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سیاست چندفرهنگگرایی در دورۀ هخامنشی :همزیستی تنوع فرهنگی و همبستگی سیاسی
مسلم عباسی

1

چکیده:
ارائه الگویی برای پیشرفت ایران میبایست مبتنی بر آگاهی تاریخی و فرهنگی ایران باشد ،زیرا علیرغم نیاز به
آشنایی با نظریههای مختلف ،نمیتوان الگوی یک جامعه را برای جامعه ای دیگر تجویز کرد .یکی از مسائلی که
نقش مهمی در توسعۀ همگون کشور و همچنین اقتدار منطقهای ایران خواهد داشت ،چگونگی مدیریت تنوع
فرهنگی در راستای همبستگی سیاسی میباشد .در این میان با واکاوی تاریخ سیاسی ایران میتوان چگونگی
مدیریت این تنوع فرهنگی در راستای همبستگی سیاسی را در دورههای مختلف شکوفایی و اقتدار سیاسی ایران
جهت تبیین الگوهای بومی پیشرفت مورد توجه قرار داد .در این پژوهش پس از ارائۀ نظریههای مختلف نشان داده
شده که نظام سیاسی هخامنشی به عنوان بزرگترین نظام سیاسی چندفرهنگی در ایران [و جهان] توانسته بود یک
همبستگی سیاسی میان فرهنگها و اقوام مختلف پیرامون یک قدرت مرکزی ایجاد نماید .اهمیت سیاست
هخامنشی در آنجاست که پیش از آن بیشتر این اقوام و فرهنگها جنگهای سیاسی و مذهبی طوالنی با یکدیگر
داشتند .در این پژوهش نشان داده شده که نوعی از سیاست چندفرهنگگرایی مبتنی بر احترام به فرهنگهای
گوناگون ،و همچنین ایجاد یک نظام دیوانی مبتنی بر عدالت و امنیت که قوانین آن بنا بر سنتها و باورهای
فرهنگهای گوناگون نوشته شده بود ،راهکار هخامنشیها برای ایجاد همبستگی سیاسی میان فرهنگها و اقوام
مختلف بوده است .همچنین نشان داده شده که مبنای این سیاست چندفرهنگگرایی متفاوت با منطق نظریههای
معاصر غربی ،بر اساس جهانبینی و منطق دینی قرار داشته است.
کلیدواژه :الگوی پیشرفت بومی ،تنوع فرهنگی ،سیاست چندفرهنگگرایی ،همبستگی سیاسی ،هخامنشی ،عیالم،
میان رودان
مقدمه
اصطالح چند فرهنگ گرایی 2در فلسفه سیاسی معاصر از دو دیدگاه توصیفی و هنجاری مورد استفاده قرار گرفته
است .از دیدگاه توصیفی ،این اصطالح در معرفی ویژگیها و شرایط جوامع چند فرهنگی و چند قومی به کار رفته
است .از دیدگاه هنجاری ،این اصطالح بعنوان مجموعهای از اندیشه ها که سعی می کند راهی مناسب برای تنوع
فرهنگی ،قومی ،زبانی و دینی این جوامع ارائه دهد به کار رفته است.

 -1دکتری تخصصی علوم سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرسawat.mazda@gmail.com :
2 - Multiculturalism
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از آنجا که در حال حاضر تقریبا همه دمکراسیهای لیبرال جوامعی چند قومی و یا چند ملیتی شده اند ،می توان به
طور قانع کننده ای نشان داد بیشتر نظریه های معاصر پیرامون اصطالح چند فرهنگ گرایی در رابطه با پلورالیسم
جوامع مدرن ،و یا در چالش و یا اصالح نظریه های لیبرالی شکل گرفته اند .این نظریه ها سعی می کنند چگونگی
همزیستیِ اخالقی و پایدارِ اقوام و ملیتهای مختلف ،و همچنین چگونگی به رسمیت شناختنِ هویت گروه های
فرهنگی متفاوت و از سوی دیگر تسهیالت ویژه برای فعالیتهای فرهنگی آنها و همچنین دور شدن از نابرابریهای
اقتصادی و سیاسی برای آنها را تببین کنند (نک:گوتمان .)236-131 :1332،نظریههای کالسیک لیبرالی در مورد
ت قدم فرد بر جامعه و همچنین تقدم حقوق و آزادی های فردی بر خیر عمومی و زندگی جمعی و همچنین اصرار
آنها بر آزاد بودن افراد در انتخاب و پیگیری تصورشان از زندگی خوب ،همچون چالشی در جوامع لیبرال دمکراسی
غربی برای ارائه راهی مناسب برای تنوع فرهنگی و قومی نوظهور در این جوامع دیده شده اند .موضوع چالش برانگیز
دیگری که فیلسوفان سیاسی کالسیک لیبرال با چند فرهنگ گرایی داشته اند ،نابرابری و تفاوت میان گروه های
فرهنگی در جوامع چند فرهنگی معاصر و وظیفه دولت در قبال آن است .از دیدگاه برخی فیلسوفان سیاسی لیبرال
از آنجا که به همه افراد ،یک مجموعه همسان از حقوق و آزادی ها داده شده ،نهادهای دولتی می بایست از تفاوت
های میان گروه های فرهنگی جامعه چشم پوشی کنند ،زیرا دولت وظیفهای در رابطه شخصیت فرهنگی جامعه
ندارد (نک :کیملکیا .)122-112 :1333،حتی نظریه پردازان غیربنیادگرای لیبرالی مانند رورتی نیز چالش هایی بر
سر راه چند فرهنگ گرایی به طور عام و جهان وطن گرایی 1به طور خاص ایجاد کرده اند .در تعبیر رورتی،
همبستگی لیبرالی تنها با آنهایی که همچون یکی از "خودمان" می بینیم امکان پذیر است ،به نظر وی تعبیر
"خودمان" چیزی کوچکتر و محلی تر از نژاد بشری است(رورتی .)131 :1333،به نظر وی همبستگی انسانی با نوع
بشریت همچون یک ابداع غیر ممکن فیلسوفانه و یک تالش ناشیانه برای عرفی کردن ایده یکی شدن با خدا
است(همان .)133 :در برابر این نظریه ها ،اصالح گران لیبرالی مانند کیملیکا سعی کرده اند با تأکید بر ارزشهایِ
لیبرالی خودگردانی و برابری راهی برای همزیستی اقوام و ملیتهای مختلف در جوامع چندفرهنگی معاصر غربی و
همچنین حمایت از حقوق گروه های فرهنگی به ویژه اقلیت های فرهنگی بیابند (کیملیکا 133 :1335،همچنین
نک :کیملیکا1333،و .)2331به نظر کیملیکا درک یک فرهنگ پیش شرط انجام داوری های هوشمندانه برای
هدایت زندگی مان می باشد .به نظر وی در برخی موارد فرهنگها حق دارند در مقابل جامعه بزرگتر حمایت شوند
(کیملیکا .)32 :1335،به باور این نظریه پردازانِ لیبرالِ چند فرهنگ گرا ،تاکنون دولت ها در رابطه با فرهنگ بی
تفاوت نبوده اند؛ به نظر آنها ارتباط دولت ها با سازمانهای رسمی دینی ،قرار دادن یک زبان برای مدارس عمومی،
حمایت آنها از فرهنگی خاص[غالب] نسبت به فرهنگهای دیگر ،برخی قوانین و محدودیت ها برای بعضی گروه های
فرهنگی مانند ممنوعیت حجاب برای دختران مسلمان در مدارس در قوانین دولت فرانسه و ،...بخشی از سیاست
های حمایتی [و البته تبعیض آمیز] دولت ها در جوامع کنونی غربی است .از دیدگاه این نظریه پردازان ،سیاست
های برتری طلبانه فرهنگی و زبانی دولتها به برتری سیاسی و اقتصادی گروهی غالب نسبت به دیگر گروه ها [مانند
مهاجران] منجر شده است(همان 111 :؛ همچنین نک:کارنز،33-33 :2333 ،پاتن ،632: 2331،بوون 2333،و
