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  :تأمل دربارة دولت در ايران باستان
  نمونه دولت هخامنشی

  )Pierre Briant(پير بريان : از
  کيوان. ب: برگردان

  
بـا  .      يک بينش وسيع تاريخی دربارة موضوع دولت توجه به نمونة دولت های سـلطنتی شـرق باسـتان را نـاگزير مـی سـازد                        

در واقـع خطـر   . چندين هزاره را فروپوشاند، امری موهوم بنظـر مـی رسـد    اينهمه، بدست دادن ترکيبی از درآميزی داده ها، که          
بهتر آن است که نمونه روشنی را در نظر گيريم          . ريخته شود » تغيير ناپذيری آسيا  «وقتی زياد است که آب به آسيای تز فشردة          
سـپس  . نمونة مناسبی اسـت   ) ۱ ) (م.  ق ۴ تا   ۶(در اين باب امپراتوری هخامنشی      . که در مکان و زمان تاريخی معين واقع شده        

ک دولت سلطنتی و رشـد      ياين محور عبارت از روابطی است که ميان استحکام          : محور ممتازی را برای انديشيدن بر می گزينيم       
  ).۲(نيروهای مولد وجود  دارد 

       
   خراجی هخامنشی-دولت سلطنتی 

بنيان نهـاده شـده بـود، ابتـدا قلمـرو           ) م.  ق ۵۵۸-۵۲۹) ( کبير موسوم به (     امپراتوری هخامنشی که با فتوحات کوروش دوم        
نخستين اقدام برقراری سلطه . کوچک پارس را در اختيار داشت و سپس بتدريج قلمروهای ماد، ليدی و بابل را به تصرف درآورد

پراتـوری ايـن سلسـله      مصـر را بـه ام     .) م.  ق ۵۳۰-۵۲۲ (کبوجيـه پسرا و   . سلسله هخامنشی بر فالت ايران و آسيای مرکزی بود        
با پيشرفت نمايان در َآسيای مرکزی، هند و خليج فـارس و افـزايش   ) ۵۲۲/ ۱- ۴۸۶(سرانجام، نظم و آيين داريوش  . ملحق کرد 

  .پوشش اداری و خراج گيری از سرزمين های فتح شده، برقرار گرديد
مار می رود؛ زيرا برای نخستين بار يـک سـاخت دولتـی                  ايجاد امپراتوری واقعه ای بسيار مهم در تاريخ خاورميانة باستان بش          

 سرزمين هـا کـه مسـتقيماً    .در بر می گرفترا   سند  تا اژه واز مصر و عربستان تا   سيحونبوجود آمد که مجموع سرزمين ها از        
) ا زمين خراجی  ي(تقسيم شده بود و زمين شاهی       ) يا زمين ساتراپی  (توسط نمايندگان شاه اداره می شد به حکومت های ايالتی           

  .ساکنان روستايي وابسته و مطيع برای اخذ خراج بود» حفاظت«زير نظارت پادگان های مختلف مأمور 
. بسياری از کشورها زيـر سـلطة مسـتقيم دسـتگاه اداری قـرار نداشـتند               .      به اين دليل، يگانگی سرزمين ها هرگز کامل نبود        

سيای مرکزی که همزمان در قلمرو امپراتوری و خـارج از آن بودنـد، چنـين                ، عربستان و آ   زاگرسجمعيت چوپانی و چادرنشين     
از سـوی ديگـر، ايـن امپراتـوری کـه وارث و           . شهرهای يونانی کنار آسيای صغير نيز در همين وضـع بودنـد           ). ۳(وضعی داشتند   

   رده بودنـد، ضـميمة خـود    قلمروهای پيشين بود، کشورهای متعددی را که ويژگی بسيار متنوع خود را حفظ کـ    » متحد کنندة «
، بابـل و همچنـين      )کـه شـاه کبيـر در آن کشـور همچـون فرعـون مـورد احتـرام بـود                   (در اين مورد می توان مصـر        . می سازد 
اما قدرت او همه جـا يکسـان        . کوتاه سخن، شاهنشاه بر همه حکومت می کرد       . را مثال زد  ) سند و بلخ  (های شرق ايران     ساتراپ

