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Abstract 

The Achaemenian (330-550 BC) had a wide area at their disposal, which consisted 

of tribes with different rituals, languages and cultures. Their administration required 

the use of special ideas. The idea based on which the Achaemenids governed their 

subordinate nations is known as the Pax Persica, which has various dimensions. In 

today's world, the issue of peace and peaceful coexistence of different ethnicities is a 

topic that the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) focuses on in the culture of peace and it is trying to define the elements 

based on which the world will be at peace. The purpose of this research is a 

comparative study of the culture of peace in the Achaemenid period based on the 

current goals of UNESCO. And it seeks to answer the question that the culture of 

peace based on today's definition of peace culture and education in UNESCO, to 

what extent was manifested in the Achaemenid era? The results indicate that the 

establishment of the Pax Persica idea led to the formation of a peaceful atmosphere, 

which is largely based on today's UNESCO goals. This article has completed data 

collection through library studies and presents the results through historical 

description analysis 
Keywords: Achaemenian,Pax Persica, Peace culture, Peace Education, UNESCO 

 

*  Institute for Humanities and Cultural Studies, Dept. of History of Iran, m.veisi@ihcs.ac.ir 

Date received: 2022/10/28, Date of acceptance: 2022/11/23 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  311 - 287، 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

فرهنگ و بر مبناي اهداف  انهخامنشيپارسي انديشه صلح  بررسي
  1يونسكو آموزش صلحِ

  *يسيمهسا و

  چكيده
ق.م) گستره وسيعي را در اختيار داشتند كه متشـكل از اقـوامي بـا     550- 330هخامنشيان (

 اي خـاص آنها نيازمند به كار گيري انديشـه  ادارههاي گوناگون بود. ها، زبان و فرهنگآيين
كردنـد بـه نـام صـلح     اي كه هخامنشيان بر مبناي آن ملل تابعه خود را اداره ميانديشهبود. 

پارسي شناخته شده كه ابعاد گوناگوني دارد. در جهان امروز نيز بحث صـلح و همزيسـتي   
مسالمت آميز اقوام گوناگون موضوعي است كه سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان 

صلح بر آن تمركز دارد و در تالش است مولفاتي را  ر غالب فرهنگملل متحد (يونسكو) د
تعريف كند كه بر مبناي آن ها جهان در صلح قرار بگيـرد. هـدف از انجـام ايـن پـژوهش      
بررسي تطبيقي فرهنگ صلح در دوره هخامنشي بر مبناي اهداف امروزي  يونسكو است و 

ف امروزي فرهنگ و براساس تعري به دنبال پاسخ گويي به اين سوال است كه فرهنگ صلح
آموزش صلح در يونسكو تا چه ميزان در دوران هخامنشي نمود يافته است؟ نتايج حاكي از 

گيري فضايي مسالمت آميز شد كه آن است كه برقراري انديشه صلح پارسي منجر به شكل
را از  اهـ مقاله حاضر گـردآوري داده تا حد بسياري مبتني بر اهداف امروزي يونسكو است. 

اي به سرانجام رسانده و نتايج را از طريق تحليل توصيف تـاريخي  مطالعات كتابخانه طريق
  كند.ارائه مي
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  مقدمه .1
- و گـروه  آميز ميان مردمهاي هماهنگ و مسالمتدر جوامع متفاوت امروزي تضمين تعامل

هاي فرهنگي متنوع، متكثر و پويا و ايجاد اشتياق در آنان براي زندگي در داراي هويتهاي 
هايي براي افزايش حضور و مشاركت همه كنار هم بسيار مهم و الزامي است. اتخاذ سياست

 شهروندان ضامن انسجام اجتماعي سرزندگي و شور و نشاط جامعه مدني و صلح هسـتند. 
ل پيچيده بسياري كشورها در دوران كنوني است و كشـورهايي  ز مسائيكي ا گرايي،قوميت 

هـا و پيامـدهاي   كه داراي تنوعات فرهنگي، اجتماعي، قومي و مـذهبي هسـتند، بـا چـالش    
هاي بنيادين و اساسي در ايـن كشـورها،   يكي از دغدغه د وانگوناگوني در اين زمينه مواجه

در بر ايـن مبنـا    .و قوميتي است ماعي، فرهنگيموضوع چگونگي مديريت اين تنوعات اجت
در عين  (Peaceful co-existence) آميزو همزيستي مسالمت (Peace) جهان امروز مسئله صلح

هاي اساسي است كه در صـورت برقـراري   يكي از چالش (cultural diversity)تنوع فرهنگي
ود. برقراري ايـن  تر خواهيم ب فرهنگي براي پياده سازي اين امر شاهد جهاني به مراتب آرام

سـازمان آموزشـي، علمـي و فرهنگـي     ي آن ساز و كـار اصـلي   هاي ويژهفرهنگ و ضابطه
 Culture of "فرهنـگ صـلح  "دهد كـه در غالـب   سازمان ملل متحد (يونسكو) را شكل مي

peace)  ( هدف اصلي يونسـكو تـرويج   گذاري شده است. بر آن سرمايه  "تنوع فرهنگي"و
ه از ابزارهاي گوناگون از جمله ابزارهاي آموزشي و فرهنگي است و لح با استفادفرهنگ ص

هـاي  ريشهدهد. ها و مستندات يونسكو را شكل ميگسترش فرهنگ صلح مركز ثقل برنامه
ق.م) در تـاريخ   550- 330توان در بازه زماني دوران هخامنشي (موضوع را مياين تاريخي 

فرهنگي كه اقـوام حاضـر در گسـتره امپراتـوري     تنوع  دارد. ايران باستان مورد بررسي قرار
هـاي عظيمـي   توانست با چـالش هخامنشي، داشتند به قدري بود كه حكومت مركزي را مي

طلبي سياسي و ايدئولوژيكي مواجهه كند و  در عين حـال بـا وجـود رقبـاي     چون استقالل
صـغير بـا    منطقه آسـياي  سياسي چون يونان كه اغلب از شيوه تطميع براي هم سوي كردن

كرد، هر نوع فشـار يـا بـي عـدالتي از جانـب حكومـت       خود و عليه امپراتوري استفاده مي
توانست منجر به از دست رفتن برخي از مناطق شود و لذا شاهان اين امپراتوري مركزي مي

صـلح  "اي را پياده كردند كـه از آن بـه نـام     انديشهجهت برقراري آرامش در گستره خود، 
- به عقيده نگارنده مهم ترين ركن آن عدم تبعيض ستم شودكهياد مي(Pax Persica) "يپارس

گذاري اولـين انديشـه تسـامح و    عملكرد هخامنشيان در پايهواكاوي  و .گرانه ميان اقوام بود



 289   )يسيمهسا و( ... انهخامنشيپارسي انديشه صلح  بررسي

 

ها از منظر تاريخي بسيار ضـروري  مدارا براي اداره تنوع قومي موجود در گستره سياسي آن
فرهنـگ صـلح   بيان شد سوال اصلي اين مقاله ايـن اسـت كـه     ن چه كهبه آ توجه ااست. ب

صـلح در يونسـكو تـا چـه ميـزان در دوران      فرهنـگ و آمـوزش   براساس تعريف امروزي 
برقراري انديشه صلح پارسي منجر هخامنشي نمود يافته است؟ پاسخ احتمالي اين است كه 

هداف امروزي يونسكو مبتني بر اي شد كه تا حد بسيارگيري فضايي مسالمت آميز به شكل
البته الزم به توضيح است كه نمي بايست چارچوب صلح پارسي را دقيقاً مبتنـي بـر   است. 

چارچوب فرهنگ صلح يونسكو دانست چرا كه صلح پارسي خود دو لبـه داشـت و نقطـه    
 مقابل آن سركوب بود. يعني برقراري آن مشروط به شرايطي بود كه در مبحثي ديگـر بـدان  

شود. اين در حالي است كه هدف و كليت چارچوب اهداف يونسـكو تنهـا در   پرداخته مي
  شود. ف مييصلح مطلق تعر

هدف از اين پژوهش بررسي تطبيقي فرهنگ صلح در دوره هخامنشي بر مبناي اهـداف  
اي بـه  ها را از طريق مطالعات كتابخانـه مقاله حاضر گردآوري دادهامروزي  يونسكو است. 

  كند.نتايج را از طريق تحليل توصيف تاريخي ارائه مي ام رسانده وسرانج
  

  پيشينه تحقيق .2
در برخي منابع مرتبط با دوره هخامنشي مـورد بررسـي   موضوع صلح پارسي به طور كلي 

هايي در اين باره صورت گرفته است. براي مثال پيـر بريـان  در   و پژوهش قرار گرفته است
اي بـه گونـه   "هنگي در شاهنشـاهي هخامنشـي  ي و تعامل فروحدت سياس"كتابي با عنوان 

- تحليلي وحدت و تمركز سياسي هخامنشيان را بيان و در عين حال تعامل فرهنگي ميان آن

تـاريخ   "در كتاب  كند؛ عالوه بر اين كتاب، ويهاي تابعه را بررسي ميها و اقوام سرزمين
ز اين موضوع اشـاره كـرده   به ابعادي ا نيز تا حدودي  (Briant,1968) "امپراتوري هخامنشي

، از منظـر نقـش     "شاه و پادشاهي در هنر هخامنشـي "مارگاريت كول روت نيز در است. 
برجسته ها به بررسي انديشه شاهان هخامنشي پرداخته و بيان مي دارد كه نقـوش برجسـته   

نشـي در  هاي شاه و پادشاهي و ايـدئولوژي حكمرانـي هخام  هخامنشي در پي نمايش آرمان
. ديگر پژوهشگري (Root,1979)ب ماهيت جهاني و تنوع قومي و فرهنگي آن است چارچو

يا همان صلح پرداخته ماريـا بروسـيوس اسـت كـه از      پكس پرسيكاكه اختصاصاً به مسئله 
 "پكـس پرسـيكا و مـردم منطقـه دريـاي سـياه      "هاي وي در اين زمينه مقاله جمله پژوهش
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(Brosius,2010: 29-40) ي تئوري اين ايدئولوژي را بررسي كرده و سپس ساختارهاكه  است
ديپلماسـي  "كند. وي در مقاله ديگري بـا عنـوان   نمود آن را در منطقه درياي سياه عنوان مي

