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فصل   ١٠
  نگاه نهايی

  
او نه فقط بنيان نخستين امپراتوری بزرگی . کورش بزرگ، بنيا نگذار شاهنشاهی ايران، از چهرهای ممتاز تاريخ بشری است

 به قدرتی جهانی تبديل کرد، استوار ساخت، بل اقدامات او تاثير فرهنگی شگرفی بر  سال ٢٠٠را، که ايرانيا را برای بيش از 
او هنرمندان، معماران و مجسمه سازان را به پاسارگاد برد تا با ساخت بارگاه جديد او بنيان .  و تمدن بشر گذاردزندگی

يهودهايی را که . کورش  گردونه ی تاريخ مشرق زمين را به حرکت انداخت. مجموعه ای را بريزد که در شرق بی سابقه بود
 آن چه ما از کورش می دانيم منظری است که مورخان با تکيه بر دست آورد .به بابل تبعيد شده بودن به فلسطين بازگرداند

او و جانشين . به عبارت ديگر، با شخصيت کورش به کمک منابع دست دوم آشنا می شويم. های باستان شناسی ابراز می داند
لتری از شخصيت آن ها به دست اش کمبوجيه، که مدت بسيار کوتاهی حکومت کرد، نبشته ای باقی نگذارده اند که تصوير کام

او گزارشگر ماهری است که برای ايجاد امکان ارتباط ملی حتی . اما در مورد داريوش مطلب به گونه ای ديگر است. بدهد
  .فرمان به ايجاد خط ملی داد تا از قوانين و اصول جهان داری اش سخن گويد و سايه ابهامی در آن باقی نگذارد

  
دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی . ، من چنينم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانمبه خواست اهورامزدا« 

آن چه را که درست است من آن . همچنين دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسيب برسد. در رنج باشد
من . وقتی خشم مرا مي انگيزد آن را فرو مي نشانمحتی . من بدخشم نيستم . من دوست برده ی دروغ نيستم. را دوست دارم

  )١(» سخت بر هوس خود فرمانروا هستم
 

چنين بيانيه ای از زبان شاه در سده ی ششم . نگ نبشته اش اعالم می کندساين است بخشی از معتقدات داريوش که خود در 
يجه ميگريم که داريوش واقعا هم با مسايل مردم  نت)٢( از بررسی دقيق لوح های ديوانی تخت جمشيد.به معجزه می ماند. م.پ

 بهره می حمايتی اجتماعیاين لوح ها می گويد که در نظام او حتی کودکان خردسال از پوشش خدمات . ناتوان همراه بوده است
زايمان نظام منضبط مهارت و سن طبقه بندی می شده، مادران از مرخصی و حقوق  بر  گرفته اند، دستمزد کارگران بر اساس

 استفاده می کرده اند، دستمزد کارگرانی که دريافت اندکی داشتند با جيره ای ويژه ترميم می شد تا گذران» حق اوالد«و نيز 
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 و زنان امکان حقوق زن و مرد برابر بودپرداخت ميشد، » بيماری«و » سختی کار«زندگی اشن آسوده تر شود، فوق العاده 
  .نند، تا از عهده ی وظايفی که در خانه و به خاطر خانواده داشتند برآيندداشتند کار نيمه وقت انتخاب ک

  
چنين . دور از انتظار است. م.که لوح های ديوانی هخامنشی گواه آن است برای سده ششم پ» تامين اجتماعی« اين همه 

ر و بزرگی داست و مختص شاه مقترفتاری، که فقط می توان آن را مترقی خواند، نيازمند ادارک و دورنگری بی پايانی بوده 
و حتی به همسران خود آموخته بود که با تمام تار  پودشان اين راستی و » من راستی را دوست دارم« : است که ميگويد

آن ها هم درست مثل هر مستخدم و کارمند دولت هخامنشی ناگزير از پذيرش دقيق حساب رسی کليه . عدالت را مواظبت کنند
شاه بر کليه ی مخارج دربار خويش از . ج خود بودند و همان نظم و سخت گيری عمومی را شامل می شدنددرآمدها و مخار