ماننـد توسـعة    (اما مواردی وجود داشت که به تقويت دخالت مرکـز کمـک مـی نمـود                 .  عمل نمی نمود   نبود و بنابر يک کيفيت    
  ).سيستم ساتراپی و خراجگيری، شبکه های جاده های شاهی و غيره

و باز سـتاندن    ) بيش از دو قرن   (بدليل عمر طوالنی آن     » غولی با پای چوبين   «     با اينهمه، تلقی اين ساخت سلطنتی همچون        
کـه دولـت   وری اسـت  الزم بـه يـادآ  ). (۴(ی ساختارهای سلطنتی پيش از اسکندر و شاهان يونانی مبالغه آميز بنظر می رسد          کل

اسکندر سازمان های مديريت کشوری دوران هخامنشی را دست نخورده نگاهداشت و با همان روش بـه اداره قلمـرو امپراتـوری             
ودند که يکديگر را نفی نمی کردند، بلکه برعکس، شـکل بنـدی اقتصـادی و                وحدت و تنوع دو واقعيت ب     ). مترجم. خود پرداخت 

و شيوه های توليد تابع را که در بقـا و اسـتحکام     » خراجگير«ا  ي» آسيايی«شيوة توليد   (اجتماعی هخامنشی، شيوة توليد مسلط      
 جامعه های شبانی و چادر نشـين        مثالً. شيوة توليد مسلط سهيم بودند، در يک ترکيب ديالک تيکی بسيار بغرنج متحد می کند              

جنوب عربستان، هند، آسيای مرکـزی، سـيبری،       (» خارج«عربستان و آسيای مرکزی برقراری جريان مبادالت سودمند با جهان           



 ٢

 بـرای   - که بر شالودة سلطه روابط توليد بـرده داری اسـتوار بـود               -به همين ترتيب شهرهای يونانی      . را ممکن می سازند   ) چين
ادهای انباشته توسط دستگاه اداری سلطنتی بر پاية برداشت های خراج از همبودهـای روسـتايي وظيفـه ای اساسـی              جريان ماز 

 برده داری رومی نيازمند و موجد       - خراجی هخامنشی مانند ساخت سلطنتی       -به عبارت ديگر، ساخت سلطنتی      . انجام داده اند  
  .بود) ۵(» ديالک تيک بغرنجی ميان خاص و عام«
  

  خيالی واهی»  آسيايیرکود«
قـرار  » آسـيايی «نيروهای مولد در مرکز بحث پيرامون جامعه هـای          وشته های انگلس و مارکس، مسئله       ن     از همان نخستين    

مفيـد  ) که اين جا شـيوة توليـد خراجـی ناميـده شـده     (تکرار تحليل تاريخ نگارانة بحث دربارة شيوة توليد آسيايی         . داشته است 
بـه مالحظـة    » رکـود آسـيايی   «ه يادآوری اين مطلب قناعت مـی کنـيم کـه برخـی تزهـای مـارکس دربـارة                    تنها ب ).  ۶(نيست  
در  ) J. Chesneaux(، شسنو ۱۹۶۹در . هايي که در کسب معلومات و اطالعات حاصل گرديده، از اعتبار افتاده است پيشرفت

ژگانی که چندان استحکام ندارد، وسوسه در انداختـه  ، وا»رکود شرقی«حقيقتاً مارکس با پيش کشيدن مسئله  «: اين باره نوشت  
آثـار مـارکس    » بخش های مـردة   «اين انديشه بايد به     : گودليهبه عقيدة موريس    ). ۴۰بنگريد به شيوة توليد آسيايی ص       (» است

