان ای

 در زمـان ساسـانی   اگر در جائی. زدایند اهورمعنایتآنها داده و مورد حمایت و        اهورمزدا به 

برخی از شاهنشاهان ایران لقب خدایگان را برای خودشان برگزیدند، منظورشـان از ایـن لقـب          

 . اسـکندر و دیگـر مقـدونیها و رومیهـا بـوده باشـند               فرعونـان یـا    آن نبود که مدعی الـوهیتی چـون       

گوئیم   امروز هم وقتی ما می    . گر نه چیز دی   »شاه بود « مترادف با    در فرهنگ ایرانی  » خدایگان«

 در اینجــا »خــدا« اســت منظورمــان آن نیــست کــه او معبــود خانــه اســت، بلکــه    »کدخــدا«فالنــی 

و » خــدایگان«و » دهخــدا«و » شــهرخدا« همچنــین اســت  . اســت»ولــی«معنــای سرپرســت و   بــه

ود کــه دادنــد منظورشــان آن بــ  خــود مــی  شاهنــشاهان ایــران هرجــا لقبــی اینچنــین بــه  .امثــال آنهــا

  . یا نامشان را با نام خدا پیوند بزنندند، نه آنکه بخواهند ادعای الوهیت کنندا سرپرست ملت

االختیـار مـردم    عنوان نماینده و پیامبر خدا مالک تـام   در تمدنهای ماقبل هخامنشی شاه به     

خـدا  همـۀ فرعونـان مـصر خـدا و فرزنـد      . رفتنـد  شـمار مـی   شد و همۀ مردم بنـدگان او بـه       شمرده می 

کـه هرسـه در      » شـاه  /خـدازاده / خـدا «شدند، و تئـوری سیاسـی مـصر از یـک تثلیـث                 می شمرده

فرعون خدا بود زیـرا روحـش از آسـمان آمـده بـود تـا بـر                   .شد  تشکیل می  فرعون جمع آمده بود   

مـادرش دمیـده شـده بـود و او      روی زمین خدایی کند؛ خدازاده بود زیرا روح خـدای آسـمانی در     

و عـیالم  رودان  در میـان  .کـرد  وجود آمده بود؛ و شاه بود زیـرا بـر مـردم حکومـت مـی      از آن روح به   

، و مـردم نـه رعایـای او بلکـه     او و مورد خطاب دائمی او بود  برگزیده و پیامبر وشاه نمایندۀ خدا 

شـاه   در تمدن کوچک یهود و تمدنهای کوچک کشورهای صـور و کنعـان نیـز              .بندگان او بودند  

بـا تـشکیل تمـدن ایرانـی ایـن وضـعیت تغییـر              . ۀ خـدا و مـورد خطـاب خـدا بـود           واسـط   نمایندۀ بی 

هــای نــوینی بــر روی معرفــت بــشری گــشوده شــد کــه تــا پــیش از آن بــرای بــشریِت     کــرد، و دروازه

  .خارج از فالت ایران ناشناخته بود

ن آمیـز هـزارا     رودان و شام و مـصر آمـاده بـرای بریـدِن کلـی از باورهـای وهـم                    ولی اقوام میان  

رودان   نظریۀ خدازادگی و نمایندۀ آسمان بودنِ شاه همچنـان بـالقوه در میـان             . سالۀ خویش نبود  

تـأثیر از فرهنـگ مـصِر      و شام و مصر سریان داشت تا آنگاه که اسکندر مقدونی و جانشینانش به             

در سـدۀ  . فرعونی ادعای خدازادگی و خدائی کردند و مثل فرعونان مورد پرستش قرار گرفتنـد            
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صــورت مــصری کهــنِ خــویش در فلــسطیِن تــابع امپراتــوری روم     مــسیحی ایــن تئــوری بــه نخــست

تجلّــی کــرد؛ و یــک ) روح القــدس/ ابــن/ اب (»روح آســمانی/ ایــشوعا/ ایــل«صــورت تثلیــث  بــه

در اینجا . سده بعد، دینی براساس آن ساخته شد که در آینده دین رسمی امپراتوری روم گردید      

ئـی بـاکره پدیـد     ئی بود که در اثر آمیزش روح خدا با دوشیزه    خدازاده مثل فرعون نیز ایشوعا   

  .آمده بود و از این حیث او خدا در کالبد انسانی بود، و آمده بود تا بر جهان سلطنت کند

آنهـا را بـه عنـوان نماینـدۀ          پـرچم خـدایانی کـه        زیـر  شاهان دنیـای ماقبـل شاهنـشاهِی ایـران        

 بودند که بـا خـدایان و پیـروان خـدایان دیگـر جهـاد کننـد              خاصِ خویش برگزیده و مکلف کرده       

دین خودشان را بر دوش   همۀ ادیان و خدایان و حاکمیت بخشیدن به پیروانرسالت نابودسازی

سیاسی همۀ حکـومتگران دنیـای سـامی در طـول تـاریخ آن بـوده        ۀ دینی اساس نظری.کشیدند  می

دینی جز دین خودی که تنها دین حق اسـت   رود وکه باید با ادیان دیگر جنگید تا همه از میان ب       

 را مـردم انـد کـه یـا      آنـان از سـوی خـدایان خودشـان حکمـی قطعـی داشـته            .ددر جهان برجـا نمانـ     

گونه آشتی میـان فاتحـان و مغلوبـان         در ادیان سامی هیچ   . کننددین خودشان درآورند یا نابود        به

ایـن  . مردنـد  شـدند یـا مـی        مـی  آنهـا  و خدایان    مغلوبان یا باید برده و بندۀ فاتحان      . وجود نداشت 

ضـرب شمـشیر در میـان     طرز فکر در همۀ ادیان سامی اعمال شده است و دینهای سامی عموماً به          

گیـر   اند که دین مسیح بـدون شمـشیر همـه        کسانی ادعا کرده  . جماعات انسانی جا باز کرده است     

کمکهــای مــادی اســتعمار     ازگــران مــسیحی  شــاید ایــن ادعــا در دورانــی کــه تبلیــغ    . شــده اســت 

غـرب هنـد    جنـوب  زدۀ آفریقا و جماعات گرسنه و قحطی در  برخوردار بودند و  ۱۹ و۱۸های    سده

 در   جهـادگر  طلبـی مـسیحیانِ     داستان شـهادت    ولی وقتی به  . کردند مصداق داشته باشد     تبلیغ می 

مراجعــه خاورمیانــه بــود  هــای چهــارم تــا شــشم مــسیحی کــه دوران گــسترش آئــین مــسیح در     ســده

جماعات   بر خودشان مسیحی برای تحمیل دین      انینیم که چه جنایتها که جهادگر     ب   می کنیم  می

هـا رفتـار کردنـد      شـیوه تـرین  بـه خـشن   آنها نه تنها با پیروان ادیان دیگـر  !اند انسانی انجام نداده 

کــار  ههـا را بــ  تـرین شــکنجه  رحمانــه  نیــز بـی نــدبلکـه بــا مـسیحیان پیــرو مـذاهبی کــه مخالفـشان بود    

ــد کــه ســاده   ــزان کــردن     بردن ــرین آنهــا آوی ــدنِ پوســتِ   از انگــشتان کوچکــشان مخالفــانت  و برکن

ــر شــکنجه  مخالفانــشان ــود    و کــشتن آنهــا در زی ــستان و  . هــای وحــشیانه ب ــاریخ ارمن ــاتولیت  در ان

سـوزیها   آدم سـوزیها و   پـر اسـت از داسـتانهای قتـل عامهـا و خانـه       مـسیحی های پنجم و ششم     سده

تـرک دیـن       کـه مـردم را مجبـور بـه          زیر حمایـت امپراتـوریِ روم      ههای جهادگر مسیحیِ  توسط گرو 

هـای چهـارم و     در دوران جهـاد مـسیحیان در سـده    .کردنـد    و اتخاذ دین مسیح می     سنتی خودشان 

پــنجم کــه عمــدةً بــرای نابودســازی دو دیــن میتریَــسنە و مــانوی بــود چنــان کــشتارها و جنایتهــائی 
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  ١.کند اندیشی راست می ام شد که خواندن آنها مو را بر اندام هر نیکتوسط جهادگران انج

، و بشترین رنجهـا     اند  بیشترین تلفات بشری را جنگهای دینی برجامعۀ بشری وارد آورده         

همین امـروز نیـز مـدعیانِ تولیـتِ دیـن در هرجـا کـه                . اند  را انسانها از مدعیانِ تولیتِ دین کشیده      

و هرجـا کـه بتواننـد بـا ایجـاد نـابرابریِ             (ی محـدود کـردِن آزادیهـا        رسد با تـالش بـرا       دستشان می 

  ٢.مسبب درد و رنج برای انسانهایند ولی بیش از این از دستشان ساخته نیست) حقوقی

یی پـیش از هخامنـشی، خانـۀ شـاه خانـۀ        سیاسی تمدنهای خاورمیانه   براساس تئوری دینی  

در ایــن تمــدنها .  مــورد پرســتش بــودشــد، و کــاخ شــاه چــون یــک معبــد مقــدس و  مــیشــمردهخــدا 

هــای  فرهنــگ و هنــر و کلیــۀ دســتمایۀ اندیــشۀ بــشری در خــدمت معبــد قــرار داشــت، و همــۀ جلــوه  

ۀ برجـا مانـده از نبوخـد نـصر     نبـشت   یـک سـنگ   .شـد   کار ساختن معبد گرفته مـی       هنری به  فرهنگی

اسـرش در بـاب خـدماتی    گیرد، سر اش چند صفحه از این کتاب را دربر می      دوم بابلی که ترجمه   

انـواع زیورهـای      مـزین بـه    است که این پادشاه نیرومند با ساختن چندین معبد بزرگ و باشکوه و            

 آنهـا را  خدایش مردوخ و دیگر خدایان کوچک پیرامون مردوخ کرده اسـت تـا                زرین و سیمین به   

م فخــر دربــاب اعــال .هــای نبونِهیــد نیــز پــیش از ایــن خوانــدیم   نوشــته.از خــودش خــشنود ســازد

گوشــۀ کــشور مــصر نیــز صــدها ســند   شــمار در گوشــه فرعونــان مــصر بــه ســاختن معابــد و مقــابر بــی  

  بــود کــه حتــی مردگــانِ چنــدانیــن تمــدنها اجانبــۀ دیــن در  ســلطۀ همــه. مکتــوب در دســت اســت

هــای مــادی و ثروتهــای ناشــی از تــالش رعایــا را بــا خــود   بخــشهای عظیمــی از دســتمایهســلطنتی

داشـتند؛ چنانکـه امـوال و اشـیائی کـه در       ردنـد و در گورهـای خـویش نهفتـه مـی     ب  زیر زمین مـی     به

تنهـایی یـک     دسـت آمـد بـه       بـه ) آمـون  نختـوت عـ    (مـصر باسـتان   ور یکی از شـاهان      بیستم از گ  سدۀ  
                                                 

 جهـاد  کـه شـرح   نوشـته شـده   مـسیحی   و شـشم  پـنجم هـای     درسـده نام کارنامۀ شهیدان مسیحی       کتابی به  1
 Actes des Martyrs de laاین کتاب سریانی تحت نام .  ارمنستان و شمال عراق استدرکشیشان 

Perseفرانسه ترجمه شده است  به.  
همین امروز نیز در کشور ما که حاکمیت در دست پاسدارانِ سنتهای دیرینۀ قوم سامی است ایرانیان                  2

ــنیان  (کــه همــدین حکــومتگران نیــستند    تــرین حقــوق   از اساســی) زرتــشتیان، یهودیــان، مــسیحیان، س
 )بهائیــان و اســماعیلیان (انــد، و برخــی از جماعــات انــسانی    شــهروندی خــویش محــروم داشــته شــده   

توســط متولیــان حکومــتِ مــذهبی زیــر فــشار قــرار دارنــد تــا ســرزمیِن نیاکــان و پدرانــشان را تــرک کــرده  
زمان ما همچون زمان شـاه شـاه اسـماعیل و شـاه تهماسـب و شـاه عبـاس دوم            . راهی دیاری دیگر شوند   

بـه پـذیری    ترکاِن قزلباش کشتار همگانی کرد یا مجبور  صفوی نیست که بتوان غیر همدینان را به تیغِ        
.  شـود  های همانها امروز نیز در کشورمان به نـوع دیگـری اعمـال مـی           دیِن حکومتگران کرد؛ ولی شیوه    

این سنتی است که با کلیۀ ارزشهای فرهنگی قوم ایرانی در تعارض است و توسط همان اقـوام سـامی                    
 .شود یبه کشور ما وارد شده است و توسط پاسدارانِ سنتهای آنها در کشور ما اِعمال م
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  . دهد خانۀ نهفته در یک گور را نشان می گنج

