
و علوم سياسي، دوره  189-208 صفحات،1389 تابستان،2، شمارة40فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و مشروعيت در ايران باستان: فرمانروايي تؤامان  حكومت

∗محمد ساالر كسرايي

و انقالب اسالمي  استاديار گروه جامعه شناسي پژوهشكده امام خميني

)24/4/88: تاريخ تصويب–29/1/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

ازي قابليهاهاي اخير، پژوهشسال در بارة ايران باستان به ويژه در و اين حاكي توجه انجام گرفته

نوشتار. دار ايران باستان استيك رويداد ميمون در خصوص توجه پژوهشگران به تمدن ريشه

و تمركز روي يكي از وجوه سياسي آن تمدن، در نوع خود كار . بديع استيحاضر به دليل توجه

و زمامداران براي تداوم زمامدار و سئوال اصلي اين است كه حكومت ها ي خويش چه ادله

اند؟ پاسخي كه بر اساس تحليل متون سنگ نوشته ها به دست آمده حاكي كردهتوجيهاتي ارائه مي

اين عناصر. اندهاز آن است كه براي توجيه مشروعيت سياسي سه عنصر داراي اهميت بيشتر بود

و خصال ويژة انساني: عبارتند از و عدالت  سنگ نوشته هاي اين پژوهشدر. تبار، لطف خداوند

از روش تحليل متن براي پي بردن به محتواي. مورد مطالعه قرار گرفته اند) كنوني(غرب ايران

و مدارك به شيوه تاريخي  و در ساير موارد اسناد  توصيفي-سنگ نوشته ها استفاده شده است

. مورد بحث قرار گرفته اند

: واژ گان كليدي

ه و ايران باستان، سنگ نوشته ا، تمدن ايران، سياست ايران باستان، مشروعيت سياسي، حكومت ها

 شاهان ايران باستان، اهورامزدا، پادشاهي، پادشاه

   Email: mohammadsalar kasraie@yahoo.com 66744326:فاكس*
:زير در همين مجله منتشر شده استله از اين نويسنده تاكنون مقا

و موفه ابزاري" و تبيين پديده هاي سياسينظرية گفتمان الكال .88، سال3، شماره"كارآمد در فهم
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 مقدمه
به بروز و باالخص ايران عصر هخامنشي گاه منجر پژوهش دربارة ايران باستان

كه.شد هاي ادراكي فراوان براي پژوهشگر خواهدناهمخواني احساس غرور از عظمت آنچه

و بوم  و پانصد سال پيش به عنوان يك سرماية ارزشمند تمدني در اين مرز در بيش از دو هزار

به عنوان بزرگ و چند سده يكي از بزرگجريان داشته و يا هاي جهان آن ترين امپراطوريترين

ي از هنر، معماري، ادب،ااست، گنجينه وسيع از جهان حكفرما بودهيروزگار در قلمرو

.... صنعت، تجارت، آباداني، صلح، امنيت، ديانت، داد

و باقي،از سوي ديگر و شكوه ماندن چند احساسي ناخوشايند از اضمحالل آن همه جالل

به زمان تاريخي سپري شده كم هم نيست- اثر  ازي كه صد البته درك–كه البته نسبت  روشن

د. آنها وجود ندارد دررپژوهش كه خصوص زواياي مكتوم آن تمدن بزرگ شايد براي مردمي

و تاز بيگانگان قرار گرفته و تاخت و نيازمند نوعي بازيابي اين سرزمين بارها مورد هجوم اند

گرچه متأسفانه اكثر. فرهنگي خويش هستند، امري ضروري به نظر رسد–هويت تاريخي 

تپژوهش كه در اين زمينه صورت گرفته به عمل آمدههايي كه وسط نويسندگان خارجي است،

– هر چند اندكي–صد البته شايان سپاس است اما در سال هاي اخير با توجه به پژوهش هاي 
و تاريخ نگاران ايراني به اين عصر انجام گرفته استكه در اين زمينه ، شاهد توجه محققين

و تمدن فرهنگ ايراني هستيم .زرين تاريخ

 اختصارات

١-Am H = آريارمنه، همدان 

٢-As H = همدان)ارشامه(آرشام ،

٣-D B=داريوش، بيستون 

�-D E=داريوش، الوند 

�-X E=خشايارشا، الوند 

�-A2 Ha = اردشير دوم، همدان 

 منابع شناخت تاريخ ايران باستان
و باالخص تاريخ ايران چهار دسته منبع) دورة باستان(براي شناخت ادوار پيشين تاريخ

كخ( و نحوة بيان با هم داراي تفاوت)17: 1376، ماري كه از نظر اعتبار، حجم  بسيارهاي وجود دارد

از. هستند :منابع فوق عبارتند

و يا كتيبه هاي پادشاهان-1 ؛ سنگ نوشته ها
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و جغرافي دانان يوناني-2 و بيش مفصل نويسندگان، تاريخ نگاران  برخي گزارش هاي كم

و اشارات ؛كتاب توراتو رومي

و اجسام فلزي-3 ؛ لوح هاي گلي، امهار، نوشته هاي حك شده روي ظروف

و-4 و ظروف و ابزارهاي جنگي  ساير آثار تاريخي مثل نقش هاي برجسته، تصاوير، لوازم

.لوازم زندگي، برخي زيورآالت

و براين اساس آ،سئوال ما مرتبط با نوع اول است ن پرسش اصلي اين پژوهش عبارت از

كه با توجه به آثار باقيمانده از عصر باستان ها( است  مباني مشروعيت"اساسا) سنگ نوشته

و حدود ايران باستان چه بوده)هاامپراطوري( هاي سياسيسياسي در نظام و مضامين

و است؟ در اين نوشتار تالش خواهد مشروعيت سياسي چگونه بوده شد تا مباني، مضامين

مورد»هاسنگ نوشته« اسي از طريق يكي از مستندات چهارگانة پيشينحدود مشروعيت سي

و بررسي تحليلي قرار گيرد به از لحاظ نظري مبناي كار اين مقاله تئوري. بحث هاي مربوط

و تحليل تاريخي است. مشروعيت سياسي است اساس بررسي. روش پژوهش نيز تحليل متن

كه يا برگردان و مستنداتي است و يا به نحوي تاريخ ايران سنگ نوشتهكار مدارك ها هستند

و سنگ آوري شده به شيوه اطالعات جمع. هاي فوق را مورد بررسي قرار داده اندنوشتهباستان

و تفسير تاريخي( تحليلي- توصيفي  و بررسي قرار خواهند گرفت) تحليل .مورد بحث

 مباني نظري-1
كه جز فرمانبردهيچ سلطه به اطاعت اري ظاهري از روي دليل، فرصت طلبي يا احترام اي

مينيست، قانع نمي به مشروعتيش را شود، بلكه درصدد بر كه در ميان اتباع خوش ايمان آيد

به اعتقاد به حقانيتي كه نمايندة آن است و خالي را  مبدل كند،برانگيزد، يعني اطاعت خشك

فوق از ژولين فروند مفهوم مشروعيت را براي ما جملة نسبتاً طوالني.)1368:240، ژولين فروند(

اند حكومت ها در ادوار مختلف تاريخي، عالوه بركاربرد زور نيازمند آن بوده. كندروشن مي

.كه تسلط خويش را به نحوي از انحاء توجيه كنند

و و فرمانروايي تنها با قدرت عريان امكان پذير نيست كه تداوم سلطه اين بدان معناست

. اندهايي براي برحق جلوه دادن سلطة خويش بودهها به دنبال يافتن راه يا راهمواره حكومته