بـه بررسـي    (Brosius,2012:150-163)  "پارسيان ميان صلح پارسي و استراتژي تحمل صـفر 
ايونيا در دوره هخامنشي نگ در منطقه هاي صلح و جچگونگي برقراري تعادل ميان سياست

پرداخته است. باب بكينگ در كتاب هويت در مصـر پارسـي: سرنوشـت جامعـه يهوديـان      
مروري جامع بر زندگي و سرنوشت و نهايي يهوديان در مصر ارائه  (Becking,2020)الفانتين 

 ر سـاير اقـوام  نمودهايي از جنبه هاي صلح آميز زندگي يهوديان در كنا و در خالل آنداده 
در ساير آثار   دارد.را بيان ميهاي صلح پارسي با توجه به مولفه تحت الحمايه صلح پارسي 

شناسي دوران هخامنشي نيز بعضاً نويسندگان در حد چند سطر بـه  مرتبط با تاريخ و باستان
هاي پيشين ايـن  وجه مشخص اين پژوهش نسبت به پژوهش اند.اين موضوع اشاراتي كرده

متمركز به بازشناسي ابعاد و نمودهاي گوناگون فرهنـگ صـلح پارسـي و     به طور ت كه اس
ن مسئله با مطالعه يپرداخته و عالوه بر بررسي تاريخي ا ين دوره چگونگي برقراري آن در ا

  كند. تطبيقي آن با فرهنگ صلح يونسكو ارتباط آن با دنياي معاصر را نيز بررسي مي
 

 آني هاصلح پارسي و مولفه .3

است و در سراسـر   ران از ديرباز تاكنون همواره محل سكونت اقوام گوناگوني بودهفالت اي
هـاي  شود. اين اقوام همـواره بـه زبـان   نوعي در هم تنيدگي قومي ديده ميتاريخ اين فالت 

امپراتوري  .2هاي مختص به خود را داشتندگفتند و اديان، مذاهب و آيينگوناگون سخن مي
ي اجتماعي، اقتصـادي، قـانوني و   اقوام، جوامع و نهادهاي جداگانهمتشكل از يز هخامنشي ن

كند، تاكيد مي (D PH) 3اش در تخت جمشيدچنان كه خود داريوش در كتيبهسياسي بود. 
ها آن طرف سغد هستند از آن جا از سكاها كه آن"گسترش يافت: چنين اين امپراتوري 

بنابراين در دوران هخامنشي عالوه بـر  .  "ردجا تا به سا تا به حبشه(نوبيا): از هند از آن
 النهـرين، آسـياي صـغير،   اقوام گوناگون ساكن در فالت ايران، ساير مناطق از جمله بين

مصر و قفقاز نيز فتح و به گستره امپراتـوري پـارس ملحـق شـدند كـه       آسياي مركزي،
د را داشتند ت مختص به خوساكنان هر يك از اين مناطق نيز، فرهنگ، زبان، دين و هوي

و در نتيجه گستره امپراتوري هخامنشي تركيبي از اقوام گوناگون فرهنگي بود. گزنفـون  
) اشاره كرده است كه كوروش بـر اقـوامي فرمـان    2، فصل  8نيز در كوروشنامه (كتاب 



 291   )يسيمهسا و( ... انهخامنشيپارسي انديشه صلح  بررسي

 

گفتنـد و نـه در ميـان خـود زبـان مشـتركي داشـتند.        راند كه نه به زبان او سخن ميمي
همگن از لحاظ سياسي و فرهنگـي موفـق   قوم طبقه يك ن كه چگونه اين بررسي ايبنابر

هـاي  ها و جمعيـت مجموعه سرزمينبر سال  200شده است تسلط خود را طي بيش از 
  جاي تامل دارد.  پراكنده و ناهمگن حفظ كند

- رواداري بنيادي از داليل دوام شاهنشاهي هخامنشيان طي دو قرن و نيم بود. سـرزمين 

اي بوده كه كردند پهناورترين امپراتورياهان هخامنشي بر آن فرمانروايي مييي كه شاهنشاه
هاي بابل، آشور، مصر و ليديـه در آن  ها و امپراتوريتا امروز در جهان ثبت شده و پادشاهي

- ها و گونـه هايي كه تنوع سرزميناند امپراتوريتلفيق شده بودند. در واقع تا امروز كم بوده

به طور كلـي آن   ).179:1392(ميدوز،  شاهنشاهي هخامنشيان بيشتر باشد ردمانش ازي مگون
چه عامل تعيين انسجام ساختمان اين امپراتوري بود روابط ميان جمعيت فاتح يعني پارسيان 

اي را هاي مغلوب يعني ملل تابعـه بـود. پارسـيان بـراي انجـام ايـن مهـم شـيوه        و جمعيت
- هايي را در بـر مـي  يار منحصر به فرد است و مولفهدر تاريخ بس برگزيدند كه در نوع خود

انديشه   روندها روي هم رفته مصاديق ايدئولوژي صلح پارسي هستند. گيرد كه مجموع آن
صلح و مدارا در دوره هخامنشي از همـان آغـاز امپراتـوري يعنـي دوران كـوروش بـزرگ       

. اين شيوه رفتـاري در دوران  پيدا كرد امهاد اين دورانشد و تا پايان  نهادهق.م)  550- 530(
 522- 486(و سپس داريوش  آغاز شدق.م)  530- 522(كمبوجيه پسرش و  بزرگ كوروش

و پس از سر و سامان  را در قالب يك ايده همزيستي مسالمت آميز درآوردانديشه اين  ق.م)
اص هاي جديد بر اسـاس يـك چهـارچوب خـ    دادن به اوضاع كشور، و آغاز كشورگشايي

در (د و آن احترام به استقالل، ايدئولوژي، فرهنگ و زبان كشورهاي فتح شده بودكرعمل مي
كه قوانيني را وضع كـرد كـه بتوانـد     حالدر عين  شوند.).ادامه بحث، اين موارد بررسي مي

توان از يك صلح و برابري در عين حفظ تساهل كنترل كند و بنابراين مي باها را نيز شهربي
وط به مجازات و جنگ سخن گفت. اين روند كمـابيش تـا پايـان دوره    ي قوانين مربو اجرا

يـا   پكـس پرسـيكا  هخامنشي برجاي ماند. اصطالح رايج براي توضيح اين انديشه پارسيان، 
است كه به معناي صلح پارسـي و يـا صـلح هخامنشـي      Pax Achamenica) (پكس آكامنيكا

بر دخيل كردن مردم تابعـه   ود كهب ان هخامنشيانديشه شاهبه طور كلي صلح پارسي . است
كرد. ايده مد نظر اين بود كه هر فرد بخشي از يـك  در سازمان امپراتوري پارسيان تاكيد مي

ي اين حمايـت، پادشـاه   كردند. در مقابل، و يا در نتيجهكل بود كه با هم شاه را حمايت مي
ردمان. دستيابي به ايـن  ت براي اين مكرد يعني ثباصلح  را در سراسر امپراتوري تضمين مي
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 شـد مـي مشاركت با اقوام تابعه با احترام به فرهنگ، مذهب و هويت زباني ايشان حاصـل  

(Brosius,2010:33).  ويستهوفر نيز اين ايدئولوژي را نظم صلح امپراتوري و تصويري از نظم
 راتژي اصـالحي كند و آن را ايـدئولوژي شـاهي صـلح و اسـت    كيهاني اهورامزدا تعريف مي

- هاي سلطنتي هخامنشيان و هـم چنـين شـمايل   كه تاييد آن را در كتيبه داندميهخامنشيان 

تعبير  به. (Wiesehofer, 2006:50) د يابميهاي شاهي جمشيد و مقبرهنگاري در نقوش تخت
  ) 49:1388(بريان 

ان بودند؛ نخبگ اي استوار بود كه هر يك از طرفين در آن ذي نفعاين ايدئولوژي معامله
محلي از جمله در بابل و مصر پذيرفتند كه شاهان هخامنشي را به عنوان شـاهان خـود   

هاي خود به ايشان خدمت كنند؛ در مقابل شاه بزرگ ها و ارزشبپذيرند، اما بنابر سنت
هـاي  شد كه امتيازات نخبگان محلي را به رسـميت بشناسـد و بـه سـنت    نيز متعهد مي

  .اشداري نداشته بكشورهاي ايشان ك

ترين سند برجاي مانده از دوره هخامنشي كه در آن براي نخسـتين بـار از صـلح و    مهم
ــده، اســتوانه كــوروش اســت.    ــان آم ــه مي ــدارا ســخن ب ــورواســتوانه م ــا		شك منشــورِ 		ي

بـه   و هخامنشـي  كـوروش 		به فرمـانِ  ق.م 538است كه در سال  از گلِ پخته لوحي		كوروش
 ف نگاشـته شـده  سطر با موضوعات مختل 45در و  بابلي ريوسيله يك كاهن يا كاتب دربا

بـود  ق.م   538در سال ترين اتفاق در اين دوره فتح بابل مهمالزم به توضيح است كه است.
اي دارد. سياسـت كـوروش   آميز كوروش در تاريخ جايگاه ويـژه كه به لحاظ رفتار مسالمت

هـا در ايـن زمينـه    و بـابلي  4هانسبت به ملل تحت اطاعت درآورده شده با سياست آشوري
يان آشوري و بابلي در چنين مـواردي حـداكثر ماليـات و خـراج را از     رد. فرمانرواتفاوت دا

گرفتند و از فشار و تعـدي نسـبت بـه آنـان ابـايي نداشـتند و در       ملت شكست خورده مي
كردند. در دوران كوروش به دستور اي اوقات تمام مردمان را تبعيد ميصورت مقاومت پاره

شان انتقال دادنـد و او اجـازه   رده بود به جاي اوليهبه بابل آو 5يدعهايي را كه نبوناو تمام بت
داد تا يهودياني كه به دستور و به اجبار شاهان بابل در آن شهر اسكان يافته بودند به مـوطن  

ي . وي پس از فتح بابل نيروهاي خود را با نيروهاي بابل به صفت مشخصه6خود بازگردند
نحو كه بود ادامـه داد هـيچ چيـز در سـاختار      انل را به همي امور بابواحدي درآورد. اداره

). علت آن كه كوروش در ورود به بابـل  74:1394اجتماعي كشور تغيير نيافت (داندامايف، 
مردم بابل در اين زمـان بـه   هم چون يك رهايي بخش مورد استقبال قرار گرفت آن بود كه 
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هاي سنگين دچار ماليات و وضعابليان خداي ب (Marduk)يد به مردوكعاحترامي نبوندليل بي
پيش پـاي  ني هاي شاخه كه كنددر اين باره گزارش مي 7يدعروزگار نامه نبون رنجش بودند.