عـه هـای    طی هزار سال  در گذار ناتمام ميـان جامعـه هـای بـدون طبقـات و جام     دتصور آسيای راک«: به نوشتة او . سپرده شود 
... طبقاتی، ميان بربريت و تمدن با توجه به پيشرفت های باستان شناسی و تاريخ شرق و دنيای جديـد تصـوری ناپايـدار اسـت                   

شيوة توليد آسيايی در شکل های اصلی خود نه تنها به معنای رکود نيست، بلکه نشانة انجام بزرگترين پيشرفت نيروهای مولـد                      
» پس شيوة توليد آسيايی ضرورتاً بر رکود و استبداد داللت نـدارد           . توليد و هستی اجتماعی است    بر پايه روابط قديمی همبودی      

ابتدا بايد به اين نکتة اساسی توجه داشت که شيوة توليد آسيايی ضرورتاً «): ۷(عقيده دارد  شسنو). ۵۲شيوة توليد آسيايی ص (
مخصوصـاً بايـد بـر      » آسيايی«بررسی خاستگاههای جامعة    «:  دهد ادامه می )  اثر خود  ۴۰صفحه  (او در   . »مترادف با رکود نيست   

  .»ي رسد که نيروهای مولد جهش بسيار نمايانی به جلو انجام دادندبنظر م. رشد نيروهای مولد متکی باشد
سـط   پيرامون در دنيـای معاصـر ب       -  در بسياری از بررسی هايش در زمينة مسئله روابط مرکز             سميرامين     اين تزی است که     

می نامد، مطابقـت    » دومين سکوی رشد نيروهای مولد    « شيوة توليد خراجی با آنچه که او آن را           سميرامينبه عقيدة   . داده است 
سطح رشد نيروهای مولدی که با دومين سکو مطابقت دارد، بدولت امکان می دهـد و در عـين                «: او در اين باره می نويسد     . دارد

البته اين خويشاوندی می توانـد بـاقی بمانـد، امـا بـه عنـوان                ( می طلبد    آنخويشاوندی را از    ) م. روابط  (حال فرارفت از سلطة     
شکل های مالکيتی که با سکوی دوم مطابقت دارند، شکل هايی هستند که به طبقه مسـلط                 ). بازمانده تابع عقالنيت ديگر است    

گرفتن اين خـراج زيـر      . انان توليد کننده خراج بگيرند    امکان می دهند که دسترسی به زمين را کنترل کنند و از اين راه از دهق               
جامعـه هـای   » رکـود «يـا   » ثبات«. «شکل دارد، انجام می گيرد    مدهب يا شبه مذهب دولت که همه جا يک          : پوشش ايدئولوژی 

نـی بـر    شيوة توليـد خراجـی کـه مبت       ... خراجی فقط ظاهری فريبنده است که از اختالف واقعی با سرمايه داری الهام می گيرد                
ولی با اينهمه، جامعـه هـای خراجگيـر         . ارزش استعمال است، ضرورت درونی همانندی با سطح پاية اقتصادی اش را نمی پذيرد             

مصـر، چـين، ژاپـن، آسـيای        . همه آنها پيشرفت های شگرفی را در رشد نيروهای مولدشان تحقق بخشـيده انـد              ... راکد نيستند 
آيا توضيح  . الی و سودان يا اروپای مديترانه ای يا فئودالی از نمونه های بارز آن هستند              جنوبی، شرق عربی يا ايران، آفريقای شم      

  ).۸(» آن ضرورت دارد؟ بهرحال، اين پيشرفت ها در روابط توليد خراجی دگرگونی کيفی ايجاد نکردند
کـارل ويتفوگـل    » اد شـرقی  اسـتبد « در پی انتشار کتـاب       ۱۹۵۷     از سوی ديگر، ذکر اين مطلب در همين جا بجاست که در             

زيرا او مسئله نيروهـای مولـد را   . دوباره بحث جديدی در اين زمينه ميان شرق شناسان مارکسيست و غير مارکسيست درگرفت  
چنانکه مـی دانـيم، انتقادهـايي کـه         . توصيف کرد، کامالً روشن گردانيد    » استبداد نظام آبياری  «بويژه در جامعه هايی که آنها را        