مي زماني،بنابراين و برحق انگاشته شود دارايكه سلطه از سوي فرمانبرداران قانوني

و. مشروعيت است مشروعيت توجيهي از حاكميت است، يعني توجيهي از حق فرمان دادن

ميقدرت. اطاعت گرفتن و هنگامي مشروعيت پيدا و اطاعت، توأم با حق كه فرمان كند

زيرا قدرت در ذات خود متضمن. چنين امري الزمة استمرار قدرت است. حقانيت تلقي شود

و در ميان نابرابري و نابرابري است به اندازه نابرابري ناشي از قدرت هاي انساني، هيچ يك
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به.باشدحاكميت نيازمند توجيه خود نمي به اين پرسش است كه  در واقع مشروعيت پاسخي

و ديگران وظيفه اطاعتاي از انسانعده، دليلچه مشروعيت، قدرت. ها حق فرمانروايي دارند

و تلطيف مي كند مي.و حاكميت را انساني كه مشروعيت به طبيعت مشروعيت ايجاب كند

و انبوه و عادالنه، از طرف حاكمان . فرمان بران مورد قبول واقع شودمشابه اصلي منطقي

و اجرا از برخي جهات نامعقول جلوه مي كنند، اما هرچند انواع مشروعيت به محض تحقق

كه به مثابه فرشتگان محافظ مدنيتعلي ها الوصول، نظام هاي مشروعيت قدرتي جادويي دارند

و عصيان مبارزه مي . كنندبه عنوان بازوي انقياد، با هرگونه شورش

به تبع شرايط زمان، در دورهدستگاه مييهاهاي مشروعيت  شوند، شكوفاي معين زاده

ميمي و سپس زايل به دنيا نمي. گردندگردند گذارد، پاره اي از قدرت ها هيچ قدرتي مشروع پا

و پارهدر قبوالندن خود توفيق پيدا مي توفيق.به اين مقصود نمي رسند اي ديگر هرگزكنند

د و ابزارهاي الزم است تا بتواند توافق همگاني قدرت ر بدست آوردن مشروعيت نيازمند زمان

و از تعداد مخالفانش بكاهدكررا كسب و،بنابراين. ده  دستگاه مشروعيت هرگز امري خالص

و دانش دوره و علم ايمنزوي نيست، بلكه همواره با اخالقيات، فرهنگ، تفسيرهاي مذهبي

م سازي دادن سلطه يا تالش براي مشروع بر حق جلوه. كنديخاص هماهنگ جلوه

)Legitimation(و تفسير شده است . در آراء انديشمندان سياسي به شيوه هاي متفاوت تعبير

و ابزار سركوب طبقه حاكم براي مثال در آراء ماركس كه دولت را بر ساختة منازعة طبقاتي

كه از طريقنعليه طبقه يا طبقات تحت سلطه قلمداد مي مايد، مشروع سازي فرآيندي است

به. گردددستگاه ايدئولوژيك نظام حاكم عملي مي به نگرش منفي ماركس نسبت با توجه

. ها صورت تصعيد يافته منافع طبقاتي طبقة حاكم هستند، ايدئولوژي)آگاهي كاذب(ايدئولوژي 

ها- ها هاي مشروعيت ساز حكومتتالش بر- از طريق ايدئولوژي انداختن پرده اي لطيف

.واقعيت خشن منافع طبقاتي است

به نظر. شوداز نظر ماكس وبر موضوع مشروعيت تا حد زيادي متفاوت از ماركس ديده مي

و دولت را نمي توان صرفا در"وبر قدرت سياسي  به تحليل طبقات اجتماعي بدان گونه كه

و كنشتساح. شود، تقليل دادالگوي ارتدكس ماركس ديده مي هاي او هاي زندگي انسان

به اعتقاد وبر جهان  و غيرعقالني است، گرچه و مختلف عقالني تحت تأثير عوامل متعدد

به پيش مي و فرآيند عقالني شدن از. رودهمواره در مسير انسان عالوه بر داشتن عقل، بخشي

و غيرعقالني بودن كنش. وجودش عاطفي است اناين دوگانگي عقالني سان چهار نوع هاي

ازكنش اجتماعي را براي انسان متصور مي كه عبارتند كنش عقالني هدفمند، كنش: سازد

و كنش عاطفي به عنوان جزيي. عقالني مبتني بر ارزش، كنش سنتي زندگي سياسي انسان نيز

و غيرعقالني است اگر سياست را رابطة. از زندگي اجتماعي او، عرصة وقوع رفتارهاي عقالني
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به صورحك و حكم ممكن است و اطاعت در بين بازيگران قلمداد كنيم، آنگاه كنش اطاعت م

و يا عاطفي باشد و هدفمند، عقالني مبتني بر ارزش يا سنتي به. كنش عقالني بنابراين با توجه

و توجيه  كه داراي ادعاي مشروعيت يكي از انواع سلطه اين مقدمات همواره در سياست با

.)1384:109، فرانك پاركين( روعيت سازي است، روبروهستيمدروني براي مش

و سلطه بر اساس برخي سنت ها، قداست سنت هاي موجود، صورت وقتي مبناي حكم

به موجب همان سنتمي و اتباع نيز ميگيرد كنند در اين صورت نوع ها از حكومت اطاعت

و سلطه يا مشروعيت سنتي است حكم. سياست وو اطاعت رابطهاما وقتي رابطه اي عاطفي

و سلطه كاريزمايي حاكم است حكم. مبتني بر ارادت شخصي باشد سياست در نهايت وقتي

به قانوني بودن  و مبناي اطاعت، اعتقاد و هنجارهاي عيني صورت گيرد اطاعت بر مبناي قوانين

به شيوه عقالني وضع شده كه و سلطه اي دارايمقررات باشد  مشروعيت اند، چنين سياست

و كنش صورت گرفته كنش عقالني است . قانوني است

 فرمانروايي توأمان: الف
پكنفدراسيون يا پادشاهي به.م. هاي كوچك در زاگرس مركزي در قرن هشتم با آشوريان

و سپس هخامنشي و از اين منطقه بود كه مادها : 1387، گارثويت( كردند ها ظهوررقابت برخاستند

و كنفدراسيوندر دورة.)50 هايي بود كه هريك هخامنشيان مفهوم امپراطوري شامل مناطق

و البته همگي در درون ساختار ديوان  و هويت هاي مستقل بودند داراي ديوانساالري، ارتش

و نظامي شاهنشاهي جاي داشتند بر. ساالري از افزون و نيز برخي آن در رأس آن امپراطوري

را.ي آن شاه قرار داشتهامناطق يا حتي كنفدراسيون پديده فرمانروايي در ايران باستان خود

و نهادهاي حكومتي او با  و حكومت و از راه تعامالت فرمانروا در فرهنگ سياسي اين كشور

ميدهندة آن در چارچوب ارزشهاي تشكيلگروه و اقتصاد مشترك نشان و فرهنگ . دادها

شوندگان، مشروعيت حكومت فرمانروا يا مسئله نمايندگي فرمانروا از سوي حكومت

كه برخي آن را تحت عنوان فرمانروايي توأمان ياد مشروعيت هاي چندگانة وي موضوعي است

تا تمام فرمانروايان موفق ايران تالش كرده،براين اساس. Op.cit:,1992 (Crossley( اندكرده اند

و خود را به عنوان وارث حكومت خود را در ارتباط با فرمانروايان پيشين مشر وعيت ببخشند

از" مشروعيت فرمانروا صرفا،از سوي ديگر. برحق يك سنت فرمانروايي قلمداد نمايند  ناشي

و نمايندگي او از جانب حكومت شوندگان يا تعامل ميان آن دو نبود بلكه از رابطة بين فرمانروا