را صلح كوروش براي سراسر سرزمين بابل  .رق صلح و آرامش بودغشهر  ،او گسترانده شد
 ).105:1396هينتس، »(بشارت داده بود

: منم كوروش، شاه جهان، شاه بزرگ،  گويدچنين ميكوروش در استوانه در مورد خود 
)، پسـر كمبوجيـه،   20شاه نيرومند، شاه بابل، شاه سومر و اكد، شاه چهار گوشه جهان (بنـد  

شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه كوروش، شاه بزرگ، شا{ه شـهر} انشـان، از نسـل چـيش     
{ون} بابـل آمـدم   آشتي بـه در   )، ... آن گاه كه با21پيش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان (بند 

داشتند. نگذاشتم كسـي در همـه   ام با آرامش درون بابل گام برمي)، سپاهيان گسترده22(بند 
هايشـان را تسـكين دادم {و} از   )، ... خسـتگي 24{سومر و } اكد هراس آفرين باشد (بند 

شـت (بنـد   بندها (؟) رهايشان كردم. مردوك سرور بزرگ، از رفتار { نيك من} شـادمان گ 
 بــه تعبيــر ايســرائيل   .8)36هــا را در صــلح قــرار دادم (بنــد ي ســرزمين...مــن همــه )،26

)218:1382(  

خود نگاشته است از ديـدگاهي نـوين دربـاره شخصـيت     استوانه كوروش در آنچه كه 
تواند بنا به هركس مي ،ها ارزشي برابر و بنيادي دارندكه انسان ؛بشري نيز حكايت دارد

حق تصاحب و حق زندگي صـلح   ،آگاهي ،آزادي حقيقي ،رستدود خدا را بپگزينش خ
  .آميز در هر كشور مورد نظر براي همگان پذيرفته شده است

به طور كلي و به گفته گزنفون خط مشي حكومت كوروش بر سه اصل بنا شد : احترام 
من براي حفظ به اصول و موازين زندگي همه اقوام و ملل تابعه، در دست داشتن مرزهاي ا

مندي و تا پايان امپراتوري نيـز بـر جـاي مانـد چنانكـه      امپراتوري ، رعايت عدالت و قانون
ها تا آخر عمر حكومـت از ايـن قـوانين كـوروش     گزنفون نيز تاكيد كرده است همه پارس

  ).  5، فصل 8(كوروش نامه، كتاب   اطاعت كردند
- طلقه بود كه همـه مـي  ري با قدرت مهاي شاهي هخامنشيان، شاه شهريابر مبناي كتيبه

بايست تابع قدرت و قانون او باشند. اما اين بدان معنا نيست كه او قدرت خود را به نحوي 
هاي اهورامزدا و به ياري او بر زمين فرمان كرد. او در مقام نگاهبان آفريدهمستبدانه اعمال مي

ـ  سياسـي  –راند و ملزم بـه رعايـت حـدود و قـوانين اخالقـي      مي (كـورت،  دي بودخداون
يك مضمون مهم فرمانروايي در سراسر تاريخ ايران مضمون فرمـانرواي دادگـر   ). 89:1385
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است و اين امر براي نخستين بار در تاريخ ايران توسط هخامنشيان بـه روشـني بيـان شـده     
ولي آن را در چهـارچوب   ،داشتند اكيدكه هخامنشيان خود بر قدرت مطلق تدر حالي .است
 .خوردنـد سان بـا آن پيونـد مـي    آوردند و بدينمي شمول به اجرا در هانظام اخالقي جيك ن
اين موضوع كه رفتار پادشاه فقـط بايـد    .آمد اين اقدامات آنها الزاماً اخالقي به شمار ميبنابر

، 4، 2(كتيبه داريوش در نقش رستم بندهاي  هاي سلطنتيكتيبهمتن در  صراحتاًعادالنه باشد 
قي مانـده  بـا  )2، كتيبه خشايارشا بر لوحه سنگي بند 4بند  D Seوش داريوش در ش ؛ كتيبه5

كه به معناي پذيرش انديشه مزبور به عنوان يـك خصيصـه عمـومي در فرمـانروايي      است.
تـوان بـه    طوري بيان شده است كه نام هر يك از شاهان هخامنشي را مي و هخامنشي است

  : )104:1387گارثويت، (ر آن گنجانيدعنوان فرمانرواي دادگر ذكر كرد و د

  خداي بزرگ است اهورامزدا
  شود آفريدكه اين جهان شگرف را كه ديده مي

  كه شادي را براي مردم آفريد
  كه خرد را در داريوش (خشايارشا) شاه گذاشت

  گويد:داريوش (خشايارشا) شاه مي
  به خواست اهورامزدا من اين سان هستم كه

  دوست راستي هستم
  .(بند ده كتيبه بيستون) تمدوست نيسروغ با د

هـا  هاي شاهي (اكثريت قريـب بـه اتفـاق ايـن كتيبـه     بر مبناي بازخواني متن تمام كتيبه
مهم سلطنت  هاييژگيو  يستهوفروشوند)، ساختاري يكسان دارند و به يك شكل آغاز مي

 شمرد: يان را چنين برميپارس

سـت از خلـق خـوب خـدا     دشاه موظـف ا اپ ورامزدا است،هلطف ا ونيمد شاهسلطنت 
و سـخاوت   ايـ رعابـا  تنش، و حسن رفتار  نهمحافظت كند ... نظم ، نه هرج و مرج، صلح 

 يسـلطنت  يهـا اقامتگـاه  ريهـا و تصـاو  بهيبر كت و نه رفتار غلط شاهانه ييوفا ي، نه بيسلطنت
  . (Wiesehofer, 2009: 88-89)حاكم است

 يسـلطنت  يهـا بـه يدر كت" يرانيا يمل تيهو "هيبش يزياگرچه چ ويستهوفر معتقد است
ملـل  در همان زمان با هـدف ادغـام نخبگـان     يشاهنشاه يدئولوژيااما قابل مشاهده است، 

مجبـور  را  يورتاز ساكنان امپرا كي چي، هيدر فرهنگ طبقه حاكم در سراسر امپراتور تابعه
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، يشاهنشـاه  يدئولوژيـ ااز  منظور او .كردن "يمحل"و  "يستياليامپر" تيهو نيبه انتخاب ب
داشـت.   ديـ افـراد تاك  يسلطنت و وفادار حمايت متقابلكه بر  همان صلح هخامنشي است
(Wiesehofer, 2009:89-90). در مورد نيز از حد  شيب ديدهد كه نبايهشدار م اوحال ،  نيبا ا

 كيـ از كنـد؛  و بر دو وجهي بودن آن تاكيد مـي  اغراق كرد يدئولوژيا نيا دباربر تيشخص
امـر   كيـ  شـاه بـه   يفرض است كه وفادار شيپ يپادشاهان هخامنش يهانوشته در طرف ،

و  يامر الهـ  كيرا  يو رفاه همه ساكنان امپراتور قتيعدالت ، حق نياست  و آنها تأم يعاد
اسـت و اهـورا    انيمورد نظر خـدا  زيدانند. به نوبه خود، رفاه ساكنان نيم يسلطنت تيمسئول

هـا در  بـه يحال، كت نيكند. با ايم طيكارها واجد شرا نيا يبرا ا به طور خاصمزدا پادشاه ر
- يكـه نمـ   يكسـان  مد نظـر  ديكه با اندسخن گفتهكامالً واضح  سرپيچي نيزبه  ديمورد تهد

در  يهخامنشايدئولوژي صلح  وجه. دو ، باشدكنند يرويپ يو سلطنت يخواهند از فرمان اله
داريوش در نقش رسـتم نيـز ماننـد      .(Wiesehofer,2007:24)همين بوده است  هاهمه زمان

دهد دهد. قابليت او در فهم و داروي به او امكان ميرا در برابر دروغ قرار مي "داد"بيستون 
تواند بر هجوم خشم خود چيـره  كه عدالت را در كمال آرامش به اجرا بگذارد، زيرا شاه مي

گويد شـاه كسـي را بـه سـبب     مي ه هرودوت نيز). در اين بار329- 330: 1381شود(بريان، 
مـل نمـود چنانچـه    اوي پـس از آنكـه نيـك ت    ؛كنـد به مرگ محكوم نميارتكاب يك خطا 

بنـد   ،كتـاب يـك  (شـود  كارهاي بد گناهكار را بيش از خدمات وي بيابد تسليم خشم مـي 
تم ايـن  درونمايه عبارات كتيبه داريوش در نقش رس )91:1385(به تعبير آملي كورت). 137

ه خصوصيات شاهي دادگر را وصف كند: اهورامزدا فرمانروا را با بينش و توانايي باز است ك
ي عدالت و حافظ نظـم  شناخت راستي از دروغ مجهز كرده است و اين او را تضمين كننده

برد و در آن پايه داريوش شاه در اين بيانات در رتبه اول عدالت را نام مي. سازداجتماعي مي
بيند، حق در مقابل بزرگ و كوچك، حمايت در برابر شكايت و فيد را ميبناي سلطنت مو م

دروغ از هركسي كه باشد، پاداش نيك و كيفر در برابر خـدمت خـوب و بـد. داريـوش در     
هـا از  افزون بر آن در اين مـتن ). 154:1335تمام عمر خود طبق اين اصل رفتار كرد(يونگ، 

همـه ايـن    .يد شـده اسـت  جدادگر است تم يك فرمانروايداري كه از مشخصات خويشتن
معروف تخت جمشيد نيز دوباره  هايكتيبهداري فرمانروا در صفات تعادل جهان و خويشتن

پادشاه كه اهورامزدا صفاتي نظير قوه درك به او عطا كـرده بـود برقـراري     .ظاهر شده است
يعـي بـود كـه بـا     يك پيامـد طب  پاداش و مجازات عادالنه ؛كرد نظم و عدالت را تضمين مي