 مــردم را شــان زنــدگی رهبــران سیاســی خاورمیانــه در دنیــای ماقبــل هخامنــشی نــه تنهــا در    

شـیرۀ کـار و تـالش انـسانها را بـا تلقینهـائی کـه از آسـمان آورده بودنـد                      بردگی کشیده بودند و       به

ــد مــی ــنزده خرافــات، بلکــه ثمــرۀ تــالش و کــار هــزاران انــسان     مکیدن ــا خودشــان     و دی ــاور را ب ب

  ١.داشتند بردند و در زیر زمین نگاه می گورهایشان می به

 همۀ شاهان ایران که پس از ایشان آمدنـد درصـدد نبودنـد              نه تنها کوروش و داریوش بلکه     

شـاید منـشأ ایـن      . خودشـان نـوعی خـدا بـسازند و مـردم را بـه بردگـان خـویش مبـدل سـازند                      که از 

فــضیلت را بتــوان در سرشــت ایرانیــان جــستجوکرد کــه بــرای حیثیــت انــسانی و عقائــد دینــی           

انـد بـه انـسانها درحـد       اگر شاه هم بودهاند، و حتی شده  احترام قائل می   ئی که بوده    هرعقیده

ســبب هــم بــوده کــه  بــه همــین. انــد نــه عابــدان خودشــان نگریــسته بــر خودشــان مــی رعایــای فرمــان

 بـه  ایرانـی  زبـان  کـه در فرهنگهـای اقـوام سـامی وجـود دارد در      »عبـد «گاه عبـارتی متـرادف      هیچ

 اسـتفاده کنـیم   »بنـده «از کلمـۀ   »عبد«جای  وجود نیامده است، و همین امروز نیز ما مجبوریم به         

جـای عبـد اسـتعمال شـده          ات بـه  ررساند؛ ولی چون پس از اسالم کلمـۀ بنـده بـه کَـ               که معنا را نمی   

نـد؛ حـال آنکـه بنـده کـسی اسـت       ا است، به غلط چنین به ذهن القا شده که این دوکلمه مترادف           

  ولـی آزاد آورد  اجرا در می  که طبق قراردادی ضمنی به برتران وابسته است و فرمان برتران را به            

گونــه آزادی از  تملــک دیگــری اســت و هــیچ  کــسی اســت کــه در»عبــد« در حــالی کــهآزاد اســت؛ 

اش مـردم را   اگـر داریـوش در کتیبـه      .  و صاحبش حق دارد کـه او را بکُـشد یـا بفروشـد              خود ندارد 

 وقتــی مــا. ینــدبــران او  فرمــان وابــستگان وبنــدگان خــودش خوانــده منظــورش آنــست کــه همگــان

یـابیم کـه داریـوش ایـن کلمـه را در برابـر        کنـیم در مـی    در کتیبـۀ بغـستان توجـه مـی       »بنـده «کلمۀ    به

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

کـس   بود برسر فـالن ) منءَ بندکءَ(بر من  کس را که فرمان بار تصریح کرده که فالن      کتیبه چندین 

ایـن حقیقتـی بـود کـه در شاهنـشاهی ایـران همـۀ مـردم                 . که از من نافرمـان شـده بـود گـسیل کـردم            

                                                 
یافته از همان قوم سامی در کشور مـا کـه گورهایـشان توسـط پاسـدارانِ                   همین امروز نیز مردگان تقدس     1

شــود، گورهایــشان تبــدیل بــه مراکــزی بــرای ربــایش امــواِل    همــان ســنتهای کهــِن قــوم ســامی اداره مــی 
گــشته بــرای بر انــدیش شــده و هــیچ روزی نیــست کــه هــزاران زائــِر بخــت  خــوردۀ ســاده انــسانهای فریــب

تحویــل دادن بخــشی از دســترنجِ خــویش بــه متولیــانِ گورهــای ایــن مردگــان بــر ســر ایــن گورهــا تجمــع     
بــاور ســلطنت  رحمانــه بــر عــواِم خرافــه  یافتــه بــی همــین امــروز نیــز ایــن مردگــانِ تقــدس  . نکــرده باشــند

 .  باور است کشی از عواِم خرافه کنند، و گور هرکدامشان دام فریبی برای بهره می
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خــاطر حفــظ صــلح و امنیــت جهــانی بــر همگــان  بــران شاهنــشاه بودنــد و شــاه بــه خاورمیانــه فرمــان

دگار از این نظر شاهنشاه ایـران خداونـ  . کردند بایست از او اطاعت می سروری داشت و همه می 

  :کند  چنین اشاره می»جمهوریت«به این معنا افالطون در کتاب . رفت مردم به شمار می

دسـت   حقیقتی که طبیعت مقرر داشته آنست که انسان بیمار، اعـم از آنکـه دارا یـا تهـی     

گونــه انــسانها  باشــد، نــاگزیر اســت کــه خــودش را در اختیــار پزشــک بگــذارد؛ بــه همــین

  ١.روا گردن نهد های فرمان د و به خواستهناگزیرندکه در زیر حکم باش

شـود بـرای جامعـه بـا      روایان وضع می   در کتاب قوانین نیز دستورهائی را که از سوی فرمان         

  ٢.کند دستورهای پزشک برای بیمار مقایسه می

شـد کـه مملـوک شـاه      یـی نـه تنهـا از مـردم خواسـته مـی       در سلطۀ اقوام غیر ایرانی خاورمیانه    

 شـاه هماهنـگ    فرمانهای آسـمانیِ  شان را نیز با      عقیدۀ دینی که   موظف بودند    باشند، بلکه مردم  

شــاهان غیــر ایرانــی خاورمیانــۀ پــیش از دوران  . ســازند و از خــدا و دیــن خودشــان چــشم بپوشــند 

 اختــصاص  دیگــران بــا ادیــان و خــدایانِ  »جهــاد«هخامنــشی بخــش اعظــم افتخاراتــشان را بــه     

فضیلت شاهنـشاهان  . کردند دا و دین خودشان تحمل نمیدادند و هیچ خدا و دینی را جز خ  می

.  نـه بـا انـسانها     تنهـا بـا بـدیها بـود         ستیزشـان  ایران در آن بود که با عقائد مردم کـاری نداشـتند و            

 در  ایرانیانطرفی دینی     هرودوت روایتی دارد که بیانگر آزادمنشی شاهنشاهان ایران و گواه بی          

ایـن  . نشاهان ایران از آزادی دینـی همـۀ اقـوام و ملـل اسـت              قبال اقوام زیر سلطه و پاسداری شاه      

  :روایت چنین است

یــک از شــما  کــدام: روزی داریــوش بــزرگ بــه یونانیهــائی کــه در خــدمتش بودنــد گفــت

حاضرید مبلغی پول از من بگیرید و گوشت الشۀ پدر و مادر متوفایتان را بخورید؟ آنها 

پس از آن از هندیهائی کـه از  . اهند کرد به هیچ قیمتی چنین کاری نخو      که پاسخ دادند 

خورند در حضور همـین یونانیهـا         قوم کالت هستند و گوشت الشۀ پدر و مادرشان را می          

یک از شما حاضرید الشـۀ پـدر و مادرتـان را نخوریـد و                کدام: وسط یک مترجم پرسید   ت

 وجــه چنــین کــاری را   را بــسوزانید؟ همگــی فریــاد برآوردنــد کــه بــه هــیچ       جــایش آن بــه

  ٣.نخواهیم کرد زیرا این یک گناه بزرگی است

 اتفــاق  در مجلــس داریــوش و در حــضور ســران کــشورهای تابعــه توانــد ایــن داســتان کــه مــی

                                                 
  .۹۳، بند ۶کتاب : افالطون، جمهوریت 1
  .۱۲۶ ۱۲۳ بند ۳کتاب : افالطون، قوانین 2
  .۳۸/ ۳: هرودوت ٣
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 درسـی اسـت کـه داریـوش بـزرگ در هـر        و هرودوت از ایرانیان شنیده بـوده اسـت،         افتاده باشد، 

ئـی   هر دین و عقیـده ه هر ملتی فهمانده است ک  داده و به آنها می      گاه و بیگاه به بزرگان کشور می      

عقیدۀ قـوم دیگـر درسـت    دین یا   که کندگمان دارد برای خودش محترم است، و اگر دیگری      که

سـوزاند، و     کنـد، دیگـری آنهـا را مـی          مـادرش را دفـن مـی       یک قوم پدر و   . نیست در اشتباه است   

کننـد و   مـل مـی  هر سه از نظر خودشان درست ع. خورد سومی گوشت پدر و مادر متوفایش را می   

پس نباید به عقائد دیگران اهانت کـرد بلکـه بایـد بـه همـه      . پندارند کار دیگران را نادرست می    

احترام نشان داد و وجود آنها را تحمل کرد، تا اتحاد و برادری انسانها پـا برجـا بمانـد و کینـه و                   

 اقــوام ســامی کــه  مقایــسه کنــیم ایــن عقیــده بــه آزادی را بــا عقایــد دینــی.دشــمنی بــه وجــود نیایــد

ۀ سـوی خانـ     ی مـا و بـه     بـرای خـدا   و  پرسـتد    خدای مـا را نمـی      أکید دارند هرکس چون ما نیست و      ت

 با آنها بجنگیم تا وظیفه داریم کهما   درخور نابودی است وو» نجس «گزارد خدای ما نماز نمی

   .کنیم یا به بندگانِ خدای خودمان تبدیلشان کنیمنابودشان 

 دینهــا و آداب و رســوم و آئینهــای دینــی و عقیــدتی را انــسانها      دانــست کــه  داریــوش مــی 

ئـی هـر دینـی کـه دارد      انـد، و هـر جامعـه    حسِب نیازهای جامعۀ خودشان برای خودشان سـاخته     به

موافق با نیازهای جامعۀ خودش اسـت، و اگـر نـزد مـردم یـک جامعـۀ دیگـر آداب و رسـوم دینـی             

واقعـاً هـم ناپـسند و درخـورِ نـابودی پنداشـت، بلکـه بایـد                رسد نباید آن را       نظر می   آنها ناپسند به  

او در . طــرف مانــد  آن احتــرام نهــاد و در قبــالش بــی   عنــوان یــک واقعیــت پــذیرفت و بــه    را بــه آن

کرد، و چـه بـسا کـه منـاظراتی هـم میـان سـران کـشورهای                    مجلسش چنین پرسشهائی را مطرح می     

داد تـا   پایتخـت آمـده بودنـد ترتیـب مـی      هنـشاه بـه  تابعه و متولیان دینهایشان که برای دیدار با شا 

  .انسانها بدهد درس مدارا را به

دانـستند یـک چیـز را     شاهنشاهان ایران چون خودشان را حامی صلح و امنیت جهـانی مـی          

طلبیدنــد، و آن اطاعــت از شاهنــشاه در پــرداختن مالیــات و فرســتادن ســرباز بــرای      از رعایــا مــی 

دانـستند، ایـن حـق      مـی گیر برای ادارۀ جامعـۀ بـشری   نها تصمیمت را خودشانو چون  . ارتش بود 

را بــرای خودشــان قائــل بودنــد کــه همگــان از آنهــا اطاعــت کننــد تــا آنهــا امنیــت شــغلی و آزادی  

ایــن تعبیــر،  آنهــا بــه. عقائــد دینــی همــه را تــأمین نماینــد و ســتم و تجــاوز را از جهــان براندازنــد    

نی بودنــد کــه بــرای مــداوای بیماریهــای اجتمــاعی    چنانکــه در ســخن افالطــون دیــدیم، پزشــکا  

کردنــد، و ایــن  ریــزی و نــاامنی نبــود، داروهــای تلــخ نیــز تجــویز مــی  انــسانها کــه چیــزی جــز خــون

 کــه مجبــور بودنــد در ســربازانی و ،گرفتنــد داروهــای تلــخ همانــا مالیاتهــائی بــود کــه از مــردم مــی 

  .خون بدهندبجنگند و ی ارتش خدمت کنند و برای پاسداری از صلح و امنیت جهان
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اختیــار   بــا چنــین بینــشی خــود را سرپرســت و صــاحب  کــوروش و داریــوش و جانشینانــشان 

 کـه مـردم جهـان و ثروتهـای روی زمـین بایـد در اختیـار        شدند و معتقد   ندمردم روی زمین پنداشت   

 بــود جامــۀ عمــل  ان کــه برقــراری نظــام مــورد نظرشــ انیــش»هــدف واال «د بــهنــ باشــد تــا بتوانآنهــا

 یــک نظــام طبقــاتی داریــوششــاید کــسانی گفتــه باشــند کــه نظــام عادالنــۀ مــورد نظــر  . دنبپوشــان

