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باستان قابل ارزيابي است كه در معرض ديد پژوهشگران نيز قرار دادهشده است .نتايجي كه از اين پژوهﺶ عايد
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مﻘدمه
ايرانيان در طول تاريخ با فنون قدرت در باب انديشه سياسي-اجتماعي آشنايي كاملي داشتهاند.
كتيبه  DNbحاكي از آن است كه ايرانيان داراي پديدارهاي انديشهاي در باب سياست هستند كه نسل
به نسل در قالب مدارك مكتوب يا بهصورت شفاهي در بطن اسطورهها ،ادبيات ،حكمت و نظاير آنها
برجايمانده است .از نقﺶ و تأثير نوشتههاي ميانروداني نيز نميتوان در اين باب غافل شد .كامل ًا
بديهي است كه حكمراني بدون برخورداري از پشتوانه انديشهاي ممكن نيست .ايرانيان دوره هﺨامنشي
توانايي زيادي در خلق انديشه سياسي داشتهاند كه مؤلفه اصلي آن توانايي در ارائه قواعد يا فرمولهايي
است كه بر اساس آن سعي در توزيع متعادل قدرت در قلمرو خويﺶ داشتهاند؛ قاعدههايي كه در كتيبه
 DNbنيز بهوضوح به چشم ميخورد .قاعدهها ،اصول يا رابطههايي كه نه با استفاده از نمادهاي رياضي
بلكه با توسل به نمادها و اصطلاحات سياسي بيانشدهاند .مؤلفههاي سياست ايرانشهري نيز ازجمله يكي
از همين قواعد است .البته نبايد غافل شد كه كلمه واژه ايرانشهر در دوره ساساني در كتيبهها نمايان
شد .درواقع ،شاهنشاهيهاي بزرگ هﺨامنشي ،اشكاني و ساساني در مدتزمان مديدي بر پهنه وسيعي
از دنياي آن روزگار حكمراني داشتهاند و همين امر يكي از دلايل توانايي ايرانيان در خلق قواعد
حكمراني مطلوب به شمار ميرود .آموزههاي ايراني در عرصه فكري و نظري آثار شگفتانگيزي بر
ذهن و روح مردمان باستان بر جاي گذاشت )سنگاري و كرباسي .(٧٣ :١٣٩٤،شواهد كتيبهاي در كنار
گواهيهاي ديگر حاكي از آن است كه ايرانيان هميشه در طول تاريخ در جستجوي مباني يك نظم
سياسي -اجتماعي مطلوب و سازگار با هويت تاريﺨي خويﺶ بودهاند .مسئله جالبتوجه ،تشابهات
بسياري است كه ميان آراي مربوط بهنظام شاهي و نظام اجتماعي موجود در كتيبه  DNbو آراي
افلاطون در كتاب جمهوري و سياست ارسطو وجود دارد .بر اساس چنين تفكري ،اگر در جوامع
فيلسوفان به مقام پادشاهي نرسند ،يا كساني كه عنوان زمامدار بر خود بستهاند ،بهراستي دل به فلسفه
نسپارند ،بدبﺨتي جوامع به پايان نﺨواهد رسيد .البته در مﺨالفت با آرمانگرايي شاهان ايران باستان يا
حتي فلسفه سياسي افلاطون و ارسطو ،رهيافت واقعگرايانه به امور سياسي مدعي است شكاف ميان دو
نوع زندگي آرماني و واقعي چنان زياد است كه هرگاه كسي واقعيت را به آرمانها بفروشد ،راه اضمحلال
را در پيﺶ ميگيرد.
اين مقاله درصدد پاسخگويي به يك پرسﺶ اصلي است :كتيبه داريوش در نقﺶ رستم بيانگر
كداميك از محورهاي اساسي نظام سياسي-اجتماعي در چارچوب فلسفي يا فكري ايران دوره
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هﺨامنشيان است؟ سؤال فرعي اين پژوهﺶ نيز چنين است :چه مشابهتهايي بين انديشه سياسي
موجود در كتيبه  DNbو آراي فلاسفه يونان باستان وجود دارد؟ در پاسخ به پرسﺶ اصلي ،فرضيهاي كه
كه مطرح ميشود آن است كه كتيبه  DNbدربردارنده تمامي جنبههاي انديشه سياسي شاه آرماني در
نظام فكري ايرانيان دوره هﺨامنشي است كه مباني يك نظم سياسي-اجتماعي مطلوب و سازگار با
هويت ايراني را به تصوير كشيده است .در پاسخ به سؤال فرعي نيز چنين فرضيهاي مطرح خواهد شد:
كتيبه  DNbنيز همچون آراي برخي فلاسفه يونان باستان حاوي نوعي ايدئاليسم فلسفي است و
جزئيات اين ايدئاليسم در كتيبه داريوش و آراي افلاطون و ارسطو يكي است؛ ايدئاليسمي كه نوعي
رئاليسم نيز در آن به چشم ميخورد.
اهداف پژوهﺶ :هدف مقاله حاضر شناسايي و مقايسه بين انديشههاي سياسي آرمانگرايانه در
بﺨشي از ايران عصر هﺨامنشي با يونان باستان و بررسي تأثير اين انديشهها بر پارهاي از پديدههاي
اجتماعي -سياسي موجود در درون اين نظامهاست بديهي است كه گاهي مواقع ،بدون مقايسه كردن،
انجام پژوهﺶهاي علمي اصيل امكانپذير نﺨواهد بود .روش مقايسه ،مبتني بر مقايسه براي فهم
مشابهتها و تفاوتها بوده و يكي از قديميترين روشها در حوزه انديشة سياسي -اجتماعي به شمار
ميرود.
پژوهﺶ حاضر با استفاده از روش تاريﺨي انجامشده و سعي گرديده تا با رويكرد تحليلي-تطبيقي
به بررسي مسئله موردنظر پژوهﺶ بپردازد .تلاش محقق درروش تاريﺨي بر آن است كه حقايق گذشته
را از طريق جمع آوري اطلاعات ،ارزشيابي و بررسي صحتوسقم اين اطلاعات ،تركيب دلايل مستدل و
تجزيهوتحليل آنها ،به صورتي منظّم و عيني ارائه كند و نتايج پژوهشي قابل دفاع را در ارتباط با فرض
يا فرضهاي ويژه تحقيق نتيجه بگيرد )نادري و سيف نراقي :١٣٦٤،ص .(٦٦.منابع تحقيق با توسل به
شيوه كتابﺨانهاي گردآوريشده ،سپس به دستهبندي ،تحليل دادهها و تنظيم و انسجام مفهومي آنها
براي ارائه نظرات جديد پرداخته است .اولويت نگارندگان اين مقاله ،استفاده از منابع دستاول بوده و
سعي گرديده تا اگر هم از منابع ترجمهشده فلسفه كلاسيك يوناني استفاده ميشود ،از دقيقترين و
نزديكترين ترجمهها به متن اصلي يوناني بهره برده شود؛ البته لازم به ذكر است كه مترجمين فارسي،
از متن اصلي يوناني استفاده نكردهاند .از همچنين نگارندگان اين مقاله چندين سال است كه به تدريس