البورده .)2333 ،در برابر آن ،این نظریه پردازان سیاست هایی مانند برخی معافیت های فرهنگی و دینی و همچنین
1 - cosmopolitanism
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آموزش و پرورش دو زبانه را از اقدامات عملی دولت ها در رابطه با "حقوق چندقومی" برای ایجاد شرایط منصفانه تر
ادغام در جوامع چندفرهنگی معاصر دانسته اند (کیملیکا .)115 :1335،البته کیملیکا ،حق حمایت ویژه از گروه
های فرهنگی در برابر فرهنگ و جامعه بزرگتر را تنها شامل گروه هایی می داند که وی "اقلیتهای ملی" نامیده
است .به نظر وی این گروه ها  ،مانند سرخپوستان آمریکایی و یا ساکنین کبک ،نه بطور داوطلبانه بلکه از طریق
جنگ یا الحاق عضوی از یک کشور جدید شده اند .در برابر آن این حق حمایت ویژه نمی تواند در مورد گروه های
قومی مهاجر صادق باشد .به نظر وی ،گروه های قومی مهاجر اگرچه برای انجام سنت های فرهنگیشان در زندگی
خصوصی شان آزاد هستند اما از آنجاکه بطور داوطلبانه به کشوری جدید وارد شده اند ،اگر زبان و فرهنگ آنها به
رسمیت شناخته نشود ،بطور قانونی حق اعتراض ندارند(همان 13 :و .)13
در برابر آن ،جامعه گرایان 1با ابتناء بر کل نگری هستی شناختی و با تأکید بر خیر جمعی در برابر خیر فردی به
توجیه سیاستهای چندفرهنگ گرایی پرداخته اند .آنها نظریه های سیاسی و فرهنگی لیبرالیسم کالسیک را نقد می
کنند و حتی دیدگاه های اصالحی نظریه پردازان لیبرالی مانند کیملیکا در ارائه یک نظریۀ برابری لیبرالی و
همچنین نظریه شهروندی چندفرهنگی 2را کافی ندانسته اند .جامعه گرایان با به رسمیت شناختن ارزش برابر برای
فرهنگ های متنوع ،بر امکان فرصت ها و آزادی های هویتی برای همه شهروندان حتی با تمهید حقوق ویژه برای
گروه های فرهنگی اقلیت در نظام های سیاسی لیبرال سنتی تأکید کرده اند(نک:تیلور 1331،و  .)1335بعنوان
نمونه ،چارلز تیلور بر به رسمیت شناختن هویت های فرهنگی در حوزه عمومی تأکید کرده است .این به رسمیت
شناختن در واقع مبتنی بر به رسمیت شناختن احترام و اعتبار برای هویت افراد در یک قلمرو عمومی است؛ به
رسمیت شناختنی که مانع به وجود آمدن شهروندی درجه دوم و همچنین به وجود آمدن موقعیت شهروندی نابرابر
به خاطر هویت فردی یا فرهنگی می شود( تیلور . )23 :1331 ،آنچنانکه تیلور بحث کرده ،سیاست به رسمیت
شناختن مانع متصلب کردن مردم در هویت های چندپاره می شود ،همچنانکه از سوی دیگر موجب تواناتر کردن
اصول دمکراسی می شود (نک :تیلور .)1332،به نظر تیلور بسیاری از گروه های فرهنگی می خواهند نه برای
شباهت هایشان با غیر عضوها بلکه برای تفاوت هایشان به رسمیت شناخته شوند .از اینرو به نظر وی لیبرالیسم نمی
تواند بطور کامل با چند فرهنگ گرایی سازگار شود چه برسد به جهان وطن گرایی .به نظر وی هر چه ما بیشتر به
سمت لیبرالیسم برویم در واقع از سیاستهای چند فرهنگ گرایی دور شده ایم(تیلور .)1331 ،به نحو متفاوتی می
توان نشان داد دیدگاه تیلور در برجسته کردن ایده "تفاوت"  2می تواند در رابطه با نظریه های جدید دمکراسی
مورد توجه قرار گیرد .در این نظریه ها" ،تفاوت" اصل و بنیاد دمکراسی و برای دستیابی به آن الزم است در حالیکه
نظریه های کالسیک" ،تفاوت" را همچون مانعی برای دستیابی به یک دولت واقعا دمکراتیک تعبیر می
کردند(مندوس.)216: 1332،
بنا بر آنچه در باال آمد به نظر می رسد چند فرهنگ گرایی و مباحث پیرامون آن ،اصطالح و اندیشه ای مربوط به
مسائل سیاسی و فرهنگی دوره معاصر به ویژه جوامع چندفرهنگی مانند ایاالت متحده آمریکا ،کانادا ،استرالیا و
1 - Communitarian
2 - multicultural citizenship
3 - difference
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اروپای غربی باشد .از سوی دیگر اگر بخواهیم تنها از دیدگاه مبانی معرفت شناختی و انسان شناسی مدرنیته در
رابطه با حقوق شهروندی به این اصطالح توجه کنیم ،می توانیم بگوییم چند فرهنگ گرایی مسئله جوامع مدرن
است .اما بررسی وضعیت فرهنگی و سیاسی دولت هخامنشی نشان می دهد این دولت نوعی از جامعه چندفرهنگی،
زبانی ،قومی و دینی بوده است؛ اگر چه شکل گیری این دولت چندفرهنگی متفاوت با جوامع چندفرهنگی معاصر
غربی باشد .در نگاره ها و کتیبه های مختلفی مانند پلکان آپادانا ،پارسه ،نقش رستم ،شوش و تندیس داریوش،
تصویر و نام اقوام و ملیت های مختلف تابع دولت بزرگ هخامنشی آمده است (برای تصویر و نام این اقوام نک :کخ-،
بیتا111-113 :؛ کخ 133-33 :1233،و هینتس .)161-122 :1233،این قلمروی سیاسی گستره ای از شمال
آفریقا تا شمال دریای مدیترانه و تا غرب دریای سیاه و سپس از شرق تا دریاچه آرال ،چین و هند را شامل می شده
است؛ مرزی که در نقشه جغرافیای سیاسی امروز با ایران حدود  25کشور را شامل می شود .با در نظر گرفتن این
موضوع که هخامنشیان با ارائه راهکاری مناسب موجب همزیستی تنوع فرهنگی و همبستگی سیاسی در این
بزرگترین قلمروی نظام سیاسی شده بودند ،می توان سویه هنجاری اصطالح چندفرهنگی گرایی را همچون سویه
توصیفی آن در مورد این دولت بزرگ در نظر گرفت .در این پژوهش ابتدا راهکار کورش (523-553پ.م) و داریوش
(553-136پ.م) در چگونگی همزیستی تنوع فرهنگی و همبستگی سیاسی در تأسیس و تثبیت بزرگترین دولت
چندفرهنگی تاریخ سیاسی جهان بررسی شده است .پس از آن با بررسی راهکارهای برخی فرمانروایان مقتدر
عیالمی و میان رودانی نشان داده شده اتخاذ سیاست چندفرهنگگرایی در نظام سیاسی هخامنشی میراثی از آگاهی
فرهنگی و سیاسی خاورنزدیک باستان در تأسیس نظامهای سیاسی چندفرهنگی با حفظ همبستگی سیاسی
پیرامون یک قدرت مرکزی بوده است .بررسی منطق سیاست چندفرهنگ گرایی در این نظامهای سیاسی موضوع
بخش دیگر این پژوهش است .در این بخش نشان داده شده در حالیکه نظریه های چندفرهنگگرای معاصر غربی
عمدتا در ارتباط با مبانی مدرنیته در غرب و پیرامون مفهوم " حقوق شهروندی" شکل گرفته اند ،مبنای سیاست
چندفرهنگگرای نظامهای سیاسی چندفرهنگی خاورنزدیک باستان بر اساس " جهانبینی و منطقی دینی" بوده
است.