داد و     قـرار مـی    طبقـۀ حکـومتگر ایرانـی     جابرانه بود کـه سرنوشـت و ثروتهـای کـشور را در دسـت                

ایـن سـخنی   . سـاخت  آنان مبدل مـی  اگر نه بردگانِ کارگزاران و کارگرانِ    های مردم را به     توده

بـسیاری از نظامهـای    هـای پـیش از مـا توسـط برخـی افـراد نـسبت بـه                  دورانـی از دهـه    است کـه در     

 سـدۀ شـشم     سوفـسطائیانِ  سخنانِیاد     ما را به   سخنان اینها . شد  سیاسی روزگاران گذشته گفته می    

شناسـانۀ   تـوان نظامهـای دنیـای کهـن را بـا معیارهـای جامعـه                ولـی نمـی   . دافکنـ  م در یونان می     پ

کــه در  جش قــرار داد، و نبایــد فرامــوش کــرد کــه برقــراری چنــین نظــامی  ســدۀ بیــستم مــورد ســن 

روزگـار  در آن    رسـد   نظر مـی    عادالنه و انسانی به   بسیار  یی    مقایسه با نظامهای پیشین خاورمیانه    

 هــا عالقــه داشــته باشــندکه    شــاید بعــضی . بــرای تــداوم شاهنــشاهی یــک ضــرورت تــاریخی بــود   

ی   یا همان گاؤمـاتە   (بردِیَّە  که چرا نظام مبتنی بر مساواتی که        داریوش را مورد انتقاد قرار دهند       

 اینهـا فـرض را بـر ایـن          ؟ را بـرهم زد تـا نظـام طبقـاتی را جـایگزین آن سـازد                بـود برقرار کرده   ) مغ

تـا زد و سـلطنت را   دکو بـوجیە از ایـران، گاؤمـاتەی مـغ دسـت بـه       دهنـد کـه در غیـاب کـام      قرار می 

 تــازه در ایــران پــا گرفتــه بــود را برانــدازد، و نابرابریهــائی کــه بــا  قبــضه کــرد تــا نظــام طبقــاتی کــه 

 ایـن  .تشکیل شاهنشاهی بروز کرده بود را از میـان بـردارد و یـک نظـام عادالنـه را برقـرار بـدارد                

گـر عـدالت براسـاس نظریـات مـارکس و لینـین        نظریه را مورخان اکادمی شوروی سابق که تبلیـغ    

هرچــه اینهــا دربــارۀ . توانــد داشــته باشــد ئــی نمــی ســاس و پایــهبودنــد تــرویج کردنــد؛ ولــی هــیچ ا

  .اساس و بنیاد است اند بی گاؤماتە گفته» عدالت«

ــه کــسانی  ــه نظــام      کــه در اشــتیاق عــدالت اجتمــاعی مــی    البت ــد کــه هرگون ســوزند حــق دارن

انـسان  یـک   . بـاد انتقـاد بگیرنـد و هـر اقـدام عدالتخواهانـه را بـستایند                 نابرابرانه را به  اجتماعیِ  

 وجـود نـابرابری را در هـیچ زمـان و مکـانی       کـه توانـد  نمـی طلب  و مساواتعدالتخواه و آرمانگرا   

ولی حقیقت آنست که آرزوهـای بـشری یـک چیـزی اسـت و واقعیتهـا چیـز دیگـری                     . توجیه کند 

همیشه یک نظامی برسِر کار باشـد کـه آزادی و           که  انسان در اعماق ذهن خود مایل است        . است

لـیکن در جهـان واقعیتهـا ایـن جـز یـک       . طور متساوی تـأمین کنـد   عادت همگان را به   برابری و س  

انـسان موجـودی   . گـرا نیـست   دوست هست اما ذاتاً عـدالت   عدالتانسانْ. رؤیای آرمانی نیست 

ــه      اســت آزمنــد و برتــری   ــه و ب کــه هرســو  جــو و خودپرســت کــه مهــار او را شــهوتها در دســت گرفت
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 آن کنــد تنهــا قــدرتی کــه بــر ذهــن انــسان حکومــت مــی . کــشاند مــیبرآورنــدۀ ایــن شــهوتها اســت 

ِس اَمـاره   «و در زبـان عربـی       » اَنگـر منیـو   «در زبـانِ ایرانـی       ئی است که    خصیصه   نامیـده شـده    »نفـْ

 سـتم باشـد، چـون    زیـر نـوعی  کـه   انسان تـا وقتـی  . است» غرایِز سرکش « که معنای واقعیش     است

اند سخن از  بیند که راهش را زورمندان مسدود کرده      خواهان برآوردن امیال نفسانی است و می      

راد سوار شد، نفس ِر مرخئی فراهم آمد و ب راند؛ ولی همینکه برایش زمینه    عدالت و برابری می   

کند کـه گویـا هـدف از          ئی برایش تفسیر می     گونه  برد و عدالت را به      چیز را از یادش می      اماره همه 

عدالتی آنجا اسـت کـه سـدی در راه بـرآوری ایـن       ست، و بیآن فقط برآوردن امیال شهوانی او ا 

 عــدالت و در دنیــای معاصــر هــیچ گــروه انــسانی بــیش از سوسیالیــستها ســخن از       . امیــال باشــد 

 عدالتخواهی در زمان تسلطشان     کارکردهای این مدعیانِ    اند؛ ضرورتی ندارد به     مساوات نرانده 

ان بیـشترین داد سـخن را دربـاب برابـری           در جوامـع گذشـتۀ خودمـان صـوفی        . اشاره داشته باشیم  

دار و دسـتگاه شـاهانۀ هرکـدام از شـیوخ بـزرگ صـوفیه پـس از                    اند، ولـی بنگـریم بـه        انسانها داده 

 خــود پیرامــونِ فریبخــورده و آرزومنــد عــدالت را سوارشــدن بــر خــِر مــراد و مرشــد شــدن و مریــدانِ 

در تـاریخ بـشر حـساب خـاص         با مـدعیان سرپرسـتی دیـن کـاری نـداریم کـه اینـان                … جمع آوردن 

یـأکُلونَ اَمـوالَ     (خودشان را دارند و عملکردها و شگردهایشان برای بشریت شناخته شده اسـت            

ــل ــاسِ بِالباطِ فریبــی و خــوردنِ نــاحقِ   جــز مــردم  در هــر زمــان و مکــانی  دیــنتولیــتِمــدعیان . )الن

 دین را ابـزار دسـت خـود         اند که   فریبی بوده    ستمگران مردم  و اند؛  دسترنج انسانها کاری نداشته   

هـای عـامی سـوار شـوند و از همگـان سـواری بگیرنـد؛ و                   هـای تـوده     اند تا بـر گـرده       قرار داده بوده  

 . که در اندیشۀ آزادی و نیکبختی انسانها بوده باشنددر میانِ آنها کسانیاند  بسیار اندک بوده

فرد تاریخ باشـند کـه    ر بهنمونۀ منحص  دو)پس از زرتشت  ( مزدک مانی و شاید در ایران خودمان     

طلبـی خصیـصۀ ذاتـی        آزمنـدی و افـزون    .  خـود ببـرد    سرشـِت توانـد از      انـسان نمـی   . سومی ندارند 

گــر عــدالت و برابــری، نقــشهای    انــسان اســت، و اوتوپیاهــا وآرمانهــای زیبــای انــسانهای تبلیــغ   

ی دل مکـــانی تـــسالّ شـــان در هـــر زمـــان و  رؤیاهـــائی تعبیرنیـــافتنی اســـت کـــه بـــازگویی کمرنـــِگ

عرصۀ واقعیتها وجـود نداشـته    آرزونرسیده بوده ولی امکان ورود آنها به        دیده و به   انسانهای رنج 

  . زیَد وجود نخواهد داشت های فطریش بر روی این کرۀ خاکی می است، و تا بشر با خصیصه

گـرا و پارسـا و پاکـدامن و وارسـته باشـد،       دوسـت و حـق    انـدیش و انـسان     انسان هرقدر نیـک   

ر مــسند قــدرت تکیــه زده بــر فــراز همگــان قــرار گرفــت و لــذت برتــری و شــهوتِ ســلطه را   وقتــی بــ

ســوی فــساد   گیــرد و او را انــدک انــدک بــه   دســت مــی   مهــارش را بــه »دروغ« و »آز «چــشید، دیــوِ 

قـدرت برسـد و       محـال اسـت کـه انـسان بـه         . فساد خصیصۀ ذاتی قدرت سیاسـی اسـت       . کشاند  می
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اش را  طلبانه و آزمندانه  و مطاع شد، همیشه خواستهای افزونانسان وقتی قدرتمند. فاسد نشود

 بـا خـودفریبی متقاعـد        خـودش را   گـردد و    کند که برای خودش قابل قبول می        نحوی توجیه می    به

مردم در آن نهفته  خاطر مصلحتی است که خشنودی خدا و       دهد به    که هرکاری انجام می    کند  می

ئـی از قـدرت رسـید     مرحله وقتی انسان به. ت استاین خودفریبی نیز خصیصۀ ذاتی قدر   . است

  و مــانی و مــزدک معرفــی کــرده و  کننــد، همــان دیــوی کــه زرتــشت     اطاعــت مــی اوکــه همگــان از  

دارد که خودش را برتر و بهتـر از      کند و او را برآن می       در کالبد او النه می    ) آزیعنی   (اند  نکوهیده

اجـرا نهنـد و       چرا فرمانهـایش را بـه      چون و  بیانتظار داشته باشد که همگان       همگان تصور کند و   

 اراده و نــوعی بــرده بــرای او تبــدیل شــوند کــه تــسلیم محــِض  و بــهســخنی نگوینــد او ســخنِ بــاالی

 از خـودش بتـی   خـودفریبی،  با ،در این مرحله است که انساِن قدرتمندِ مطاع     . خواست او باشند  

بتـی کـه    . را بپرستند   دارد که دیگران آن   پرستد و هم انتظار       سازد که هم خودش آن بت را می         می

گیرد، و او در پندار خویش پرستش بِت خودش را  سازد عمالً جای خدا را می     خویشتن می  او از 

در . هـای بـِت او باشـند    خواهـد کـه مجریـان خواسـته     کنـد و از همگـان مـی       پرستش خدا تصور می   

 النـه کـرده اسـت هـر بـدی و         »مـردم والیـت بـر     « این مدعِی    این مرحله است که دیوی که در کالبدِ       

دهـد، و او   منکری را که برآورندۀ خواسـتهای بـِت او باشـد در نظـرش نیکـو و معـروف جلـوه مـی                

زنـد و آن را بـرای    عملی مـی  هر بیند و با خاطر آسوده و وجدان آرام دست به فسادها را صالح می   

یر تلقین دیو درونی خویش     ا زیِر تأث  شدیدشدۀ قدرت است و       مسخاو که   . کند  خودش توجیه می  

کند که هرعملی از او سر بزند همان اسـت کـه خـشنودی خـدا در آن نهفتـه       است چنین تصور می  

    او با ایـن توجیـه هرگونـه نافرمـانی از خـودش را عـصیان                . اإلجرا است  است و برای همگان الزم

 محاربـه بـا   بـا برچـسپِ  دانـد و مخالفتهـا را      شـدید مـی    کیفـرِ درخور  پنداشته و   در برابر ارادۀ خدا     

 خـدا در    به احکامِ دیـن   کند، و فریاد اعتراض ستمدیدگان را زیر اسم اعتراض            خدا سرکوب می  

  .کند گلوها خفه می

معنـای    بـه  (»حکومـت «غلط     نام دارد و به    »سلطنت« و   »سلطان«سلطۀ سیاسی که درعربی     

دستگاهی است که آزمندان هر شکلی که باشد  نام گرفته است، در هرجا و هر زمان و به        ) داوری

جبـر و   انـد و چیـزی جـز ابـزار     وجـود آورده  طلب برای برآوردن شهوات نفسانی خویش به       برتری

فریباترین صورت ایـن ابـزار سـلطنتهای        . سلطۀ سیاسی ابزار جبر است    . زورگویی و ستم نیست   

وان بـیش از    علـت تـ    هبـ اند، که درعـین حـال         جغرافیا بوده  در صحنۀ تاریخ و   ) تئوکراسی(دینی  

. خواهنــد بــود   انــد و  جبــارترین و کارآمــدترین ابــزار ســتم نیــز بــوده     فریبــی حدشــان در عــوام 

کشیدند، شیرۀ کار  بند می ها را به سلطنتهای دینی در دنیای کهن با تئوریهای فریبا اذهان توده
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سـوی    قاف به کفارات و او    عناوین صدقات و نذورات و     زیرها را     و تولید و نتایج فعالیتهای توده     

سـاختند،   گران مبدل می بندگان مجری ارادۀ سلطه کردند، مردم را به   دربارها جذب می   معابد و 