خطوط و زبانهاي باستان در مقطع كارشناسي ارشد مشغولاند ،اما ضرورتي به ارائه حرف نويسي و
آوانويسي كتيبههاي فارسي باستان نديده و سعي كردهاند تا از ترجمه فارسي نزديك به متن اصلي
كتيبه براي نگارش اين مقاله استفاده بكنند.
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در ارتباط باسابقه پژوهﺶ در مقاله حاضر بايد گفت يكي از مهمترين كارهاي انجامشده در مورد
كتيبه  ،DNbمقالهاي با عنوان »بررسي زباني و ادبي كتيبهي داريوش در نقﺶ رستم ) «(DNbاست
كه توسط فرخ حاجياني دانشيار گروه فرهنﮓ و زبانهاي باستاني ايران دانشگاه شيراز انجامگرفته است
)حاجياني(١٧-٣٦ :١٣٩٠،؛ اما همانطور كه از عنوان مقاله مذكور برميآيد ،نگارنده صرفاً به بررسي
زباني و ادبي كتيبه موردنظر پرداخته و چندان اشارهاي بهنظام فكري موجود در كتيبه موردنظر نداشته
است .اثر قابلذكر ديگر در اين زمينه ،مقاله هلن سانسيسيردنبوخ با عنوان »مرگ كورش« است
) (Sancisi-Weerdenburg,1985: pp. 459-472كه در آنجا نويسنده سعي كرده تا به
بررسي كتيبه داريوش و بﺨﺶ وصيتنامه كورش در كتاب كورش نامه گزنفون بپردازد .غير از كار
پژوهشي مورداشاره ،شايد بتوان در آثار محققان برجستهاي همچون پير بريان ،داندامايف و
مجموعههاي ديگر اشاراتي در اين زمينه يافت؛ مجموعه  ١٥جلدي تاريخ هﺨامنشي دانشگاه خرونينگن
هلند نيز اثر قابلذكر ديگري در اين مورد است )سانسيسيردنبوخ ،آملي كورت و ديگران-١٣٨٧،
(١٣٩٢؛ اما هيچ مقالهاي به فارسي در اين رابطه نگاشته نشده و يا آنكه اين كتيبه در بطن كتاب
ديگري مورد واكاوي قرار و وارسي قرار نگرفته است .با توجه به موارد ذكرشده ،اهميت و ضرورت
موضوع مقاله حاضر ازآنرو است كه تاكنون كار پژوهشي مستقلي در راستاي شناسايي نظام سياسي
ايران دوره هﺨامنشي با اتكا بر كتيبه  DNbاز جنبه موضوع موردبررسي ما صورت نگرفته است.
درهرحال ،منازعات نظامي -سياسي ايران و يونان ،آفاق پويي يونانيان مشتاق به سياحت ،به سمت
سرزمينهاي ايراني و درنتيجه نگارش كتابهايي از مشاهدات و مسموعات و نظاير آن در زمره
عواملياند كه جريانهاي فكري را از پهنه شرق به مغرب زمين ميكشاندند .مغان ايراني حاضر در
آسياي صغير و كنارههاي شرقي مديترانه نيز از ديگر عوامل توسعه فرهنﮓ ايراني به سمت يونان بودند
)ورمازرن .(٢٤ :١٣٨٣ ،اينجاست كه نيچه ،فيلسوف آلماني ،افسوس ميخورد كه چرا بهجاي روميان،
ايرانيان بر يونان چيره نشدند؛ زيرابه باور وي ارزشمندي زندگي »اين جهاني« از نگاه ايرانيان باستان،
در برابر آن ديد متافيزيك يوناني قرار ميگيرد كه با افلاطون ،هستي زَبَرزماني حقيقي را در برابر هستي
مجازي گذرا يا زمانمند قرار ميدهد )سنگاري و كرباسي.(٦٦ :١٣٩٤،
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تصوير آرماني داريوش اول در كتيبهDNb
كتيبه  DNbتصويري از يك شاه را با فضيلتهايي خاص به خواننده ارائه ميدهد كه داراي
فضيلتهايي خاص است .فضيلتهايي كه بر اساس آن شاه هﺨامنشي در پي تأكيد يا دستيابي به يك
نظام سياسي -اجتماعي مطلوب بوده است .فضيلتهاي مورداشاره در كتيبه داريوش به ترتيب عبارتاند
از :خردمندي ،عدالت ،ميانهروي يا خويشتنداري و شجاعت .سطرهاي  ٥-٣كتيبه  DNbبا اين
مضمون كه :اهورامزدا »خرد و فعاليت را بر داريوش شاه فرو فرستاد«)(kent, 1950: 138-139
اشاره به اصل خردمندي ،سطرهاي  ٩-٨كتيبه »نه مرا ميل )است( كه )شﺨص( ضعيف از طرف توانا
)به او( بدي كرده شود«) .(kent, 1950: 138-139اشاره به اصل عدالت ،سطر  ١٥كتيبه با اين
عبارت كه» :سﺨت بر هوس خود فرمانروا هستم«) .(kent, 1950: 138-139اشاره به اصل
ميانهروي و خويشتنداري و سطرهاي  ٤٢-٤٠كتيبه» :ورزيده هستم ،چه با هر دو دست چه با هر دو
پا ،هنگام سواري خوب سواري هستم«) .(kent, 1950: 138-139ويژگي شجاعت يك شاه
آرماني يا حتي واقعي را در معرض ديدگان خواننده متن ميگذارد .ارسطو افراد برخوردار از اين چهار
ويژگي را در شمار سعادتمندان دانسته» :آنكه نه از دليري بهره دارد ،نه از اعتدال و نه از دادگري و نه از
خرد ،يا آنكه پرش مگسي او را ميترساند ،يا آنكه براي فرونشاندن گرسنگي و تشنگي از هيچ كار
پليدي رو برنميتابد و يا آنكه براي ناچيزترين سودها بهترين دوستانﺶ را ميكشد ،يا آنكه همچون
كودكان يا ديوانگان ،بيخرد و گمراه است ،در شمار سعادتمندان نيست«)ارسطو ،كتاب هفتم  ٢ :١و .(٣
اشاره شد كه در كتيبه  DNbشاه در كل داراي چهار ويژگي مطلوب دانسته شده ،درنتيجه ،سياست در
كتيبه  ،DNbنظير فلسفه سياسي افلاطون يا فارابي معطوف به سعادت و فضيلت است .افلاطون نيز
سياست را داراي غايت اخلاقي دانسته و معتقد بود كه بدون فضيلت ،علم سياست راستين وجود نﺨواهد
داشت .البته فضيلتي كه در فلسفه افلاطوني از آن سﺨن به ميان رفته ،ارتباط چنداني با آنچه ما به
داريوش نسبت ميدهيم ،ندارد.
هرچند داريوش در كتيبه  DNbتلاش دارد تا احتمال ًا در رقابت و همچشمي با كوروش بزرگ ،خود
خود را فردي با فضايل خاص معرفي كند؛ اما فيلسوف برجستهاي چون ارسطو صرفاً از كوروش با
احترام ياد ميكند .فيلسوف سياسي متأخري همچون ماكياولي بهرغم اشاره به نام داريوش ،نه داريوش
بلكه كوروش بزرگ و حضرت موسي )ع( و چند فرد ديگر را جزو »بلندپايهترين« افراد بشر قلمداد
نموده )ماكياولي (٤٤ :١٣٦٦،و نوشته است كه در مورد كوروش بزرگ و چند فرد ديگر يكچيز بر ما