می توان دالیل زیر را در مورد اهمیت این پژوهش در راستای غنی کردن بحثهای مربوط به نظریه های بومی
پیشرفت ،اقتدار و توسعه ایران برشمرد:
 .1بعضا در مباحث علوم اجتماعی و علوم سیاسی بدون در نظر گرفتن زمینه شکل گیری نظریه ها سعی شده نظریه
های عمدتا غربی در مورد دولت ،ملت و هویت ملی همچون نظریه های کلی و جهانشمول برای مسائل ایران نیز در
نظر گرفته شود .این در حالی است که بیشتر این نظریه ها پاسخی به مسائل تاریخی ،فرهنگی و سیاسی و..خود
بوده اند .از اینرو بدیهی است که ارائه نظریه ای برای توسعه و پیشرفت ایران و هر جامعه دیگری می بایست مبتنی
بر آگاهی و تجربه تاریخی آن باشد .این مهم آنگاه برجسته تر می شود که در نظر داشته باشیم ایرانیان تاریخ
طوالنی در سیاست ورزی و به ویژه اداره موفق نظامهای سیاسی بزرگ چندفرهنگی و ایجاد عدالت و امنیت در
مرزهای سیاسی و فرهنگی گسترده ای که امروزه خاورمیانه نامیده می شود داشته اند .راهکار و منطق این نظامهای
سیاسی موفق می تواند به عنوان آموزه ای کارآمد با در نظر گرفتن مسائل روز در غنابخشی به نظریه های بومی
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انسجام سیاسی ایران مورد توجه قرار گیرد .اگرچه مطالعه نظریه های مختلف اجتماعی و سیاسی در راستای درک
چگونگی راه حل هایی که جوامع دیگر برای مسائل جامعه شان ارائه داده اند ،مفید است؛ اما می توان در پژوهش
های جداگانه ای نشان دادن تسری دادن نظریه های مربوط به تحوالت جوامع دیگر به ویژه جوامع غربی به جامعه
و تاریخ ایران چه پیامدهای منفی برای ایران داشته است .به نظر می رسد یکی از دالیل این مشکله به عدم توجه
پژوهشگران به وضعیت فرهنگی و تاریخی ایران باز می گردد؛ نجد ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی آن همواره در
کانون تحوالت فرهنگی و سیاسی غرب آسیا بوده و به تبع آن تأثیرات مهمی بر معادالت فرهنگی و سیاسی جهانی
داشته است .تا آنجا که همواره از نجد ایران به عنوان چهارراه فرهنگ و سیاست نام برده شده است .در این میان
برکنار از برخی دوره های آشفتگی سیاسی ما شاهد تاریخ طوالنی از دوره های شکوفایی فرهنگی و سیاسی در دوره
های مختلف تاریخ ایران هستیم؛ بی شک این دوره های شکوفایی فرهنگی و سیاسی نمی توانسته بدون اندیشه
های اخالقی ،سیاسی ،حقوقی ،اقتصادی و..شکل گرفته و دوام یافته باشد .تبیین این اندیشه ها ،در کنار توجه به
مسائل روز ،می تواند منابع مهمی برای تبیین الگوی های بومی پیشرفت و توسعه ایران در راستای سیاستهای
دخلی ،منطقه ای و جهانی ایران باشد.
 .2تاکنون نظریه های چند فرهنگ گرایی عمدتا پیرامون جوامع معاصر غربی مورد بررسی قرار گرفته اند .بررسی
توصیفی و هنجاری چند فرهنگ گرایی در نظامهای سیاسی چندفرهنگی باستانی می تواند هم در مطالعه ای
مستقل و هم در مطالعه ای تطبیقی در غنا بخشی به این نظریه ها مفید باشد.
 .1راهکار داریوش :همزیستی تنوع فرهنگی و همبستگی سیاسی
در سنگنبشتهها و نگارههای مختلف هخامنشی مانند نقش رستم ،شوش ،تندیس داریوش و پلکان کاخ آپادانای
پارسه ،نام سرزمینها و یا تصاویر ملتها و اقوام گوناگون دولت هخامنشی ذکر شده است ( نک :کخ،بیتا111-113 :؛
کخ133-33 :1233،؛ هینتس .)161-122 :1233 ،پیش از تأسیس دولت هخامنشی ،خاورنزدیک باستان شاهد
نظامهای سیاسی مشهور دیگری مانند عیالم ،بابل ،آشور و مصر نیز بوده است؛ اما هیچگاه جغرافیای سیاسی این
نظامهای سیاسی و تعداد اقوام و فرهنگ هایی که در شکل گیری آنها شرکت داشته اند به اندازه نظام سیاسی
هخامنشی نبوده است .در واقع با تأسیس شاهنشاهی هخامنشی ،هر کدام از شاهنشاهیهای کوچک گذشته تبدیل
به استانی از این شاهنشاهی جهانی شدند .داریوش در سنگنبشته نقش رستم در معرفی قلمرو شاهنشاهی
هخامنشی آورده:
« ...این است سرزمینهایی که من جدا از پارس گرفتم...ماد ،عیالم ،پارت ،هرات ،بلخ ،سغد ،خورازم ،زرنگ ،رخج ،ت
ت گوش ،گندار ،هند ،سکائیهای هوم نوش ،سکائیهای تیز خود ،بابل ،آشور ،عربستان ،مصر ،ارمنستان ،کپدوکیه،
سارد ،یونان ،سکائیهای ماورای دریا ،سکودر ،یونانیهای سپر روی سر ،لیبیها ،حبشیها ،اهالی مک ،کارئیها»
( ،DNa.15…22-30کنت.)1352،
با رجوع به اسناد بایگانی باروی پارسه ،اسناد و مدارک مصری ،یونانی و عبری و...می توانیم درکی واقعیتر از
چگونگی مدیریت تنوع فرهنگی و قومی در این شاهنشاهی بدست آوریم .آنچنانکه مری بویس اشاره کرده در این
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اسناد و مدارک چیزی جز رواداری دینی ،و فدیه و قربانیهایی که شاهنشاه هخامنشی برای خدایان سرزمینهای
گوناگون تقدیم کرده ،و همچین تالش وی برای بازسازی معابد خدایان سرزمینهای گوناگون شاهنشاهی نیست
(بویس .)123: 1332،بعنوان نمونه در متون باروی پارسه فدیههایی که از طرف شاهنشاه هخامنشی به خدایان
عیالمی مانند هومبان ،نپیریش ،شیموت ،نبَ زَب و ان تورزَ تقدیم شده ذکر شده –است(پاتس .)213: 1333،حتی
از یکی از این سندها بر میآید که به اهورهمزدا کمتر از خدایان دیگر فدیه تقدیم شده است .در این سند از
پیشکش  53کوارت شراب برای خدایان اشاره رفته که  3کوارت آن برای اهورهمزدا 23 ،کوارت برای هومبان13 ،
کوارت برای رودخانه هوپوتیش 13 ،کوارت برای رودخانه رَنَّکَرَّه و  13کوارت برای رودخانه شَوشَونوش بوده
است(بروسیوس221: 1233،؛ کخ ،بیتا .)222-221 :بغییر از آن ،در پارسه خدایان آشوری نیز در کنار خدایان
عیالمی و آریایی مورد احترام بودهاند (بروسیوس.)225 :1233 ،