صـفات پادشـاهي مشـتمل بـر      ؛شـد  پادشـاهي حاصـل مـي    فطريبررسي قراين و صفات 
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خـورد  هـا بـه چشـم مـي    جسماني نيز بود و اين صفات نيز در متن سنگ نگـاره  خصايص
استبداد به لحاظ نظري به خاطر وجود عوامل متعدد  .نيزه دار و سواركار ،كماندار ،شكارچي
ـ ه ويژه عامل جغرافيايي گسـتردگي امپرا ري هخامنشي بدر امپراتو وري هخامنشـي و نبـود   ت

تر آنكه فرمـانروايي هخامنشـيان در يـك    مهم ؛شد محدود مي، فناوري الزم براي اجراي آن
داريوش و خشايارشا در موارد ). 105:1387(گارثويت،  يافت چهارچوب اخالقي تجلي مي

شـاه   ).500:1391(بريان، دنـ كنمـي اه خوب بيـان  هاي ديگري را براي يك شمتعدد ويژگي
اند يا در آينده ياري خواهنـد كـرد    خوب كسي است كه به همه كساني كه به او ياري كرده

لطف و عنايت داشته باشد داريوش با اشاره به راستي كه راهنماي همه كردارهـاي او بـوده   
  گويد  مي )63(ستون چهار، بند بيستونكتيبه در  .است

به ناتوان بد كردم و نه به توانا آن كس را كـه بـا    نه الت رفتار كردمستي عدبر را من بنا
 خاندان شاهي همراهي كرد و او را نيك نواختم و آن كه زيان رسانيد او را سخت كيفر

او همچنين به جانشينان خود هشدار مي دهد كه با كسي كه دروغگو يـا خشـن    دادم. 
  ).64تون چهار، بند (س دنازات كنند بلكه او را مجناست دوستي نك

مردي كه مرا ياري كند به اندازه يـاري اش او  "گويد مي )4(بند  يا در كتيبه نقش رستم
همـين سـخن را    عينـاً جمشيد خود  ا نيز در كتيبه حوالي تختخشايارش ."دهمرا پاداش مي

) X Pi 4(بنـد دهم مردي كه مرا ياري كنـد بـه انـدازه يـاري اش او را پـاداش مـي       :گويدمي
كند يا هنگامي كه چيزي را بسـته بـه   گويد آنچه يك مرد مي مي) D Nb 6در (بند داريوش 
شـوم و خوشـنودي مـن بسـيار اسـت و راضـي هسـتم و        خوشنود مي منآورد  توانش مي

اش كند يا هنگامي كه بسـته بـه دارايـي   آنچه يك مرد مي ) X Pi 6(بند  گويدخشايارشا مي
مـن بـه    ،شوم و خوشنودي من بسيار و راضـي هسـتم  مياز او خشنود چيزي مي آورد من 

  .دهممردان وفادار چيزهاي بسيار مي
هاي ؛ كتيبهA1 Paهايي برجاي مانده (كتيبه اردشير اول از ساير شاهان هخامنشي نيز كتيبه

) كـه در   A3 Paو اردشير سـوم   A2 Hcهاي اردشير دوم ؛ كتيبهD2 Sbو   D2 Saداريوش دوم 
اهورامزدا خداي پارسيان را بـه عنـوان خـداي اصـلي شـاهان هخامنشـي        هابهاين كتيتمام 

حكومت اساس كند و با توجهات و حمايت وي عمل ميپارسي شاه  كه دنبخشرسميت مي
حكومت وي حكومت خودخواهانه  .هاي اخالقي است كه اهورامزدا نهاده استوي ارزش

اسـت. بنـابراين    اخالقي و راستيردارهاي نيك يك حاكم مستبد نيست بلكه تحت حكم ك
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بندي كلي اظهار كرد كه شاهان هخامنشي به ويژه داريوش كه بنيان داد توان در يك جمعمي
هاي خود به صراحت بر اين امـر تاكيـد   شاهي ومدارا را در امپراتوري از نو برنهاد در كتيبه

داري ورداري و نگهم بر نحوه كشاند و به دفعات چارچوب صلح پارسي و انديشه حاككرده
هاي شاهي معتبرترين منابع در اين باره هسـتند كـه   كنند. كتيبههاي تابعه را بيان ميسرزمين

  .گذارندگونه شكي را باقي نميجاي هيچ

از طرفي اين انديشه به وضوح و زيبايي در نقوش برجاي مانده از اين دوران نيز نمـود  
  ود. شپرداخته مييافته كه در ادامه به آن 

تر نقوش برجسته تخت جمشيد بر ايدئولوژي شاهنشاهي و نمايندگي فرمانروا، كه پيش
در صـلح  مايـه انديشـه   وندر .ورزددر بيستون يا در منشور كوروش ديده شـد، تاكيـد مـي   

هاي بزرگ منتهي اضالع سكوها و پلكان .جمشيد بازتاب يافته استسلطنتي تخت مجموعه
هـاي نماينـدگي    انـد كـه هيئـت   آراسـته شـده   يايهـ با نقش برجستهدار آپادانا به كاخ ستون

ايران را در انتظار باريابي به حضور شـاه بـا هـداياي گرانبهـا بـه نشـانه        ههاي تابع سرزمين
زدي ايـ در برابـر پـذيرش نظـامي     ؛دهنـد  پذيرش قدرت او و فرمانبرداري خويش نشان مي

  ).83:1385(كورت، هد شدواداده حفظ خآرامش خدا ، صلح و شاهنشاهي ايران
 عـام ه در بارشانقش  شودميپديدار در اينجا نقشي كه به عنوان تجسم پادشاهي پارسي 

صحنه بار عام تصوير شاه را در وضعيت صلح نشان مي دهد كه در عين حال نشـان  است. 
ايـن صـحنه در   اي كه  دهنده تمايل وي به پذيرفتن اتباع خود است اين نقش به اندازه زمينه

هاي ديگر در حال باال رفـتن از  سرزمين ازآن تصوير شده است يعني مردمان هديه آورنده 
اين بار يافتن به حضور شاه محدود . اران اهميت داردزپلكان همراه محافظان و خود خدمتگ
از ه براي اطمينـان  شا .نبود يافتند، مي عامآمدند و اجازه بار به كساني كه به تخت جمشيد مي

- ختگـاه شود چندين اقامتگاه شاهي را در ترش در سراسر شاهنشاهي حس مياينكه حضو

متانـه بابـل و   گداشـت يعنـي در ه  هاي كشورهاي تحـت حكومـت خـود دايـر نگـه مـي      
جمشيد شـاه بـه   در نقوش تخت). 60:1388؛ بروسيوس، 52- 54: 1390(بروسيوس، شوش

و نه خراج) در تخت جمشـيد،  ردن هدايا ( عنوان گيرنده ( و توزيع كننده) هدايا است و آو
هـاي مهـم و نمونـه هـر يـك از اقـوام، يـا        عمالً از خصوصيات هخامنشيان است: فرآورده

شوند و بنابراين نماد همبستگي ميان فرمانروا و رعايـاي  كاالهاي مجلل، براي شاه آورده مي
تبـاع  مـورد حمايـت ا  او هستند، چه خود خواسته باشند و چه شاه توصيه كرده باشد. شـاه  
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ي بزرگ هديه در دست نمايندگان اقـوام  خود، يعني فرمانروايي كه بر تخت نشسته و قطعه
جمشـيد اسـت و ماننـد    شاهنشاهي مضمون چشمگير ديگري از هنر نقش برجسـته تخـت  

حامالن هدايا نماد اقتدار سلطنتي در سراسر شاهنشاهي به منزله يك كـل است(ويسـتهوفر،   
43:1378 .( 

ايندگان ملل تابعه هر كدام با پوشاك مخصـوص بـه خـود بـراي دادن     ين نقوش نما در
- اند و اثري از زور و اجبار در اين تصاوير ديـده نمـي  هديه به حضور داريوش شاه رسيده

توان در حالت خضوع يا سرافكنده  كس را نمي هيچ هااين صحنهدر  .(Root, 1979:284)شود
طور يكسان عضـو   ردگان يا برده بلكه همه بهنوان شكست خوديد و نمايندگان ملل نه به ع

جامعه بزرگ جهاني هستند و همه ملل به صورت شخصيت مستقل و متكي به خود نقـش  
از ديگـري  باشد،  فاصله هر ملت به وسيله يك درخت سرو، كه درخت مقدس مي. اند شده

زديكـي  يـا دوري و ن  بندي نمايندگان ملل بـر پايـه فرهنـگ و سـابقه     است. درجه جدا شده
). هـر يـك از   1386هللا، (پورعبدا انآشوري		،ها بابلي		،ها خوزي		،ها ايالمي		،مادها		آنهاست مانند
هاي نمايندگي توسط حاجبي كه دست او را به دست گرفته به شكلي مهرآميز رهبران هيئت

ي پارسي و مـادي بـه تـن    شود؛ اين راهنمايان به تناوب جامهو ياورانه به داخل هدايت مي
ي روزت ). تمامي حواشي نقوش تخت جمشـيد بـا نقـوش گيـاه    107:1352دارند (والزر، 

كه به اعتقاد هال نماد سنتي خورشيد و بازگو كننده نيروي حيات بخشي  ده شده استپوشان
النهرين . تجسم سان خراجگزاران و اقوام تابعه قبل از هخامنشيان، در بين(Hall,1996)است 

داد كه قدرت خـود را  ها به فرمانروايان اين سرزمين فرصت ميوجود داشت؛ اين بازنمايي
النهريني به ويژه هايشان هيبت ببخشند. اما در تصاوير بيند و به پيروزيديگران بكشن به رخ

آشوري اين تصاوير بسيار خشن و اغلب خراجگزارن به شمايل زنـدانيان زنجيـر شـده بـه     
ي آپاداناي تخت جمشيد ). اما صف نقوش برجسته10:1352اند (والزر، تصوير كشيده شده

نويني دارد و از نمايش قدرت سلطنتي بـر   ن، شيوهان شرق باستادر زمينه تجسم خراجگزار
اي مغلوباني كه خراجشان را بر دوش ميĤوردند، چنانكه رسم آشوري چنين بود، بـه صـحنه  

پدرانه شامل فرمانبرداران وفاداري كه بـراي روز نـوروز بـه سـرور و شـاه خـود پيشـكش        
هـاي  امنشـيان صـحنه  برجسـته هخ وش). در تمام نقـ 33:1352ميĤورند تبديل گشت(والزر، 