١٧٠

مجله پژوهﺶهاي تاريﺨي ايران و اسلام شماره  ٢٨بهار و تابستان ١٤٠٠

ثابتشده است و آن اينكه »اگر در كار و نهاد ايشان نيك بنگريم كار آنان را هيچ كم از كار موسا
نﺨواهيم يافت«)ماكياولي .(٤٥ :١٣٦٦،از بيانات فارابي نيز چنين استنباط ميشود كه او نيز نظري
مشابهي دارد .ازنظر فارابي ،نظام مدينه فاضله و مراتب اصناف اهل آن منشأ و اساس ديگري دارد.
نكتهاي كه از اين بيان استنباط ميشود اين است كه فارابي فيلسوف و نبي را در يك مقام قرار ميدهد
)داوري اردكاني .(٢٥-٢٦ :٢٥٣٦،رساله الكبيادس بهنوعي تأييديهاي دال بر اين مطلب است كه شاهان
هﺨامنشي همچون فيلسوف و حكيم نشو و نما مييافتند .واژه به واژه كتيبه  DNbمهر تأييدي بر
همين ادعاي يونانيان است .به استناد الكبيادس ،پارسيان شاهزادگان خود را به  ٤شاهزاده پرور و خواجه
ميسپردند كه هركدام از آنان دانايي ،دادگري ،پرهيزكاري و دلاوري را به ايشان آموزش ميدادهاند» :در
»در نزد آنان فرزند را به هر دايه نميسپارند ،بلكه بهترين خواجگان دربار را برميگزينند تا حوائج تازه
مولود را نگران باشند و ميكوشند كه كودك هر چه ميتواند زيبا شود)«...افلاطون :١٣١٦،ج -٣٥ /٢
.(٣٤
ايفاي وظايف از سوي حاكم-حكيم در كتيبه  DNbنشان از نوع خاصي از حكمراني مطلوب
ازنظر پارسيان دارد كه ارسطو بدان نام پادشاهي داده و »كورش بزرگ« را نمونه راستين تربيت ايراني
آن معرفي نموده است ،نه داريوش را .حكومت هﺨامنشيان كه ازنظر ارسطو بيشباهت به آريستوكراسي
مبتني بر فضيلت نيست .آريستوكراسي موردنظر ارسطو به معناي برتري بر اساس وراثت و شرف خوني
نيز هست .در اينجا گزينﺶ ،بر اساس فضيلت است .به عقيده ارسطو در يك چنين حكومتي» :برخي
مانند كورش كشور خويﺶ را از بندگي رهانيدهاند)«.ارسطو ،كتاب پنجم  .(٥ :٨درهرحال ،ارسطو در
رساله سياست ،بهترين گونههاي حكومت را سه نوع پادشاهي ،آريستوكراسي و حكومت قانوني ميداند.
چنين رويكردي را ميتوان در كتيبه  Dnbداريوش نيز مشاهده كرد.
خرد در نظام انداموار انساني كتيبه DNb
در كتيبه  DNbمقوله حاكم-حكيم در قالب اندامهاي بدن انسان به تصوير كشيده شده است .اين
ازآنرو است كه در فلسفه سياسي كلاسيك ،طبيعت اصل است و ارجاع به نظم طبيعت وجود دارد كه
انسان نيز نمونه آن است .به عبارتي ،گونهاي تناظر بين سهگوشه مثلث يعني طبيعت ،انسان و جامعه
ديده ميشود .اولين عضو مورداشاره در كتيبه DNbسر يا كله انسان است» :خرد و فعاليت را بر
داريوش شاه فرو فرستاد«) .(Kent, 1950: 138-139اينكه داريوش در همان ابتداي كتيبه بر خرد
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تأكيد ميكند؛ ازآن رو است كه در بحث حكمت ،سر سمبل خرد ،قلب سمبل خواست و اراده )اراده به
سمت عدالت و شجاعت( و پايين تنه نيز مظهر اميال مﺨتلف ازجمله ميل جنسي و نظاير آن است .كتيبه
 DNbداريوش به عنوان نمادي از هر سه بﺨﺶ بدن انسان به تصوير كشيده شده است .داريوش شاه
در اين كتيبه حاكم-حكيمي است كه همچون سر مسئوليت رهبري خردمندانه جامعه را عهدهدار است.
حكومت فلسفي افلاطون نيز منشأ گرفته از خردگرايي بود كه تصميمگيري در دولت او بر اساس خرد
صورت ميپذيرفت ،همانگونه كه سر انسان رهبري جسم را عهدهدار است) .افلاطون ،كتاب چهارم
 .(٤٢٧-٤٢٨ساير اعضاي بدن داريوش ازجمله قلب و پايينتنه او نيز تحت هدايت عاقلانه خرد به ايفاي
ايفاي نقﺶ ميپردازند .اينكه در سطر  ١٥كتيبه اشاره به اين ميشود كه» :سﺨت بر هوس خود
فرمانروا هستم«) ،(Kent, 1950: 138-139تأكيد جدي داريوش مبني بر تسلط اين شاه
هﺨامنشي بر يكايك اعضاي بدن اوست.
بنابراين ،بحث فيلسوف شاه كه تا حدودي از كتيبه  DNbقابلاستﺨراج است ،همچون نظريه
فيلسوف شاه افلاطون بر اعضاي سهگانه بدن انسان استوار است .افلاطون ضمن بيان چهار فضيلت
دانايي ،شجاعت ،خويشتنداري و عدل ،بر اين اعتقاد بود كه دانايي به حاكمان ،شجاعت به ياوران و
خويشتنداري نيز به آحاد افراد جامعه تعلق دارد .سقراط نيز كه در پي كشف اصول عقلاني طرز رفتار
بوده ،فضيلت را مساوي با دانايي ميدانست .بر اين اساس ،او ميان اخلاق و سياست پيوند برقرار ميكرد
) .(Flores,2016:13در حكمت ايراني ،خرد مكمل هنر و نيكي دانسته شده است )مينوي
خرد :١٣٥٤،پرسﺶ  .(١٠علاوه بر كتيبه  ،DNbروايات موجود در آثار كهن ايراني ،نشان ميدهد كه
بدترين صفات شاهان ديوانگي ،بيداد و مبارزه آشكار با مقوله خرد بوده است .روايت ضحاك ،نمونه
آشكار از كسي است كه بنا به توصيف فردوسي ،ف ِر ايزدي بر او تيره شده ،به نابﺨردي و ديوانگي گراييد
و به مغزخوارگي جوانان روي آورد .نظير عبارات فردوسي را ميتوان در كتاب ارسطو نيز ملاحظه كرد:
»آنكه همچون كودكان يا ديوانگان ،بيخرد و گمراه است ،در شمار سعادتمندان نيست«)ارسطو ،كتاب
هفتم  ٢ :١و .(٣
در كتيبه  ،DNbخرد بلافاصله بعد از شادي آمده و اين به جهت ارتباط تنگاتنگي است كه در
فرهنﮓ ايران باستان بين شادي و خرد وجود داشته است .مؤيد اين ادعا ،شاهنامه فردوسي است كه در
آن »دلگشايي ،شاديآفريني و فرحبﺨشي« و »غم و شادي« انسان درگرو خرد او دانسته شده است
)فردوسي .(١٣ :١٩٦٠،غير از كتيبه  DNbدر ساير كتيبههاي داريوش و جانشينان او نيز به مقوله
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آفرينﺶ شادي اشاره ميشود .سطرهاي نﺨست كتيبههاي  DSf1, DNa3, DSe2, XPa4با اين
مضمون شروع ميشود» :خداي بزرگ )است( اهوره مزدا كه اين زمين را آفريد كه مردم را آفريد ،كه
شادي را براي مردم آفريد« .در دوران هﺨامنشي دايره خلقت تا حدي خلاصهشده و مثلثي را تشكيل
داده كه سه ضلع آن زمين ،آسمان و مردم است )قرشي.(٢١٦ :١٣٨٩،
هرچند ارسطو بين شادي و مقوله خرد ارتباطي برقرار نميكند اما سعادت هر كشوري را منوط به
آن ميداند» :فقط كشوري ميتواند بهتر و برتر از كشورهاي ديگر به شمار آيد كه شاد باشد و درست
زيست كند«)ارسطو ،كتاب هفتم  .(٦ :١به نظر ميرسد اين عبارات ارسطو دقيقاً يادآور سطرهاي ٣-٢
كتيبه  DNbو سطرهاي ساير كتيبههاست .در كتيبههاي هﺨامنشي اشاره به اين است كه شادي براي
مردم آفريدهشده؛ اما در بندهشن شادي ازآنجهت آفريدهشده كه در زمان آميﺨتگي خير و شر،
آفريدگان شاد باشند .سطرهاي  ٣-١كتيبه  DNbبا اين مضمون كه» :خداي بزرگ )است( اهورامزدا
كه اين شكوهي را كه ديده ميشود آفريده كه شادي مردم را آفريده«) ،(Kent, 1950: 138اشاره
آشكاري به دو ضلع مثلث يعني »شكوه و شادي« است .هرچند برخلاف كتيبههاي قبلي و بعدي
هﺨامنشي به ضلع سوم اشارهاي نشده ،اما در عوض در كتيبه  DNbبه اين ضلع مثلث اشاره ميشود
كه اهورامزدا »خرد و فعاليت را بر داريوش شاه فرو فرستاده« است.
در اين كتيبه ،داريوش بهعنوان فيلسوف شاهي نمايانده شده كه خرد او نسبتي با اهورامزدا دارد.
درواقع ،خرد چيزي است كه از جانب اهورامزدا بر داريوش نازل يا »فرو فرستادهشده« 5است .فرو
فرستاده شدن خرد بر داريوش نوعي نزول از جانب اهورامزداست و هر نزولي با صعود و بالايﺶ نيز
همراه خواهد بود .داريوش از طريق اتصال خرد خويﺶ باعقل فعال )روحالامين( ،ارتقاء مييابد تا به
اهورامزدا برسد .اين نوع از فرو فرستاده شدن خرد در ديدگاه فارابي نيز وجود دارد .ازنظر او رئيس مدينه
فاضله ازآن جهت رئيس است كه نسبتي با ملك وحي دارد .ملك وحي در فلسفه فارابي عين عقل فعال
است و مرتبهاي در مراتب روحانيان دارد .رئيس مدينه پس از اتصال باعقل فعال و اطلاع بر مرتبه او در
عالم روحانيان ،بازهم ارتقاء مييابد تا به خداي متعال ميرسد .در آنجا بر او معلوم ميشود كه به چه
نحو از جانب خداوند مرتبه به مرتبه وحي به او ميرسد تا به مدد اين وحي به تدبير مدينه يا امت و امم
بپردازد) .داوري اردكاني .(٢٢ :٢٥٣٦،در كتيبه  DNbارتباط بين »فرو فرستاده شدن خرد« با
»اهورامزدا« نشاندهنده آن است كه اهورامزدا خداي بزرگ ،همچنان كه مدبر عالم است ،مدبر مدينه
فاضله موردنظر داريوش نيز هست.
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سطرهاي  ٨-٥كتيبه  DNbو ساير بندهاي آن با شادي و به متابعت آن با مقوله خرد پيوند دارد.
در آن بند از كتيبه چنين ميخوانيم» :داريوش شاه گويد :به خواست اهورامزدا چنان كسي هستم كه
راستي را دوست هستم ،بدي را دوست نيستم«) .(Kent, 1950: 138در حكمت ايران باستان ،ميان
مقوله »شادي« با مقوله »راستي« ارتباطي وجود دارد .در اين نوع از حكمت ،زندگي توأم با دروغ بدتر از
مرگ دانسته شده است )مينوي خرد :١٣٥٤،پرسﺶ  .(١٨دروغ سبب رنج و راستي نيز سبب شادي
مي شود .در چنين تفكري ،براي شاد زيستن بايد راستي پيشه كرد و شادي مردم نيز با خردورزي حاصل
ميشود )مينوي خرد :١٣٥٤،پرسﺶ .(٤
جدول شماره ) :(١مقايسه خرد ،شادي و راستي
كتيبه DNb
سطرهاي  :٣-١خداي بزرگ )است(
اهورامزدا كه اين شكوهي را كه ديده ميشود
آفريده كه شادي مردم را آفريده!