 دائمی وعدۀ سـعادتی موهـوم       ستمِهای فریبخورده و زیرِ     توده   ستمها و غارتهایشان به    در عوضِ  و

هـست  دادند که در صورت قبول بردگـی نصیبـشان خوا   میدر دنیای دیگر در ورای جهان مادی       

شود که خود را  اختیارات در دست افرادی جمع می در سلطنت دینی مجموعۀ اقتدارات و. شد

 دستوری را تحت عنوان احکـام   قانون و پندارند و هر االختیار خدای آسمانی می نمایندگان تام

ای مردم که افکارشان را تلقینه. کنند اإلجرای خدا با تلقینهای فریبنده برمردم تحمیل می    الزم

هـراس دائمـی از خـشم     بنـد کـشیده و در تـرس و    سـلطۀ دینـی بـه     گران وابـسته بـه      روزی تبلیغ  شبانه

اند هـیچ راهـی جـز اجـرای خواسـتهای       جهانی و عذاب آسمانی نگاه داشته شده خدا و رنج این  

درنتیجــه خــود را دربــست تــسلیم      و،بیننــد  خــود نمــی جلــو روی را در فریــب  مــردمگــرانِ ســلطه

اجتناب از خشم او همـۀ       خاطر خشنود ساختن خدا و      کوشند که به    کنند و می    نها می خواستهای آ 

 و از  اجـرا درآورنـد     مو بـه   آنچه را که دستگاه سلطه تحت نام احکام شرعی وضع کرده است موبه            

  .آنها تخطی نکنند

 دقـدرت و سـلطۀ خـو    و هـر زمـان بـرای توجیـه زور     گران تـاریخ در هرجـا و    زورمندان و سلطه  

 را  نامیـده آنهـا      را ارادۀ خـدا مـی      انـد و آن تئوریهـا       شـده   خودسـاخته مـی   هـای   دامـن تئوری    بهدست  

 ۀ بیـرون از ایـران  ایـن امـر در خاورمیانـ   . انـد  داده ها قرار می کشی از توده   ابزار خویش برای بهره   

دنبـال فروپاشـی شاهنـشاهی ساسـانی همـراه بـا خـزش         سـپس بـه    ،یـک اصـل ابـدی تبـدیل شـد           به

در همـۀ دولتهـای نـوین    .  و تـا امـروز پـا برجـا مانـد     ایـران آمـد    از همان قوم سامی بـه      بزرگِ بخشی 

ها در خدمت سلطۀ سیاسی است،  عنوان کارآمدترین ابزار جبر توده خاورمیانه دستگاه دینی به 

ــا تلقینهــای شــبانه   ــوده ا روزی و ب دهــد کــه   همــان جهتــی ســوق مــی    هــای عــامی را بــه   ش افکــار ت

قـــوانین . کننـــدۀ ثبـــات و دوام حاکمیـــت آنهـــا اســـت متگران و تـــأمینبرآورنـــدۀ خواســـت حکـــو

جــات زورمنــد و   شــکل دیگــری از همــان تئوریهــای کهــن اســت کــه دســته  گــرانْ ســاز ســلطه دســت

 شـرکت در   هـا را از     گیرنـد و تـوده      خـدمت مـی     هـای قدرتـشان بـه       قـصد تحکـیم پایـه       طلـب بـه    فزونی

بهانـــۀ تـــأمین  الش و کـــار آنهـــا را بـــه و ثمـــرۀ تـــدارنـــد مـــی محـــروم خـــویشسرنوشـــت اجتمـــاعی 

 غــارت شــان،منظــور تــأمین هرچــه بیــشتر وســائل آســایش خود     و درواقــع بــه ،هــای دولــت  هزینــه

 جامعــه کــه تــن  پــذیِر  ســتمدســت بخــشی از فریبخوردگــانِ  صــدای مخــالفی را بــه   و هــر،کننــد مــی

 در گلــو خفــه نــد،انــد کــه بــرای رضــای آنهــا دســت بــه هرجنــایتی بزن   و آمــادهفرمــان آنهــا داده  بــه

  .کنند می
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سـلطۀ سیاسـی بـا دیـدی کـامالً بدبینانـه نگریـست و                 بـه  تـوان   البته واقعیـت اینـست کـه نمـی        

هـر حـال     فساد مطلق است و بایـد بـه         پس چنین پنداشت که سلطۀ سیاسی اگر ذاتاً فسادگرا است        

ات در جامعه   نباید فراموش کرد که سلطۀ سیاسی برای برقراری نظم و ثب          . با آن مخالفت ورزید   

ضـرورت حتمـی دارد؛ و اگــر از ایـن دیـد بنگــریم نـوعی فـضیلت را نیــز در آن خـواهیم یافـت کــه         

ئی که پیـدایش سـلطۀ سیاسـی را     نظریه. ناشی از حفظ نظم و امنیت و آرامش مردم جامعه است 

نـشأت  ) حفـظ نظـم و امنیـت      (ناشی از یک قـرارداد اجتمـاعی دانـسته از همـین خصیـصۀ سـلطه                 

  .ستگرفته ا

شان نیازمنـد ثبـات سیاسـی        که زندگی اجتماعی   پرور  ایرانیان اقوامی بودند کشاورز و دام     

ایرانیـان در   . توانـست نگاهبـان ایـن ثبـات باشـد           در کشور بود و یک دولت مقتدر و متمرکـز مـی           

ــدر     ــر دولــت مقت ــر چت ــوشکــوروش و زی ــا داری ــشینانِ آنه  آشــوبها و دغدغــۀ خــاطر از  ، بــی و جان

برانـــداز   یورشـــهای غارتگرانـــه و خانمـــان    گـــر، و بـــدون تـــرس از    آور و ویـــران  جنگهـــای زیـــان 

دادند و بهائی که در قبال        کار و تولید ادامه می       به ، اسارت و دربدری   بیمِبیگانگان، و آسوده از     

مزایـائی کـه نظـام      . توانـست مـورد قبـول همگـان باشـد           پرداختنـد مـی     این آسودگی و آرامـش مـی      

مراتب بیشتر و سودمندتر از بهائی بـود کـه ایـن نظـام                رانیان داشت به  سیاسی هخامنشی برای ای   

  .گرفت  از مردم ایران میشخصِی افراد برخی از اختیاراتِتحت عنوان مالیاتها و سلب 

 و حــذِفهمــسایگان  در دنیــای واقعیتهــا کــه گروههــای بــشری از هرســو درصــدد تجــاوز بــه   

ئی جزآن نداشت  کم موقعیت جغرافیائیش چارهح بودند، ایران بهیا سلطه بر یکدیگر یکدیگر 

عادالنـۀ پـیش    حیـات اجتمـاعی نیمـه     به کهبایست اقوام ایرانی یا می. که قدرتمند و مسلط باشد   

 لقمۀ گوارای جهانگشایان بیگانه شوند؛ یا دولتی        تااز ماد و هخامنشی برگردند و منتظر باشند         

ایــران در آن .  گــردن نهنــدشاجتمــاعی ی ومقتــضیات سیاســ متمرکــز داشــته باشــند و بــه  مقتــدر و

توانــست  خاورمیانــه باشــد هــیچ راهــی را نمــی  شــرایط تــاریخی جزآنکــه نیرومنــدترین ســلطه در 

 بـر ایـن حقیقـت آگـاهی کامـل           انداریوش با تیزبینی سیاسـی خـاص خودشـ        کوروش و   . برگزیند

 و  ابرقـدرت جهـانی  عنـوان تنهـا    که برای استمرار سلطۀ سیاسی ایـران بـه  ند و مصمم بود ندداشت

 و ند، هر بهائی را که الزم باشد از اقوام ایرانی بگیرعنوان تنها پاسدار صلح و امنیت جهانی        به

   .دن ساز متمدن ایرانیان را سروران جهانِ این بهادر مقابلِ

عنوان یک کشور نیرومند      زمین را برخود داشت و به       ئی از خاورمیانه که نام ایران       آن نقطه 

عرصـۀ تـاریخ و جغرافیـا نهـاده بـود، سـرزمینی بـود کـه هـم از نظـر جغرافیـایی و هـم                           به و مسلط پا  

ایـن  . طلبانۀ مراکز سلطۀ شرق و غرب واقع شده بـود           تاریخی در نقطۀ تالقی گذرگاههای توسعه     
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داشـتند   گیـری کـه     مراکز سلطه در هر سوی ایـران کـه بودنـد، هرگونـه بلنـدپروازی و نقـشۀ جهـان                   

ــران راهــ کــهبایــست مــی ــین وضــعیت تهدیــدآمیزی   . زمــین ادامــه دهنــد   شان را از درون ای در چن

موجودیت اقوام ایرانی و هویت تـاریخی آنهـا در گـرو وجـود یـک سـلطۀ پـرزور سیاسـی بـود کـه                          

نـژاد   سـتیز سـامی     گـر و انـسان      ویژه خطر اقوام ویران     را در برابر خطرات تجاوز بیگانگان، به        آنان

 باتـدبیر و پـرزور و بلنـدپرواز و    اریخی فقـط یـک رهبـری قـاطع و    در آن شـرایط تـ  . محافظت کنـد  

توانـست ضـامن تـداوم موجودیـت ایـران       زورمنـدان و سـپهداران مـی       یک نظام متمرکز متکی بـه     

هـای متنفـذ و       جانبـۀ سـپهداران و پهلوانـان و خـانواده           چنین دولتـی نیازمنـد حمایـت همـه        . باشد

 ئــی جــزآن نداشــت کــه در برابــر ایــن حمایــت  ارهرؤســای نیرومنــد خانــدانهای ایرانــی بــود؛ و چــ 

 چیـزی جـز یـک       نتیجـۀ ایـن امتیـازات     . سپهداران زورمنـد عطـا کنـد        گیر مادی به    امتیازات چشم 

  .توانست باشد، و گریزی هم از آن نبود نظام طبقاتی نمی

شد شاه نیـز      الوجود دانسته می   گونه که خدا یک ذات واجب       درتئوری سیاسی ایران همان   

شد که وجودش برای برقراری امنیت و آرامش همگـان در جهـان الزم                ات واال شمرده می   یک ذ 

نه دوام هـستی بـدون وجـود    . کنندۀ جهان مادی اولی خالق و مدبر هستی بود و دومی اداره . بود

شـاه   . بدون وجود شاه   جامعهآفریدگار هستی قابل تصور بود و نه دوام ثبات و امنیت و صلح در               

 پـدر مـردم را داشـت        ِتمهای عهد کهن بود که سِ       تعبیری نسخۀ دوم کاوے     ایران به در نظر مردم    

و از هخــامنش خــود یــک کــاوے   . مثابــۀ اطاعــت فرزنــد از پــدرش بــود     بــهاوو اطاعــت مــردم از  

پــــیش و فرزنــــدانش نیــــز مثــــل او خــــود را واال  چــــیش.  بــــودشخــــصیتهای واالی ســــنتی ایــــران

ــارمنە  سب بــهبــر یــک ســینی طالیــی منتــ   . پنداشــتند مــی کــه در ) بعــد م بــه  پ۶۴۰:ســلطنت(آری

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

ــ منــ. پــیش، نــوادۀ هخــامنش  ه، شــاه بــزرگ، شــاه پــارس، پــور چــیش  آریار منه شــاه آریار

مردان خوب دارد،    های خوب و   اسپ اختیار من است و    این سرزمین پارس که در    : گوید

عنایـت اهـورمزدا مـن در ایـن سـرزمین             به. من عطا کرده است     ورمزدا به خدای بزرگ اه  

  . اهورمزدا مرا پایداری دهاد: شاه آریارمنه گوید. ما پادشاه

کـه ایـن نیـز در اکتـشافات همـدان یافـت              اَرشامە پسر آریارمنە نیز بر سـینی زریـن مـشابهی          

  : استنویساندهچنین  شده

اهورمزدا :  گوید ەشاه ارشام . ، هخامنشی ەمنرس، پور آریار   شاه بزرگ، شاه پا    ەرشاماَ

 ان خـوب   اسـپ سرزمین پارس را بـا مـردان خـوب و         .  مرا پادشاه کرده است    خدای بزرگ

اهورمزدا مرا یاور بـاد، و ایـن سـرزمین را کـه در دسـت مـن اسـت             . من عطا کرده است     به
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  .یاری کناد

دسـت   ە و اَرشـامە نگفتـه کـه پادشـاهی را خـودش بـه          کدام از آریارمن    بینیم هیچ   چنانکه می 

آورده یا اهورمزدا او را مزیتی مافوق بشری داده است؛ بلکـه در هـر دومـورد سـخن برآنـست کـه                      