اي داريوش شاه روي صحنه - 1شود: مرتبط با جنگ يا خشونت تنها در دو صحنه ديده مي
جمشيد از درگيري شاه قهرمان كه تصاوير تكراري تخت - 2و  گئوماتا در بيستون پا گذاشته

 ز بيـان كـامالً  .  كه مورد اول بخشي ا(Root, 1979: 303-308)كشد. هيوال را مي - يك حيوان
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هيوالهايي بـا  نمادين پيروزي داريوش شاه و بر تخت سلطنت نشستن است؛ در مورد دوم  
هاي عقـاب و دم عقـرب كـه ايـن موجـود نمـاد دروغ و       پنجه ،هاي گاو نرشاخ ،بدن شير

ست و بيـاني اسـتعاري از قـدرت    ها نماد پيروزي نظم و انضباط ا صحنه . ايناهريمن است
هاي ديگر شاه بـر تخـت عظـيم خـويش     در صحنه (Tuplin, 2017:35)شاه نظامي و معنوي 

هـاي قبـور   برجستهاين تصوير در نقش. اندنشسته و اتباع شاهنشاهي تخت او را نگه داشته
دهد شود و به طور نمادين نشان ميجمشيد هم تكرار ميهخامنشي در نقش رستم و تخت

اش بر آنان اسـتوار اسـت.   ياريخوردار و شهركه شاه از حمايت اقوام زير قلمرو خويش بر
- 107: 1388در يك كالم تصوير صلح پارسي است كه نشان داده شده است (بروسـيوس،  

اشـاره شـده    هـا ). نكته اساسي آن جاست كه اقوامي كه بـه آن 100:1390؛ بروسيوس، 106
متحـد  اكنون در خدمت شاه با يكـديگر   ،اند است گرچه خصلت فردي خود را حفظ كرده

و تخت شاهي را  آنها ارزاني شده است هشاهي كه افتخار خدمت و اطاعت از او ب شده اند
اين نقش را عالوه بر داريوش، ساير پادشاهان نيز هم بر نماي . كنندبر دستان خود حمل مي

كـه مفهـوم آن    اند.هاي تخت جمشيد نقر كردههاي كاخمقبره خود و هم در برخي ورودي
هـا و منـابع اقـوام    او مهارت ؛انواع مخلوقات الهي چيرگي داردبر  پارسي اهش اين است كه

ــود و    ــدمت خ ــم آورده و در خ ــرد ه ــاگون را گ ــارسگون ــرزمين پ ــه   س ــار گرفت ــه ك ب
هـا از  ها و نه تصاوير نقش برجسـته نه فهرست ملل تابعه در كتيبه). 83:1385(كورت،است

ا جغرافيايي شاهنشاهي ارائه دهد؛ زمان اداري يگرايانه از ساخواهند تصويري واقعاقوام، نمي
ي قدرت پادشاهي و شاهنشاهي است. بـا قضـاوت از روي   بلكه منظور بيشتر انتقال انديشه

هاي آپاداناي تخت جمشيد و نقش حمـل كننـدگان تخـت شـاهي در نقـش      نقش برجسته
 هاي اصـلي مينهاي سلطنتي، هيچ تمايزي ميان سرزرستم و تاالر صد ستون هم چنين كتيبه

رسد. اين فرضيه هر يك از اقوام را با ظاهري ي امپراتوري به نظر نميهاي حاشيهو سرزمين
ها نمايش دهنـده واحـدهاي   ها و نه نقش برجستهگذارد. بنابراين نه كتيبهبرابر به نمايش مي

ختلـف  اقـوام م  "برابـري "سياسي اداري نيستند بلكه ابزار تبليغاتي حكومت با هدف القاي 
آميـز از  كوشيدند تا تصويري صلحهر چند شاهان هخامنشي مي .(Brosius, 2010: 33)است 

شاهنشاهي ارائه دهند، اما در زيربناي آن قابليتي نظامي پنهان بود كـه در آن بـه هـيچ وجـه     
  )83:1390؛ بروسيوس، 90:1388ترديد روا نيست(بروسيوس، 

وشيدند نخبگان كشـورهاي  ك يم هخامنشيان اين موضوع كه )252:1388(به اعتقاد بريان
چه بسا معنـاي سـخنان   كامالً درست است و مغلوب و مفتوح را جذب و هوادار خود كند 
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اري با ايشان رفتـار  ودرباره سرنوشت شاهان مغلوب كه با بزرگ )67، بند 3(كتاب هرودوت
قدرت  له انتقال ازاين سياست به شاهان بزرگ امكان مي داد تا مرح باشد. شد نيز همين  مي

در ملل تابعه شاهان بزرگ به جاي آن كـه   .پيشين به خود را با نرمي و آرامش سازمان دهد
ي بيگانگاني پديدار شوند كه بـه قصـد زيـر و رو كـردن قلمروهـاي پادشـاهي و       در جامه
هاي محلي را در همه جـا بـراي بلنـد مـدت     اند، كوشيدند تا سنتهاي موجود آمدهجامعه

ها درآيند. چنـين اسـتراتژي بـه    يند و در كسوت حاميان معابد و قربانگاهمتعلق به خود بنما
داد تـا در دسـتگاه حاكمـه جديـد     نخبگان و برجستگان كشورهاي مغلوب نيز امكـان مـي  

انع و تضادهايي شاهنشاهي سهمي براي خود داشته باشند. اگر چه اجراي اين سياست با مو
منشيان جز در نواحي اندكي كه گـاه گـاه بـر آن    نفوذ هخا ).133:1391رو به رو شد(بريان، 

 .بـود  سـطحي تسلط داشتن در همه مناطق از لحاظ جغرافيايي محدود و از لحاظ اجتماعي 
آوردند يا نظام حكومتي و اداري آن  آنان در مناطقي كه با كشورگشايي يا الحاق به دست مي

اي ايجاد دادند و هيچ تغيير ريشه كه در آن انجام مي كپذيرفتند يا اصالحاتي اند ها را ميجا
مراتب اداري موجود را با كارمندان كشوري شاهنشاهي و افسران نظامي  سلسله .كردندنمي

- و به الگويي بـا معيـار خـود تغييـر نمـي      كردند پذيرفتند و تقويت ميخود در رأس آن مي

ي فرهنگي ملـل  ايدئولوژي صلح پارسي از حضور پادشاه در زندگ ).41:1388 (بريان،دادند
هـاي فرهنگـي محلـي هـر جماعـت      با به رسميت شـناختن ويژگـي  برد. تابعه نيز بهره مي

كوشــيدند از فرهنگــي، امپراتــوري امكــان بقــاي خــود را داشــت. شــاهان هخامنشــي مــي
مل و ناقـل قـدرت خـويش كـه بـه      ساختارهاي قبلي موجود در ملل فتح شده به عنوان حا

دهنـدگان ايـن سـاختارها    بودند استفاده كنند و از اين رو ادامـه تازگي و با زور برقرار كرده 
هـاي  مهمترين آن احترام به مذهب و آيين). 48:1388ها (بريان،شدند و نه نابود كنندگان آن

تابعه را با سطح تمدن هخامنشيان تالش زيادي به عمل نياورد كه كشورهاي ملل تابعه بود. 
دانسـتند كـه   زيرا شاهنشاهان هخامنشي خوب مـي و فرهنگ خود هماهنگ و يكسان كند، 

داريـوش نيـز بـا     .)(Vander Spek,2014تري در كشورهاي تابعه وجود دارد هاي كهنتمدن
ها اي رفتار كرد. تمدن و فرهنگ و مذهب و زبان و هنر ملتآنان با سياست و تدبير ماهرانه

امپراتوري پارسي احساس آرامش و را حمايت كردند و امتيازاتي نيز به آنان بخشيدند تا در 
در مسائل مـذهبي معمـوال    پارسياندستگاه اداري ). 384:1351همبستگي كنند(بختورتاش، 

هر داد و به آداب و عادات و اعمال و مناسك مدارا گر بود و خود را با هر مذهبي تطبيق مي
ود را بـه زور و  هاي خ ب و آيينذهوشيد تا مكد و در هيچ جا نمياد شان ميه نقعال مذهب
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به دليل وجود مردمي با مذاهب گونـاگون در  ). 41:1388(بريان، با صدور فرمان تحميل كند
اي قلمرو ايرانيان، شاهان ايراني نسبت به عملكرد مذهبي مردم ديدگاه متسـاهل و بردبارانـه  

لكـه  ي خودشـان عبـادت كننـد، ب   دادند كه به شـيوه مردم اجازه ميها نه فقط به داشتند. آن
- ها را هم تامين كرده و معابدي براي خدايان ساير مذاهب بنا مـي مخارج مالي برخي از آن

البتـه ايـن در صـورتي بـود كـه وجـود         .(Dandamaev and Lukonin 1989: 348-49)كردند
 ) 80:1378(ويسـتهوفر،  داشت و نظم نمـي  صلحپرستيدند مغايرتي با ترويج خداياني كه مي

- گاه آيين مذهبي دربار خود را بر مردمان تابعشان تحميـل نمـي  يان هيچاما اگر چه هخامنش

ها و مذاهب اقوام ديگر، هر قدر هم كه متفاوت بودنـد، موضـعي   كردند، بلكه در برابر آيين
ي هم وجود داشت كـه بـا   هايروادارانه در پيش گرفتند، در اين رواداري مذهبي محدوديت

هاي مرتبط بـا ادامـه   از جمله ويژگي ). 100:1388 مسائل سياسي پيوند داشت (بروسيوس،
ها در ورود به اين مناطق، چنانچه ساختارهاي فرهنگي قبلي در ملل تابعه اين بود كه پارس

و دست شدند يا سكونتگاه اداري از قبل موجود بود در همان ساكن مي در ان سرزمين كاخ
نمونـه از ايـن شـيوه پارسـي،      هترينب .(Bill,2010:15)زدندنميبه ساخت و سازهاي جديد 

هاي ليديه است كه پس از فتح آن جا توسط كوروش بزرگ كه منجر به فتح تمامي سرزمين
آسياي صغير شد، در همان كاخ كروسوس پادشاه سارد ساكن شدند و همانجا مقر شـهرب  