سطرهاي  :٥-٣كه خرد و فعاليت را بر
داريوش شاه فرو فرستاد.
سطرهاي  :٨-٥داريوش شاه گويد :به
خواست اهورامزدا چنان كسي هستم كه راستي
را دوست هستم ،بدي را دوست نيستم.

فلسفه سياسي كلاسيك
» -١كشوري ميتواند بهتر و برتر از كشورهاي
ديگر به شمار آيد كه شاد باشد»)ارسطو ،كتاب هفتم :١
(٦
» -٢وظيفه قانون گزار تأمين شادي همه مردم
شهراست« )ارسطو ،كتاب دوم (١٦:٢
»بايد جامعهاي باشد دانا و شجاع و  ...نﺨستين
خصلتي كه نمايان است ظاهر ًا دانائي است«)افلاطون،
كتاب چهارم (٤٢٧-٤٢٨
» -١آن خصيصه آدمي كه او را از جانداران ديگر
ممتاز ميكند ،توانايي او به شناخت نيكي و بدي و
درست و نادرست و صفات ديگري ازاينگونه
است«)ارسطو ،كتاب نﺨست (١٠:١
 -٢دومين معلم مﺨصوص شاهزاده هﺨامنشي،
معلم دادگري است .او »پسر را چنان ميپروراند كه
همواره راستگفتار باشد«) .افلاطون ،١٣١٦،ج -٣٥ :٢
.(٣٤
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عدالت ،وجه كمال مطلوب سياست در DNb
اشاره شد كه ازنظر ارسطو حكومت هﺨامنشيان نوعي پادشاهي بود كه مشﺨصه آن عدالت،
برابري و همپايگي مردم بوده است؛ اما در مقام فضيلت ،شاه از جايگاه والاتري نسبت به همگنان
برخوردار بود» :حكومت پادشاهي ،حكومتي است كه بر پايه رضايت مردم پديد آيد و اختيارات شاه در
آن فقط مسائل خطير و مهم را دربر بگيرد ،ولي بسياري از مردم ،برابر و همپايه يكديگرند و كمتر كسي
را ميتوان يافت كه در فضيلت ،از همگنان خود برتر و عظمت و حرمت مقام پادشاهي را شايسته
باشد«)ارسطو ،كتاب پنجم  .(٢١:٨ازنظر سقراط ،زماني كه انسانها در فضيلت با يكديگر مساوي
نباشند ،طبيعي است كه با دموكراسي و انتﺨاب مقامات از راه رأيگيري مﺨالفت ورزيده شود .از همين
رو معتقد بود كه حكومت بايد در اختيار اشراف بافضيلت باشد )ارسطو ،سياست ،كتاب چهارم ،فصل
ششم( .به عقيده افلاطون عدالت آن است كه همه طبقات جامعه به ايفاي وظايفي بپردازند كه
بااستعدادشان سازگاري دارد و در امور ديگران مداخله نكنند» :در جامعه هر كس بايد تنها به يك كار
مشغول باشد :كاري كه با طبيعت و استعدادش سازگار است  ...اين است كه هر كس كار خود را انجام
دهد و به كار ديگران دخالت نكند  ...عدالت نيست جز اينكه هر كس صاحبمال و كار خود باشد؟...
اينهمه كارگي و به هم آميﺨتن طبقات سهگانه ،نهتنها بزرگترين مايه تباهي جامعه است بلكه بايد
جنايتي بزرگ شمرده شود  ...يعني اينكه هر يك از طبقات سهگانه پيشهوران سپاهيان و پاسداران تنها
به انجاموظيفه خود اكتفا كند ،عدل است و جامعهاي كه چنين وضعي در آن حكمفرما باشد جامعهاي
است عادل«)افلاطون ،كتاب چهارم .(٤٣٢-٤٣٣
با اين توصيف ،سطرهاي  ٢٤-٥كتيبه  DNbبهنوعي اشاره به مقوله عدالت دارند .سطرهاي -٨
 ١١كتيبه مزبور چنين است» :نه مرا ميل )است( كه )شﺨص( ضعيف از طرف توانا )به او( بدي كرده
شود .نه آن مرا ميل )است( كه )شﺨص( توانائي از طرف ضعيف )به او( بدي كرده شود«) Kent,
 .(1950: 138چنين عباراتي را عيناً در كتاب سياست ارسطو نيز ميبينيم» :هدف و وظيفه پادشاه آن
است كه نگهبان جامعه باشد ،توانگران را از آزار توده مردم و توده مردم را از ستم و اهانت فرمانروايان
ايمن دارد« )ارسطو ،كتاب پنجم  .(٦:٨ازنظر ارسطو ،مقصود پادشاه ،از چنين عملي نام نيك و شرف
است؛ حالآنكه ستمگر در پي سود شﺨصي و مال است )ارسطو ،كتاب پنجم  .(٦:٨البته ارسطو در
بﺨﺶ ديگري اشاره به اين دارد كه وظيفه حكومت پادشاهي ،پاسداري از شايستگان در برابر توده مردم
هست» :حكومت پادشاهي ازآنرو پيدا شد تا برگزيدگان و شايستگان را در برابر توده مردم پاس دارد و
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از ميان همين برگزيدگان و شايستگان بود كه كسي كه در هنرمندي يا دليري يا تبار از همه برتر بود و
به شهرياري ميرسيد«)ارسطو ،كتاب پنجم  ١:٨و  .(٢درنتيجه ،سطرهاي  DNb١١-٥اشاره به وجه
غايت سياست ازنظر ايرانيان باستان دارد .بناي حكومت ايرانيان بر اساس الگوهاي متعادل از نظم
سياسي شكلگرفته بود كه سه منوال اصلي انديشه سياسي در آن به طرز ملموسي قابلرؤيت بود:
منوال كيفيت حكمراني ،منوال فنون قدرت و نهايت ًا منوال فرجام يا كمال مطلوب سياست .داريوش در
كتيبه  DNbغايتهاي سياسي را در فضيلت ،سعادت و امنيت جستجو ميكند .به باور برخي فلاسفه
مدرن ،كمال مطلوب سياست برقراري چارچوبهايي از نظم و امنيت است كه در چارچوب آن
شهروندان احساس امنيت مالي ،جاني و رواني داشته باشند )اشتراوس .(١٤٣-١٤٥ :١٣٧٣ ،برخلاف
امنيت كه در فلسفه سياسي كلاسيك در حاشيه قرار داشت ،فضيلت در متن يا محور چنين فلسفهاي
قرار داشت .در چنين فلسفهاي مفاهيم اخلاقي مانند شجاعت ،خويشتنداري و نظاير آن بر مفهوم امنيت
امنيت ارجحيت داشتند؛ اما برخلاف فلسفه كلاسيك ،ميتوان رگههاي زيادي از امنيت را در كنار فضيلت
فضيلت در كتيبه  DNbمشاهده نمود .نهايتاً آنكه عدالت موردبحث در كتيبه داريوش ،فضيلت و عمل
نيكويي است كه به خرد و دانايي بازميگردد .در كتاب »خاطرات سقراطي« نيز عدالت و هر فضيلت
ديگر ،دانايي است .آنكسي كه نيكي و زيبايي را ميشناسد چيزي را به عدالت و فضيلت رجحان
نمينهد .درحاليكه از نادانان جز زشتي و بدي سر نميزند؛ زيرا هر عملي عادلانه و نيكو ،زاده فضيلت
است .پس معلوم ميشود كه عدالت و فضيلت جز دانايي نيست )كسنوفون ،١٣٧٣ ،كتاب سوم ،فصل
.(٩
جدول شماره ) :(٢عدالت در كتيبههاي هﺨامنشي و فلسفه يونان
كتيبه DNb