آن مفهـوم     ایـن بـه   . آنـان عطـا کـرده اسـت         آنها عنایت نموده و سرزمین و شاهی را بـه           اهورمزدا به 

کـه لطـف اهـورمزدا        از اهـورمزدا اسـت، و تـا زمـانی         است که هردو تأکیـد دارنـد کـه هرچـه دارنـد              

هـایش بـر ایـن        نیـز در سنگنبـشته    بـزرگ   داریـوش   . شامل حالشان باشـد اینهـا را خواهنـد داشـت          

گونه تقدس دینـی قائـل        طور مکرر اشاره نمود، بدون اینکه برای خودش هیچ           به عنایت خدایی 

 ،  و جانشینانــشانداریــوش نــزد کــوروش واَرشــامە و ســپس  قدســیت شــاه نــزد آریــارمنە و. باشــد

اسـت،  ) ی انسان و نه معصوم مافوق انسان و نه نبی و نه رسول       ابه معن ( یک انسان     مقام قدسیت

 یافتـه  بـر روی برخـی از الـواحِ   . کنـد   و بر جهان حکومـت مـی  استکه مورد عنایت خدای بزرگ    

  :گوید چنین سخن می داریوش دربارۀ کارهای بزرگی که انجام داده است ،شده در شوش

. اَسـپە، هخامنـشی   ویـشت  م داریوش، شاه بـزرگ، شـاه شـاهان، شـاه کـشورها، پـور            ا  من

 .عنایـت اهـورمزدا بـوده اسـت         نظر مردم بسیار عظیم است همه بـه        ام و به    هرچه من کرده  

  .عنایت اهورمزدا این کاخ را بنا کردم من به

پنداشـته  یـک ذات مـافوق بـشری و معـصوم           رهبـر  ، اقوام سـامی   سیاسی   دینی تئوریهای در

چنـین پنداشـته    زیـرا  بـود؛ او زیور یافته و قدسیت او سابق بـر پادشـاهی او              پادشاهی به شد که     می

بـوده   و پادشـاه  کـه در شـکم مـادرش بـوده مقـدس      زمانیهست آید و     شد که او پیش از آنکه به        می

شـکل    ِد خدای آسمانی بود که به     در جائی پیامبر خدای آسمانی و در جائی خو        این ذات   . است

، حتــی اگــر بــوددنیــا آمــده  مقــام شــاهی بــه چــون بــرای زیــوردادن بــه او  .انــسان زائیــده شــده بــود 

نزد قوم یهود در هر زمانی یکی از . شد رهبر پنداشته می پادشاه شود باز هم بالقوه توانست نمی

در ) برگزیـدۀ خـدای آسـمانی     شخـصیت باتقـدس و       (»نبی« با مقام  اسرائیل   ۀقبیل زادگانِ  رئیس

واسـطۀ خـدای اسـرائیل     ی بالقوۀ اسـرائیل و نماینـدۀ بـ   میان آن قوم مطرح بود، و این نبی پادشاهِ    

زیـستند در   کشورهای دیگر زیِر سلطۀ اقوام بیگانه می ی که دران حتی اسرائیلی.رفت شمار می   به

  عِــزرا ودانیــال و نحمیـا و  یوسـف و مثــل شــاه بـالقوه بودنــد، کـه در مـواردی    پیامبراطاعـت ایـن   

 تا سدۀ نخست مـسیحی، تئـوری دینـِی    .دیگری بودنددر اطاعت قوم غالم یا   شانخود اشعیاء

فرعونی و هِلِنـی کـه بـر ضـرورت خـدازادگی پادشـاه تأکیـد داشـت چنـان در سـرزمینهای مـصر و                        

د پادشاه شود   شام استحکام یافته بود که تصورِ آنکه مردی پدرش خدای آسمانی نباشد و بتوان             

به همین سبب بود کـه وقتـی ایـشوعا          . اصالً در ذهن مردم این بخش از خاورمیانه جائی نداشت         
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مشیَح از خاندان انبیای دیرینۀ اسرائیل در زمانی از سدۀ نخسِت مسیحی در پایتخت کهنِ قـوم                 

احیـاء  د برانداخته بودنچندی پیش ها  پا خاست تا حکومت محلی اسرائیل را که رومی         به یهود

شکل انسان متولد شده است تا سلطنت داوود و  کند، گفته شد که او روح خدا و خدا است که به

البتـه قیـام ایـشوعا مـشیَح بـا شکـست مواجـه شـد، و                 . سلیمان را در سـرزمین اسـرائیل احیـاء کنـد          

آمـده  ولـی پیـروانش چونکـه پذیرفتـه بودنـد کـه او از آسـمان             . هـا او را گرفتـه بـردار کردنـد           رومی

آسمان   بالقوه دانستند که به    پادشاه   بوده تا سلطنت کند مرگش را باور نکردند، و او را همچنان           

  .روی زمین و تشکیل سلطنت جهانی است رفته و درصدد برگشتن به

روا از ذات خـودش نـشأت گرفتـه و سـلطنت       اقوام سـامی قدسـیت فرمـان       سیاسی در تئوری 

که مقام سلطنت داشـت از ذات او حاصـل شـده بـود؛ ولـی شـاه         او زیور یافته بود و آن قدسیتی          به

 بلکــه از شــاه بــرای مـردم کــشور دارای تقــدس بــود، قدسـیت را نــه از ذات    مقــامشدر ایـران اگــر 

 خـدا دسـت آورده بـود، و تـا عنایـات              بـه  خـاطر برقـراری نظـم و امنیـت          ضرورت سلطنت کردن بـه    

هـای برجـا    سـبب هـم در همـۀ سنگنبـشته     همـین   بـه . سلطنت کنـد  که  توانست    شامل حالش بود می   

را همـواره   کنند کـه آنـان   بینیم که آنها از خدای جهان التماس می   شاهان هخامنشی می   مانده از 

در . گونـۀ دیگـری اسـت       تئوری سیاسی اقوام سـامی بـه       این موضوع در  . عنایت خویش بدارد   در

 نبـوت یـا امامـت از او    آنجا چون نبوت یا امامت از ذات شخص ناشی شده است، تـصور اینکـه           

همین علت وقتی مـا کتـاب مقـدس یهـودان و              به. گرفته شود در ذهن و در تئوری جائی ندارد        ازب

 کــه در آن آمــده اســت را   قــوم عبــری نامــه و اقــوال شــاهان بــالقوه و بالفعــل      مــسیحیان و زنــدگی 

از یکـی از  جا ردپائی از چنین تصوری که روزی شـاید نبـوت یـا سـلطنت       خوانیم، در هیچ    بازمی

عللی و برسر خطا و اشتباهی نبوت یا سلطنت از کسی بازگرفتـه شـده    آنها بازگرفته شود، و یا به     

ــه دنبالـــ  .باشـــد وجـــود نـــدارد  ــز کـ ــِی ۀ تئـــوری سیاســـی تئـــوری امامـــت نیـ  ســـامی اســـتقـــوم  دینـ

بـرای امامـت آفریـده شـده اسـت، و      از آغـاز آفـرینش   کـه امـام اسـت     کـسی  گونـه اسـت، و   همـین   به

 در تئوری سیاسـی نـشأت   .اینکه امام شاید خلع و برکنار شود در این دیدگاه جائی ندارد     تصور  

 ذات خـدای    شـاه  ستی نامیـد  نـِ ِلرا تئـوری سیاسـی هِ       تـوان آن    که مـی  گرفته از اسکندر مقدونی     

 اسکندر و همۀ شاهان سلوکی. کرد شکل یک بشر در روی زمین پادشاهی می آسمانی بود که به

 همچـون آنهـا را    کـه   خواستند    خواندند و از مردم می       خدا می  صریحاً و علناً  ان را    خودش و بطلمی 

  .بپرستندخدایشان 

ــوری سیاســیِ   ــران شــاه یــک فــرد بــشری از خانــدان ســلطنتی بــود، و عنایــت       ولــی در تئ  ای

علــت انحــراف شــاه از  ، و ممکــن بــود بـه شـد  مــیسـبب شــاه شــدن یـک نفــر   ) فــرۀ ایــزدی(خـدایی  
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دورافتـادن از جـادۀ صـواب، ایـن عنایـت از او بازگرفتـه شـود و شـاهی از او           عدالت و دادگـری و      

بهتــرین نمونــه بــرای ایــن مــورد جمــشید اســت کــه در اســاطیر ایرانــی، یکــدوره از    . ســلب گــردد

 دیــو درونــش او را شــدشــاهیش مغــرور  زنــدگیش دادگرتــرین انــسان روی زمــین بــود، و وقتــی بــه  

رنتیجــه عنایــت خــدایی از او بازگرفتــه شــد و پادشــاهی از فریفــت و از راه عــدالت بیــرون بــرد و د

گــاه  دســتی و ســرگردانی و مــذلت زیــست و دیگــر هــیچ دســتش رفــت و ســالها در بیابانهــا در تهــی

  . سلطنت برنگشت به

کـرده    نمـی گمـان دهد که شاهنشاه ایـران مثـل شـاهان سـامی             خشیارشا نشان می   نوشتۀیک  

سـبب   بـه ، بلکـه عقیـده داشـته کـه      اسـت ردن آفریـده شـده   که او تنها ذاتی است که برای شاهی ک        

 تـا او عنایت کرده      خدای جهان به  گرایی که در او وجود داشته         دوستی و عدالت    خصایص انسان 

خـشیارشا در سنگنبـشتۀ   .  باشـد  و خـدمتگزار انـسانها     مجری عـدالت   سلطنت را به دست گیرد و     

  :دم و نیکبختی انسانها چنین گویدجمشید پس از ستایش آفریدگار زمین و آسمان و مر تخت

پـدر  . اَسـپە نـام داشـت        ویـشت  پـدر داریـوش   . پدر من داریوش بود   : شاه خشیارشا گوید  

در یعنـی  (وقـت   اَسـپە و اَرشـامە هـردو در آن    ویـشت . شـد  اَسپە اَرشـامە نامیـده مـی       ویشت

 پـدر مـن بـود     داریـوش را کـه  او. ارادۀ اهورمزدا چنـین بـود    .  زنده بودند  )زمان داریوش 

. شــاه شــد کارهــای بــسیار باشــکوهی انجــام داد وقتــی داریــوش. شــاه ایــن کــشورها کــرد

 پــدرم کــه بــود  قــرار گرفتــهارادۀ اهــورمزدا چنــین. داریــوش پــسران دیگــری نیــز داشــت 

ــرا پـــس از خـــودش   ــاه کـــردداریـــوش مـ ــه . شـ ارادۀ  وقتـــی پـــدرم داریـــوش درگذشـــت، بـ

  .درم شدمتخت پ] وارث [اهورمزدا من پادشاهِ

کـرد     حرکـت مـی    رفتـاری   نیـک کـه برجـادۀ عـدالت و          شاه در تئوری سیاسی ایران تـا زمـانی        

ولـی همینکـه از   . داد کرد و پیروزی می      و خدا او را یاوری می      بودخدا  راهنمایی  مورد حمایت و    

شــد، و کــسی از نوادگــان شــاهان   لغزیــد عنایــت و حمایــت خــدا از او برگرفتــه مــی   ایــن جــاده مــی 

گرفـت تـا عـدالت را     شـورید و سـلطنت را از او مـی    خواسـت خـدا بـراو مـی     رت پیـشین بـه  سـی   نیک

زمـین    از راه درسـت، دوتـا از دشـمنان ایـران     شـاه سـبب انحـرافِ    دوبار هم بـه   . جهان برگرداند   به

، و مورد دومـش     »هزاراَسپیاژدهاک  «پادشاهی را از دست شاه بیرون کشیدند؛ که مورد اولش           

  . د بو»اسکندر گجسته«

وجـه خطـا و لغـزش      هـیچ    است و به   دارای عصمت  اقوام سامی رهبر     سیاسیِ دینیتئوری   در

 در آن تئـوری   لغـزش و خطـا و گنـاه     .گـاه تـصمیم نادرسـت نخواهـد گرفـت            و هیچ  نخواهد داشت 

مخـصوص عــوام مــردم اســت، و هــر بالئــی کــه برســر جامعــه بیایــد نتیجــۀ نافرمــانی مــردم از رهبــر  
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؛ و چنانچه مـردم در اثـر فـشارهای بـیش از حـدی کـه برخودشـان احـساس          ستبالقوه یا بالفعل ا   

بـار در اثـر ایـن         غضب آسمانی گرفتار خواهند شد؛ چنانکـه یـک          کنند برضد رهبر بشورند به      می

؛ و بارهـای    )داسـتان نـوح   (غضب، حتی خـدا تـصمیم گرفـت کـه همـۀ مـردم جهـان را نـابود کنـد                      