در حالیکه داریوش در سنگنبشتههای پارسی باستان از خود بعنوان برگزیده اهورهمزدا یاد کرده ،در سنگ-
یادمانهای بسیاری از معابد سرزمینهای گوناگون شاهنشاهی ،خود را برگزیده و نماینده خدای بزرگ آن سرزمینها
معرفی کرده است .بعنوان نمونه در کتیبههای دیوارهای معبد آمون -رع در هیبیس (الخارجه) مصر ،همچنان که به
ساختن این معبد توسط داریوش اشاره شده ،از وی همچون فرعون مصر بعنوان فرزند آمون -رع نام برده شده است:
«  ...شاه مصر علیا و مصر سفلی ،پسر رع.... ،محبوب آمون ،سرور هیبیس ... ،او بنای یادمان را ساخت برای پدرش
آمون -رع ،سرور هیبیس ...هیچ فرمانروای دیگری نیست که به عظمت شاه مصر علیا و مصر سفلی باشد ،پسر رع،
داریوش ،شاه بزرگ تمام سرزمینهای همه فرمانروایان .او یادمان خود را برای پدر (الهیاش) آمِنِبیس(رع) ،خدای
بزرگ ،قوی دست ،ساخت( ....درویتون 213: 1313،و  263به نقل از بروسیوس. )223-226 :1233 ،
در نامهای از داریوش به گَداتس ،شهربان ایونیا ،شاه بزرگ از وی به خاطر آنکه درختان میوهای را از آنسوی فرات
(سوریه -فلسطین) وارد کرده و در ایونیا کاشته تجلیل میکند و به او قول پاداش در خور توجهی را میدهد اما در
برابر آن از وی نیز ناخشنود است زیرا گَداتس به جمع آوری خراج از زمینهای مقدس آپولون،خدای یونانی،
پرداخته است:
« شاه بر شاهان ،داریوش ،پسر ویشتاسپ ،با گداتس بنده خود ،این چنین سخن میگوید :متوجه شدهام که تو به
طور کامل از فرمانهای من اطاعت نمیکنی.....اعتقادات دینی مرا نادیده میگیری ....،زیرا باغبانانی که وقف کار
برای آپولون هستند ،مجبور به پرداخت خراج به تو شدهاند(»...بروسیوس.)223 :1233 ،
در کتاب عزرا ( )13 -11 .3و کتاب نحمیا (  )6 -1 .2به تالشهای شاهنشاهان هخامنشی و تقدیم هدایای قابل
توجه آنان در ساختن معبد یهوه در اورشلیم اشاره شده است ،همچنین در سندی که به نامه جامعه یهودیان
الفانتین مصر موسوم است به ساخت معبد یهوه در این قلعه و ماجراهای آن اشاره شده است(همان.)223-222 :
نظام دیوانی منظم و کارآمد بر مبنای عدالت و امنیت ،راهکار دیگر این شاهنشاهی در رابطه با تنوع فرهنگی و
قومی بوده است .داریوش در سنگنبشتههای خود از این نظام دیوانی تحت عنوان =( framānāفرمان من)
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( )DNb.28,37و "« =( "manā dātāقانون من»)( DB I.23؛  DNa.21؛  )DSe.20نام برده است(نک :کنت:1352 ،
 133و  .)133اگر در سنگنبشتههای داریوش و یا شاهنشاهان دیگر هخامنشی تفصیل این قوانین و نظام دیوانی
منظم و کارآمد نیامده ،میتوان جزئیات آن را از هزاران لوح دیوانی باروی پارسه استخراج کرد .به نظر هاید ماری
کخ ،از آنجا که در نوشتن این لوح های دیوانی ،ثبت و ضبط دقیق اوضاع و احوال هدف اصلی بوده ،ارزشمندترین
راه برای گشودن چشم ما به واقعیت شاهنشاهی داریوش است(کخ ،بیتا .)213 :آنچنان که پژوهشگران بررسی
کردهاند ،این اسناد و مدارک ما را با قوانینِ منظم و عادالنۀ اداری و سیاسی ،حساب رسی دقیق اقتصادی ،تقسیم
کار اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعیِ توسعه یافته این شاهنشاهی آشنا می کند .به عنوان نمونه ،کخ با بررسی این
اسناد و مدارک نتیجه گرفته است که:
«...در نظام داریوش حتی کودکان خردسال از خدمات حمایتی اجتماعی بهره می گرفته اند ،دستمزد کارگران بر
اساس نظام منضبط مهارت و سن طبقه بندی می شده...حقوق زن و مرد برابر بود و زنان امکان داشتند کار نیمه
وقت انتخاب کنند ،تا از عهدۀ وظایفی که در خانه داشتند برآیند..این همه تأمین اجتماعی که لوح های دیوانی
هخامنشی گواه آن است...نیازمند ادراک و دورنگری بی پایانی بوده است و مختص شاه مقتدر و بزرگی است که می
گوید «:من راستی را دوست دارم»...تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از ناتوانان از اصول این جهانداری بود .قانون
شکنی به شدت مجازات می شد و درستکاری و وفاداری با پاداش مناسب همراه بود»(همان ،216:همچنین نک:
کخ1233،؛ کخ،بیتا32-25 :؛ بروسیوس 221-213 ،211-132 :1233 ،و .)221
نکته مهم در رابطه با این قوانین و مقررات آنچنانکه می توانسته تأمین کننده حقوق فرهنگها و اقوام گوناگون در
راستای همبستگی شان در شاهنشاهی هخامنشی باشد آن است که در نوشتن این قوانین همواره هنجارها و
باورهای اقوام و فرهنگ های مختلف لحاظ می شده است:
«ابتدا با قوانین ،عادات ،عالئق و حساسیتهای مردم تمامی سرزمینهای زیر فرمانروایی آشنا می شدند ،گاه در آنها
تصرفاتی می کردند و بار دیگر به نام "قانون شاه" به سرزمینهای اصلی باز می گرداندند .در این تصرفات همواره
ویژگیهای قومی تکتک سرزمینها مورد توجه قرار می گرفت و چنین بود که قوانین شاهی در هر یک از
سرزمینها پرداختی متفاوت داشت»(کخ،بیتا.)213 :
آنچنانکه داریوش اشاره کرده این قانونگذاری موجب شده بود سرزمینهای دور و دراز تحت حکمرانی وی درآیند:
«گوید داریوش شاه....:این است سرزمینهایی که من جدا از پارس گرفتم .بر آنها حکمرانی کردم .بمن باج دادند.
آنچه از طرف من بآنها گفته شد آنرا کردند" .قانون من" [است که] ایشانرا نگاهداشتDNa.15-22( »..؛ DSe.14-
.) 21
از سوی دیگر آنچنان که وی آورده قانونش باعث شده بود که کشمکشها و جنگهای میان این سرزمینها پایان
یابد:
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« گوید داریوش شاه.....:سرزمینها در شورش بودند ،هر یک دیگری را میزد[ .آنگونه] کردم...تا هر یک دیگری را
نزد"...قانون من" ،از آن میترسند ،تا توانا ناتوان را نزند.) DSe.31-41(»...