فلسفه سياسي كلاسيك )مشابهت يا
تفاوت(

»هدف و وظيفه پادشاه آن است كه نگهبان
سطرهاي  :١١-٨نه مرا ميل )است( كه
)شﺨص( ضعيف از طرف توانا )به او( بدي كرده شود .جامعه باشد ،توانگران را از آزار توده مردم و توده مردم
نه آن مرا ميل )است( كه )شﺨص( توانائي از طرف را از ستم و اهانت فرمانروايان ايمن دارد«)ارسطو ،كتاب
پنجم (٦:٨
ضعيف )به او( بدي كرده شود.
»قانون نيز كه همه مردم كشور را به يكچشم
سطرهاي  :٢١-١٦مردي كه همكاري ميكند
او را بهجاي همكاري )اش( همانطور او را پاداش مينگرد و يكسان حمايت ميكند«)افلاطون كتاب نهم
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ميدهم .آنكه زيان ميرساند او را بهجاي زيان )اش( (٥٩٠-٥٩١
كيفر ميدهم .نه مرا ميل )است( كه مردي زيان
برساند .نه حتي مرا ميل )است( كه مردي زيان
برساند .نه حتي مرا ميل )است( اگر زيان برساند كيفر
نبيند.
»اينكه هر يك از طبقات سهگانه پيشهوران
سطرهاي  :٢٧-٢٤مردي آنچه برابر قوايﺶ
كند يا بجا آورد خوشنود هستم و ميلم )نسبت به او( سپاهيان و پاسداران تنها به انجاموظيفه خود اكتفا كند،
عدل است«)افلاطون ،كتاب چهارم .(٤٣٢-٤٣٣
بسيار )است( و نيك خوشنود هستم.