اين امر مانع نگرديد که پلميک گسترده پيرامون اين مسـئله از لحـاظ              ). ۹(ن کتاب بعمل آمد، بی شمار و متنوع بود          پيرامون اي 
نبايد انکار کرد که پـژوهش هـای   «: در اين باره بدرستی گفته است) G. Sofri( ) ۱۰۰  (سوفوری. گ. تاريخی ثمربخش باشد

گرگونی چشم انداز شرق شناسی، متن شناسی سنتی در تـاريخ اقتصـادی و    از پژوهش هايی است که در اين قرن به د      ويتفوگل
البته، اين مرحله پشت سرگذاشته شده، اما اکنون بجاسـت مسـئله نيروهـای مولـد بـا توجـه بـه                      . »اجتماعی کمک کرده است   

اورميانـه حاصـل شـده      پيشرفت هايی که بياری تئوری مارکسيستی و نوشته های فوق العاده تازه دربارة تاريخ هزارة نخسـت خ                 
درستی اين کار تا آن اندازه است که بحث دربارة شيوة توليد خراجـی نبايـد در انحصـار مـارکس شناسـان                       . دوباره بررسی شود  



 ٣

مارکسيسم اسلوبی است که امکان می دهد از شناخت هـای فنـی   «: بدرستی نوشت) ۴۳همانجا، ص  (شسنوهمانطور که  . باشد
حرانه معاف نمـی کنـد، بلکـه بـرعکس آن را     باما اين به هيچوجه ما را زا انجام کوشش های مت    . شوديادشده بهترين فايده برده     

  .»ناگزير می سازد
  

  »بازسازی اروپايي«و » رکود هخامنشی«
 ).۱۱(هند، مصر، عربسـتان و تاتارسـتان        :      جامعه های شرقی که انگلس و مارکس به عنوان مثال از آنها نام بردند عبارتند از               

    . هـردوت  و داريـوش اسـت، نـه ايـران    ) Bernier(و برنيه ) Tavernier(ايران که چندين بار نام آن بميان آمده، ايران تاورنيه    
بايد بگوئيم که فرض رکود . بی عالقگی پايدار نسبت به تاريخ اقتصادی و اجتماعی آسيای هخامنشی ناشی از داليل متعدد است  

ديگـر، تفسـير    ) بسـيار مثبـت   (در اين باره مانند خيلـی از مـوارد          . ی نسبی ايفاء کرده است    شرق نقش مهمیس در اين فراموش     
 اسـکندر » کاميـابی هـای اقتصـادی     «او مخصوصاً روی وسـعت      .بسيار آموزنده است  ) Draysen (درايزن» تاريخ يونانی گرايي  «

ی به اين اندازه ناگهانی و عميق و در گسـتره ای            شايد در اين رابطه هرگز تأثير يک انسان در ايجاد دگرگونی ا           «: تأکيد می کند  
بدين ترتيب توسعة اقتصادی، تجاری ناشی از پيروزی اسکند مقدونی در برابر رکود آسياي زيـر                . »چنين وسيع ديده نشده است    

آسـيا، از  » هنـو کننـد  «سراسر تاريخ نگاری امپرياليستی غربی با وانمود کردن اسکندر به عنوان        . سلطة هخامنشی قرار می گيرد    
 کشاورزی مبتنی   رطبق اين تاريخ نگاری گفته شده است که اسکند        .خويش سود جسته است   خاص  آن برای پيشبرد هدف های      

به عبارت  . بر سيستم آبياری را توسعه داد، جاده های جديدی ايجاد کرد، شهرهای تازه ای بنا نهاد و کاربرد پول را عمومی کرد                     
ترديدی نيسـت   ). ۱۲(ين فاتح غربی باعث بيداری و برانگيختن پيشرفت اقتصادی در آسيا گرديد             ديگر، اسکندر به عنوان نخست    