ادیهـا را در زمانهـای مختلـف در آتشفـشان یـا سـیل یـا                 دیگر در اثـر همـین غـضب مـردم بـسیار آب            

کـدام از ایـن    در هـیچ  ). داسـتانهای عـاد و ثمـود و احقـاف و امثـال آنهـا              (زلزله نابود شـده بودنـد       

شوند کوچکترین خطائی بر رهبر گرفتـه نـشده،           داستانها که خشم خدا بر نافرمانان را بازگو می        

 ولــی در تئــوری . متوجــه مــردم نافرمــان شــده اســت او داده شــده و همــۀ خطاهــا بلکــه همــۀ حــق بــه

ســیرت بــود  شــاه اگــر نیــک. شــد سیاســی ایــران شــاه هــم باعــث ســعادت و هــم ســبب شــقاوت مــی  

نهـاد شـورش و جنـگ خـانگی و نابـسامانی و            آورد، ولی اگر عدالت را از دسـت مـی           سعادت می 

د و بتوانـد عـدالت را   گردید؛ و تـا دوبـاره شـاه جدیـدی برسـر کـار آیـ        آشوب بر کشور مستولی می  

   .برقرار کند برای مدتی مردم در ناامنی و تشویش بودند

افتــد را انــسانها  در تئــوری سیاســی ایــران همــۀ رخــدادها زمینــی اســت، و آنچــه اتفــاق مــی  

  .ئی بود که از تعالیم زرتشت مبنی بر آزادی ارادۀ انسان برخاسته بود این نظریه. سازند می

در همــۀ دوران هخامنــشی و  مفهــومی کــه در بــاال گفتــه آمــد هبــ شاهنــشاهی ایــرانتئــوری 

شـــاهان .  ساســـانی در ایـــران اســـتمرار یافـــتدورانســـپس دوران پارتیـــان تـــا واپـــسین روزهـــای  

 معنـای معبـود   مفهـوم سـرور مـردم و نـه بـه      بهخودشان را خدایگان  عناوین مختلف   ساسانی به 

 و سیرت بود از ساللۀ شاهانِ نیک ت واال   طبق تئوری سیاسی شاهنشاهی، شاه یک ذا      . دانستند

 .تا مجری عـدالت باشـد و بـدی را از جهـان برانـدازد           بود تحویل گرفته به یاری خدا    سلطنت را   

کند که پیش از او هشت تن از خاندان او شاه بودند و او     اش تصریح می    نبشته  داریوش در سنگ  

دهـد   رها نقش است که نشان می     جمشید تصاویری بر روی برخی از دیوا         در تخت  .نهمین است 

  با ظاهر زیبا و فریبا دارِ  صورت یک جانور شیرمانند بال      که به   نمادِ بدیها  نیای شاهنشاه با دیوِ   

 هـا و  ایـن تـصاویر یـادآور افـسانه    . در جنـگ اسـت و او را مغلـوب سـاخته اسـت           نشان داده شده  

روایـان    نخـستین فرمـان     تن را به   و شاهنشاه با این تصاویر نسب خویش       ،اساطیر کهن ایرانی است   

یکی از این تصاویر، شاه باستانی را در لباسی نـشان           . رسانده است   یی اقوام ایرانی می     اسطوره

دورانی بسیار دورتر از دوران هخامنشی است، و  داده است که چنین ایحاء کند که وی متعلق به

زمـان نیـای      باشـد، کـه حتمـاً در آن       نخستین پادشاه اساطیر ایـران بـوده          شاید این تصویر متعلق به    

 فروهـر بینـیم کـه     مـی هـا  ایـن نقـش  همچنـین در  . رفته است   شمار می   بزرگ شاهنشاه هخامنشی به   

ــشاه ایــستاده اســت     صــورت یــک انــسان بــال   بــه ــارو بــر فــراز ســر شاهن غلــط  برخــی بــه . دار و زیب
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چنانکـه   درسـت نیـست، زیـرا    این. اهورمزدا است  دار متعلق به اند که این تصاویر بال  پنداشته

ایرانیـان بـرای اهـورمزدا هـیچ          تـصریح شـده اسـت      انِ معاصـر هخامنـشیان     یونانیـ  های  نوشتهدر  

 .انـد  دانـسته   نـشدنی و تـصورنکردنی مـی        انـد و خـدا را ذات مجـرد و تـشبیه             سـاخته   نمیتصویری  

  :نویسد هرودوت می

گوینـــد  ســـازند و مـــی نمـــیایرانیـــان بـــرای خدایـــشان تـــصویر و پیکـــره و معبـــد و مـــذبح   

دانم آنها مثل یونانیـان نیـستند کـه     که من می اند؛ و تا جائی    که چنین کنند نادان     کسانی

   ١.برای خدا شکل بشری قائل باشند

انـــد و بـــرایش تـــصویر  پنداشـــته گـــون مـــی  را یـــک ذات فرشـــتهفروهـــر البتـــه  ایرانیـــانولـــی

 نخـستین شـاهِ    فروهـر  حتمـاً    تخر نقـش شـده اسـت      کـه در بغـستان و اسـ        فروهـر ایـن   . انـد   سـاخته   می

مــرگش   پــس ازکــهشــده  اســاطیر ایرانــی اســت کــه نیــای بــزرگ شاهنــشاه هخامنــشی دانــسته مــی  

کــرده  همـواره برفرزنــدانش نظـارت داشــته وآنهـا را هــدایت مـی      و بــودهعـالم ملکــوت پیوسـته   بـه 

 پیــشتر . اســت»خــشتر«نــیم تــوانیم بــر ایــن تــصویر اطــالق ک تــرین نــامی کــه مــا مــی مناســب. اســت

 دانـسته  سـلطنت معنـای    و دیدیم که خشتر در گاتە یکی از فـضایل بـه    ،خشتر سخن گفتیم   دربارۀ

 نـشان داده    و  تـصویر خـشتر در اینجـا نمـود ارادۀ خـدا اسـت،              .شده و از صـفات پروردگـار اسـت        

شــکل  دا همــواره بــهشــود، و عنایــات اهــورمز  شــده کــه شاهنــشاه از طــرف اهــورمزدا حمایــت مــی  

  .خشتر بر فراز سر شاهنشاه در حرکت است

تبِع آن حرمِت شاه برای ایرانی یک اصل جاافتاده و مورد  اصل قدسیت مقام سلطنت و به

از شـاه اطاعـت کننـد    که دانستند     همۀ مردم خودشان را موظف می      ،درنتیجه. قبول و پیروی بود   

شـد زیـرا    اإلجـرا دانـسته مـی    فرمـان شـاه بـرای همگـان الزم      . و وسائل خشنودی او را فراهم آورند      

چنانکه باالتر  شاه در یک تعبیر. تصور برآن بود که خیر همگان را دربر دارد، و چنین هم بود

خـدا در ادبیـات پارسـی       .  بودنـد  بـران او    روا بـود، و همـۀ مـردم فرمـان            فرمـان   و خـدایگان  گفتیم

در یـک  . شود هم برای انسان و هم برای خدا اطالق می        است که    در ادبیاتِ عرب   »رب«معادل  

. معنای انسانی است که سرپرستی و ادارۀ امور کس یا کسانی را برعهـده دارد                 به »خدا«تعبیر،  

ــا لفــظ     در ســورۀ یوســف از زبــان یوســف   . انــد کــرده  بیــان مــی »رب«شــوهر و پــدر را در عربــی ب

 معنـای صـاحب و   البیـت بـه   رب. ه اسـت   گفتـه شـد    »رب«اش بود     حاکم مصری که یوسف برده      به

معنـای سرپرسـت       بـه  »کدخـدا «پارسـی همـین معنـا را دارد و           زبـان    درخدا  . سرپرست خانه است  

این مفهوم خدایان مردم بودنـد، نـه اینکـه         شاهان نیز به  .  سرپرست ده  »دهخدا«خاندان است و    
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  .ائل باشند یا برای خودشان مقام مافوق بشری ق بدانند مردمخودشان را معبودِ

بعـد در ایـران اسـتمرار یافـت و       زمان به   این نظریه در تمدن هخامنشی تثبیت گردید و از آن         

و نـه   (اصل و پایـۀ ایـن تئـوری، تقـدس سـلطنت             . اساس استبداد سیاسی را در ایران تشکیل داد       

 ساسـانی بـاقی مانـد و پـس از آن            شاهنـشاهی بود، که تا واپـسین دم حیـات سیاسـی           ) شخص شاه 

برطبـق ایـن تئـوری، رهبـری       . زندگی خـود ادامـه داد        به ذهن جمعِی ایرانیان  کل دیگری در    ش  به

ــژه    ــه دارای خـــصوصیات ویـ ــود کـ ــرادی بـ ــئـــی از ق سیاســـی حـــق افـ ــردی و  بیـ ــجاعت و رادمـ ل شـ

داشـتند و    شـاهان بودنـد و ریـشه در خانـدان         و دادگری   منشی و بخشندگی      دوستی و بزرگ    انسان

در عهــد . رســیدند  مــیاســاطیری بــه شــاهانشت و زاد بــرزاد، در یــک سلــسلۀ طویــل، پــشت در پــ 

شـد کـه برطبـق اسـاطیر رایـج از دودمـان               ساسانی این سلسلۀ مقدس با اردشیر بابکان تجدید می        

نبشتۀ باالی گورش خصایصی را بـرای       داریوش بزرگ در سنگ    .آمد  حساب می   شاهان اولیه به  

ه خصایصی داشته باشد تا شایستۀ شـاه شـدن   دارد انسان باید چ شمارد که بیان می  خودش برمی 

نیـروی خِـردم    را بـه  آور نیستم، اگر خشم بر من غلبه کنـد مـن آن   او تأکید کرده که من خشم     . گردد

ابزارهـا   جنگم، این هنر را دارم کـه از همـۀ جنـگ    هنگام نبرد با تمام وجودم می   کنم، به   مهار می 

کـنم،   هنگام نیکی کردن با همۀ وجودم نیکی می       بهبهترین و کارآمدترین شیوه استفاده کنم،         به

دهـم، در همـۀ    هنگام داوری کردن در امور مردم خرد و قانون را میـزان قـرار مـی         زورگو نیستم، به  

سـنجم، و همـواره درنظـر     کنم، هر اقدامی را بـا میـزان خـرد مـی            امورم خرد را راهنمای خودم می     

متن ایـن نوشـته را   .  که خشنودی خدا در آن است    دهم همان باشد    دارم که هرکاری که انجام می     

  .باالتر خواندیم

این نوشته که آخرین وصایای داریـوش بـزرگ اسـت راهنمـا اسـت بـرای شـاهان آینـده کـه                     

ــستۀ اداره کــردن جهــان متمــدن شــوند         ــا شای ــوری . بایــد چــه خــصوصیاتی داشــته باشــند ت در تئ

داشته باشد آن است که نماینـدۀ مـستقیم   ئی که شاه باید  سیاسی اقوام سامی تنها خصیصه     دینی

بینیم که    ولی می . کند  گاه خطا نمی    او معصوم است و موجودی منزه است که هیچ        . آسمان باشد 

دهــد کــه اگــر شــاه دارای ایــن خــصوصیات نباشــد مرتکــب خطــا     داریــوش بــه انــسانها درس مــی 

  .تباهی خواهد کشاند خواهد شد و جهان را به

 شــاهانی کــه بــرای خویــشتن قائــل بودنــد خودشــان را   یــائیمزاکــوروش و داریــوش ضــمن  

 و ایـن بـاور   بودنـد،  برقـراری عـدالت جهـانی و برانـداختن زور و سـتم        مکلـف بـه   دانستند که     می

 مـورد حمایـت خداینـد و     وبرجـسته تبـاری   راسـتی از  درعمق وجدانشان ریشه دوانیده بود کـه بـه      

ــد خواســته    ــردم بای ــشان  همــۀ م ــه هــای ای ــداجــرا نه را ب ــا در. ن ــشان خودشــان را    آنه عمــق وجدان
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نـد کـه    یکردنـد کـه فقـط آنها         مـی  تـصور دیدنـد و      دوسـت مـی     گرا و انسان    انسانهای پاک و عدالت   

 کوروش و داریـوش واقعـاً هـم    .گیتی برقرار و از آن پاسداری کنند قادرند نظام حق و عدل را در    

 »ملـل حقوق  «ر لوح معروف به د.چنین بودند، و هر تصوری که از خودشان داشتند درست بود    

یـابیم؛ و چنانکـه از گــواهی    مـی  و آزاداندیـشی  را تجـسم عینـی عـدالت و انـسانیت     کـوروش، وی 

.  هم چنین بوده اسـت اً او حقیقتخواندیم  و کاهنان بابلینویسندگان یونانی و انبیای اسرائیلی    

ــه   ــدۀ مــورد حمایــت اهــور      هــایش همــه  ســخن داریــوش در کتیب مزدا اســت و جــا ایــن اســت کــه بن