مﻘوله اعتدال ،تضاد كتيبه  DNbبا DB
در فلسفه سياسي كلاسيك ،فضيلت نوعي اعتدال زرين ميان افراطوتفريط است و »بهترين هر چيز
چيز در ميانه يا ميانگين آن است«)ارسطو ،كتاب چهارم  .(٤:٩همانگونه كه اشاره شد كتيبه  DNbاز
يك الگوي انداموار انساني تبعيت ميكند .حتي از ديدگاه فلسفه كلاسيك نيز بدن انسان از سه بﺨﺶ
سر ،سينه و تن تشكيل ميشود .زماني كه اين سه جز آدمي هماهنﮓ عمل كنند آنوقت انساني معتدل
به وجود خواهد آمد .معلوم ميشود كه اين نظريه كلاسيك از علمالابدان يا طب قديم نشأتگرفته بود
كه مطابق آن براي بدن انسان دو حالت صحت و مرض وجود داشت .ملاك صحت ،اعتدال مزاج و
ملاك مرض ،خروج از اعتدال بود .در علم اخلاق نيز براي روح دو حالت صحت و مرض در نظر گرفته
ميشد .ملاك صحت و سلامت روح ،اعتدال قواي نفس و ملاك مرض خروج از اعتدال بهجانب
افراطوتفريط است .از اعتدال قواي نفس ،فضايل اخلاقي و از افراطوتفريط آنها رذايل اخلاقي پديد
ميآيد) .اترك و ديگران (٣٤-٢٤ :١٣٨٩ ،البته نحوه نگارش كتيبه DNbگوياي آن است كه داريوش
همچون افلاطون مسير طبيعي عالم ماده را روبهزوال ميداند و معتقد است هيچچيز نميتواند در چنين
نظامي ،جاويدان و ابدي تلقي شود .همچنين ازنظر ارسطو ،حكومتهاي پادشاهي كه حكومت
هﺨامنشيان نيز يكي از نمونههاي آن بود در صورت ميانهروي استحكام پيدا ميكردند و چنين امري
لازمه صحت بدنه حكومت بود» :از انواع مونارشي ،حكومت پادشاهي را با ميانهروي ميتوان پايدار
داشت .اختيارات شاهانه هر چه كمتر باشد ،بيشتر دوام مييابد ،زيرا شاهان در اين حال كمتر در انديشه
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خودكامگي ميافتند و چون در خوي ]و سرشت[ ،همسان و همپايه مردماند ،مردم كين و رشك از آنان
در دل نميپرورانند)«.ارسطو ،كتاب پنجم .(١:٩
بر همين اساس ،در كتيبه  DNbخرد ملاك مدارا و ميانهروي با مردم ،ملاك خويشتنداري ،معيار
تشﺨيص درست از نادرست ،ملاك زهد و دوري از هوس است .خرد ابزاري است كه موجب عدم تعجيل
و عدم اسباب پشيماني و نظاير آن است .سطرهاي  ١٥-١٣كتيبه DNbبا اين مضمون كه» :تندخو
نيستم .آن چيزهايي را كه هنگام خشم بر من وارد ميشود سﺨت به اراده نگاه ميدارم«) Kent,
 ،(1950: 138نشان از ويژگيهاي يك شاه واقعي داشته و امري آرماني يا دستنيافتني نميتواند
باش د .ارسطو نيز در عبارات مشابهي خشم را مايه كين آختن مردمان از ستمگران ،ربودن فرصت تأمل
از آنان و مايه تباهي حكومتها ميدانست» :خشم را نيز بايد پديد آورده همان كيني دانست كه مردم از
ستمگران به دل ميگيرند و حتي گاه عاطفهاي تندتر است ،زيرا آدمي را بدرفتارتر ميگرداند ،زيرا
فرصت سنجﺶ و تأمل را از او ميربايد...همين خشم بود كه مايه تباهي حكومت »پيزيسترات« و
بسياري از حكومتهاي ستمگر ديگر شد«)ارسطو ،كتاب پنجم (٢١:٨؛ اما اين بند از كتيبه  DNbدربارة
عدم تندمزاجي داريوش ،در تضاد كامل با بندهاي مﺨتلف كتيبه بيستون است؛ اما با نظريه فيلسوف شاه
همﺨواني و مطابقت كامل دارد .در بند سيزدهم ستون دوم متن فارسي باستان كتيبه بيستون ،داريوش
از شدت تصميم غضبآلود خود عليه فرورتيﺶ مادي سﺨن به ميان ميآورد» :من هم بيني هم دو
گوش همزبان ]او[ را بريدم؛ و يكچشم ]او[ را كندم .بسته بر دروازه ]كاخ[ من نگاشته شد .همه او را
ديدند .پسازآن او را در همدان دار زدم و مرداني كه ياران برجسته ]او[ بودند آنها را در همدان در
درون دژ آويزان كردم«) Kent, 1950: DB II. 70-78مقايسه شود با شارپ .(٤٥ :١٣٤٣،در بند
چهاردهم كتيبه بيستون ،عين چنين عبارات خشمآلود و كينهتوزانه در مورد »چيثرتﺨم« 6سگارتي به
چشم ميخورد ) Kent, 1950: DB II. 70-78مقايسه شود با شارپ .(٤٦ :١٣٤٣،كتيبه بيستون با
رويكرد فيلسوف شاهي نگاشته نشده و از همين رو برخلاف كتيبه  DNbبندهاي مﺨتلفي از كتيبه
بيستون داريوش در تضاد با نظريه فيلسوف شاه است .ازنظر فارابي ،فيلسوف يا حاكم حكيم فضائل را از
طريق تعليم ،آنهم تعليم به طريق برهان در ارباب استعداد ايجاد ميكند .حالآنكه نبي مردمان را از
طريق »اقناع« و »تأديب« به فضائل ميرساند .رئيس مدينه همه طرق تربيت و ايجاد فضائل را به كار
ميبندد و بهتناسب قوه و استعداد اصناف مﺨتلف اهل مدينه ،به تعليم و تأديب آنها ميپردازد) .داوري
اردكاني.(٢٦-٢٥ :٢٥٣٦،
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بههرحال ،ذكر ارقام بالاي تعداد كشتهها و اسراي شورشي سرتاسر شاهنشاهي از سوي داريوش در
متن آرامي و بابلي كتيبه بيستون مؤيد ديگري بر همين تضاد رفتار يك شاه در دو كتيبه متفاوت است.
هينتس مدعي است درمجموع فرونشاندن شورشها در سرزمينهاي اصلي كشور هﺨامنشي حدود
يكصد هزار قرباني داشته است كه براي آن دوران بسيار وحشتناك و تأثير آن تكاندهنده بوده است و
قلبهاي مردمان آن زمان را براي مدتي طولاني لرزانده است )هينتس .(١٣٨٨،درواقع ،مجازات آخرين
زنجيره از سلسله واكنﺶهاي تنبيهي است كه از سوي ساختارهاي اعمال كننده قدرت بهصورت پيوسته
اعمال ميگردد .جامعهشناسان كيفري كاركردگرا ،مجازات را تنها يك دفاع طبيعي در برابر نقض
اخلاقيات دانستهاند )جوان جعفري بجنوردي و سادات .(١٠٩ :١٣٩٢،داريوش نيز مدعي است كه در برابر
يك امر غيراخلاقي به نام »دروغ« دست به چنين كاري زده است .اصول و روشهاي دستوري يكي از
فلاسفه سياستمدار بيانگر آن است كه اگر شاه »ناچار باشد بهواسطه پيشامدهاي غيرعادي به بعضي
عمليات تند و خشن مبادرت نمايد در اين صورت بدون دغدغه خاطر بايد آن عمليات خشن را به كار
بندد و در اين مواقع از سرزنﺶ و ملامتي كه پشت سر او هست نبايد بيم داشته باشد بلكه بايد آنها را
تحمل نمايد زيرا بدون اين نوع عمليات تند و خشن نگاهداري قدرت و نفوذ غيرعملي
است«)ماكياولي .(٩٧ :١٣١١،البته سطرهاي  ٢١-١٥كتيبه  DNbتضاد موجود در بيانات داريوش را در
همين كتيبه حل كرده و گوياي اتمامحجت داريوش با كساني است كه به هر طريق گرايﺶ به
همكاري با نظام سياسي-اجتماعي موجود را ندارند» :مردي كه همكاري ميكند او را بهجاي همكاري
)اش( همانطور او را پاداش ميدهم .آنكه زيان ميرساند او را بهجاي زيان )اش( كيفر ميدهم .نه مرا
ميل )است( كه مردي زيان برساند .نه حتي مرا ميل )است( اگر زيان برساند كيفر نبيند«)شارپ:١٣٤٣،
.(٨٣
سطرهاي  ١٤-١٣كتيبه  DNbبا اين مضمون كه» :آن چيزهايي را كه هنگام خشم بر من وارد
ميشود سﺨت به اراده نگاه ميدارم«) Kent, 1950: 138مقايسه شود با فرمانهاي شاهنشاهان
هﺨامنشي ،ص (٨٣ .و سطر  ١٥كتيبه با اين عبارت كه» :سﺨت بر هوس خود فرمانروا
هستم«) ،(Kent, 1950: 138نشان از خويشتنداري ،كنترل و »فرمانروايي« ٧داريوش بر اميال و
خواستههاي درونياش دارد .اين بند و بندهاي مشابه ،چيزهايي نيستند كه ايدئاليستي باشند .در اينجا
داريوش خود را بهصورت انساني مدني به تصوير كشيده كه بهجاي آنكه بر اساس غريزه عمل كند ،از
انديشه خود بهره مي جويد .بدين معنا كه از آزادي اخلاقي برخوردار بوده و صاحب مطلق عنان خويﺶ
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است .اينكه بر هوس خود »فرمانروا« هستم تلويح ًا بدين معناست كه پيروي از هواهاي نفساني ،خود
نوعي »بردگي« است و اطاعت از قانوني كه بشر براي خويشتن وضع كرده ،نوعي آزادي محسوب
ميشود .درواقع ،آورده شدن چنين عبارتي در كتيبه داريوش بدين دليل است كه ميخواهد خود را
بهعنوان انساني به تصوير بكشد كه همچون هر بني بشري داراي دو جزء »هوس« و »اراده« است .در
فلسفه سياسي يونان ،آدميزادي كه از فضيلت بيبهره باشد ،در شمار گجستهترين و درندهخوترين
جانداران و در شهوتراني و آزمندي ،بدترين آنها به شمار ميرود )ارسطو ،كتاب نﺨست.(١٢:١،
در مبحث فلسفه سياسي ،افلاطون نيز عبارتي مشابه كتيبه  DNbدارد .او نيز از افرادي سﺨن به
ميان ميآورد كه فرمانروا و »حاكم بر خويشتن« اند .به عبارتي ،ازنظر افلاطون روح آدمي داراي دو جزء
عالي و پست بود كه بايد در آن جزء عالي بر جزء پست فرمانروا باشد .روح صعود ميكند تا به حقيقت
بپيوندد .ازاينرو ،بايد قانون و تربيت وجود داشته باشد تا روح از مسير خود خارج نشود؛ بنابراين ،در
مقياسي وسيعتر افراد داراي روح عالي بايد بر جامعه فرمانروا باشند» :خويشتنداري در نظر من نوعي
نظم و پيروزي بر هوسها و لذتهاست .گمان ميكنم شنيده باشي كه ميگويند فلان كس »حاكم بر
خويشتن« است ... ،كسي كه حاكم بر خود باشد محكوم خود نيز خواهد بود و آنكه محكوم خود است
حاكم بر خود نيز ميباشد ...گمان ميكنم منظور از اين تعريف اين باشد كه روح آدمي داراي دو جزء
است :يكي عالي و ديگري پست .اگر در كسي جزء عالي بر جزء پست حكم براند ،ميگويند آنكس
حاكم بر خويشتن است و با اين عبارت او را ميستايند .ولي اگر براثر تربيت بد يا معاشرت با بدان ،جزء
پست بر جزء عالي پيروز شود چنين كسي را نكوهﺶ ميكنند و از روي تحقير ميگويند :بنده خويشتن
شده و بيبندوبار گرديده است )افلاطون ،كتاب چهارم .(٤٣٠-٤٣١
افلاطون چنين كساني را افرادي ساده و معتدل دانسته كه از خرد و بصيرت و اصول درست پيروي
ميكنند .به نظر وي اينان گروهي كوچكاند كه از طبيعتي نيكو و تربيتي شايسته برخوردارند )افلاطون،
كتاب چهارم  .(٤٣١ازنظر ارسطو نيز هر جانداري ،پيﺶ از هر چيز ،از روان و تن ساختهشده است؛ روان،
به طبع ،فرمان ميدهد و تن ،فرمان ميپذيرد )ارسطو ،كتاب نﺨست  .(١٠:٢درباره افرادي كه هميشه بد
هستند و يا چند گاهي به بدي گرفتارند شايد چنين پنداشته شود كه در ايشان به سبب پليدي و
غيرطبيعي بودنشان تن بر روان فرمان ميراند )ارسطو ،كتاب نﺨست .(١١:٢
سطرهاي  ٢٤-٢١كتيبه  DNbمبني بر اينكه» ،مردي آنچه عليه مردي بگويد آن مرا باور نيايد تا
هنگاميكه به آييننامه دستورات خوب ،تن دردهد« ) ،(Kent, 1950: 138در ادامه سطرهاي -١١