و از رابطة او با تاريخ سرچشمه مي اين شكل از فرمانروايي نشانگر.تگرفسنت فرمانروايي

شكلي از تجلي حكومت پادشاهي بود كه در آن، فرمانروا به منظور خلق واقعيت تاريخي 

و از مرزهايو نگاره) فرمانروايي خود( و نمادهاي مناسب، از قلمرو پادشاهي  ها
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ميامپراطوري بر.رفتاش فراتر تش افزون دهنده فرمانروايي كيلآن فرمانروا قادر به ايجاد اجزاء

كه جلوه  بيانگر)به روايت كراسلي(اين رهبري توأمان. هايي از فرمانروايي او بودندبود

كه در بستر يك فرهنگ كيهان چهره هاي چندگانه فرمانروايي در وجود يك مرز سياسي بود

و معنوي(شناختي  مي) آسماني، روحاني كيهاني در مفاهيم. كردو سياسي سلسله مراتبي عمل

باب فرمانروايي جهاني، در ايران نه تنها در مفاهيم بومي، بلكه در مفاهيم كيهاني در باب 

حافظ ملك(،)شاه دين پناه(خان، پادشاه/ است، خاقان فرمانروايي جهاني گنجانده شده

اهللا) شاه شاهان(، شاهنشاه)عجم مي)ساية خدا(و ظل هشد همراه با ساير عناوين استفاده

در. است نه فقط خصوص رهبران قلمرو شاهنشاهي بلكه براي رهبران عناوين ياد شده

به كار برده مي .است شدهفدراسيون ها نيز

 سلسله مراتب فرمانروايي:ب
خدا، فرمانروا، حكومت شوندگان،: سلسله مراتب اجزاي اين فرمانروايي عبارت بودند از

و نواحي دي. قلمرو، منطقه گر در اين فرمانروايي توأمان، پادشاه نقش ميانجي را ميان از سوي

و اتباع خود ايفا مي و فرمانروا خدا و) توأمان(كرد، در نتيجه خدا بر مردم استيال داشتند

درفرهنگ مي هاي اقوام نيز ضمن اينكه فرمانروا بر يك جامعه. گرفتندشمول استعالي آن قرار

و جغرافيايي در هم ميتنيدة قومي مي. كرد حكومت و بنابراين توان گفت كه از يك سو ايران

و از  اقوام آن محصول شيوة فرمانروايي آن هستند، يعني محصول انگارة تمركزگرايي پادشاهي

و حكومت شوندگان شكل  و اقتصاد  سوي ديگر فرمانروايي در اثر تعامل آن با جامعه

كه پادشاه از مجراي اين شيوة فرمانروا. گرفتمي  خود را نماينده مردم) فرمانروا(يي بود

ميمي و نزديكانش را نهادينه و تبار و نيز عضوي از اجزاي. كرددانست، خود فرمانروا رئيس

و هويت( فرمانروايي . بود) ها در دوره هخامنشياننشينهاي تاريخي نظير ساترابيعني نهادها

و ري از مقام فرمانروا به لحاظ برخوردا،بنابراين  هاي مذهبي، سياسي، اداري، نظامي

و مظهر اين گروهفرهنگي مياش، نماينده به شمار به عنوان جلوهاين گروه. رفتها هاي ها

و در كتيبه ميفرمانروايي پادشاه وجود داشتند به نظر كراسلي، اين. شدندهاي سه زبانه حك

آن.)Ibid( وايي توأمان استموضوع يك شاخص اساسي به عنوان نماد فرمانر  فرمانروا واسط

و گذشته بودها در زمانگروه و آينده و نمادهايي وجود باالخص برخي انديشه. هاي حال ها

و جامعه فرمانروا كه  كه اتباع فرمانرواي توأمان آنها را نشانه هاي صفات جهان مشمول داشت

مي آمدازيك گروه خاص فراتر مي در.)51-2: ويت،پيشينگارث( رفت به شمار مفاهيم فرمانروايي

و فرهنگ سياسي اين سرزمين دارد و. ايران ريشه در جامعه همواره ساختارهاي فرمانروايي

ميهاي قبيلهشاهنشاهي كار خود را با سازمان به آن آغاز و يا چيزي شبيه . اندكردهاي
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و سكاها كه پيش از آنها حاكم بودن و حتي مادها و ساير سلسلههخامنشيان كهد هاي ايراني

به عرصه قدرت گذاشته اند غالباً "هاي شباني، نوعا به عنوان رؤساي فدراسيونپس از آنها پا
و كشاورزي ظهور كردندچادر به استبچادر. نشيني كه مربوط چه آنهايي هاي نشيني شباني

و يا مناطق كوهستاني بودند، كامال توأمان به خصوص در اشكال با فرمانروايي"آسياي مركزي

و سلطه جوي آن سازگار بوده اند هاي بسيار قديم، جوامع آسياي مركزي از زمان. كنفدراسيوني

كه در وجود فرمانروا يا خان متبلور مي شد، يعني متأثر از يك آرمان حكومت جهاني بودند

و مظهر آن در آسياي مرك كه با يك خداي نمايي در حال گفتگو است زي به صورت كساني

به عنوان ). (CROSSLEY, Op citملكوت يا آسمان است اين فرمانرواي جهاني، در نقش خويش

و بر همة آنها چيره مي كه.شدمنادي ملكوت، از فرهنگ هاي خاص فراتر رفته احتمال دارد

و در اثر  به عنوان ناقالن مذهب، مدت ها پيش از هخامنشيان هاي آموزه نقش چادرنشينان

زرتشت پديد آمده باشد حذف نظر از اين موضوع كه آيا هخامنشيان زرتشتي بودند يا نه، يا 

و  به خداي قادر متعال به خصوص عقايدي كه چه نوع زرتشتياني بودند، عقايد زرتشت اينكه

و اخالقيات متعالي مرتبط مي و شر و دوگانه بين خير يكي از مهمنبرد كيهاني ترين شدند،

ميهاي ميراث نقش چادرنشينان به عنوان ناقالن مذهبي مويد. شوددوره هخامنشيان شمرده

).59: گارثويت، پيشين( اهميت مسلم آنها در تاريخ ايران است

ها-2  سنگ نوشته
ها به طور عمده در كتيبه. شود اهميت سنگ نوشته ها از خصوصيت مهم آنها ناشي مي

به نوشتار در آمدهزمان تكلم همان زباني كه بدان نوشته شده  به عبارت ديگر هيچ سنگ.انداند،

به همان زبان نوشته نشده اين مشخصه در ستون. است نوشته اي پس از مرگ يك زبان،

مي. نوشتاري صادق نيست ترين ويژگي سنگ نوشته ها را از منظر زباني توان مهمبنابراين

.هستندقلمداد نمود، كتيبه ها بيش از هرچيز يك سند زباني 

ي غرب كشور از لحاظ مكاني دو دسته هستند :سنگ نوشته ها

حك)الف سي كيلومتري شهر كرمانشاه بر سينة كوه بيستون كه در  سنگ نوشتة بيستون

.است شده

كه در محل شهر كنوني همدان حكاكي شده)ب .اند سنگ نوشته هايي

 سنگ نوشته بيستون: الف

خ و مكان دايان در زمان هخامنشيان با نام بگستانه يا بغستانه خوانده بيستون يا جايگاه

و بيستون تغيير نام يافته شدهمي به بهستان و در زمان هاي بعد : هايد ماري كخ، پيشين( استاست

-bagha(»مكان مقدس خدايان«است به معناي) مادي(اي فارسي بغستان يا باغيستانون واژه.)19
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stana)(،و با شكوه ترين يادمان كهن منطقة بيستون، سنگ نوشته مهم.)86: 1386 لوكوك ترين