رکود آسيايی و مزايای پيروزی اروپايي تا مدت طوالنی سدی در برابر هر نوع پژوهش پيرامون نوع، وسعت و                   : که دريافت دوگانه  
  .ده استاحتمال رشد نيروهای مولد در دورة فرمانروايي دولت هخامنشی بو

     به عالوه، برای اين که بررسی مسئله روی پايه های درست انجام گيرد، بايد توجه کرد که رشد نيروهای مولد به هيچ وجـه                        
مرحلـة پيشـين رشـد    ) بغـرنج (در هرحال، اين پيشرفتها برآينـد  ). ۱۳(همسان يا تقليل پذير به پيشرفت های فن توليد نيست           

اجتماعی توليد است که به نوبة خود به دگرگونی کمک می کنند؛ از سوی ديگر، در جامعه هـايی                   نيروهای مولد و تحول روابط      
چون جامعه های شرق باستان که قدرت دولت با خراجی که از دهقانان توليد کننده دريافت مـی گرديـد، سـنجيده مـی شـد،                          

بـه  . ی در برخی بخش های توليد نـاموجود بـود         پيشرفت های فنی بسيار آهسته و حتی در برخی منطقه ها و دوران ها و يا حت                
از اين رو، تحليل روند کار توليد . اقعيت اند که ضرورتاً يکديگر را نفی نمی کنندوعقيدة من، رکود فنی و رشد نيروهای مولد دو      

ين پس مناسـب ايـن اسـت کـه چنـ          . و يا دخالت های دستگاههای دولت مخصوصاً می تواند به روشن کردن مسئله کمک کند              
بررسی نمونة خاورميانـه در     . تحليل هايي به درون يک شکل بندی اقتصادی و اجتماعی که در تاريخ واقع شده، سوق داده شود                 

  . خراجی هخامنشی به همين منظور صورت گرفته است-یدورة فرمانروايي دولت سلطنت
  

  انگيزش های دولت در زمينة رشد نيروهای مولد انسان
 هخامنشی همانا برتـری نيروهـای مولـد انسـانی     شرق من اينست که نخستين مشخصة نيروهای مولد در          در اين مورد، نظر   

بايـد  ) مخصوصاً؟(بسنده کند، بلکه ) مثالً نرخ مواليد(وانگهی، تحليل نيروهای مولد انسانی نبايد تنها به جنبة کمی قضيه        . است
  .را نيز در نظر گيرد)  همبودهای روستايي و غيره-دولت تقسيم اجتماعی کار، تعاون، روابط (جنبة سازمانی مسئله 

     بسياری از متن ها و سندها نشان می دهند که دستگاه اداری شاهنشاهي به ضرورت فرمانروايي و بهره بـرداری از جمعيـت                 
     ن خصـوص، ابتـدا    در ايـ  . در اين جا تنها متن های اثبـات کننـده را ذکـر مـی کنـيم                . کثير زحمتکشان وابسته وقوف يافته بود     

 موسوم بـه  پرسرا دربارة مقام هايي که شاه به خانواده های متعدد در ) XV.3. 17(و استرابن  ) I. 136 (هرودوتگواهی های 
  :می سپرد، می آوريم) فارس(

را از راه جـايزه     بايد گفت که شاه زادن      «). هرودوت(» ايرانی ها داشتن تعداد زياد کودکان را شايستگی مهمی می دانستند               «
  ).استرابن(» يا پاداش هايي که هر سال تعيين می کرد، تشويق می نمود



 ٤

     اين سياست خيلی روشن نمايشگر هم و غم شاه در زمينة داشت تعداد کافی جوانان پارسی وابسته به اشرافيت بود که هـم                       
 وظايف دستگاه اداری و ارتش شاهنشـاهی از وسـايل و            دارای قابليت تربيت سنتی بود و هم برای اجرای باالترين مأموريت ها و            