مجله پژوهﺶهاي تاريﺨي ايران و اسلام شماره  ٢٨بهار و تابستان ١٤٠٠

١٨٠

 ٢١كتيبه  DNbاست .اين بند از كتيبه نوعاً اشاره به اين دارد كه پادشاه نبايد زودباور بوده و هر سﺨني
و ازجمله سﺨن افترا زنندگان را بهراحتي بپذيرد .اين مضمون از كتيبه را در اندرزهاي مينوي خرد نيز
ميتوان يافت كه در آن پادشاه از »مصاحبت با افترا زنندگان و دورويان« بر حذر داشته شده است
)مينوي خرد :١٣٥٤،پرسﺶ  .(١٩ازنظر فلاسفه كلاسيك نيز ،افراد ساده و معتدل كه از خرد و بصيرت و
و اصول درست پيروي ميكنند گروهي كوچكاند كه از طبيعتي نيكو و تربيتي شايسته برخوردارند
)افلاطون ،كتاب چهارم .(٤٣١
جدول شماره ) :(٣كنترل اميال شهواني
كتيبه DNb

فلسفه سياسي كلاسيك

سطر  :١٥سﺨت بر هوس خود فرمانروا
» -١خويشتنداري در نظر من نوعي نظم و
هستم.
پيروزي بر هوسها و لذتهاست .گمان ميكنم شنيده
باشي كه ميگويند فلان كس »حاكم بر خويشتن«
است«)افلاطون ،كتاب چهارم(٤٣٠-٤٣١،
 -٢سومين معلم مﺨصوص ،شاهزاده هﺨامنشي
را چنان »ميپروراند كه بندهي هيچيك از شهوات نشود
و همواره آزاد و بر خود فرمانروا باشد تا بتواند ديگران را
بهفرمان خود درآورد«)افلاطون :١٣١٦،ج .(٣٤-٣٥ /٢

شجاعت ،آشنايي كامل با هنرهاي رزم يا وسيله كسب سعادت
در فلسفه سياسي كلاسيك ،فضيلت نه بيم و واهمه كامل است و نه بيپروايي و ته ّور بيدليل و
بدون منطق .به عبارتي ،شجاعت اعتدالي بود در ميانهي خوف و بيباكي .حكماي اسلام نيز اخلاق را بر
بر اساس اعتدال تفسير ميكردند .در فلسفه سياسي كلاسيك ،برخورداري از شجاعت داراي بار معنايي
خاصي است كه عدم حقارت و دستيابي به سعادتمندي ازجمله آنهاست .براي نمونه ،ارسطو در سياست
خود عدم برخورداري از شجاعت را بهمنزله عدم برخورداري از سعادت تلقي ميكند» :آنكه نه از دليري
بهره دارد ...،يا آنكه پرش مگسي او را ميترساند ،...در شمار سعادتمندان نيست«)ارسطو ،كتاب هفتم :١
 ٢و  .(٣ديگر فيلسوفان مشهور سياسي نيز چنين عقيدهاي داشتهاند .ازنظر اينان ،جبون بودن مساوي با
تزلزل ،متلون و راسخ نبودن ،بيارادگي و بي تصميمي است كه حاكم بايد خود را از آنها به دوره نگاه
دارد .درواقع ،آنچه نهايت مطلوب به شمار ميرود ،شجاعت است .سطرهاي  ٣٤-٣٣كتيبه  DNbبا اين
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مضمون كه» :چونكه تن من توانائي دارد ،در مصاف نبرد هم آورد خوبي هستم«) Kent, 1950:
 138-139مقايسه شود با شارپ (٨٥ :١٣٤٣،و همچنين سطرهاي  ٤٥-٤٠كتيبه مزبور بر ويژگي
شجاعت داريوش شاه اشاره دارد .در اين قسمت از كتيبه ،داريوش شاه فردي است كه داراي
ويژگيهاي مرد جنگي ،آشنا با هنرهاي رزمي است؛ يعني داراي دستان و پاهايي ورزيده ،چابكسوار و
از دشت سواران نيزهگذار است .داريوش خود را همچون كسي مينماياند كه به قول فردوسي» :ز لشكر
كمانكﺶ نبودي چو اوي« .بههرحال ،متن كامل اين بند از كتيبه چنين است» :ورزيده هستم ،چه با
هر دودست چه با هر دو پا ،هنگام سواري خوب سواري هستم .هنگام كشيدن كمان ،چه پياده چه
سواره ،خوب كمانكشي هستم .هنگام نيزهزني ،چه پياده و چه سواره ،خوب نيزهزني هستم«) Kent,
 1950: 138-139مقايسه شود با شارپ .(٨٥ :١٣٤٣،در اينجا داريوش سعي دارد تا در اعلاميه
سياسي خويﺶ ،در كنار دانايي و ميانهروي ،خود را فردي شجاع و مقتدر به مردم زمان خويﺶ و يا حتي
نسلهاي بعد نشان بدهد.
داريوش در بند سيزدهم ستون اول كتيبه بيستون نيز بر ويژگي تهور و دليري خويﺶ اشاره كامل ًا
صريحي دارد .داريوش در آنجا تأكيد ميكند كه پارسيها و ماديها و همهكسان ديگر ،شديداً از
گئوماتاي مغ ميترسيدند » :داريوش شاه گويد :نبود مردي ،نه پارسي ،نه مادي ،نه هيچكس از تﺨمه ما
كه شاهي را گئومات مغ بازستاند .مردم شديد ًا از او ميترسيدند«)شارپ .(٣١ :١٣٤٣،داريوش در ادامه
همين بند از كتيبه چنين مينويسد كه صرف ًا او بوده كه به ياري اهورامزدا هيچ واهمهاي از كسي نداشته
است .در فلسفه سياسي كلاسيك يونان -برخلاف طرز تفكر ايراني -جامعه شجاعت خويﺶ را صرف ًا
مديون پادشاه نيست بلكه مديون طبقه سپاهيان نيز هست .اين طبقه نيز فقط از چيزهايي ترس و
واهمه دارد كه قانونگذار معين كرده و از آنها تﺨطي نميكند .درعينحال ثبات قدم و راسخ بودن نيز
نوع ديگري از شجاعت تلقي شده است» :جامعه شجاعت خود را نيز مديون جزئي از اجزاء خويﺶ است؛
زيرا اين جزء معين كه طبقه سپاهيان است ،نيرويي دارد كه به ياري آن در همه احوال اعتقاد خود را
درباره اينكه چه خطرناك و چه بيخطر ،استوار نگاه ميدارد و تنها آنگونه چيزها را موحﺶ و خطرناك
ميداند كه قانونگذار معين كرده و از راه تعليم و تربيت در درون او جايداده است )افلاطون ،كتاب
چهارم  .(٤٢٩-٤٣٠افلاطون در ادامه چنين مينويسد كه به عقيده او شجاعت نوعي استواري است.
بدين معنا كه آدمي نبايد هيچوقت ،خواه در خوشي و ناخوشي ،خواه در برابر آرزو و هوس و خواه در
حال ترس و گريز شجاعت خود را از دست بدهد )همان(
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جدول شماره ) :(٤مقوله شجاعت در ايران و يونان
كتيبه DNb