)م.پ521–486( داريوش اول هخامنشي  و.م.پ517است كه حدود سال. در كنار راه

و در باالي چشمة بيستون  برسينة پرتگاهي دور از دسترس با دهها متر بلندي از سطح جاده

و20 با حدود سنگ نوشتة بيستون. است تراشيده شده  متر عرض بزرگترين سنگ8 متر طول

به خاطر نگارش اين سنگ. مي شودنوشته جهان قلمداد شايد بتوان از اين نظر داريوش را

از سويي اين كتيبه.دكررين تاريخ نويس جهان قلمدادت تاريخي، كهن-نوشته مهم زباني

و مهم تنخستين و بزرترين متن . ترين سنگ نوشته در جهان استگاريخي شناخته شده ايران

كه ستون اول ، ستون سوم16 بند، ستون دوم19كتيبه در مجموع پنج ستون است  بند،15 بند

و ستون پنجم20ستون چهارم  بند است اما76متن فارسي باستان در مجموع. بند است6 بند

و عيالمي تنها متن ص،( بند است69هاي بابلي .)87همان،

ت كتيبه بيستوناهمي
و خط مهم آن زمان؛. ترين ويژگي اين كتيبه اهميت زباني آن است مهم سه زبان كتيبه به

و اكدي  در)به گويش بابلي( پارسي باستان، عيالمي به نگارش در 1119و در مجموع  سطر

خط داريوش در سنگ. است آمده يدپدرا» فارسي باستان« تازهينوشته بيستون مي گويد كه

مي.) DB,70( آورده است كه متن خط فارسي باستان در از نوشته هاي كنار اسيران چنين بر آيد

سه زبانه افزوده شده است به اين كارنامه محدوديت فضاي نگارش مؤيد اين. مرحله نهايي

مي.)25: هايد ماري كخ، پيشين( ادعاست به«:گويدداريوش در بند هفتاد سنگ نوشته بيستون

و عالوه بر اينجا روي لوحخوا به زبان آريايي نوشتم ازست اهورامزدا، اين نوشته را من  هايي

و چرم هم نوشته شده است و،بنابراين.»DB,70)(گل  داريوش در اين متن ابداع خط جديد

مي) ميخي(استفاده از خط ميخي را به عنوان خط خاص به.)1385:44هينتس،( كندايراني اعالم

ر مي كه از الفباي آرامي براي نوشتن خط ميخي پارسي باستان بهره گرفته شده بودنظر  سد

.)158- 159: 1380، اومستد(

نوشتة بيستون يك متن تاريخي سنگ. نوشته، اهميت تاريخي آن استويژگي دوم اين سنگ

كه رويدادهاي مهم تاريخي سال و) هايسال( بسيار ارزشمند است نخست پادشاهي داريوش

و همبستگي دوباره در امپراطوري هخامنشي را بازگوچ و يكپارچگي گونگي سركوب مخالفان

از. نمايدمي هاي مختلف براي تفسير وقايعي ين تأثيرات اين متن برانگيختن تالشنخستيكي

كه در آن گزارش آمده توانيم از داريوش بخاطر نگاشتن كتيبه تاريخي بيستون،مي. است است

به همين مالحظه، كتيبه. نويس شناخته شده ايراني نام ببريم ترين تاريخنبه عنوان كه همچنين
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كه تا پايان ستون چهارمِ متن رود بيستون نخستين متن تاريخي شناخته شده ايراني بشمار مي

مي پارسي باستان، رويدادهاي سال .كند نخست پادشاهي داريوش را بازگو

يكي از كهن ويژگي سوم سنگ نوشته بيستون اي ون است كه اين كتيبه ترين منابع اعالم

و براي بررسي دگرگوني واژگان ايراني، نام هاي افراد، شهرها،  اسامي در زبان ايراني است

و بسياري بايسته و نيز براي شيوه نگارش، گاه شماري، انديشه ورزي هاي ديگر رودها، كوه ها

بيبراي پژوهش اسگران داراي اهميت .تبديل

و نوع سنگ تراشي،. ويژگي چهارم كتيبه، ارزش هنري آن است شيوه سنگ تراشيدن نگاره

و نيز حكاكي تصاوير افراد؛ حكاكي نوشته ها روي قسمت هاي تراشيده شده سينه ستبر كوه

و اهورا مزدا(داريوش ومالزمان او، گوي بالدار  و نماد خورشيد و) نشان ملي ايران باستان

كه نماد در اين كتيبه فروهر.ر شده در نوع خود نمونه اي از يك هنر عالي استشورشيان اسي

و دست راست  و حلقه اي در دست چپ گرفته اهورا مزدا است، روبروي داريوش قرار دارد

يك ستاره. عالمت دعاي خير است"خود را مانند پادشاه بلند كرده است، اين حركت ظاهرا

كال هشت پر مي"ه تقريبادرون دايره باالي كه همين نقش استوانه اي شكل فروهر ديده شود

مي،دار زيبايي كه بر سر داريوش استهم در تاج كنگره شايد بدين وسيله داريوش. شود ديده

و. دهداهورايي بودن خود را نشان مي و افسرانش همگي يك نوع لباس بلند پارسي در بر  شاه

سه بندي مشابه به پا دارند كه افسران بر سر دارند از لحاظ تزيين با تاجول. كفش ي سربندي

و دو افسرش، هر دو مچ دستبند دارند. داريوش تفاوت دارد و شاه اين. در تصاوير فروهر

و سر بند افسران  و ريش به نيزه و منگوله هاي متصل و بند آن و ظرافت در تير دان دقت

و نگار. است شاهي هم به كار رفته و زيبايي خاص حكاكي همة اين نقش ه ها با ظرافت

و مجريان آن داردشده و هنر نمايي طراحان كه نشان از دقت . اند

 هاي غرب ايرانساير سنگ نوشته:ب
 شهر همدانهاي سنگ نوشته-1

به لحاظ تاريخي داراي جايگاه پايتخت) هگمتانه( همدان. است ويژهيشهر همدان

ازمي،بنابراين. است ان بودهين پادشاهي ايرنخستمادها،  يكي كه از لحاظ تاريخي توان گفت

باقي) نوشته( برخي از آثار تاريخي. است چند شهر مهم ايران در ادوار تاريخي پيشين بوده

كه در تحليل از مانده در شهر همدان : ما اهميت دارد عبارتند

 AmH منه در همدانر آرياسنگ نوشتة:)الف(
كه حدود سال لوحهاين كتيبة . است در بازار همدان خريداري شده1930اي از طال است

سه بند نوشته شده"اين كتيبه جمعا را.)270همان،ص( است ده سطر است كه در مطالب اين كتيبه
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كه هر دوي آنها براي تحليل مشروعيت سياسي در ايران مي توان در دو دسته تقسيم بندي كرد

كه جنبة تبار شناسي دارد. هستندباستان داراي اهميت منه شاهرآريا"؛ قسم اول مطالبي است

به".)همان( بزرگ است، شاه شاهان، شاه پارسي، پسر چيش پيش، نوة هخامنش  جمالتي شبيه

و نژاد در اعتبار و حاكي از اهميت تبار اين مضمون در همة آثار تاريخي اين دوره وجود دارد

و كس و قوام پادشاهي كه.ب مشروعيت براي نظام سياسي استبخشي قسم دوم مطالبي است

و نظام شاهنشاهي با عالم باال دارد در. به رابطة پادشاه  بيستون نيز سنگ نوشتة همانگونه كه

و همة آنچه را كه پاد،آمده است و خلق قلمداد كرده شاهان هخامنشي خود را واسطة بين خدا