 .2راهکار کورش :همزیستی تنوع فرهنگی و همبستگی سیاسی
اگر عمر کوتاه کورش اجازه آن را نداد تا الگویی از یک نظام دیوانی کارآمد برای فرمانروایان بعدی به یادگار
گذارد ،اما شیوۀ مدارای فرهنگی و دینی وی الگوی داریوش و شاهنشاهان بعدی هخامنشی برای مدیریت تنوع
فرهنگی و قومی شاهنشاهی شان در راستای ایجاد همبستگی سیاسی مشروع قرار گرفت .آنچنانکه از اسناد و
مدارک تاریخی بر می آید ،کورش برای هر قوم و سرزمینی از فرمانروایی بزرگش شاهی محبوب و برگزیده قلمداد
می شده است .بعنوان نمونه،وی به همان میزان که برای عیالمیها برگزیدۀ خدای بزرگ آنها اینشوشینک محسوب
میشد تا بار دیگر شاهنشاهی بزرگ عیالم را بنا نهد ،برای بابلیها برگزیدۀ خدای بزرگ آنها مردوک به حساب می-
آمد ،و برای قوم یهود برگزیدۀ خدای بزرگ آنها یهوه محسوب میشد:
«  ...او [مردوک] همه سرزمینها را جست و بررسی کرد .شاهی دادگر را جست و جو کرد که دلخواهش باشد .او
کورش ،شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت ،و او را به نام خواند( ،و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعالم
کرد ...مردوک ،سروربزرگ ،که پرورندۀ مردمانش است ،به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی
نگریست (»...سطرهای  15-11استوانه کورش بزرگ ،رزمجو.)61 :1233،
در اشعیاء نبی فصل چهل و پنجم آیه اول تا هشتم آمده:
«خداوند[یهوه] در حقِّ مسیح کردۀ خود کورش چنین میفرماید چونکه من او را به قصد اینکه طوائف از حضورش
مغلوب شوند بدست راستش گرفتم پس گمرگاهِ ملوک را حلّ کرده درهای دو مصراعی را پیشِ رویش مفتوح
خواهم کرد که دروازهها بسته نگردند .من در پیشاپیشت رفته پشتهها را هموار میسازم و درهایی برنجین را شکسته
پشت بندهایی آهنین را پاره پاره مینمایم .خزینهای ظلمت و دفینههای مستور به تو میدهم تا که بدانی من
[یهوه] که ترا به اسمت میخوانم خداوند و خدای اسرائیلم .بپاس خاطرِ بندۀ خود یعقوب و برگزیدۀ خود اسرائیل
هنگامی که من را نمی شناختی ترا باسمت خواندم و لقب گذاشتم .من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من
خدایی نیست .من کمر تو را بستم ،هنگامی که مرا نشناختی ،تا از مطلعِ آفتاب بغروبش بدانند که سوای من
[خدایی] نیست»...
یا در اشعیاء نبی فصل چهل و چهار بند  23آمده:
«[یهوه] در خصوص کوروش میفرماید که شبانِ من اوست و تمامی مَشیتم را به اتمام رسانیده [است] [و یهوه] به
اورشلیم خواهد گفت که بنا کرده خواهی شد و به هیکل که اَساسَت مبتنی کرده خواهد شد»
آنچنان که در استوانه کورش آمده ،زمانی که وی شاهنشاهی بابل را فتح کرد پیکرۀ همه خدایانِ شهرهای
مختلفِ میان رودانی و عیالمی و غیر آن را که در زمان شاهنشاهیهای پیشین ویران شده بودند و یا به اسارت به
سرزمینهای دیگر برده شده بودند یا دوباره ساخت و یا اینکه به سرزمینهای اصلیشان بازگرداند:
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« ...از [شواَنّهَ = بابل] تا شهر آشور و شوش ...،اَکد ،سرزمین اِشنونهَ ،شهر مِتورنو ،دِر ،تا مرز گوتی ،جا[یگاه های
مقدس آن سو]ی دجله که از دیرباز محرابهایشان ویران شده بود ،خدایانی را که درون آنها ساکن بودند ،به جایگاه
هایشان بازگرداندم و (آنان را) در جایگاه ابدی خودشان نهادم .همه مردمان آنان (= آن خدایان) را گرد آوردم و به
سکونتگاههایشان بازگرداندم و خدایان سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید – در میان خشم سرور خدایان -به شواَنّهَ
(= بابل) آورده بود ،به فرمان مردوک ،سرور بزرگ ،به سالمت به جایگاهشان بازگرداندم ،جایگاهی که دلشادشان می
سازد .باشد تا خدایانی که به درون نیایشگاهیشان بازگرداندم ،هر روز در برابر بِل و نَبو ،روزگار دراز (= عمری
طوالنی) برایم خواستار شوند( »...سطر 25-23استوانه کورش بزرگ ،نک :رزمجو.)66: 1233،
 .3راهکار شاهنشاهیهای مقتدر عیالمی و میان رودانی :همزیستی تنوع فرهنگی و همبستگی سیاسی
اگر چه پس از تأسیس شاهنشاهی عیالم با مرکزیت شهر شوش ،اینشوشینک خدای این شهر ،بعنوان خدایی که
قدرت سیاسی را به شاهنشاهان عیالمی اعطاء کرده مورد خطاب بیشتر شاهنشاهان مشهور عیالمی از کوتیک-
اینشوشینک(2213؟2223-؟پم) تا شیلهکاینشوشینک (1123-1153پم) و پس از آن قرار گرفته
است(هینتس 123 ،31 ،33 :1236،و  .)153اما خدایان شهرها و سرزمینهای دیگر عیالمی نیز همواره مورد احترام
شاهنشاه عیالمی بوده اند .پیش از هر چیز میتوان از پیمان نامه سیاسی هیتَ (2233؟2213 -؟پم) نام برد که در
آن تقریبا به تمام خدایانی که در سرزمین عیالم مورد پرستش بوده اند سوگند خورده شده است (نک،
هینتس ،36-66 :1363،صراف .)13-15 :1233،به طور ویژهای میتوان بازتاب این مدارای فرهنگی و دینی را در
معماری شهرها و زیگوراتهای شاهنشاهی عیالم مشاهده کرد .بعنوان نمونه در زیگورات شهر شوش ،معبد
اینشوشینک بر فراز زیگورات و معابد خدایان سرزمینهای دیگر عیالمی در طبقات دیگر زیگورات قرار گرفته بودند (
برای معماری ارگ شوش ،نک :هینتس .)33 :1236 ،این موضوع را میتوان در سبک معماری شهر اونتشنپیریشه
(1213-1235پم) در چهل کیومتری جنوب شرق شهر شوش نیز مشاهده کرد .بنا بر دسته بندی و تفکیک
محمدرحیم صراف ،این شهر به سه منطقه درونی  ،میانی و بیرونی تقسیم می شده ،که هر منطقه نیز با دیواری و
دروازههایی از منطقه دیگر جدا میشدهاست .زیگورات در مرکز منطقه درونی شهر قرار داشته که در آخرین طبقه
آن معبد اصلی ایزد اینشوشینک قرار داشته است ،در پای زیگورات نیز دو معبد دیگر برای ایزد اینشوشینک ساخته
بودند .اطراف زیگورات نیز معابد گال ،مجموعه معابد کیریریشه و ایشنی کراب و معابد چهار ضلعی بنا شده بود .در
منطقه میانی شهر نیز معبد هیشمیتیک ،روح اوراتیر ،ناپراتپس ،شیموت ،نین علی ،شاال ،ادد ،پی نین کیر قرار
داشتهاست .در منطقه بیرونی نیز سه کاخ شاهی و یک معبد متعلق به نوسکو و یک آب انبار قرار داشته است(نک:
صراف .)131-133 :1233،پاتس فهرستی از خدایان سرزمینهای مختلف عیالم که در شوش ،چغازنبیل ،دزفول و
شوشتر مورد احترام شاهنشاه عیالم بودهاند را آورده است(پاتس223-222 ،216-212 :1333 ،؛ همچنین نک:
هینتس 36-61 ،1236 ،و .)133-133
از مشهورترین فرمانروای میان رودانی که الگوی مدارای دینی و فرهنگی را سرلوحه خود در ایجاد یک همبستگی
سیاسی مشروع در منطقه چندفرهنگی خاورنزدیک باستان قرار داد میتوان به شولگی(2313-2335پم) ،شاهنشاه
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اور سوم ،اشاره کرد .بعنوان نمونه راز مشروعیت شولگی بعنوان یک فرمانروای فاتح در میان عیالمی ها آن بود که
وی هنگامی که بر شاهنشاهی عیالم چیره شد ،معبدی برای اینشوشینک در شوش برپا ساخت و فدیه های بسیاری
تقدیم این معبد کرد( مجیدزاده3 :1236،؛ هینتس .)32 :1236 ،بعنوان نمونه در متنی متعلق به شولگی که بر روی
پیکره پی یک بنا در شوش نوشته شده ،آمده:
« سرور شوش [اینشوشینک است] ،شاهش شولگی [است] ،مرد نیرومند ،شاه اور ،شاه سومر و اکد  ...معبد
محبوبش [اینشوشینک] را بنا نهاد» (نک :پاتس.)122 :1333 ،
تأسیس نظام دیوانی منظم و کارآمد بر مبنای عدالت و امنیت ،الگوی دیگر این شاهنشاهی برای ایجاد یک
همبستگی سیاسی مشروع بوده است .اقدامات این فرمانروا در ایجاد نظام دیوان ساالریِ تمرکز یافته قوی و کارآمد،
یکسان کردن تقویم ،اوزان و مقادیر و نظام مالیاتی در سرتاسر شاهنشاهی از مدیترانه تا مرکز نجد ایران و همچنین
تأسیس نظام دادرسی جدید با اعالم منشور قانون ،پس از او نیز تا هزارهها بعد الگویی کارآمد برای فرمانروایان بزرگ
خاورنزدیک باستان تا داریوش هخامنشی شد( برای اقدامات شولگی ،نک :همان.)123-121 :
.4منطقِ نظامهای سیاسی مقتدر چندفرهنگ گرای خاورنزدیک باستان
بررسی اسناد و مدارک باستانی نشان میدهد که سیاست چند فرهنگ گرای شاهنشاهی های مقتدر خاورنزدیک
باستان بر اساس باورهای دینی مردمان این سرزمینها شکل گرفته بود .از آنجا که سیاست احترام به خدایان
سرزمین های گوناگون و از سوی دیگر ایجاد یک نظام دیوانی بر اساس هنجارهای هر کدام از اقوام می توانست
تأمین کننده عالئق دینی مردمان هر کدام از این سرزمین ها باشد می توانست باعث همبستگی این مردمان در این
شاهنشاهی ها شود.