فلسفه سياسي كلاسيك )مشابهت يا
تفاوت(

سطرهاي  :٣٤-٣٣اين )درواقع( فعاليت من )است(.
تا تن من توانائي دارد ،در مصاف نبرد هم آورد خوبي
هستم.

سطرهاي  :٤٥-٤٠ورزيده هستم ،چه با هر دودست
چه با هر دو پا ،هنگام سواري خوب سواري هستم .هنگام
كشيدن كمان ،چه پياده چه سواره ،خوب كمانكشي
هستم .هنگام نيزه زني ،چه پياده و چه سواره ،خوب نيزه
زني هستم.

سطرهاي  :٤٩-٤٥و هنرهايي كه اهورامزدا بر من
فرو فرستاد و توانستم آنها را به كار برم ،به خواست
اهورامزدا ،آنچه بهوسيله من كرده شده با اين هنرهايي
كه اهورامزدا بر من فرو فرستاد كردم.

 -١فرماندهي بر پاسداران جامعه حق افرادي است كه
در انجاموظيفه خود مهارت كامل داشته باشند و خود را
مسئول حفظ جامعه بدانند )افلاطون ،كتب سوم (٤١٢
 -٢شجاع ،كسي را ميتوان ناميد كه اين جزء روحﺶ،
يعني خشم ،چه در خوشي و چه در رنج ،مفهومي را كه خرد
درباره خطرناك و بي خطر به او داده است استوار بدارد،
ازآنچه خرد خطرناك ميشمارد بترسد و ازآنچه خرد بيخطر
ميداند نترسد»)افلاطون ،كتاب چهارم (٤٤٢
-١معلمي كه دلاور است شاهزاده هﺨامنشي را
»بيباك و دلير ميسازد و بر او معلوم ميكند كه ترس
بندگي است و هركه ميترسد ،آزاد نتواند
بود«)افلاطون ١٣١٦،ج .(٣٤-٣٥ :٢
»-٢براي چنين كشوري ديگر لازم نيست كه در پي
تسلط بر ديگران برآيد ]و در فنون جنگجويي و تسلط بر
ديگران آزموده شود[  ...سپاهيگري نه بهعنوان هدف غايي،
بلكه بهعنوان وسيله ]تأمين سعادت[ پيشه ارجمندي
است«)سياست ،كتاب هفتم (٨:٢
»از ميان همين برگزيدگان و شايستگان بود كه كسي
كه در هنرمندي  ...از همه برتر بود و به شهرياري
ميرسيد«)ارسطو ،كتاب پنجم  ١:٨و (٢
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نتيجه
مجموع مطالبي كه تقرير شد در راستاي اثبات اين فرضيه بود كه :كتيبه  DNbدربردارنده تمامي
جنبههاي انديشه سياسي شاه آرماني در نظام فكري ايرانيان دوره هﺨامنشي است كه مباني يك نظم
سياسي-اجتماعي مطلوب و سازگار با هويت ايراني را به تصوير كشيده است .كتيبه  DNbهمچون
متون فلسفي كلاسيك ،مقولههاي مﺨتلف خرد داريوش را از آغاز تا فرجام متن كتيبه به رخ خواننده
مي كشد .خردي كه هرچند شباهتي با نمونه يونان باستاني آن دارد اما مباني انديشه ورزي ايراني را دارا
است؛ يعني مجزا از نوع يوناني آن بوده و منحصر به حوزه سرزميني ايران هست .اگر چنين وجه
تمايزي در حوزه تفكر وجود نداشت و ايرانيان انديشه خود را از يونان به وام گرفته بودند ممكن بود
همين اتفاق در حوزههاي مﺨتلف سيستم سياسي ،اقتصادي و فرهنگي عصر هﺨامنشي نيز رخ بدهد.
درهرحال ،كتيبه  DNbدر كنار اسناد ديگر ،حاكي از آن است كه شالوده حكومت هﺨامنشيان بر اساس
مدل يا الگوي متعادلي از سيستم سياسي شكلگرفته بوده است .اين كتيبه درعينحال نشان از آن دارد
كه ايرانيان باستان صرفاً بهزور نيروي بازوي نظامي خود شاهنشاهي تشكيل نداده و يا مﺨالف با اين
عقيده است كه آنان از هيچ فني براي حكمراني برخوردار نبودهاند .همچنين اين كتيبه گواه آن است كه
احتمالاً برخي انديشهوران سياسي به دستگاه حاكمه هﺨامنشي نزديك شده و موفق شدهاند دانﺶهايي
مربوط به حكمراني توليد كنند كه مباني ايدئاليستي يا آرمانگرايانه فلسفي و سطوح تئوريك انديشه
سياسي موردنظر را پوشﺶ داده است .البته عقيده بر اين است كه اغلب فيلسوفان سياسي تمايل چنداني
براي تقرب به ساحت قدرت سياسي نداشته و غالباً ميان فن »عملياتي يا كاربردي قدرت« و فن
»نظري سياست« گرفتار ميشوند .اگر در بعد نظري باقي بمانند دانشمند باقي ميمانند و اگر وارد
عرصه عملياتي شوند تبديل به دانشمند سياستمدار ميشوند .بههرحال دانﺶ سياسي توليدشده در
كتيبههاي هﺨامنشي حداقل سه سطح اساسي انديشه سياسي را پوشﺶ داده است كه مشﺨصترين
وجوه آن عبارتاند از :سطح فني يا كاربردي قدرت )هنر سياسي يا عملياتي قدرت( ،سطح كمال مطلوب
سياست و جنبه كيفيت حكمراني.
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