  .مديريت الزم برخوردار بود
 قرن چهارم پـيش از مـيالد   درپايان) Hiéronymos de Kardia (هيرونيموس دوکارديا     همانطور که يک شاهد عينی بنام 

ايـن منطقـه مملـو از       « :  نوشتة او  به. هخامنشی چشمگير بود  ) فارسی(گزارش می دهد، نبايد ترديد داشت که جمعيت پارسی          
. » بود و جمعيت آن خيلی بيشتر از جمعيت ساتراپی های ديگـر بـود              انجنگجوترين پارسی ها و همه کمانگيران و فالخن انداز        

نمی توان  ) بر خالف بابل خفقان آور    ( بدست ما رسيده ثابت می کند که اين ثروت انسانی را             استرابن و   هردودتاطالعاتی که از    
ط با شريط مساعد جوی فالت غربی ايران توضيح داد؛ بلکه آن را بايد منحصراً به کـاربرد سياسـت آگاهانـه و سـازمان يافتـة            فق

  .مواليد مربوط دانست
برخی سندهای پرسپوليس کـه بتـازگی انتشـار         .      يک چنين سياستی تنها برای بازآفرينی کادرهای دستگاه های دولت نبود          

کـه در فـارس     ) Kurtaś کورتـاش موسـوم بـه     (که دولت بدقت به بازسازی بيولوژيک زحمتکشـان وابسـته           يافته ثابت می کند     
       از افـق هـای گسـتردة امپراتـوری          - بـا شـرايط حقـوقی و اقتصـادی گونـاگون             -اين زحمتکشان   . گردآمده بودند، عالقمند بود   

) م.  ق VIII-VIIeدر  (معيت توسط پادشاهان آشور جديـد       بطور گذرا تأکيد بر سياست تبعيد و انتقال ج        . جمع آوری می شدند   
بررسـی  ). ۱۴(رد ادر مراکز امپراتوری که در اين مورد دچار کمبود بودند، ضـرورت د ) متخصص(بمنظور جمع کردن نيروی کار    

اين . فت می کردند که تازه فرزند به دنيا می آوردند، جيرة ويژة غذايی درياکورتاشزنان : آرشيوهای پرسپوليس آشکار می سازد
       اين پرداخت ها آشکارا توجـه دولـت را نسـبت بـه افـزايش نيروهـای کـار بازتـاب                     «. جيره در صورت زادن پسر دوبرابر می شد       

  .توجه نکردن به نخستين ناشر اين تفسير دشوار بنظر می رسد). ۱۵(» می دهند
 نشان می دهند که شاه در جريان فتح خاور نزديک و   گزنفون       به عالوه بسياری از قطعه های نويسندگان کالسيک مخصوصاً        

کـوروش  مـثالً پـيش از فـتح بابـل          . )۱۶(ميانه ضرورت کنترل و بکار گرفتن نيروهای کار کشاورزی را  از نظر دور نداشته بـود                  
بايـد  «ت نمايان می آموزد که شاه با مسر. پيشقراوالنی فرستاد که آنها نيز به نوبة خود گزارش بسيار مساعدی برای او فرستادند  

شاه به گروه های خـود دسـتور        . »هرکشوری پرجمعيت و مملو از ميش ها، بزها، گاوها، اسب ها، گندم و انواع مواد غذايی باشد                
ارباب کسانی باشيد که مالک اين ثروت هـا هسـتند و بنحـوی              «می دهد که زندانيان را نکشند؛ بلکه برعکس، مناسب است که            

کشور خالی از سکنه، . ه آنها در مسکن های خود باقی بمانند، زيرا يک کشور پرجمعيت دارای ثروت ارزشمند است  عمل کنيد ک  
در واقع با برگردانيدن آنها شـمار       «. پس بهتر است زندانيان را رها کنيد و به محل سکونت شان برگردانيد            . »خالی از ثروت است   