به خواست«اند،د را از الطاف اهورامزدا دانستهاندر حوزة امپراطوري خود صاحب شده

.»اهورامزدا من شاه اين مردم هستم

 AsH ارشامه در همدان سنگ نوشتة:ب

كه در سال . است در بازار همدان خريداري شده1945اين كتيبه نيز لوحه اي از طالست

كه در چهارده سطر تحرير شده دو. است زبان اين كتيبه فارسي باستان است در اين كتيبه نيز

:قسم اطالعات وجود دارد كه همانند كتيبة پيشين، قسم اول آن تبارشناسي پادشاه است

ص(»منه هخامنشيرارشامه شاه بزرگ است، شاه شاهان، شاه پارسي، پسر شاه آريا« لوكوك، پيشين،

پر.)1AsH، بند208 مي و عالم باال  شاه ارشامه«؛دازد قسم دوم نيز به رابطة شاه با كائنات

به خواست اهورمزدا من اين ... اهورامزدا، ايزد بزرگ، بزرگترين ايزدان، مرا شاه كرد: گويدمي

.)3و2بند.( همان(»مردم را دارم

 DE همدانالوندداريوش در سنگ نوشتة:ج

كه سنگاين سنگ دنوشته سه زبان بر امنة نوشتة داريوش بزرگ پادشاه هخامنشي است به

سنگ در اين. است الوند در محلي به نام گنج نامه در پنج كيلومتري جنوب همدان حك شده

به وي؛ نوشته خداي« داريوش پس از ذكر لطف اهورامزدا درخصوص عطا كردن پادشاهي

صهمان(» ...كه داريوش را شاه كرد... بزرگ است اهورامزدا  .)1بند( 259،

م وييبه دو نكتة ديگر نيز اشاره  كند؛ نكتة اول گسترة جغرافيايي بسيار وسيع كه

در«؛امپراطوري هخامنشي را در آن بسط داده است شاه سرزمين هاي داراي مردمان بسيار، شاه

و پهناور كه همانند بسياري ديگر از)2بند.(همان(»...اين زمين بزرگ، دور سنگو نكتة دوم

دهاينوشته و و آن ذكر تبار به هخامنشي است كه همواره و داريوش است ودمان هخامنشي

و گويي فر شاهنشاهي در اين تبار به  عنوان يك وجه مشروعيت بخش از آن ياد شده است

و بودن در اين سلسله مراتب تباري خودبخود مشروعيت شاهنشاهي امانت گذاشته شده است

به همراه خود داشت .)همان(» پسر ويشتاسپ، يك هخامنشي... من داريوش«؛را
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 XE همدان خشايار در الوندسنگ نوشتة:د

كه روي ديوارة كوه الوند در همدان حك سنگ نوشتة خشايارشا، نوشتة سه زبانه اي است

و شايد بتوان گفت. است شده اين متن مشابه متون ديگر است كه در اين ناحيه وجود دارند

د.كه فقط نام آنها عوض شده است و آفرينش جهان قسمت اول كتيبه ر ذكر الطاف اهورامزدا

شادي را آفريد كه خشايار ... كه آسمان...كه اين زمين... اهورامزدا ايزد بزرگ است«؛ است

ص(» ...را شاه كرد و تبار پادشاه اختصاص دارد.)1بند.(300همان، به ذكر دودمان  بخش دودمان نيز

.)2بند،XE(» پسر داريوش شاه هخامنشي... من خشايارشا«

 A2 Ha سنگ نوشته اردشير دوم در همدان–ه
كه تاكنون مورد بحث قرارگرفتند فقط از يك خدابهيدر همة كت به» اهورامزدا«هايي  سخن

به غير از اهورامزدا از خدايان) كتيبة اردشير دوم در همدان( ميان آمد، اما در يكي از كتيبه ها

و ميت هاي ديگر در ها همانند كتيبهقسمت اول كتيبه. ره نام برده شده استديگري همانند آناهيتا

پسر داريوش شاه، داريوش... اردشير«گنج نامة همدان، شرحي تبار شناسانه از پادشاه است؛ 

ص لولوك،("هخامنشي... پسر اردشير  در.) A2Ha،323پيشين، اما قسمت دوم براي نخستين بار

و به عنوان همتاي) تا زمان اردشير دوم( تاريخ پادشاهي هخامنشي از خدايان ديگري در كنار

به ميان آمده را«است؛اهورامزدا سخن و ميتره، من اين آپادانا  به خواست اهورامزدا، آناهيتا

و ميتره مرا از تمام بدي ها بپايد .»)2همان، بند( ساختم، اهورامزدا، آناهيتا

 منابع مشروعيت-3
مي) هاي غرب كشورهكتيبدر(يت سياسي بررسي مشروع به ما دهد تا به اين امكان را

در. باشيم بخشي از گذشتة آرماني تاريخ ايران نگاهي دوباره داشته مباني مشروعيت سياسي

هايو به طور كلي مباني مشروعيت در امپراطوري(هاي ايران باستان در غرب كشور را كتيبه

و باالخ به)ص امپراطوري هخامنشبزرگ ايران باستان را برحسب تحليل متون اين كتيبه ها

:نمائيمصورت زير دسته بندي مي

 تبار-الف

كه در شهر  بابل پيدا شده) باستان( كوروش در منشور استوانه اي شكل معروف خود

ص( است كه از سلسله آنشان يعني بزرگ)209 لوكوك، پيشين، ن شهر تريبا ياد از تبار نياكان خود

به حكومت خود بود به دنبال مشروعيت بخشيدن .پ486–522داريوش اول. پارس بودند،

كه از شاخة پارس)م.پ517حدود(در سنگ نوشته مشهور بيستون.م با تكيه بر تبار خويش

به حكومت خود بود چيش. هخامنشيان در سرزمين فارس بودند به دنبال مشروعيت بخشيدن

و جد داريوش استپيش نام نياي  كه پدر بزرگ كوروش پارسي. بزرگ هخامنشيان است
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و مشروعيت است همة پادشاهان هخامنشي. بودن براي پادشاهان هخامنشي يك منبع اعتبار

.اندخود را پارسي ناميده

و. استتبار يكي از منابع مهم مشروعيت نظام سياسي در ايران باستان بوده برشمردن اصل

و انتصاب مي به خانداننصب به عنوان يك افتخار قلمداد و غالباهاي بزرگ  پادشاهان"شده

. هاي بزرگ براي خود مشروعيت كسب نماينداند با منتصب كردن خود به خاندانسعي كرده

اي شكل معروف خود كه در شهر حتي كوروش بنيانگذار پادشاهي هخامنشي در منشور استوانه

و نياكان خود كه از سلسلة آنشان يعني بزرگاست باستاني بابل پيدا شده ترين، با ياد از تبار

به حكومت خود بود . شهر پارس بودند، به دنبال مشروعيت بخشيدن

منم كوروش، پادشاه جهان، سرزمين سومر، پادشاه چهارگوشة جهان، پسر كمبوجيه،«

آنشان، از اعقاب چيش پيش، پادشاه بزرگ، پادشاه آنشان، نوادة كوروش، پادشاه بزرگ، پادشاه 

».)7سنگ نوشته كوروش، بند( پادشاه بزرگ، پادشاه آنشان از دودمان جاودانة پادشاهي

به عنوان همانگونه كه در منشور كوروش آمده است وي در وهلة نخست حكومت خود را

و سپس به لحاظ تبار هخامجانشين يك سلسله از پادشاهان بين و عناوين آنها نشي النهرين

و عضويت در آن خاندان، از جمله مكان حكومت آنان، يعني آنشان در پارس، مشروعيت  خود

به عنوان يك مبناي مشروعيت در كتيبه.بخشيد به همين سان تبار هاي غرب كشور ايران نيز

به گونه برشمرده شده كه در بند يكم از ستون اول داريوش خود را چنين معرفي است،  اي

ها(من داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، شاه مردمان«:نمايدمي ، پسر)سرزمين

.»ويشتاسب، نوه ارشام

پدر من ويشتاسب، پدر ويشتاسب ارشام، پدر ارشام«: بند دوم، داريوش شاه گويد

.»آريارمنه، پدر آريارمنه چيش پيش، پدر چيش پيش هخامنش است

ما از دير باز نژاده. رو ما هخامنشي ناميده مي شويماز اين: داريوش شاه گويد«بند سوم،

ما پشت اندر پشت شاه(ما شاهي بود) خاندان( دومان (paruviyata)از دير باز. ايمبوده) بزرگ(

ص1381دندامايف،() ايمبوده ،24(«.