هـاي  فـه احترام به زبان ملل تابعه از ديگر مول). 75:1392ويسي،  نوبري وهژبري سارد شد(
صلح پارسي بود و زبان نيز از جمله عناصري بود كه هخامنشيان در راستاي احترام به ملـل  
تابعه، تاكيدي بر تحميل آن نداشتند. شاهان هخامنشي، فرمانرواي يك امپراتوري بر مبناي به 

ي توسط كشورهاي تابعه بودند و اين، ويژگي بنيادين رسميت شناختن استيالي دولت مركز
اند نداشته به هيچ رو قصدفاتح  هخامشيان). 236:1397سانگ، هخامنشي است(فاگل قلمرو

مـثالً پارسـيان    .متحـد سـازند   سـان يـا  هاي مفتـوح را از لحـاظ فرهنگـي هـم     كه سرزمين
عكـس احتـرام فراوانـي بـراي     كوشيدند تا نه زبان و نه دين خود را اشاعه دهند و بـر   مين

توانست سخن گفتن به زبان  ميد و هر قوم خود نشان دادن ها و معابد محليها و آيينكيش
). بـه  129:1381(بريان، خود و استفاده از خطي را كه به خودش تعلـق داشـت ادامـه دهـد    

 :هـا يعنـي  هاي مركز به اين زبانهاي اتباع خود و برگرداندن فرماندانستن زباناعتقاد روت 
رسـوخ   يخـوب بـه  ي فرهنگ هاي شـما  من به درون حامل اصل ،من همه شما را ميشناسم"

 "كرده ام و از اين پس به عنوان ابزار اعمال قدرت خود بر شما از آنها بهره خواهم گرفـت 
(Root,1990:115-139).   
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  يونسكو، فرهنگ صلح و مقايسه با انديشه صلح هخامنشي .4
ي مهم هاآشتي و دوستي (فرهنگ معين، ذيل صلح) و يكي از آرمان صلح در لغت به معناي

- جهاني است و در تعريف مفهوم آن حداقل دو برداشت متفاوت در جوامع مختلف را مي

توان بيان كرد. يك برداشت به معني عدم وجود جنگ يا برخورد است. اما در برداشت دوم 
ابر كه در آن كرامت و شان انساني مورد اي برصلح عبارت است از تالش براي ايجاد جامعه

همكاري و مشاركت ترويج گـردد، افـراد نيازهـاي فيزيكـي، اجتمـاعي و      توجه قرار گيرد، 
بنـابراين صـلح    .(Fujikane,2003:137)آميز دنبال نماينـد  شناختي خود را به طور صلحروان

از عـدالت،   فقط به معناي نبود جنگ نيست بلكه حضور در يـك جامعـه مـدني و سرشـار    
ز خشونت است كـه بيـانگر صـلح اسـت     تفاهم، ديگرپذيري، آزادي، دموكراسي و عاري ا

اند تا نهادهـا و سـازو   ). از ديرباز انديشمندان سياسي در تالش بوده57:1388نودهي، (فالح
كارهايي كارآمد براي پرهيز از خشونت و جنگ پيشنهاد كنند و پيامد اين امر را ايجاد صلح 

بنياد نهاد كه حقـي برابـر را   دانند؛ صلحي فراگير صرفاً با اتكا بر مفهوم عدالت ش ميو آرام
براي همگان به رسميت بشناسد و افزون بر جامعه داخلي، روابط بين كشورها را نيز سامان 

). اهميت آموزش صلح در جهان امـروز تـا حـدي اسـت كـه      223:1393پور، دهد(براتعلي
 International Institute for Peace)المللي آموزش صلحسسه بينانجمن تخصصي با عنوان مو

Education)       ،تاسيس شده است و هر سال با گـرد هـم آوردن متخصصـان سرتاسـر جهـان
. صلح به همراه (Jenkins,2008:166) 9دهدموضوعات مرتبط با صلح را مورد بررسي قرار مي

شود كه در آن بـه  احساس رواني اطالق ميآورد؛ واژه امنيت به نوعي خود امنيت را نيز مي
شود. در مفهوم كلي ز ترس، وضعيت آرامش و اطمينان خاطر احساس ميخاطر مبرا بودن ا

هـا را مـورد   هاي انسانشود  كه منافع و ارزشامنيت به بر حذر بودن از خطراتي اطالق مي
  ).86:1393دهد(اشرافي، تهديد قرار مي

 1945مصـوب سـال    (Charter of the United Nations)در منشـور سـازمان ملـل متحـد    
حالتي است كه در آن جنـگ حكمفرمـا نباشـد و در مفهـومي     آمده است كه صلح ميالدي 
10المللي مبتني بر عدالت استنهاد يك نظم بينتر وسيع

بعدها مجمع عمومي سازمان ملل  .
 1991در نهـم دسـامبر    اي كـه نيـز در اعالميـه   (United Nations General Assembly)متحـد 

نگ نيست بلكه رونـد مثبـت و پويـا و مشـاركتي     تصويب كرد مقرر كرد صلح فقط نبود ج
ها را از طريق مسـالمت آميـز بـا تفـاهم و     كند و حل درگيرياست كه گفتگو را تشويق مي
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همين قطعنامه مقرر شده است توسـعه كامـل    3سازد. در بند پذير ميهمكاري متقابل امكان
ي از مـوارد آن  صلح به تحقق موارد متعدد منوط شده است كه عدم خشـونت يكـ   فرهنگ
خود اعالم نمـود كـه صـلح     12كنفرانس عمومي يونسكو نيز در هجدهمين اجالس 11است

واقعي صلحي عادالنه و سازنده است. نبايد صلح را تنها به مفهوم نبود جنگ دانست بلكـه  
للي بر مبناي منافع مشترك و با محدوده احترام الموجود يك نظام دموكراتيك در روابط بين

تواند صلح واقعي تلقي شود. بر مبناي تعـاريف ارائـه شـده در بـاال و بـا      شر ميبه حقوق ب
ايـن پـژوهش از    نظـر  استناد به مفاهيم مورد نظر سازمان ملل متحد و يونسكو مفهوم مورد
  عدالت است. صلح حالتي است كه در آن جنگ حاكم نيست و شرايط مبتني بر

سال قبل از ميالد توانستند بـراي   550در  توان گفت هخامنشيانبا اين تعبير از صلح مي
ها صلح را تنهـا بـه   اولين بار مفهوم صلح مبتني بر عدالت را در جهان باستان ارائه دهند. آن

و  ها از ارائه انديشه صلح پارسي، بر پايه عـدالت معناي عدم جنگ معنا نكردند و هدف آن
ايه مفهوم اشه و يا همان ارته است. دادگري در جامعه بود؛ اين انديشه عدالت و دادگري برپ

احترام به مذهب و زبان و فرهنگ و هنر و ساختار ملل تابعه در نهايت منجر ي چون مولفات
ها اي شد كه در آن كرامت و شان انساني مورد توجه بود و با تمام سرزمينبه تاسيس جامعه

هـا وجـود   تي براي اداره آنشد و قوانين ثابنژاد و كيش و آيين به يك شكل رفتار مي از هر
هاي داشت بي آنكه عوامل فرهنگي در نوع اجراي قوانين براي هر منطقه دخيل باشد. مولفه

هاي خود)، تفاهم برگزيده شده در اينجا يعني عدالت (بنا بر ادعاي شاهان هخامشي در كتيبه
ميـل مـذهب،   د و ستدهاي فرهنگي)، ديگرپذيري و آزادي (برمبنـاي عـدم تح  ( بر مبناي دا

زبان، هنر و فرهنگ خود به سايرين) و عدم خشونت (براسـاس شـيوه اداره ملـل) بيـانگر     
توان گفـت عنـوان   اي در صلح برابر تعريف امروزي در دوران هخامنشي است و ميجامعه

  ه شده است.صلح پارسي به درستي براي اين انديشه برگزيد
هـا و  نگرش ا،هشامل ارزشاست،  كه مورد نظر يونسكو صلح اصول اصلي فرهنگاما 

الگوهاي رفتاري مبتنـي بـر نفـي خشـونت و احتـرام بـه حقـوق بنيـادين و آزادي تمـامي          
الح نخواهد بود بلكه از مشاركت گفتگو و همكاري نشات سهاست كه قدرت آن از  انسان
افـراد  همـه  از حقـوق  و شـود   گسترش يك جامعه همـدل مـي  اين فرهنگ باعث  .گيرد مي

 و مـذاهب  هـا، زبـان  ها،فرهنگ ها،سنت از صلح فرهنگ 		.كندامعه محافظت ميضعيف ج
 هـا  فرهنگ غني تنوع آن در كه جهانيست آن هدف و شودمي تغذيه سياسي اندازهاي چشم
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(دستوري و امينـايي،   ددار وجود يكديگر كنار در وحدت و شكيبايي و تفاهم از فضايي در
دارد كـه صـلح اگـر    ، بيان مي1945 13نوامبر 16وب ديباچه منشور يونسكو مص). 93:1396

چنـين بـا   قرار است پايدار بماند، بايد براساس همبستگي معنوي و عقالني بشر بنا شود، هم
، تاكيد دارد هركس محق است از آزادي فكر 14ي جهاني حقوق بشريادآوري اين كه اعالميه
) 19عقيده و بيان دارد (مـاده   ). هر كس حق آزادي18مند شود( ماده وجدان و مذهب بهره

و آموزش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقايد مخالف و دوستي بين تمـام ملـل و   
). ايده فرهنگ صلح يونسكو در ابتـدا  26هاي نژادي يا مذهبي را ترويج دهد (ماده جمعيت

ساحل عاج در ياماسوخرو  1989ها از جوالي للي صلح در اذهان انسانالمدر كنفرانس بين
براي يونسكو مطرح شد. كنگره از يونسكو درخواست كرد كه با توسعه يك فرهنگ صـلح  

هاي جهاني احترام به زندگي، آزادي، عدالت، يكپارچگي، شكيبايي، حقـوق  مبتني بر ارزش
يجــاد كنــد (دســتوري و امينــايي، بشــر و عــدالت جنســيتي بيــنش جديــدي از صــلح را ا

104:1396 .(  
: 15هاي آموزش صلح خود را بدين شرح اعالم كردازمان يونسكو مولفهس 1999در سال 

هـا، خـود و ديگـري،    كه شامل دموكراسي (حقوق بشر)، تعاون و همبستگي، حفظ فرهنگ
سلوك  جهان وطني، حفاظت از محيط زيست و معنويت بود؛ در اينجا تفسيري از همسويي