در باور آنها سرزمین در اصل متعلق به خدا  /خدایان بود .خدایان ضامن سعادت این جهانی و رستگاری ابدی
مردمان سرزمین قلمداد میشدند .بنابراین اگر فرمانروایان سیاسی ،فرهنگ و دین هر کدام از سرزمینهای
شاهنشاهی را به رسمیت می شناختند ،مردمان آن سرزمین می توانستند در مورد امکان سعادت این جهانی و
رستگاری ابدی شان اطمینان خاطری داشته باشند ،در برابر آن هر گونه بی احترامی به خدا  /خدایان سرزمین و
همچنین هنجارها و سنت های آنها ،از آنجا که از نظر مردمان آن سرزمین باعث از دست رفتن سعادت این جهانی و
رستگاری ابدی شان قلمداد می شد ،آغازگر جنگها و خواستهای استقالل جویانه می شده است.
بعنوان نمونه هنگامیکه بر خالف منش سیاسی و دینی شولگی ،جانشینانش خود را مغرورانه در سرزمینهای
عیالمی «محبوب انلیل ،فرمانروای نیرومند ،فرمانروای اور و چهارگوشه جهان» خطاب کردند (برای متن نبتشته
نک :مجیدزاده ،)13 :1236 ،و انلیل ،خدای بزرگ سومری ،را بر همه خدایان از جمله اینشوشینک (خدای ملی
عیالمیها) برتری دادند ،عیالمیها بر علیه آنها شورش کردند و حتی به اور پایتخت شاهنشاهی اور سوم حمله ور
شده و آن شهر را به تپهای ویران مبدل کرده و پیکرۀ خدایان سومری به ویژه نانا را همراه با ایبّیسین ،آخرین
فرمانروای سلسله اور سوم ،به اَنشان تبعید کردند(هینتس 35 :1236،و  .)36یورش عیالمیها به شهرهای میان
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رودانی و نابود کردن شاهنشاهی اور سوم آنقدر ویرانگر بود که خاطرۀ دردناک آن تا هزارهها در یاد و خاطرۀ همه
ساکنان میان رودان ماند ،و ادیبان سومری آن را به شکل سوگواریهای جانگداز برای نسلهای بعدی ثبت کردند.
بعنوان نمونه در اثر سومری موسوم به «سوگواری بر ویرانی سومر و اور» آمده که سیماشکی و عیالم به اور رسیدند
و ایبّیسین ،شبان اور ،را با غل و زنجیر به عیالم بردند .در اثر دیگری که به نام «اریدو سوگواری میکند» مشهور
شده ،آمده که عیالمیهای ویرانگر به ظرف مقدسی که کسی مجاز نیست به آن نگاه بیافکند نگاه انداختند .در این
متن حمله عیالمیها همچون «طوفانی پر خروش» توصیف شده است که «بنیاد» شهرهای سومری مانند اریدو ،اور،
کیش ،اوروک و نیپور را ویران کرده و زیگوراتهای آنها را به تلی از خرابه بدل کرده است(پاتس .)115 :1333 ،در
واقع دلیل ماندگاری خاطره دردناک حمله عیالمیها به میان رودان به دلیل اهمیت مدارای دینی و فرهنگی در
منطق دینی و سیاسی خاورنزدیک باستان بود .عیالمی ها با بیرون راندن شاهان میان رودانی از سرزمینهای عیالم
اگر چه امکان سعادت این جهانی و رستگاری ابدی را به سرزمین خود باز می گرداندند اما در برابر آن با بی
احترامی به خدایان میان رودانی امکان سعادت و رستگاری را از مردمان میان رودانی دریغ می کردند ،از اینرو آنان
نیز نمی توانستند فرمانروایانی مشروع برای میان رودانی ها باشند .بعنوان نمونه سده ها بعد در حمله کوتیرنهونته به
میان رودان ،آنچه بیش از غارت شهرهای میان رودانی بر بابلیها گران میآمد به اسارت بردن پیکرۀ مقدس
مَردوک ،خدای بزرگ بابل ،و خدایان دیگر بابلی به عیالم بود که باعث بدنامی ماندگار کوتیرنهونته در سنت ادبی و
دینی بابل شد .این اقدام کوتیرنهونته توجیهات الزم برای اینکه نبوکدنزاراول بابلی(1131-1125پم) بتواند
شهرهای میان رودانی را به بهانه بازگرداندن پیکرۀ مقدس مَردوک به بابل ،یعنی در حقیقت بازگرداندن سعادت و
رستگاری از دست رفته ،در حمله به عیالم متحد کند فراهم کرد .به عنوان نمونه نبوکدنزار اول در یک قطعه شعر با
نیایش خطاب به مردوک میگوید:
« بر من رحمت آور ،در نومیدی و بیچارگیام ،رحم کن بر سرزمین من ،که به زاری افتاده و بر خویش سوگواری
میکند ،تا به کی ،آه ای پروردگار بابل در سرزمین دشمن ساکن خواهی بود؟» (برای متن بابلی ،نک :همان-252 :
.)256
مردوک نیایش و استغاثه نبوکدنزار را گوش فرا میدهد و به او فرمان می دهد که:
« مرا از عیالم به بابل ببر .یقین داشته باش که من پروردگار بابل ،عیالم را به تو خواهم بخشید»(همان).
اگر چه آنچنان که استولپر آورده در سنت ادبی بابلی بازگرداندن پیکرۀ مردوک به بابل به عنوان آغاز یک نوزایی
فرهنگی و سیاسی در میان رودان قلمداد شده (استولپر35 :1233،و ،)33در برابر آن آنچنان که پاتس آورده یاری
مردوک به نبوکدنزار اول آغازی بر پایان شاهنشاهیهای عیالمیها بود(پاتس .)256-252 :1333،پس از آن نیز مهم
ترین توجیه آشوربانیپال برای یورش هولناکش به عیالم و غارت ثروت شهرهای عیالمی بازگرداندن پیکرۀ مقدس
بقیه خدایان میان رودانی تبلیغ میشد .برای عیالمیها نیز آنچه بیش از هر چیز در یورش هولناک آشوریها بر
عیالمیها گران آمد ،فراتر از از دست رفتن ثروت و اقتدارسیاسی شاهنشاهیشان به یغما بردن پیکرۀ خدایان آنها به

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

ویژه دست درازی آشوربانیپال به جایگاه رفیع اینشوشینک بر فراز زیگورات شوش بود؛ چیزی که برای عیالمیها به
معنی از دست رفتن سعادت این جهانی و رستگاری آن جهانی معنی میشد.