من نهمين. هشت تن از دودمان ما پيش از اين شاه بودند: داريوش شاه گويد«بند چهارم،

.»شاه بوده ايم) در دو شاخه(ما پشت اندر پشت. اه هستمش

و تاريخي بيستون آمده و همانطور كه در چهار بند اول از كتيبه عظيم است، داريوش تبار

و  و داليل مهم براي حقانيت خود به قول حكيم توس نژاده بودن را يكي از مباني و نژاد

و مشروعيت حكوم و دليل اصلي حاكميت ميخاندانش همچنين در سطر آخر. داندت خود

به صراحت  و هخامنشي بودن داريوش كتيبه داريوش در گنج نامه همدان نيز فرزند ويشتاسب

به. است بيان شده و نژاد به تبار در سطر آخر كتيبه خشايارشاه در الوند همدان نيز اشاره
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اي داراي مردمان بسيار،همن خشايار شاه، شاه شاهان، شاه سرزمين«:صورت زير آمده است

و پهناور، پسر داريوش شاه، يك هخامنشي در).2بندXE(» شاه در اين سرزمين بزرگ، دور

و نژاد به عنوان يك افتخار ذكر شده :است كتيبه اردشير دوم در همدان نيز اشاره به تبار

 ويشتاسب اردشير پسر داريوش، داريوش پسر خشايار، خشايار پسر داريوش، داريوش پسر«

.)2 بندA2Sa(» هخامنشي

يكي از عناصر مهم براي فرمانروايي است در شاهنامه. در انديشه ايرانشهري نيز تبار يا نژاد

كه عبارتند از  نژاد، گوهر، خرد، هنر: فردوسي پادشاه داراي چهار خصلت يا ويژگي است

صص( ، ، جلد چهارم .)8-9شاهنامه فردوسي

د ز نژاد  غم پدر سزد كايد از تخم پاكيزهر آنكه باشد

به بند اندر است سه و هر سه چيز است و با گوهر است  هنر با نژاد است

و بد بايدت  چو هر سه بيابي خرد بايدت شناسه نيك

ت همان،بنابراين به خوبي بيان شدهگونه كه در ادبيات حكيم  است، ايرانيان وس نيز

مي)هاآريايي( و تخمه اصيل بسيار تأكيد و. كردندبه داشتن خون پاك اين كه بر تبار شناسي

در اسطوره معروف سياوش علت. شود برخاسته از تفكر استكنيه شناسي بسيار تأكيد مي

تخاينكه وي از آزمايش آتش رو سفيد بيرون مي و داراي تبار پاك بودن آيد پاكيزه م بودن

هم،بنابراين. است و آن  پيامد چنين تفكري اين است كه حكومت شايسته يك خاندان است

كه همگي شاه بوده و بر شمردن تباري اند نشان گر آن است كه حكومت خانواده شاهي است

و نژاد است آ همان،بنابراين. حق پادشاهان داراي تبار كه پيش از اين و گونه مد داشتن اصل

يكي از عناصر مشروعيت بخش در كتيبه و تبار . هاي غرب ايران استنصب

و خواست پروردگار-ب  لطف

و هم در كتيبه هاي ديگر منطقه غرب ايران پادشاهان نام خود را با نام هم در كتيبه بيستون

لمتصل كرده) اهورامزدا( پروردگار و مديون و موفقيت خود را مرهون و خواست اهورا اند طف

ص( مزدا و بنابراينمي)Vasna Auramasdaha()151دندامايف، پيشين،  نوعي فرمانروايي توأمان،دانند

مي) پروردگار– شاه( : در بند پنجم از ستون يكم سنگ نوشته بيستون آمده است.گيردشكل

مي« به خواست:گويدداريوش شاه  مزدا شاهي را به اهورا مزدا شاه هستم، اهورا) لطف(من

 Vasna Auramasdaha adam amity, Auramasdaha Ksatram mana))5، بندDB(» من داد
)frabara .

مي گويد«در بند ششم كتيبة بيستون نيز آمده است؛ هايي اين است سرزمين: داريوش شاه

به من رسيده به بخشايش اهورا مزدا و من در اين كشورها شاه هستمكه .)6، بند DB(» است
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به جاي ماندهدر سنگ نوشته كه از شاهان هخامنشي )Ariya ramna( است، از آريارمنههايي

و بزرگترين خدايان خوانده (Auramasdahd)تا اردشير سوم همه جا اهورامزدا  خداي بزرگ

و عنايت او دانسته اند و اين شاهان همه كارهاي بزرگ خود را از ياري رمنه در كتيبه آريا. شده

و نياي داريوش در همدان آمده كه اسبان«: استنواده هخامنش كه من دارم، اين كشور پارس

به خواست اهورا مزدا من شاه اين كشورم،  به من داد، و مردان خوب دارد، اهورا مزدا خوب

.)4بند، AmH(» اهورا مزدا مرا ياري كند: آريارمنه شاه گويد

 Baga)ند آريارمنه نيز اهورامزدا به عنوان خداي بزرگ فرز(Arsama) در كتيبه ارشامه
vazarka)ترين خدايانو بزرگ(Mithista baganam) 5: 1352 مجتبايي،(است؛ معرفي شده(

و اسبان خوب... اهورامزدا« به من داد، با مردم خوب به. مرا شاه كرد، اين كشور پارس را

اه. خواست اهورامزدا من صاحب اين كشورم ميمرا و اين ورامزدا نگه و دودمان مرا دارد

به من داد .)1384:193مرادي غياث آبادي،(» كشور را كه

و نيز عبارت فقط در سنگ نوشته بيستون نام اهورامزدا هفتاد بار تكرار شده به«است

و چهار بار تكرار شده(Vasna auramasdaha)» خواست اهورا مزدا و ديگر. است سي داريوش

ميپادش و پرستش اهورا مزدا را سرمايه اهان هخامنشي خود را پرستنده اهورا مزدا خواندند

كسي كه اهورا مزدا را پرستش كند، نيكي از آن او خواهد...«:شمردندسعادت هر دو جهان مي

و هم پس از مرگ 8(»بود هم در زندگي – 20 DBV1،بند سوم از ستون پنجم كتيبه بيستون(.
… hya Auramasdaha m yadataiy yanam avahya ahadiy uta jivah ya uta maratahya  

.است تكرار شده"در بند ششم از اين ستون جملة فوق عينا

به نام فرمانروايي توأمان استفاده كرده ايم، در متون هخامنشي، در اين متن از اصطالحي

كه به لطف اهورا مزد ا اعطا شده بود، مرتبط بوده مفهوم پادشاهي با حاكميت بر قلمرويي

كه صاحب حاكميت است. است پادشاه. سواي اهورا مزدا، اين فقط فرمانرواي هخامنشي است

كه خراج مي( Kasayatiya Kasayatianom)هخامنشي شاه شاهان و شاهاني در است، و پردازند

و حاكميتش دفاع مي و قلمرو شاهنشاهي و از وي مفهوم شاه.دكردنخدمت شاه شاهان هستند

كه حاكميتش را از خداوند گرفتهشاهان در سنتي ارزش پيدا مي و اين عطيه صرفا كند "است
مي.شدشامل حال شاهان بزرگ مي شاه«برد، داريوش براي خود عنوان ديگري نيز به كار