  شود :ها ارائه ميهخامنشيان با اين مولفه

 هاهخامنشيان بر مبناي اين مولفهسلوك   مولفه هاي آموزش صلح يونسكو

 در زمينه عقايد در استوانه كوروش در دوران هخامنشي بيان تاكيد بر برابري
شده و برقراري قانون يكسان براي همگان موضوعي است كه در تمامي 

شده است. همان ي بر آن تاكيد شده و در عمل نيز اجرا ميهاي شاهكتيبه
طور كه در فصل پيش به تفصيل بيان شد هخامنشيان براي اداره سرزمين 

كردند و آن برقراري صلح و آرامش در پهناور خود از يك قانون پيروي مي
سرزمين در عوض وفاداري به شاه بود؛ قانوني كه در تمام دوران امپراتوري 

 ماند و هيچ يك از پادشاهان خالف آن عمل نكردند.برجاي 

اعتقاد به اين ي (حقوق بشر) : دموكراس
كه تمامي افراد در برابر قانون يكسان 
هستند و در زمينه مشاركت و بيان 

(آموزش صلح عقيده آزادي دارند
 )1يونسكو، يند 

در اداره سرزمين خود بر مبناي صلح پارسي به درك ميزان  هخامنشيان
انده از اين هميت تعاون و همبستگي رسيده بودند. براساس آثار برجاي ما

دوره كه بررسي شد آنها توانسته بودند احترامي متقابل بين اقوام متفاوت 
ها را در نگهداري حكومت خود سرزمين خود به وجود آورند و همكاري آن

در هاي برجاي مانده از حامالن تخت شاهي كه - جلب كنند؛ نقش برجسته
-ست كه نشان ميفصل پيش عنوان شد؛ نمونه بارز اين تعاون و همبستگي ا

درك ارزش تعاون و همبستگي: 
همكاري و احترام و وابستگي متقابل 

ع در جهت يك در ميان افراد و جوام
(آموزش صلح يونسكو، هدف مشترك

 )2يند 
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دهد ميان حكومت با اقوام و همچنين ميان اين اقوام با يكديگر نوعي 
همكاري و همبستگي بر مبناي احترام براي حفظ يك هدف مشترك كه 

 پشتباني از امپراتوري بوده وجود داشته است.

در زمينه حفظ فرهنگ و احترام به فرهنگ شخصي و ميراث هر سرزمين نيز 
هخامنشيان پيشگام بودند. گفته شد كه از مولفات صلح هخامنشي حفظ 

تخريب عناصر فرهنگي آنها كه مربوط به هاي ملل تابعه بود و عدم فرهنگ
شد. در اين بستر بود كه اقوام اين هخامنشيان مي دوران قبل از ورود

امپراتوري توانستند هر آن چه ميراث از دوران قبلي خود داشتند حفظ كنند و 
ها تا ي فرهنگي مغفولي از اين دورانشناسي اليههاي باستانبر اساس داده

هاي آن هم حفظ و منشي باقي نمانده است. از نمونهبعد از دوران هخا
ها بود كه هاي پيشين ان سرزمينهاي مرتبط با حكومتي سكونتگاهنگهدار

تخريب نشدند و به همان حال حفظ شدند. از طرفي حفظ زبان ها و مذاهب 
هاي ديگر توان در زمره حفظ و احترام به فرهنگبومي ملل تابعه را نيز مي

ا هبا اين حال كه حذف و از بين بردن عناصر فرهنگي سرزمينقرار داد. 
توسط حكومت جديد نه تنها در دوران باستان بلكه در جهان امروز نيز 

برجاي باقي است. نمونه آن هم از بين بردن تمامي عناصر فرهنگي سلسله 
 اشكانيان توسط ساسانيان است.

آگاهي از تغيير ها: حفظ فرهنگ
ي، احترام به خانواده اجتماعي و فرهنگ

و همه اعضايش، براي فرهنگ شخصي 
ميراث فرهنگي جهان و دست و 

آوردهاي بشر ارزش قائل 
 )3(آموزش صلح يونسكو، يند شدن

خود و ديگري نيز محور مورد نظر هخامنشيان در اجراي انديشه صلح 
ام پارسي بود؛ بررسي شد كه عالوه بر احترام به قوم پارس نسبت به ساير اقو

اقوام در پلكان آپادانا  شد؛ شيوه بازنمايي نمايندگاننيز با احترام رفتار مي
رفتاري مهرآميز با آنان را به تصوير كشيده كه در فصل پيشين جزييات آن 

احترامي و عدم همراهي و مورد بررسي قرار گرفت و هيچ نمودي از بي
هاي اريخي و نه در دادههمدلي با اقوام امپراتوري در اين دوران نه در متون ت

 .شناختي شناسايي نشده استباستان

خودآگاهي، احترام به خود و ديگري: 
خود، همدلي نسبت به ديگران، 
ها، مالحظه ديگران و مهرباني با آن

(آموزش صلح اعتماد به خود و ديگران
 )4يونسكو، يند 

ي به طور ها ديگر موضوعي است كه در دوره هخامنشاحترام به برابري ملت
مده است. اشاره شده كه با ها به تصوير درآكامالً مبرهني در نقوش برجسته
هاي آپاداناي تخت جمشيد و نقش حمل قضاوت از روي نقش برجسته

هاي كنندگان تخت شاهي در نقش رستم و تاالر صد ستون هم چنين كتيبه
ي هاي حاشيههاي اصلي و سرزمينسلطنتي، هيچ تمايزي ميان سرزمين

را با ظاهري برابر به  رسد. اين فرضيه هر يك از اقوامامپراتوري به نظر نمي
ها نمايش دهنده ها و نه نقش برجستهگذارد. بنابراين نه كتيبهنمايش مي

واحدهاي سياسي اداري نيستند بلكه ابزار تبليغاتي حكومت با هدف القاي 
  يان به نوعي به توان گفت هخامنشاقوام مختلف است؛ پس مي "برابري"

 جهان وطني نيز اعتقاد داشتند.

رعايت ي يا انترناسيوناليسم : جهان وطن
ها در برابر المللي؛ همه ملتحقوق بين

قانون جهاني يكسان هستند. احترام به 
ها، هماهنگي منافع ملي، برابري ملت

المللي، آگاهي از اي، بينمنطقه
موضوعات و مشكالت جهان و حل 

(آموزش صلح يونسكو، ز آنآميمسالمت
 )5يند 
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  گيري نتيجه .5

هـا و  نگـرش  ا،هـ شـامل ارزش ظـر يونسـكو اسـت،    كه مـورد ن  صلح اصول اصلي فرهنگ
الگوهاي رفتاري مبتنـي بـر نفـي خشـونت و احتـرام بـه حقـوق بنيـادين و آزادي تمـامي          

الح نخواهد بود بلكه از مشاركت گفتگو و همكاري نشات سهاست كه قدرت آن از  انسان
 شكيبايي و متفاه از فضايي در ها فرهنگ غني تنوع آن در كه جهانيست نآ هدف و گيرد مي
. بـدون شـك هخامنشـيان بـر اسـاس تمـامي منـابع        دارد وجود يكديگر كنار در وحدت و

اي بـا چنـين فرهنـگ    شناختي بر جاي مانده، توانسته بودند چنين جامعـه تاريخي و باستان
هاي خود بارها بر الگوهاي رفتاري مبتني يبهسال برپا كنند. آنان در كت 220صلحي به مدت 

ت تاكيد ورزيدند و در عمل نيز بـا ورود بـه هـر سـرزميني توانسـتند بـا بـه        بر نفي خشون
هاي اقوام مختلف احترام بگذارند. در نتيجه هويت كارهاي تفاهم آميز بر ارزشكارگيري راه

وارد نشد كه موجب ناخرسندي  اي بر آنمستقل اين اقوام مورد احترام قرار گرفت و خدشه
نيادين تمامي اقوام حاضر در سرزمين خود را در راس امور قرار شود. آنها احترام به حقوق ب

دادند و با عدم ورود عقايد و قوانين تحميلي كه خالف آزادي اين اقوام بود توانستند آنان را 
) بـه صـراحت بيـان    13 ، بنـد 4با خود همدل كنند. داريوش بزرگ در كتيبه بيستون (ستون 

انـد و نـه بـه ضـعيف نـه بـه توانـا زور        رفتار كردهخود و دودمانش موافق حق دارد كه مي

ها آمده محيط زيست براي ايرانيان چنان ارزشمند براساس آنچه كه در يشت
بود كه ايزدي براي هر يك از عناصر محيط زيست خود همچون آتش، آب، 

هاي اين كتاب در ستايش اين زمين،باد، گياه و جانوران نيك داشتند و سروده
توان به با آنهاست. اگر چه هخامنشيان را نمي ايزدان و عناصر طبيعي مرتبط

يرو آيين زرتشتي دانست اما مزدائيسم مورد پذيرش آن ها نيز طور قطع پ
كند. مانند دفن نكردن مرگان نمودي از حفاظت از محيط زيست را ترسيم مي

در زمين به جهت آلوده نكردن زمين. البته به اعتقاد نگارنده بايد در نظر 
بوده و ام اين امور برمبناي اعتقادات مذهبي براي نيالودن زمين داشت كه انج

اما استفاده از توان آن را برخاسته از تفكر حفظ محيط زيست دانست. نمي
تزيينات گياهي مانند استفاده از درخت سرو در نقوش برجسته تخت جمشيد 

 اهميت طبيعت را براي پارسيان نشان مي دهد.به نوعي 

وابستگي بين زيست: حفاظت از محيط 
 افراد در طبيعت، تعهد به حفظ و بهبود

محيط زيست به طوري كه به نفع بقاي 
(آموزش صلح  تمام موجودات باشد.