  .جمله مخارج سفر خود و همراهان اش نظارت داشت
  

قانون شکنی به شدت مجازات می شد و درست کاری .  عمومی و حمايت از ناتوانان از اصول اين جهان داری بودتامين عدالت 
آخرين بخش نبشته ی آرامگاه داريوش در نقش رستم، به روشنی و زيبايی برداشت . ا پاداش مناسب همراه بودو وفاداری ب

در اين نبشته او مستقيما مردم کشورش را مخاطب قرار داده و يادآوری . داريوش را از يک جهان داری عادالنه بيان می کند
  :ميکند

نپندار که زمزمه های پنهانی و درگوشی به . ت کدام و رفتارت چه گونه استنيک دان که هستی، توانايی هاي! تو ای بنده« 
به ترين کارزار از توانمندان ندان وبيش تر ! تو ای بنده! بيش تر به آنی گوش فرا دار، که بی پرده می شنوی. ترين سخن است

  )٣( » به چيزی بنگر که از ناتوانان سر می زند
  

هر مهارتی به کار گرفته می شد و هر کس . و می بايست در کار گروهی نقشی داشته باشندناتوان ترين مردم می توانستند 
ه و هميشه رری بزرگ خود همواوداريوش به کار گروهی همه ی مردم امپرات. نقش خود را در بنای اجتماعی ايفا می کرد

يندگان همه ی ملت های امپراتوری قرار برای نمونه تخت داريوش، در نگاره های آرامگاه، فراز سر نما. اشاره کرده است
بر اين همکاری عمومی . ر دارندودارد و چنين است در نگاره ی آپادانا که همه ی خلق ها با هدايای کشورهای خود حض

قت تجربه ی ديوان اداری عيالمی ها و بابلی ها، در يدر حق. کشورهای امپراتوری به تکرار در نقوش مختلف تاکيد می شود
اين ميراث ها و تجارب در صورت لزوم متحول می شد، با برداشت ها و ظرايف نو . حکومتی هخامنشی به کمال رسيدسيستم 

اين نظام نه . در می آميخت و نظام ديوانی تازه ای را پديد می آورد که شرط اصلی و تعيين کننده ی بقای امپراتوری بزرگ بود
 در )۴(شاهان اشتاف . نيکی سامان داد، بل الگوی کار ديگران نيز قرار گرفتتنها سازمان اداری شاهنشاهی هخامنشی را به 

امروز ما » ديوان ساالری« در کالم نهايی . سيسيل از طريق عربها با اين نظام آشنا شدند و آن را در مغرب زمين به کار گرفتند
  .غربی ها متاثر و نشات گرفته از نظام ديوانی هخامنشی است

  
های زير فرمانروايی خود آشنا می رايرانيان با قوانين و عادات و عالئق و حساسيت های مردم تمامی کشواز سوی ديگر، 

در اين تصرفات . ی اصلی باز می گرداندند و بار ديگر به نام قانون شاه به کشورهادشدند، گاه در آن ها تصرفاتی می کردن
ی گرفت و چنين بود که قوانين شاهی در هر يک از اين کشورها همواره ويژگی های قومی تک تک کشورها مورد توجه قرار م

  )۵(. پرداختی متفاوت داشت
  

اين رعايت به ويژه درين های گوناگون ملت های امپراتوری را شامل می شد، باوجود اعتقاد استوار شاه به اهورامزدا که جان 
  .شتند خدايان قديم خود را ستايش و نيايش کنندمايه ی تمامی رفتارها و قوانين وی است، مردم امپراتوری اجازه دا

  
حقوق خدايان بومی يونانيان و مخصوصا آپولون که طرف احترام داريوش . يهوديان در معبد سازی اورشليم حمايت می شدند