ا،بنابراين. Kasayatia Dahyunam)(»كشورها يا مردمان كه اين عنوان نشان دهندة پادشاهي ست

و قوم  سي سرزمين كه در اواخر عمر داريوش تعداد آنان به  مركب از چندين قوم است

. رسدمي

به عنوان فرمانروايان بر حق به لطف همه اين عناوين تأكيدي است بر مشروعيت آنان

مشروعيت فرمانروا بازتابي از جايگاه. اهورا مزدا، از طريق اجداد خود در دودمان هخامنشي
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تأكيدي است»به لطف اهورا مزدا«قاعده.به عنوان نماينده اهورا مزدا در روي زمين استوي

كه فرمانروا همانا نماينده يك وجود متعالي است و اين موضوع . بر انديشة فرمانروايي جهاني

فر«.در زبان فارسي است) فره( يا فر)(Xvarenah مشروعيت مبتني بر حق الهي خورنه

كه.غي است ايزدي به دل هر كه بتابد از همگنان برتري يابدفرو) فره( از پرتو اين فروغ است

و هماره كامياب  و آسايش گرو دادگر شود و تخت گردد به پادشاهي برسد، برازنده تاج كسي

و روحاني.و پيروزمند باشد همچنين از نيروي اين نور است كه كسي در كماالت نفساني

و از سوي  .)315: 1356پور داود،(»خداوند براي راهنمايي مردمان برانگيخته گرددآراسته شود

و منزلت،بنابراين و مقام و مشروعيت دهنده حكومت و متافيزيك  مفهوم فره بعد فلسفي

مي. شاهي است شوند بدين معناست كه او وقتي براي كسي ويژگي داشتن فره ايزدي متصور

و اشرافيت استواجد صفاتي چون پادشاهي، پرهيزكار .)153: 1346، صفا( ي، خردمندي، بزرگي

از،از سوي ديگر )(huarآن بحث شد از ريشة اوستايي هور اصطالح خورنه كه پيش از اين

و كيفيتي است آسماني كه چون« به قول مشكور؛.به معني درخشيدن است حقيقتي است الهي

و جالل پادشاهي  ميكسي را حاصل آيد او را به شكوه  1347. مشكور،(»رساندو عظمت معنوي

:88(.

مي) فره( اما فر و صاحب هنر به سراغ كسي كه داراي نژاد اصيل به. باشد) هنرمند(رود

شاه(شاه: توان تجليات فرمانروايي توأمان را در چند مورد زير بيان كردطور خالصه مي

و همه اهورامزدا. نماينده اهورامزدا در روي زمين است) شاهان و زمين است  آفرينندة آسمان

، اهورامزدا به نماينده اش در زمين»مردمان خوب، اسبهاي خوب«است، چيز را او آفريده

و توان داده) شاه( و لطف مداوم اهورا مزدا برخوردار است. است نيرو پادشاه. شاه از ياري

و. مسؤل در پيشگاه اهورا مزدا است و بديپيروزي پادشاه پيروزي خير . نيكي است بر شر

به اهورا مزدا است به پادشاه، خدمت مي. خدمت توانستند شاهان ايران باستان تنها در صورتي

و آئين اثبات كنند كه همواره سر سپردگي خود را به دين . بر بقاي خود اميد داشته باشند

:گويدداريوش در سنگ نوشته بيستون مي

مرا در تمام اين سرزمين.ر تمامي اين زمين مرا مرد برگزيدد. اهورا مزدا را چنين ميل بود"

سه زبانه داريوش("آنچه من كردم، همه را به خواست اهورا مزدا كردم... شاه كرد سنگ نوشته

و ششم ).در شوش، بندهاي پتجم

و دولت به شرح زيباي زير چنين در شاهنامه فردوسي نيز چگونگي بهم گره خوردن دين

صص( است آمده :)889-90شاهنامه فردوسي،

و دين چو بر دين كند شهريار آفرين  برادر شود پادشاهي

بي تخت شاهي است دين به پاي به جاينه به دين بود شهرياري  نه



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 204

 برآورده پيش خرد تافته ديباست يك دردگر بافته دو

نه بي دين بود پادشاه آفريننه از پادشاه بي نياز است دين

به قانون و باالخص الهي دانستن ريشه حكمراني، كتيبه داريوش از بسياري از جهات

به. حمورابي در بابل شباهت دارد و آنها در هر دوي اين قوانين منشاء قانون خداوند است

،( كنندنمايندگي خداوند حكمراني مي نوشته ها اهورا مزدا كالهي در سنگ.)1381:218جوان

و جامه همچون او بر تن دارد در. مانند شاه بر سر و او از درون صفيحه گردي بيرون آمده

به شاه هديه مي كه آن را . اين حلقه نماد فره ايزدي است. كنددست چپ حلقه اي دارد

و همه حال همچنين در باالي كتيبه ها، تمثال اهورا مزدا حاكي از ناظر بودن او در همه  امور

و حاجي نصراهللا،( است .)133: 1385محمدي

و عدالت پادشاه-ج  دادگري
و عادل بودن پادشاه مفهومي بسيار كليدي در انديشه شاهي آرماني در ايران است . دادگري

: است چنين تعريف شده) اهورا مزدا(در ونديداد به عنوان يك متن باستاني عدالت مزدايي

و زيبايي در برابر ديگر ديناين داد" و بهي كه، اين داد ديو ستيز مزدا، درمهي ها چنان است

ب5ونديداد("گيردآسمان گرداگرد زمين را فرا مي ،25(.

و به كرات در مورد ويژگي هاي پادشاه و كتيبه هاي دوره هاي هخامنشي در متون

به ميان آمده و دادگري وي سخن بردر. است باالخص عدالت كه هخامنشيان خود  حالي

قدرت مطلق تأكيد داشتند، ولي آن را در چارچوب يك نظام اخالقي جهان شمول به اجرا در

ميمي و بدينسان با آن پيوند  اقدامات آنها جنبه اخالقي بارزي پيدا،بنابراين. خوردندآوردند

كتيبه ها بارها مورد تأكيد در متن"عادالنه بودن رفتار پادشاه امري است كه صراحتا. كردمي

و. قرار گرفته است و مجموعه اي از صفات و دادگري يك نظام اخالقي است عدالت

.خصايص است

مي گويد« كه دوست راستي هستم،: داريوش شاه به خواست اهورا مزدا من اين سان هستم

.»با دروغ نيستم

و پرهيز از و يكي از ويژگي هاي مهم پادشاه دادگر راستگويي و دشمني با دروغ دروغ

.دروغگويان است

مي گويد« و. هايي كه شوريدنداين است سرزمين: داريوش شاه دروغ اينان را شورشي كرد

من با آنان. آنگاه اهورا مزدا آنان را به دست من سپرد) (Hauv Adurugiaبه مردم دروغ گفتند، 

كه خواسته بود، رفتاركردم .)33-4،36 بند، ستون چهارم،DB(» آنگونه
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و نكوهش بسيار آن، بارها تكرار شده داريوش شاه«است؛ در بندهاي بعدي مسئلة دروغ

اگرچنين. تو كه پس از اين شاه خواهي شد، خود را با همه توان از دروغ پاس دار: گويدمي

كه سرزمين من در آسايش باشد، مرد دروغگو را سخت گوشمالي ده همان، بند(»مي انديشي

5،40-36(.