جــا و هــیچ  عــدالتی را برانداختــه و عــدالت را برقــرار ســاخته و هــیچ  پرســتد، بــی اهــورمزدا را مــی

راسـتی و درسـتی سـلطنت کنـد      کسی ستم نکـرده اسـت؛ و هـرکس دیگـری بخواهـد بـه         موردی به 

گ هـای داریـوش بـزر     در یکی از نوشـته .باید از زورگویی و ستم بپرهیزد و عدالت را پیشه سازد     

خواندیم که هرکه به اهورامزدا عقیده داشته باشد هم در این زندگیش و هـم در زنـدگی اخـروی                  

ایـن سـخنها نـوعی دیگـر از سـخنهای زرتـشت اسـت؛ و منظـورش آن                   . به سعادت خواهـد رسـید     

است که انساِن خداباور خواهد کوشید که همچون خدا دادگر و مهرورز باشـد؛ و چنـین انـسانی           

 روی زمــین، بــدون توجــه بــه قومیــت و زبــان و نــژاد و دیــن و مذهبــشان، لطــف  بــه همــۀ انــسانهای

گونه که عنایت خدا شامل حال همۀ موجـودات روی زمـین اسـت عنایـت             خواهد ورزید؛ و همان   

  .شاه نیز باید شامل حال همۀ انسانهای جهان باشد

دالت و جمشید ضرورت اجرای ع   ئی در تخت     و جانشین داریوش در کتیبه     پسرخشیارشا،  

  :گوید تمام شاهان آینده گوشزد کرده چنین می احکام اهورمزدا را بهاجرای 

عنایــت  مــن بــه. در میـان ســرزمینهای تابعــه جــائی وجــود داشــت کـه پرستــشگاه دیــو بــود  

.  که کسی نباید دیـو را پرسـتش کنـد   نمودم و اعالن کردماهورمزدا آن دیوکده را ویران    

) عـدالت  (»اَرتە«فرمان من پرستشگاه اهـورمزدا و          بود به  این جایگاه که پرستشگاه دیو    

کارهــای نیـک تبــدیل   کارهـای بــد دیگـری نیــز وجـود داشــت کـه مـن آنهــا را بـه      . گردیـد 

اهورمزدا مرا یاوری کرد تا ایـن کارهـا       . عنایت اهورمزدا کردم    من هرچه کردم به   . کردم

خــواهی در  مــیکــه کنــی  فکــر مــیاگــر ! کــه پــس از ایــن خــواهی آمــد   تــو. را انجــام دادم

احکامی که اهورمزدا مقرر کرده        آمرزیده شوی، به   تمرگ  خوشبخت و پس از    تزندگی

احکـام    کـه بـه     کـسی .  را سـتایش کـن     »اَرتە«است احترام بگذار و خاضـعانه اهـورمزدا و          

ــورمزدا و اَرتە را خاضـــعانه ســـتایش کنـــد در حیـــات و     ــرام بگـــذارد و اهـ اهـــورمزدا احتـ

  .سعادت خواهد رسید مماتش به

هــدف  ورزی بــه را ضــمن ســخن از زرتــشت شــناختیم کــه فــضیلتِ عــدالت      » ارتە«معنــای 
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ایـن فـضیلت را   . روزی انسانها است، و دیدیم که یکی از فضایل هفتگانـۀ ملکـوتی اسـت               نیک

د و پاسداری ده را در کنار اهورمزدا قرار می ستاید و آن  اش می   بانگ بلند در نوشته       خشیارشا به 

خواهـد کـه پرسـتندۀ     کنـد، و از انـسانها مـی    از ارتە را وظیفۀ اصلی و اساسـی انـسانها معرفـی مـی        

  . اند گونه که پرستندۀ خدای جهان عدالت باشند همان

ریـزی   کار گرفتند تـا نظـامی را پایـه     را به  ه تجارب تمدنی خاورمیان   همۀکوروش و داریوش    

دن کارآمـد باشـد؛ و بـا تـدبیری کـه مخـصوص خودشـان بـود         کنند که برای ادارۀ کـل جهـان متمـ        

شــاه . کوشــیدند کــه حکومــت جهــانی یکپارچــه و منــسجم و متمرکــز خــویش را تحکــیم بخــشند    

چنــدان کــه شــاه عظــیم و . شــد ، و دربــار شــاه نقطــۀ پرگــار جهــان متمــدن دانــسته مــی تمــدنمحــور 

دربــار او  اســدار تمــدن بــود وشــاه پ. شــکوهمند باشــدکــه بایــست  باشــکوه بــود، دربــار او نیــز مــی

 شـوش  پاسـارگاد و رو در ساختن کاخهـای    از این .  تجلّی عینی این پاسداری باشد      که بایست  می

کـار گرفتـه شـد تـا بناهـائی خلـق شـود کـه          و استخر، دستمایۀ هنری همۀ اقوام و ملل خاورمیانه به        

ن شـکوهمند هخامنـشی   دوشی همۀ تمدنها و فرهنگهای جهان باشد، و تمـد          بازتاب تجمع و هم   

کوروش بزرگ که در پاسارگاد ساخته شـد، و کاخهـای شـوش و اسـتخر          کاخ  . تصویر بکشد   را به 

دیـن   که بفرمان داریوش بزرگ ساخته شد، جلوۀ بارز چرخش هنر از خدمت به ) تخت جمشید (

  مرکـِز آوردهـای هنـری خاورمیانـه در    دربار، و تجسم زندۀ پیوند و تجمع دست سوی خدمت به    به

 تعمــد شــده بــود کــه  هــای پاســارگاد و شــوش و اســتخر در ســاختن کاخ.  بــودی جهــانشاهنــشاهی

هـای   گونه کـه کلیـۀ اختیـارات سیاسـی خاورمیانـه در دسـت شـاه جمـع آمـده بـود، دسـتمایه                  همان

یادگـار نهـاده     شوش به ئی که داریوش در کاخ        تیبه در ک  .جمع باشد  هنری خاورمیانه در دربار او    

هـای کـاخ را کندنـد و          معمـاران بابـل شـالوده      کـارگران و  : چنین اشـاره رفتـه اسـت      این حقیقت     به

 الــوار و تیرهــای کــاج را کــارگران آجــر فــراهم ســاختند؛ بــرای ســقفهای کــاخ بــرای کــاخ خــشت و

شوش حمل کردند؛ چوب بلوط   به»کاریها«بابل آوردند و از آنجا یونانیها و  آشوری از لبنان به

 ســتونهای ســنگی کــاخ را هنرمنــدان از خوزســتان آوردنــد.آورده شــد) شاورمنطقــۀ پــ(از گَنــدار . 

 ، ومـــصر  وســـاردیس نجـــاران از ،مـــصر مـــاد و  زرگـــران ازیس،یونـــان و ســـارد تراشـــان از ســـنگ

ــا و دروازه . بودنـــدآجرپـــزان از بابـــل ــتونها طـــال از    بـــرای تـــزئین دیوارهـ ــا و سرسـ ــاردیسهـ  و سـ

مــصر، و عــاج از  خــوارزم، نقــره و آبنــوس از  نگرف ازبــاختریَە، ســنگهای الجــورد و عقیــق و شــ 

مـصر بودنـد؛ و زیورهـای        مـاد و   گـران از   زینت سازان و نقاشان و     پیکره .حبشه وآفریقا آورده شد   

رشـــوش کـــار بـــسیار  د: افزایـــد  و مـــی.دیگـــر بـــرای تـــزیین دیوارهـــا و درهـــا از یونـــان آورده شـــد 

ــه    ــار بـــسیار باشـــکوهی بـ ــتورداده شـــد و کـ ــود آمـــد شـــکوهمندی دسـ ــدرم  . وجـ ــرا، پـ ــورمزدا مـ اهـ
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  .اَسپە را و کشورم را نگهبان باد ویشت

.  که اندکی بعدتر از کاخ شوش ساخته شد باز هم بیشتر بوداستخراین شکوه و جالل در کاخ 

 شاهنشاهی و محل اداری دولِتشناسیم، مرکز   می»جمشید تخت«نام   که ما آن را بهاستخرکاخ 

کاخی  روز تاریخ جهان تا آن.  جهان متمدن در پیشگاه شاهنشاه بودایانِرو فرمانتجمع ساالنۀ 

 شوش و  پاسارگاد وکاخهای. پس هم ندید جمشید را ندیده بود و از آن شکوه تخت ابهت و به

 بارزترین جلوۀ شکوه یک تمدن جهانگرا و فراگیر، و الگوی کامل چرخش تمدن از استخر

این کاخها . بود شاهنشاهِ خدمتگزارِ تمدِن بشری  دربارِ بهسوی خدمت  خدا و معبد به خدمت به

کار گرفته شده بود، بهترین نمونۀ   جهان متمدن بهاقوام و مللِ کلیۀکه در آنها هنر و صنعت 

جهانگرا  گونه که تمدن ایرانی یک تمدن تلفیقی و همان . تمدن هخامنشی بودجهانگراییِ

مع همۀ تمدنها و فرهنگها در یک نقطه بود که مرکز بود، ساختمانهای هخامنشی نمایانگر تج

 جمشید تعمد شده بود که اقوام و نقوش تخت در. رفت شمار می روایی شاهنشاه ایران به فرمان

ملل جهان را در کنار یکدیگر در همزیستی برادرانه و در اطاعت کامل از شاهنشاه نشان داده 

اند که  نمایش نهاده شده ای مخصوص خودشان بهملیتی در ج قوم و افواج انسانی از هر. شوند

 اند و دربار ایران حاضر آمده در صفهای مخصوصی همچون مهمانان گرامی شاهنشاه در

 در آنجا تعمد شده است که هر قومی .اند ارمغان آورده ی تمدنی سرزمینشان را بهآوردها دست

ندی دستگاه سلطنت ایران به خودش نشان داده شود تا بر پاب را با لباس و هیأت مخصوص به

 .اصل احترام به چندگانگی قومی و نژادی و فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری تأکید برود

اند و   که شاهان آشور از خودشان باقی نهاده مقایسه کندانسان وقتی این نقوش را با نقوشی

در   اصل خویششده از یعنی عاری و برهنه بار نمایندگان قوم زیِر سلطه را با حالتی ذلت

 متوجه آن راستی  آنگاه بهدهد، برابر شاه آشور در حال کرنش و سجده و ابراز زبونی نشان می

جمشید   در نقوش تخت.شود که تمدن ایرانی برای خود قائل بوده است  میئی رسالت انسانی

لجِزیَةَ عن یٍَد وهم یُؤتوا اٰى حتی(جا نشانی از اینکه اقوام زیِر سلطه باید ذلیالنه باج بدهند  هیچ

نمایش نهاده شده است که همزیستی  ئی به گونه وجود ندارد؛ بلکه تصاویر به) ١صاغِرون

کند، و چنان است که انگار ملتها  آمیز ملتها در زیر چتر دولت ایران را بازنمایی می مسالمت

 او از این داراییها و از دهند تا داراییهایشان را سخاوتمندانه در اختیار شاهنشاه ایران قرار می

یی زیِر سلطۀ مطلق شاهنشاه   همۀ اقوام خاورمیانه.شان پاسداری کند امنیت و آرامش همه

                                                 
در ایـن آیـه دسـتور داده شـده کـه بـا کـسانی کـه خـدا و دیـن شـما را قبـول             . ۲۹آیۀ  / ۹قرآن، سورۀ توبه     1

 .زار شما باشندگ ندارد چندان بجنگید تا بپذیرند که ذلیالنه باج
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عزت و گونه  همه اند که از ئی نشان داده شده گونه  به در نقوش تخت جمشیدهستند، ولی

ندۀ شاهنشاه نمای. اند جمشید آمده تخت  مهمانان شاهنشاه بهعنوان  و بهآزادی برخوردارند

 که دست شخص مقَدِم کند در حالی سوی شاهنشاه راهنمایی می پیشواز آنها رفته و آنها را به به

ها همه شاد  چهره. دیگران است  گرفته است؛ و این نهایت احترام بهبرادرانه در دستآنها را 

شاهنشاه . تو بشاش، قامتها همه افراشته، چشمها همه باز، و حالتها همه کامالً آزاد اس

در  قومی  که هیچآموزش بدهدملل جهان  همۀ اقوام و خواسته با نقش کردن این مراسم به می

عالوه خواسته  به. همه برادران یکدیگرند اهمیت نیست، بلکه همه همطرازند و  کماین درگاه

ه  دهد که همۀ این ملتها از اطاعت شاهنشاه ایران رضایت خاطر دارند و هیچ حالتی کنشان

های  آنها با طیب خاطر و با چهره. شود دهندۀ نارضایتی آنها باشد در آنان دیده نمی نشان