 المثل به هنگام فی. تی در زمان ستيز ميان ايران و يونان، خدايان مورد تعرض قرار نمی گرفتندح. بود، رعايت می شد
  . بازگرداندند  زراندود آپولون را که به غنيمت می رفت، به معبد مربوطستندي. م. پ۴٩٠بازگشت از جنگ 

  
ن يا برای. در فارس پرستش اهورامزدا را پذيرفته بودند و به نظر می رسد مزدا پرستی دين رسمی به حساب می آمده است

اما در کنار صدور حواله های . کارهای ديوانی نيز می پرداختند، استفاده می شدمنظور از روحانيان خاصی، که همزمان به 
منظم نذر و نياز برای اهورامزدا، در محدوده ای تنگ تر حواله هايی هم برای خدايان باستانی ايرانی، عيالمی و بابلی ديده 

هر .  قربانی کردن در اختيار کسی قرار نداده اندالبته به ميترا و آناهيتا چيزی تعلق نگرفته و هرگز حيوانی برای. شده است
چند شاه نيايش خدايان خاصی را ممنوع نکرده بود، ولی ظاهرا دشمنی آشکارا با دين زرتشت و همچنين قربانی کردن 

ظ  از اين ها گذشته عموم مردم می توانسته اند با حف.حيوانات، که زرتشت به شدت مخالف آن بود، مورد حمايت نبوده است
اين امر وقتی بيشتر توجه را جلب می کند که هنوز در قرن بيستم به خاطر اعتقادات دينی . اعتقادات خود آزادانه زندگی کنند

  .جنگ های خونينی در جريان است
  



عناصرهنری تنها متعلق به مراکز . همکاری هماهنگ همه ی کشورهای امپراتوری هخامنشی در هنر نيز تبلوری ويژه دارد
هرين، فنيقيه و آسيای صغير نبود، بل آسيای مرکزی، مانند قلمرو سکاها نيز تاثيرات هنری ی کهن مانند مصر، بين النفرهنگ

زيباترين آثار هنری و خالق ترين هنرمندان را به مرکز شاهنشاهی می آوردند و در اين مرکز از . خود را اعمال کرده اند
تحت تاثير مستقيم شاه و دربار با . نو و به عبارتی ديگر مستقل، پديد می آمدهماميزی همه عناصر، هنری نو، با پرداختی 

. شکوه اش هنر هخامنشی آفريده شده و بازتاب و جلوه ی اين هنر نو بار ديکر به قلمروی تمامی امپراتری پرتو می افکند
ب می شدند، به مرکز قدرت دست آورد هنری همه ی ملت های امپراتوری به صورت هدايا، که نمونه های هنری محسو

شاهنشاهی باز می گشت، برآورد و ارزيابی می شدف عناصر ماندنی آن درهم ميتبيد و سپس از اين مرکز بار ديگر به سوی 
  .هديه کنندگان باز می گشت

 
مکان می به جامعه و مردم داشت، بل هزاران متن کوچک ديوانی در لوح ها، به ما ا نه فقط سنگ نبشته های شاهی، که رو

 داشته به واقع لوح های ديوانی، ياد. دهد که نگاهی کاونده و عميق بر زوايای زندگی در امپراتوری بزرگ هخامنشی بياندازيم
 عمد و به قصد پژوهش های اين زمانی ما فراهم چرا که اين يادداشت ها به . ای کوچک و مختصر، اما اصيل و با ارزش است

وچک واقعی از زمان خوداند و هر کوششی برای يافتن پيوند ميان آين دست نوشته ها به قصد  آن ها تصوير ک. استنيامده
اين يکی از ارزشمندترين راه های گشودن چشم اندازی تازه برآن . عريان تر شدن حقايق تاريخ هخامنشيان، گرامی است

. عه ای باز و پيشرو در آن متحقق بوده استکه بسياری از آرمان های امروزی ما از جامامپراتوری بزری . امپراتوری است
  :اين اسناد واقعی بودن شعاری را اثبات می کند که آن فرماندهی پيوسته به مردم خود گوشزد می کرد