 )7يونسكو، يند 

 مجموع عملكرد در قالب صلح پارسي برآورده كننده اين مورد است

صلح دروني، آزادي فكر، معنويت: 
(آموزش صلح وجدان، آزادي عمل
 )8يند  يونسكو،
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كه نشان از محافظت تمامي افراد در قالب انديشه صلح و برقراري فرهنگ صلح اند نورزيده
به معناي مورد نظر يونسكو دارد. در جهان هخامنشـي و بـر مبنـاي انديشـه صـلح پارسـي       

اسي به رسميت شـناخته  سي انداز چشم و مذهب زبان، فرهنگ، سنت، هر متنوع هايانجري
 غنـي  تنـوع  آن در اي شد كـه گيري جامعهشد و مورد احترام قرار گرفت كه منجر به شكل

كردند يعني زندگي مي يكديگر كنار در وحدت و شكيبايي و تفاهم از فضايي در ها فرهنگ
  برقراري فرهنگ صلح در نظر دارد. همان هدف غايي كه يونسكو از 

  
ها نوشت پي

 

متنوع  تحليل انديشه صلح و مدارا در اداره قلمرو"اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان  .1
علـوم انسـاني و مطالعـات    است كه توسـط نگارنـده در پژوهشـگاه     "فرهنگي دوران هخامنشي

 فرهنگي به انجام رسيده است.

  ن باره ر.ك :جهت اطالعات بيشتر در اي .2
الـدين نجـم آبـادي،    هاي ايران باستان، ترجمـه سـيف  )، دين1359نيبرگ، هنريك ساموئل (

  ها.تهران: مركز ايراني مطالعه فرهنگ
م، تهران:موسسـه انتشـارت   )، تاريخ مردم ايران پيش از اسال1364زرين كوب، عبدالحسين (

  اميركبير.
 باستاني، ترجمه منوچهر پزشك، تهران: ققنوس.)، ايران و اديان 1390يامااوچي، ادوين ام (

در  كتيبه سه زبان پارسي، عيالمي و بابلي منقور بر يك لوح زرين و يك لوح سـيمين مكشـوف   .3
 ).275:1389لوكوك،( آپاداناپايه كاخ 

  ر خصوص سازمان اداري آشوريان رجوع كنيد به :براي اطالعات بيشتر د .4
Olmstead, A, (1933). History of Assyria. New York and London: Charles Scribner's 

Sons.  
5. Nabonidus ،  ق.م بر تخت نشست  556سال او آخرين پادشاه مقتدر امپراتوري بابل نو بود كه در

هاي يان يافت و بابل تبديل به يكي از شهرب نشينو با شكست از كوروش عمر اين پادشاهي پا
 هخامنشي شد.

هاي . فصلبه دست آمده است نحميا و عزرا هاي ها به ويژه از كتاب خود يهودي اين اطالعات از .6
زي معبـد دوم اورشـليم را شـرح    يك الي شش سفر عزرا به حكومت كوروش پرداخته و بازسا

 كند.يش را بيان ممتن فرمان كورودهد و مي
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 ،يـد عنبون  فرمـانروايي ي دوره هاي بابلي است كه به بيان رويدادها از رويدادنامه  رويدادنامه نبونيد .7
گاهشــماري   ، پادشــاه هخامنشـي بــر اســاس كــوروش بــزرگ  آخـرين شــاه بابــل و پـس از آن  

 .پردازد مي بابلي

اينجا مرجع قرار گرفته است.  براي  رخ رزمجو درخوانش شاهدر مورد ترجمه استوانه كوروش  .8
  ديگر خوانش اين استوانه رجوع كنيد به: 

Dandamayev, Muhammad A, 1993. "CYRUS iv. The Cyrus cylinder". Encyclopædia 

Iranica. New York: Bibliotheca Persica Press. p.521-522.  

 كنيد به سايت موسسه به آدرس:جهت كسب اطالعات بيشتر در اين باره رجوع  .9

https://www.i-i-p-e.org/ 
  سترسي به مفاد اين منشور رجوع كنيد به:جهت د .10

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf 

  قطعنامه رجوع كنيد به : جهت دسترسي به مفاد اين .11
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/46 

  جهت دسترسي به مفاد اين كنفرانس رجوع كنيد به: .12
https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-5e5fe733-e 905-4 cdd-b1f6-

fc6b522dc100 

  به مفاد اين منشور رجوع كنيد به : براي دسترسي .13
https://en.unesco.org/news/75-years-ago-unescos-constitution-adopted 

  براي دسترسي به ترجمه فارسي مفاد اعالميه حقوق بشر سازمان ملل رجوع كنيد به : .14
https://iran.un.org/fa/25935-alamyh-jhany-hqwq-bshr 

15. International Bureau of Education, Unesco (1999). Educational Innovation and 

Information. Geneva: IBE 

 

  ب نامهكتا
المللي و تاثير آن بر مفهوم حاكميت تفسير جديد از صلح و امنيت بين"، )1393(اشرافي، داريوش. 

 .83- 109، صص 42، شماره 15. فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، سال "ملي
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فـر،  ، ترجمه مرتضي ثاقـب امپراتوري هخامنشيگذار كوروش بزرگ، بنيان، )1382(ايسرائل، ژرار. 
  ران: ققنوس.چاپ چهارم، ته

، تهران: موسسه مطبوعاتي بنياد استراتژي در شاهنشاهي هخامنشي، )1351(بختورتاش، نصرت اهللا. 
  عطايي.

. فصلنامه تحقيقات "صلح دموكراتيك و چندگونگي فرهنگي مردمان"، )1393(براتعلي پور، مهدي. 
 .219- 245، صص 21مللي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهررضا، شماره السياسي بين

 ، ترجمه عيسي عبدي، تهران: ماهي.ايران باستان، )1388(بروسيوس، ماريا. 

   ، ترجمه هايده مشايخ، تهران:هرمس.ايرانيان عصر باستان، )1390(بروسيوس، ماريا.
ترجمـه ناهيـد    شاهنشاهي هخامنشيان.وحدت سياسي و تعامل فرهنگي در ، )1386(بريان، پي ير. 

 تران.فروغان. تهران: نشر اخ

.ترجمه ناهيد فروغان. چ دوم، تهران: نشر فرزان،  2و1امپراتوري هخامنشي ج ، )1381(بريان، پي ير.
  نشر قطره.

، نقـل در:  "قدرت مركزي و چند مركزي فرهنگي در شاهنشاهي هخامنشي"، )1388(ير. بريان، پي
، تهران: تـوس.  فر، جلد يكترجمه مرتضي ثاقب تاريخ هخامنشيان،ردنبورخ، هلن سانسيسي و

 74 - 31ص 

هـاي تـابع در شاهنشـاهي هخامنشـي؛ بررسـي      قوم طبقه حاكم و جمعيـت "، )1388(ير. بريان، پي
- ، ترجمه مرتضي ثاقبتاريخ هخامنشيان،  نقل در: هلن سانسيسي وردنبورخ و همكاران. "مصر

 .252 - 203توس. ص  فر، جلد سه، تهران:

ير بريـان، تـاريخ   ، نقل در پي"اسكندر تاريخ شاهنشاهي ايراناز كوروش تا "، )1391(ير. بريان، پي
  فر، جلد دهم بخش اول، تهران: توس.هخامنشيان دانشگاه خرونينگن، ترجمه مرتضي ثاقب

  . تهران: كلهر.تخت جمشيد از نگاهي ديگر، )1386(اهللا. پورعبداهللا، حبيب
فريد جواهركالم، چاپ دوم، تهران :  ، ترجمهتاريخ سياسي هخامنشي، )1394(داندامايف، محمد ع. 

  فرزان روز.
هاي عرصـه  ها و چالشفرهنگ صلح در يونسكو گرايش، )1391(دستوري، مژگان و امينايي، اكرم. 

  ، تهران: منشور فرهنگ صلح.جهاني
 هران: فرزان روز.، تاستوانه كوروش بزرگ، )1389(رزمجو، شاهرخ. 

  دم ايران پيش از اسالم، تهران:موسسه انتشارت اميركبير.)، تاريخ مر1364زرين كوب، عبدالحسين (
، ترجمه خشايار بهاري، تهران: هخامنشيان بر مبناي مدارك ايران شرقي، )1397(سانگ، ويلم. فاگل

  فرزان روز.
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صـلح يونسـكو در اسـناد و مـدارك      هـاي آمـوزش  بررسي مولفه"، )1388(نودهي، معصومه. فالح
): سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسالمي ايـران،  1383- 85جمهوري اسالمي ايران(

، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه "اهداف كلي آموزش و پرورش ايران، اهداف دوره متوسطه
  .55- 68، صص 36، شماره 16شاهد، سال 

  فر، چاپ چهارم، تهران:ققنوس.رجمه مرتضي ثاقب، تهخامنشيان، )1385(كورت، آملي. 
ي ، ترجمـه تاريخ سياسي ايران از شاهنشاهي هخامنشـي تـا كنـون   ، )1387(جين رالف. گارثويت، 

   بابايي، تهران: اختران.غالمرضا علي
 ، ترجمه رضا مشايخي، تهران : نشر كتاب.كوروشنامه، )1342(گزنفون .

  هخامنشي، چ سوم، تهران: فرزان روز.  هاي)، كتيبه1389ير. (لوكوك، پي
، ترجمـه آنـدرو آر، نقـل در جـان     "دستگاه اداري شاهنشاهي هخامنشي"، )1392(ميدوز، اندرو.ر. 

به كوشش فرخ مستوفي،  امپراتوري فراموش شده جهان پارسيان باستان،كرتيس و نايجا تاليس، 
 تهران: كتاب آمه.

الدين نجم آبادي، تهران: مركز ، ترجمه سيفايران باستانهاي دين)، 1359نيبرگ، هنريك ساموئل (
  ها.ايراني مطالعه فرهنگ

. ترجمه و حواشي هادي هدايتي. چـاپ دوم. تهـران: دانشـگاه    تاريخ هرودوت. )1384(هرودوت. 
  جلدي).  6تهران. (مجموعه 

هـاي  بـر داده  هخامنشيان در آسياي صغير بـا تكيـه  ، )1392(هژبري نوبري، عليرضا . ويسي، مهسا. 
  تهران: پرديس دانش. شناسي.باستان

، ترجمه پرويـز رجبـي،   داريوش و ايرانيان تاريخ و فرهنگ تمدن هخامنشي، )1396(والتر. هينتس، 
  تهران ماهي.

، ترجمـه  هاي تخت جمشـيد نقوش اقوام شاهنشاهي هخامنشي بنابر حجاري، )1352(والزر، گرلد. 
  ع.شاپورشهبازي، شيراز: انتشارات دانشگاه پهلوي.نظر، با همكاري دورااسمودا خوب
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