با توجه به آنچه در باال آمد می توانیم به روشنی دالیل شورشهای سیاسی علیه داریوش اول در آغاز فرمانروایی
وی و همچنین از سوی دیگر دلیل اینکه چگونه وی توانست با وجود آن شورشها بعنوان یک فرمانروای مشروع
مقتدرترین و بزرگترین همبستگی سیاسی را در جغرافیای چندفرهنگی خاورنزدیک تأسیس کند درک کنیم .بنا بر
آنچه از سنگ نبشته بغستان می توان استنباط کرد ،داریوش در آغاز فرمانروایی اش به جای آنکه همچون شاهی
محبوب برای همه سرزمینها ،گام در راهی بگذارد که پیش از این شاهان محبوبی مانند شولگی و کورش گذاشته
بودند ،پا در راهی گذاشت که جانشینان شولگی رفتند .هنوز هشت سالی از مرگ کورش نگذشته بود که داریوش بر
خالف منش سیاسی و دینی وی ،با بی توجهی به معابد و خدایان بزرگ و محبوب سرزمینهای شاهنشاهی خود را
مغرورانه برگزیده اهورهمزدا ،خدای محبوب خود خطاب کرد و آن را همچون سندی به زبانهای مشهور آن دوران
مانند عیالمی و بابلی تبلیغ میکرد .حتی وی در توجیه فرستادن سپاه برای سرکوب این شورشها به این موضوع
اشاره می کرد که آنها بی وفا بودند و اهورهمزدا از طرف آنها پرستش نمیشده است:
« داریوش شاه گوید :آن عیالمیها بی وفا بودند ،و اهورهمزدا از طرف آنها پرستش نمیشد(.من) اهورهمزدا را می-
پرستیدم .بخواست اهورهمزدا هر طور کام من (بود) همانطور با آنها کردم» (.)DBV. 14-18
داریوش اول انتظار داشت عیالمیها با آن پیشینه دینی و سیاسی چند هزارسالهشان ،اهورهمزدا را که مغرورانه به
عنوان خدا بر خدایان معرفی کرده بود ،بر خدایانی مانند اینشوشینک که خدای بزرگ عیالمیها بود برتری دهند.
میتوان درک کرد که درخواست مغرورانه داریوش از عیالمیها چه اضطرابی میان مردم ،دین مردان و معابد عیالمی
به خاطر خطر دور شدن سرزمینشان از برکت و سعادت خدای بزرگشان اینشوشینک ایجاد کرده بود؛ اضطرابی که
حتی شاید در زمان یورش آشوربانیپال ،شاهنشاه آشور ،به پایتخت عیالم ایجاد نشده بود .آنچنانکه در سنگنبشته
بغستان آمده عیالمیها سه بار علیه داریوش اول وارد جنگ شدند( .) DB I.72-83;DB II.8-13;DBV.1-17میتوان
حدس زد که اگر در یکی از آن نبردها بخت با عیالمیها یار بود ،احتماالً همان کاری را که یک هزار و پانصد سال
پیشتر با جانشین شولگی و شهرهای میان رودانی کرده بودند با قبایل آریایی پارسی نیز انجام میدادند .اما
جنگاوران عیالمی ،بابلی ،آشوری و ...آنقدر در پس سالیان طوالنی جنگ و کشمکش فرسوده شده بودند که
نتوانستند در برابر جنگاورانی تازه نفس با آرزوهای بلند مقاومت کنند .از اینرو آنچنان که شرح مفصل آن در سنگ-
نبشته بغستان آمده ،داریوش اول در بیست و یک نبرد همه تالشهای استقالل جویانه که از عیالم ،بابل ،مصر ،آشور
و ...انجام شده بود را با قدرت نظامی سرکوب کرد .اما نکته مهمی که وی در طی این سالهای پر کشاکش به نیکی
دریافت آن بود که «نیزه مرد پارسی» ( )DNa.43-44تنها میتواند برای مدتی کوتاه این سرزمینها را که هر کدام
پیشینه کهنی در عملیات جنگی و پیشینه مشهورتری در سیاست داشتند آرام نگاه دارد .از اینرو آنچنان که در باال
شواهد آن را آوردیم وی بسیار زود از شیوه اشتباهش یعنی ترویج یک ایدئولوژی فرهنگی– سیاسی یکپارچه کننده
دست کشید ،و همچون شولگی و کورش ایجاد همبستگی سیاسی مشروع در این منطقه چندفرهنگی را بر پایه
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احترام به خدایان و معابد سرزمینهای فتح شده ،و معرفی خود به عنوان برگزیده همه آن خدایان ،و تقدیم فدیه و
قربانی برای همه آنها قرار داد.
با بررسی تاریخ ایران باستان میتوانیم مشاهده کنیم این منطق دینی و سیاسی در ایجاد همبستگی سیاسی
مشروع در دوره میانه نیز وجود داشته است .همچنانکه می توانیم مهمترین دلیل طوالنی بودن شاهنشاهی اشکانی
( 213پ.م 221 -م) را مدارای فرهنگی و دینی آنها بدانیم .در برابر آن ،یکی از مهمترین دلیلهای سست شدن
اقتدار سیاسی شاهان ساسانی و در نهایت سقوط این شاهنشاهی را می توانیم عدم رعایت این منطق در دورههایی
از فرمانروایی آنها بویژه متأثر از فعالیتها و اهداف کرتیر ،موبد سخت گیر دوره ساسانی ،بدانیم .بعنوان نمونه این
موبد در بخشهایی از یکی از سنگ نبشته هایش موسوم به سنگ نبشته کعبه زرتشت آورده:
« ..کیش اهریمن و دیوان از کشور رانده شد و یهود و شَمن و برهمن و نصارا و مسیحی و مغتسله و زندیق در کشور
زده شدند و بت ها نابود کرده شدند و النۀ دیوان آشفته شد و گاه و نشستنگاه ایزدان کرده شد و شهر به شهر و
جای به جای ،بسیار کردگان ایزدان افزون شد ،KKZ:9,10( »..نک :ژینیو.)133-231 :1331،
نتیجه:
بررسی سنگ نبشته ها و نگاره های باستانیِ شاهنشاهی هایِ مشهور خاورنزدیک باستان نشان می دهد که آنها
در واقع شاهنشاهی هایی چند فرهنگی و چند قومی بودند که متفاوت با جوامع چند فرهنگی معاصر از طریق
لشکرکشی های نظامی تشکیل شده بودند .بررسی آثار و مدارک بازمانده از مشهورترین این شاهنشاهی ها ،مانند
شاهنشاهی داریوش ،شاهنشاهی کورش و برخی شاهنشاهی های مقتدر عیالمی و میان رودانی نشان می دهد اگر
قدرت نظامی نقش تعیین کنندهای در تشکیل این شاهنشاهی های چند فرهنگی و چند قومی داشته ،اما نقش
برجسته ای در همبستگی درازمدت اقوام و ملتها در این شاهنشاهی ها نداشته است .آنچنانکه می تواند برای
دیدگاههایِ هنجاری چند فرهنگگرایی اهمیت داشته باشد ،در بزرگترین شاهنشاهی چندفرهنگی دنیای باستان،
یعنی شاهنشاهی هخامنشی ،احترام به خدایان همه اقوام و ملتهای تشکیل دهنده شاهنشاهی و از سوی دیگر ایجاد
یک نظام دیوانی مبتنی بر عدالت و امنیت که تأمین کننده برابری های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای همه
اقوام و ملتها بود راهکار مشروع در رابطه با تنوع قومی و فرهنگی بوده است .همچنین آنچنانکه می توانسته تأمین
کننده حقوق همه فرهنگ ها و اقوام شرکت کننده در این شاهنشاهی باشد ،همواره ویژگی های قومی و فرهنگیِ
سرزمین های تابع این شاهنشاهی در نوشتن قوانین و مقرراتِ نظام دیوانی لحاظ می شده است .هر گاه این منطق
دینی-سیاسی مورد توجه فرمانروایان سیاسی قرار میگرفته ،شاهد یک دوره طوالنی از همزیستی تنوع فرهنگی و
همبستگی سیاسی هستیم.