  
  ». به ترين کار را از توانمندان ندان و بيش تر به چيزی بنگر که از ناتوان سرميزند! تو ای بنده« 
  

 کوفايی بی نظير ايرانشناسی دهه ی چهل ميالدی در آلمان متولد شد و در  خانم هايد ماری کخ در سالهای ش
در حال ) به مفهوم قديم(يک بار ديگر ايرانشناسی " از زبان داريوش"سالهای افول ايرانشناسی دهه ی نود با انتشار کتاب 

را با دريافت درجه ی فوق خانم پرفسور کخ نخستين مرحله تحصيالت دانشگاهی خود . انقراض آلمان جانی تازه بخشيد
, ليسانس رياضی گذراند و شايد اگر به تصادف و به سبب شغل همسر باستان شناس خود با پرفسور والتر هينتس

او نيز مانند يگران با نخستين برخورد . هرگز به تاريخ و فرهنگ ايران روی نمی آورد, آشنا نمی شد, ايرانشناس آلمان
دانشمند وارسته شد و به قول خودش اين شيفتگی چنان ژرف بود که بی درنگ تحصيل در خود با هينتس شيفته ی رفتار 

خانم کخ پس از دريافت درجه دکتری بالفاصله يار خستگی ناپذير او در تاليف عظيم . رشته ی ايرانشناسی را آغاز کرد
"  اقتصادی فارس در زمان هخامنشيان امور ديوانی و"  با رساله ١٩٨۴  آلمانی شد و سرانجام در تاريخ -فرهنگ ايالمی 

رساله پرفسوری خانم  , ١٩٨٨در سال ,  و دو سال بعد١٩٨۶فرهنگ ايالمی در سال . به دريافت مقام پرفسوری نايل شد
بر , تمامی کارهای علمی خانم کخ درباره ی فارس و تخت جمشيد و امور اجتماعی ايران زمان هخامنشيان. کخ منتشر شد

, از جمله کتاب ماندگار و کم نظير حاضر, که در ده ها مقاله و چندين کتاب, ی خزانه ی تخت جمشيد استاساس الواح گل
 .منتشر است

 

 سال ١٠که حدود , ديگر شاگرد مرحوم پرفسور والتر هينتس, ١٣١٨متولد , مترجم اين کتاب, دکتر پرويز رجبی 
زانو , اما تا واپسين روزهای زندگی پر برکات اش, رخص شدهپيش از خانم کخ رسما از محضر استاد با اخذ درجه دکترا م

  .از او درس گرفته است, به زانو

    

  
  
)١         (   57 Hinz, AiFF,   
  
 لوح گلی با متن هايی به خط ميخی عيالمی بدست ٣٠٠٠٠ در حدود ١٩٣۴ – ١٩٣٣در حفريات تخت جمشيد در سالهای  )٢(

 لوح آن تقريبا ۶٠٠٠حدود .  سال فرمانفرمايی داريوش است٢٨ تا ١٣ يعنی ۴٩۴ تا ۵٠٩لوحه ها مربوط به سالهای . آمد
 لوح را خوانده است که در ١۵٠٠هالوک ). PFنک، هالوک، مهر  (  لوح تاکنون منتشر شده است ٢٠٠٠سالم بود که حدود 

 .تاليف فرهنگ عيالمی از آن استفاده کرديم
متن ها روی هم رفته کوتاه و حاوی مطالبی درباره ی درآمدها و . اريوش بزرگ استاين لوحه ها متغلق به بايگانی ديوانی د

  . مخارج ها است و در نگاه نخست چندان ارزشمند به نظر نمی رسد



 
)٣(  W. Hinz, in A. Green Leaf. , Papersin honour of prof. P. Asmussen (Acta Iranca),  2eme Sere, Vol.XII 1988 

478        
 
)۴(       Stautf     
 
           .Dandamaev – Lukonin, 116ff به تفضيل:   نک)۵(
  
 
  
  

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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