و8و6،7در بندهاي و در ستايش راستگويي  همين ستون بارها در نكوهش دروغگويي

همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، پادشاه هخامنشي در درون. است صداقت صحبت شده

و اين چارچوب اخالقي مجموعهيك چارچوب اخالقي رفتار مي و نمايد اي است از صفات

و در مقابل نكوهش صفات بد؛ هاي پسنديويژگي و: داريوش شاه گويد«ده انساني اهورا مزدا

نبودم، دروغگو) بي وفا(ديگر خداياني كه هستند از آن روي مرا ياري دادند كه من بد پيمان 

به داد  نه خاندانم، من و و خشن نبودم، نه من و) عدالت(نبودم، شرور رفتار كردم، نه بر ناتوان

خ و آنكه. شونت نورزيدمنه بر توانا كه با خانواده من همكاري كرده، اورا پاداش دادم مردي

.)61-13،67همان، بند(»آن را آزار كرد تنبيه كردم

به گونه مي) پادشاهان(اي نصيحت گونه به پادشاه سپس داريوش تويي«: گويدبعد از خود

ش كه دروغگو است يا آنكه و خشن است، با آنها كه بعدها شاه خواهي شد، مردي را رور

و آنان را سخت گوشمالي ده .)67-14،69همان، بند(»دوستي نكن

به خوبي برخي از خصال ويژة ايرانيان را خاطر نشان هرودوت تاريخ نگار مشهور يوناني

و در امپراطوري مقابل ايران قابل توجه استمي آنها«:سازد كه از قول يك مورخ ايراني

ميبه) ايرانيان( سواري، تيراندازي،: آموزند پسرانشان از پنج سالگي تا سيزده سالگي سه چيز

.)P:Herodotus ,1987.7(»راستگويي

مي رسد امپراطوري به نظر كه در اين ستون مهم است بعد اخالقي قضيه است كه آنچه

و به اين مجموعه مستحكم اخالقي پايبند و جامعه ايران آن زمان را سخت  استوارخود را

–اي از سجاياي اخالقي چهره خشن قدرت در برابر مجموعه،به عبارت ديگر. نمايدمي
و كم فروغ جلوه مي  اي توصيف حتي دشمنان نيز به گونه. نمايدانساني بسيار كم رنگ

ميمي كه وجوه غيراخالقي شخصيت آنها برجسته و شايد علت تنبيه آنها شوند از(شود يكي

به. همين است) تنبيه آنهاعلل مهم  ملقب» شاهان دروغ«در كتيبه بيستون شورشيان تنبيه شده

ص( اندشده و حاجي نصراهللا، پيشين، و.)140محمدي عالوه بر اين ها داراي صفت ديگري نيز هستند

.يا بي ديني است» اريك«آن

ب. داريوش از لحاظ شخصيتي نيز انساني بر جسته بود ه اصالح امور، انجام عقيده وي

و تسامح با اقدامات مختلف عمراني، تأسيس بزرگراه شاهي، سازماندهي امور امنيتي، تساهل
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و مĤل و پادشاهي پاك مردمان مغلوب او را به مديري كاردان، سياستمداري واقع بين انديش

،( تبديل كرد ، 537- 697، صص 1375پيرنيا ص 1383و خداداديان ،349(.

 در متن كتيبه ها از خويشتن داري كه از مشخصات فرمانروايي دادگر است، تمجيد همواره

كه اهورامزدا صفاتي نظير قوة درك به او عطا كرده. است شده و پادشاه است، برقراري نظم

و عدالت را تضمين مي و مجازات عادالنه يك پيامد طبيعي بود كه با بررسي قراين كرد، پاداش

ميصفات فطري پادشا مي.شدهي حاصل شد صفات پادشاهي خصايص جسماني را نيز شامل

ميو اين صفات در سنگ نوشته و سواركارها نيز به چشم ...خورد؛ شكارچي، كماندار، نيزه دار

)، .)54: 1347 كندي ادي

كه به صورت تنديس بالداري به تصوير كشيده شده با در كتيبة بيستون اهورامزدا است،

ك به سوي داريوشبلند و دراز كردن دست چپش در حال اهداي حلقة ردن دست راستش

مي)م پادشاهييديه(حاكميت به رسميت به عنوان پادشاه و او را . شناسدبه داريوش است

و) پادشاهي(داريوش نيز كماني را كه نماد حاكميت با دست است در دست چپ گرفته

و جانشين) اهورامزدا(ابطة متقابل بين فرمانرواي جهانر.گذاردراست به اهورامزدا احترام مي

مي) داريوش(او در زمين بنابراين در چنين وضعيت. كندمفهوم فرمانروايي توأمان را تكميل

و اخالقي است . سامانمندي سرپيچي از دستور پادشاه به معناي سرپيچي از نظم جهاني

غي،بنابراين شو) دروغگويي(ر اخالقي تمرد در مقابل چنين نظمي به عملي مي .دتعبير

م به  ديني ايران باستان، ادعاي پادشاهي توسطووم بودن دروغ در نظام اخالقيذمبا توجه

و دروغگويي لقب و تمرد دروغ و شورش كه شرح نبردهاي.گرفته است ديگران  آنچه

و به ندن حاكميت به اي تاريخ مبارزات داريوش براي برگرداگونهداريوش با شورشيان است

و ناراستي استاخاندان هخامنشي نيز  به اين معنا به طور مثال. ست، تاريخ پيكار با دروغ

و سركوب كتيبة داريوش در بيستون گزارشي از چگونگي جلوس او بر تخت سلطنت

و. مخالفانش است سه زبانه بيانگر قدرت داريوش است و كتيبة ضمن اينكه اين نقش برجسته

و و پروردگارراي مشروعيت و رابطه اش با دنيا ) اهورامزدا(جهانكه زاييدة تبار هخامنشي او

مي،بود كه طبق آن، فرمانروا. كند بيان به تبيين يك ايدئولوژي پرداخت داريوش در اين كتيبه

و زمان حال را ثبت مي ، يك هدف. كندتاريخ را معنا داريوش همچنين در قلب حكومت خود

ب و اخالقي را ه انجام رساند، يعني ارادة اهورامزدا را با يك چنين هماهنگي، بين اهورامزدا

و قلمرو خاكي، تعادل، هماهنگي، .و انسجام بخشيدگستردگيپادشاه، بين كائنات

اش را با اهورامزدا از طريق اطاعت از ارادة او به انجام همانگونه كه فرمانروا رابطه،بنابراين

هاي هخامنشي كتيبه.ز با اطاعت از فرمانروا نقش خود را به انجام رساندندرسانيد، رعايا ني

و اخالقي است و انساندوستانه داريوش در كتيبة نقش رستم. سرشار از پيام هاي انساني
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و–) آرامگاه داريوش(  گرچه اين كتيبه موضوع مطالعة ما نيست اما داراي نكات بسيار اخالقي

د به همين و به چند فراز آن اشاره مي شود انساني است  خداي بزرگ است«:مي نويسد–ليل

و كه خرد كه براي مردم شادي آفريد، كه اين جهان شگرف آفرينش را آفريد، اهورامزدا

مي،توانايي به داريوش بخشيد كه راستي را دوست از دارمبه خواست اهورامزدا من چنانم و

بر من نمي،دروغ بيزارم به حقوق توانا خواهم توانا كه ناتوان ستم كند، همچنين دوست ندارم

مي. از كارهاي ناتوان آسيب رسد پسندم، خواست خداوند آنچه را كه راست است، من آن را

و حكومت خوب است من دوست دروغگويان. در زمين آشوب نيست، بلكه صلح، نعمت

چه مرا به خشم نيستم، در دل خود تخم كين نمي آورد از خود دور مي دارم، با كارم، هر آن

.)268، لوكوك، پيشين، DNb(» ...ام نيروي خرد بر خشم خود سخت چيره
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