آنچنانکه میتواند ایدهآلِ دیدگاه های هنجاریِ چند فرهنگ گرایِ معاصر باشد ،در نگاره آرامگاه داریوش در نقش
رستم تصاویری از اقوام مختلف شاهنشاهی نقش شده که تخت شاه بزرگ هخامنشی را بر دوش نهادهاند .همچنانکه
در نگاره پلکان آپادانا در پارسه نمایندگانی از اقوام مختلف شاهنشاهی به تصویر در آمده اند که در فضایی دوستانه
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دست در دست نمایندهای از شاهنشاه هخامنشی ،هدایایی را خدمت شاه بزرگ میبرند .در این نگاره شاه بزرگ در
حالی که بر اریکه شاهی نشسته ،گل نیلوفری را به پاس ورود نمایندگان اقوام و ملتهای مختلف شاهنشاهی در
دست گرفته است( برای تصاویر نک :کخ،بیتا .)113-113 :در حالیکه بیشتر نگاره های باستانی صحنه های جنگی
پیروزی و شکست هستند ،نگاره پلکان آپادانا در پارسه ارزشمندترین سند دوره باستان برای نظریه های سیاست
چندفرهنگ گرایی می تواند باشد .شرح داریوش از چگونگی ساختن کاخ شوش ،از نمونههای منحصر به فرد دیگری
است که همبستگی ،دوستی و همکاری میان اقوام و ملتهای مختلف شاهنشاهی هخامنشی را بازتاب میدهد (نک:
 .)DSf.25-55از سوی دیگر ،مجموعه این اسناد و تصاویر این شکوه و غرور را به مخاطبان دیروز (و امروزش) یادآور
میشده که برای اولین بار در تاریخ سیاسی جهان ،فرمانروایی توانسته میان همه اقوام و ملتهایی که زبان ،فرهنگ،
دین ،تاریخ و نژاد های گوناگون داشتند ،بر اساس قانون یک شاه بزرگ ،همبستگی و دوستی ایجاد نماید .اهمیت
این همبستگی و دوستی آنگاه برجسته تر می شود که در نظر داشته باشیم بسیاری از این اقوام و ملتها تا پیش از
تشکیل شاهنشاهی هخامنشی برای سالیان طوالنی جنگهای پی در پی با هم داشتند.
به نظر می رسد آوازۀ این بزرگترین شاهنشاهیِ چند فرهنگی که توانسته بود اقوام و ملتهای گوناگونی را از
شمال آفریقا ،اروپای مرکزی تا شرق آسیا ،پیرامون قوانینی عادالنه متحد نماید ،انگیزه کافی در اختیار افالطون،
مشهورترین فیلسوف سیاسی ،قرار داد تا در کتاب قوانین از داریوش بعنوان کسیکه «با وضع قوانین به نیکی برای
اداره شاهنشاهی اش اندیشیده ،کسیکه معیارهایی برای برابری سیاسی معرفی کرده ،و دوستی و رفاه را میان
مردمان مختلف به وجود آورده و بر اساس همین رفاه و امنیت ،فرمانروایی بر مردم را به دست آورده» یاد کند(
افالطون .) III 695d-e:1333،بررسی نظام دیوانی عادالنه و توسعه یافته این شاهنشاهی جهانی ،برای دانشمندان
معاصر غربی نیز خیره کننده بوده است ،تا آنجا که آنها دیوان ساالری امروزشان را متأثر و نشأت گرفته از نظام
دیوانی هخامنشی دانسته اند(نک :کخ،بیتا.)213 :
از دیدگاهی تطبیقی می توان دریافت در حالیکه نظریههای چند فرهنگ گرای معاصر عمدتا در ارتباط با مبانی
معرفت شناختی و انسان شناسی مدرن ،و در پیرامون مفهوم "حقوق شهروندی" شکل گرفته اند ،مبنای سیاست
چند فرهنگگرای این شاهنشاهی های مقتدر باستانی بر اساس منطق دینی مردمان خاورنزدیک باستان قرار داشته
است .در باور آنها همچنانکه قوم و سرزمین در اصل متعلق به خدا /خدایان دانسته می شد ،هنجارهای اخالقی و
اجتماعی نیز در واقع توسط خدا /خدایان قوم یا سرزمین همچون معیاری برای رسیدن به سعادت این جهانی و
رستگاری ابدی مردمان به وجود آمده بود .بنابراین اگر فرمانروایان سیاسی ،فرهنگ و دین هر کدام از اقوام و یا
سرزمینهای شاهنشاهی را به رسمیت می شناختند ،هر کدام از آن اقوام و سرزمین ها می توانستند در مورد امکان
سعادت این جهانی و رستگاری ابدی شان اطمینان خاطری داشته باشند ،در برابر آن هر گونه بی احترامی به دین
اقوام و سرزمینها و یا ترویج یک ایدئولوژی فرهنگی یکپارچه کننده از آنجا که از نظر مردمانش باعث از دست رفتن
سعادت این جهانی و رستگاری ابدی قلمداد می شد ،آغازگر جنگها و خواستههای استقالل جویانه با توجیهات دینی
می شده است .بر اساس این منطق ،شاهنشاهی های مقتدری مانند شاهنشاهی هخامنشی برای مشروعیت دادن به
فرمانروایی خود و در نتیجه ایجاد همبستگی میان اقوام و فرهنگ های مختلف ،خود را برگزیده و نماینده خدا /
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خدایان هر کدام از سرزمینها و یا اقوام خطاب می کردند و بر کنار از تالشهایی که در ساختن و تعمیر معابد اقوام
مختلف داشتند ،در نوشتن قوانین و مقررات نظام دیوانی منظم و پیچیده شان ،هنجارهای اخالقی و اجتماعی هر
کدام از سرزمین ها و یا اقوام را نیز لحاظ می کردند.
در کنار آنچه در باال آمد می توان توجه داشت که بحث در مورد سیاست چندفرهنگی گرایی دولت هخامنشی از
آن رو اهمیت دارد ،که می توان از آن بعنوان آغاز روند سازش و هم زیستی اقوام و فرهنگهای مختلف در نجد ایران
در راستای تشکیل هویت و آگاهی ملی در سده های بعد و تا دوره کنونی یاد کرد .می توان بنا بر نگاره ها و اسناد
باستانی نشان داد که در تشکیل این هویت و آگاهی ملی همه اقوام و فرهنگهای مختلف نقش داشته اند .همچنانکه
می توان نگاره پلکان آپادانا در پارسه و یا نگاره نقش رستم که اقوام و فرهنگهای مختلف دست در دست یکدیگر در
تأسیس دولت هخامنشی نشان داده شده اند ،به شکل نمادینی آغازگر شکل گیری این هویت و آگاهی ملی بدانیم.
از دیدگاه این پژوهش توجه به منطق چگونگی همزیستی این اقوام و فرهنگهای مختلف ،همچنانکه می تواند از
سویی مانع اهداف استعمارگری معاصر در ترویج دیدگاه های قوم گرایانه و افراطی گری های مذهبی در منطقه
خاورمیانه باشد ،از سوی دیگر می تواند گسترش دهنده هویت و آگاهی ایرانی در سرزمینهای باشد که با زور نظامی
و بنا بر سیاستهای استعماری در دوره قاجار از ایران بزرگ جدا شده اند.
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