 صورت نمادین در این نقشها نشان داده است که به های تمدنهایشان را  دستمایهخندانْ

جمشید   صفتی که برای دروازۀ بزرگ تخت.کنند و بسیار هم خشنودند نثار تمدن ایرانی می

این دروازه  به. اقوام زیر سلطه بود کنندۀ نظر کلی دربار ایران به ه شده بود بازگودر نظر گرفت

پیش از این . ئی که برای ورود همۀ ملتهای آزاده است  گفته شد؛ یعنی دروازه»دروازۀ ملتها«

وقتی کوروش بزرگ کاخ خویش را در پاسارگاد ساخته بود این نام را بر دروازۀ بزرگ کاخش 

 داریوش بزرگ .نمایش بگذارد کل بشریت به ا مراتب احترام خویش را نسبت بهنهاده بود ت

ملل ایحاء ۀ  درواز.ۀ ملل ساختجمشید درواز نیز با سرمشق گرفتن از کوروش بزرگ در تخت

شوند،  گونه که شاهنشاه ایران و بزرگان ایرانی از این دروازه وارد کاخ می  همانکند که می

همه تعلق  گذرند و این دروازه به  نیز از همین دروازه میشاهنشاهیتابع نمایندگان ملتهای 

 و چه یک لیبیایی یا حبشی یا مصری  یا مادی،چه شاهنشاه باشد چه یک بزرگ پارسی، دارد

همۀ ملتها تعلق دارد، شاهنشاهی ایران دستگاه  گونه که این کاخ به یعنی همان. یا یونانی

 همۀ است که ازآنِ  برسر همۀ ملتها گسترده است و دولتیش راا ئی است که چتر امنیتی سلطه

یی سابقه  تمدنهای خاورمیانه زمان در چنین وضعیتی تا آن. نژادها است ملتها و ملتها و اقوام و

ایرانیان تعلق داشته است و دیگر در هیچ   و این خصیصه در تاریخ جهان صِرفاً به؛نداشت

  .تکرار نشده است عربهامیها و نه نه در سلطۀ سلوکیها، نه روئی  سلطه

 و اسـتبداد مطلقـه بـرای ایرانیـان یـک            سـطنت زمـان تقـدس       توان انکـار کـرد کـه در آن          نمی

 زیـِر  پهنـاور ایـران را فقـط یـک رژیـم متمرکـز و نیرومنـد و                   شاهنـشاهِی . ضرورت گریزناپذیر بود  

از دسـتگاه سـلطه     جلـب اطاعـت همگـان       . توانـست اداره کنـد      فرمان یک شاه مستبد و مطـاع مـی        

طاعـه بداننـد و اوامـر و نـواهی او را            ال   واجـب  واالیمستلزم آن بـود کـه همگـان شـاه را یـک ذات               
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.  شـکوه ایـران بـود   نمـادِ شاه مظهر آرامش و امنیت و آسـایش خاورمیانـه و        . فرض عین بشمارند  

 و وقــاری کــه ایــران در جهــان کــسب کــرده بــود نتیجــۀ وجــود دولــت مقتــدر و اســتبدادی کــوروش 

 معنـــای آزادی را ســـبب بـــود کـــه آن کـــرد نـــه بـــه شـــاه اطاعـــت مـــی ایرانـــی اگـــر از. داریـــوش بـــود

قـدرت و وقـار و   . دانـست  آن جهت بود که شاه را مظهـر هویـت خـویش مـی         ؛ بلکه به  دانست  نمی

ساختن و حفظ چنان تمدن شـکوهمندی جـز         . بود  شاه قابل تصور نمی    امنیت او جز در زیر چتر     

ایرانــی بــاور کــرده بــود کــه .  امکــان نداشــتت متمرکــز و شــاه مــستبد و مطــاعدر پرتــو وجــود دولــ

و آرامـش و     یـت نظـم و امن   توسطِ آن     به شده تا    سپردهشاه     است که به   تکلیف دشوار  یک   سلطنت

 مالیاتهـا را بـر خـودش         بـارِ   بـا ایـن بـاور      ایرانـی . در جهـان برقـرار بـدارد      برای همگان   را  آسایش  

کـرده بودنـد گــردن    گـر بـرای خودشـان مقــرر    امتیـازاتی کـه طبقـات ســلطه    دانـست و بــه  همـوار مـی  

  آرامــش وو نهــاد مــیاختیــار آنهــا  نهــاد، و بخــشی از ثمــرۀ کــار و تــالش خــود را کریمانــه در    مــی

  .برد  در آن سود میایرانیئی بود که  این معامله. کرد  از آنها دریافت می در عوضامنیت را

در .  زیـر چتـر سـلطۀ شاهنـشاهی در وقـار و شـکوه زیـست                هـای درازی در     ایرانی بـرای سـده    

گــاه  بــار یــورش اســکندر مقــدونی، ایــران هــیچ طــول ایــن عرصــۀ دراز تــاریخی، جــز دوران نکبــت

یغمــا نبــرد و از  ئــی ثروتهــای ایرانــی را بــه مــورد تجــاوز اقــوام بیگانــه قــرار نگرفــت؛ هــیچ بیگانــه 

مهـاجمی در نیامـد وآزاده و باوقـار و سـربلند و     زیر سلطۀ هیچ قـوم   ایرانی باج نگرفت؛ ایرانی به 

راندنــد کــه ایرانــی    مــیفرمــان پرشــکوه کــسانی بــر ایرانــی  طــول دوازده ســدۀدر . آســوده زیــست

ایرانـی  . دادنـد   زیستند، و بخشی از ملـت باوقـار ایـران را تـشکیل مـی                بودند، در درون ایران می    

ســربلندی« و »آزادگــی« در بهــای را  آزادۀ باوقــاری بــود کــه آزادی فــردیش در زیــر ســلطۀ شــاه« 

پرداخــت، فرزنــدانش را در  کــرد، مالیــات مــی کــشید، کــار و تولیــد مــی او زحمــت مــی. داده بــود

 در جهـان سـربلند و پرقـدرت    عنـوان یـک ملـت    کـرد، تـا بـه    نهاد، فداکاریها می اختیار ارتش می 

 کـاخ و  بـرای حکـومتگرانْ  او .  ندوزنـد  شمال و ثـروت و سـرزمین        بماند و بیگانگان چشم طمع به     

 شـکوه و  نمـادِ  زیـرا آنهـا را   ،کـرد  شـکوه و عظمـت ایـن کاخهـا افتخـار مـی           سـاخت و بـه      بارگاه مـی  

  .دانست عظمت خودش یعنی شکوه ملت ایران می

 در دست خاندانهای اصیل ایرانی بود که این دوازده سده  دستگاه سلطنت ایران در طول      

 داشـتند و  شـان ایـران و ایرانـی را دوسـت مـی       انـه طلب  افـزون  اقتدارگرایانـه و     رغم همۀ خصایص    به

خـواه را داشـتند کـه       شاهنـشاهان ایـران در واقـع حالـت پـدرانی نیـک             .ورزیدنـد   آنها عشق مـی    به

هرچیـــزی را در درجـــۀ اول بـــرای خودشـــان و در درجـــۀ دوم بـــرای    مثـــل هـــر انـــسان دیگـــری 

ئـی کـه میـان       ایرانیانْ فرزنـدان او؛ و رابطـه       شاهنشاه پدر ایرانیان بود و    . خواهند  فرزندانشان می 
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 ایرانی هـم  شاهنشاه پدرِ خیرخواهِ همگان بود، و  . این دو برقرار بود رابطۀ محبت و اطاعت بود        

هرکـاری     تـن بـه    اوورزید و برای آسوده زیـستن          با همۀ خصوصیاتش عشق می     شاهنشاه  به متقابالً

 مفهــوم ایرانــی.  بــودیبــرد ایرانــ  آن ســود مــیایــن یــک معاملــۀ متقابــل بــود کــه آنکــه در. داد مــی

آزادی قدرت و امنیت و . داشت شناخت، اما آزادگی را بیش از آزادی دوست می آزادی را می

ارمغـان    اما قدرتی که دستگاه سلطۀ ایران داشت چنان امنیتی را برای ایرانی بـه   ؛آورد رفاه نمی 

خـاطر آنکـه ایـن آسـودگی         داد و بـه     ادامـه مـی   سـازندگی    کـار و    آورده بود که او با خیـال آسـوده بـه          

بر جهان  کرد و  نهاد و زندگی می     کرد گردن می     وضع می  این دستگاه قوانینی که     پابرجا بماند به  

 که در زیر چتر حمایت شاهنشاهان بود طول دوازده سدهایرانی در . ر بود سروش روزگارمتمدنِ

گرفــت؛  خــودش تعلــق مــی  رۀ تالشــش بــه مــشغول کــار و ســازندگی بــود، ثمــ  در آرامــش و امنیــت

ثروتهـای او بدوزنـد؛ شـهرهای داخلـی ایـران از              چـشم طمـع بـه     کـه   کردنـد      جرأت نمـی   بیگانگان

 در زرنگـان و سـگرتیە و جـز اینهـا    مرو وهیرکانِیَە و بلخ و  ری و هرات و استخر و همدان گرفته تا   

م آورده بود با خیال آسوده و میان حصار شدید امنیتی که چتر حمایت شاهنشاهی برایشان فراه

آنهـا حملـه کننـد و         اینکـه بیگانگـان بـه      ئـی از    دادند و دغدغه    زندگی ادامه می    در امنیت کامل به   

. دادنـد  دل راه نمـی  غـارت ببرنـد و فرزندانـشان را اسـیر کننـد بـه            هایـشان را بـه      ختـه وثروتها و اند  

تـرین گنـاه     بـود کـه دروغ را بـزرگ   دینی که زرتشت اساسش را نهاده بود از ایرانی قومی ساخته       

حکومتگران ایرانی . رو و نیکوکار باشد کردار و راست کوشید که درست    شمرد و همواره می     می

 را فرزنـدان خودشـان   همـه شان برای مردم ایران پـدرانی بودنـد کـه         طلبی  با همۀ خصایص افزون   

؛ جــاده ایــران بودنــد ســوزاندند و همــواره درصــدد آبادســازی     و بــرای همــه دل مــی شــمردند مــی

ســرا بــرای آســایش کاروانیــان   هــا کــاروان داشــتند، در جــاده هــا را پــرامن مــی ســاختند، جــاده مــی

ســاختند، قنــات بــرای    قــصد افــزایش زمینهــای کــشاورزیِ مــردم مــی      بنــد بــه  ســاختند، آب مــی

سـاختند تـا    هـا پـل مـی    سـاختند، بـر روی رودخانـه    کـشاورزان و رونـق کـشاورزی مـی          رسانی به   آب

المنفعۀ دیگر که تا امـروز آثـار        مردم در آمد و رفتشان آسایش داشته باشند، و بسیار کارهای عام           

  . بسیاری از آنها برجا مانده است

قــصد رونــق بخــشیدن بــه تجــارت جهــانی در مــصر آن ترعــۀ      بــاالتر دیــدیم کــه داریــوش بــه  

هـم وصـل      نـشاهی را بـه    به هزاران کیلومتر جاده که سراسر سـرزمینهای شاه        . معروف را حفر کرد   

کــوروش و داریــوش و جانشینانــشان بــا رســالتی کــه از تعــالیم   . کــرد نیــز بــاالتر اشــاره کــردیم  مــی

زرتشت آموخته بودند نه تنها در خدمت ایـران و ایرانـی بلکـه در خـدمت همـۀ مـردم کـشورهای                        

ش را  خـواه فرزنـدان      شاه پدر همگان بـود و همچـون پـدری نیـک            .درون قلمرو شاهنشاهی بودند   



۳۴۸  تئوری سیاسی شاهنشاهی                                   شاهنشاهی هخامنشی                                                                                

پــیش  ســوی خیــر و ســعادت بــه کــرد و آنــان را بــه دانــست سرپرســتی مــی نحــوی کــه شایــسته مــی بــه

 در ایران چنـین تقدسـی یافتـه و ایرانـی عـادت کـرده اسـت کـه هرچـه                      »شاه«اینکه کلمۀ   . برد  می

 نـسبت   »شاه«را به     کرده آن  مقایسه   »شاه«دلخواه و عظیم است را با        دلکش و  نیکو و پسندیده و   

 )و دیگــر واژگــان مــشابهی کــه تــا امــروز برســر زبانهــای عــوام اســت     … شــاهراه، شــاهکار (دهــد 

سـبب همـان شـکوه و         سبب همین رابطۀ شایسته اسـت کـه میـان شـاه و ملـت وجـود داشـته، و بـه                       به

  .است که شاه برای ایران و ایرانی ایجاد کرده بوده است و آرامش و امنیتی شوکت
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