تی ما کشور را تصرف می کنيم، همة کسانی که در آن زندگی می کنند، زنـدانی مـا     در واقع، وق  . زندانيان ما فزونی خواهد يافت    
تمام کسـانی کـه     «(در واقع فرمول    : تنها در ظاهر متناقض است    ) افزايش شمار زندانيان  = آزادی زندانيان   (فرمول  . »خواهند بود 

که، نخسـتين شـرط     » وابستگی تعميم يافته  «با وضوحی استثنايي از مضمون      ) »در کشور زندگی می کنند، زندانيان ما هستند       
  .گرفتن خراج از توليد کنندگان است، حکايت می کند

گزنفون سـخنی   .      پس بجاست مردم مغلوب را بی آنکه هيچ تغييری در شکل سازماندهی قبلی شان داده شود، بکار واداشت                 
شما در همان خانه خواهيد زيست و روی همان زمـين           ...  «:را از کوروش در برابر دهقانان بابل نقل می کند که از اين قرار است              

به عبارت ديگر، . »شما با زنان خود زندگی خواهيد کرد و روی فرزندانتان همان آمريت را خواهيد داش      . بکشت خواهيد پرداخت  
مايشـگر تضـمين   در نظر فاتحين حفظ ساختارهای خانوادگی و همبودی و دوام سازماندهی توليد در داخل چارچوب روستايی ن      

، بلکـه   )»آزادی زندانيان «(حفظ نيروهای مولد انسانی در سطح موجود و همچنين رشد احتمالی آتی آن نه تنها در عرصة کمی                   
  .است) نيروهای مطلوب مولد بشری در قبال روابط اجتماعی و خانوادگی درون همبود(همچنين در عرصة سازماندهی 

نيروهای مولد انسانی به آسانی درک می گردد، و اين چيز ويژه ای بـرای شـرق باسـتان در                         قطعاً، دليل های اساسی برتری      
برای بارور کردن زمين های باقيمانده از طريق آبياری که تا آن زمـان گـاه لـم يـزرع              ) موفق(اقدام های   . دورة هخامنشی نيست  

در ) مـردان، زنـان و کودکـان      (تالش جسـمانی دهقانـان      مانده بود، هر چه بوده باشد، در آخرين تحليل نمی توان انکار کرد که               
داخل همبودهای سنتی روستايي موقعيت خود را به عنوان نيروی اساسـی بـرای شـخم زدن، بذرافشـاندن، دروکـردن، ذخيـره                       

  :مفهوم يک متن مصری دربارة امپراتوری جديد چنين است. سازی و حتی کانال کشی و آبياری حفظ می کند



 ٥

   آنها به نيروی بازوی شان زندگی می کنند، هنگامی کـه ايـن نيـرو از دسـت    . توليد آنچه وجود دارد، می پردازند     مردان به        «
. ، صرف مبارزه با فرار دهقانان بوده اسـت )در همة دوره ها  (کوشش های قدرت دولتی در مصر       . »می رود، فقر فرمانروا می گردد     

د که برای جبران کاهش شمار مجتمع دهقانان تابع خراج، افـزايش بهـره وری را   به دولت امکان دا) خراج(در واقع، اين سيستم  
  .يل کندمبه باقيماندة اعضای همبود تح

  
  نيروهای مولد انسانی و ايدئولوژی ها

ديگـر روابـط اجتمـاعی توليـد در              اهميت تعيين کنندة نيروهای مولد انسانی بطور منطقی پرسش دربارة مشخصة اساسـی              
را نشـان مـی دهـد کـه ايـدئولوژی           اين اهميت وظيفه ای را      .  اجتماعی خراجی را مطرح می سازد      - های اقتصادی    شکل بندی 

: به عـالوه، تـاکنون فرصـت داشـته ام تحليـل را بـه رابطـة       . مذهبی در رابطة ديالک تيکی با رشد نيروهای مولد عهده دار است          
می خـواهم ايـن جـا تصـريح     ). ۱۷(ی، دستگاه های دولت هدايت کنم ايدئولوژی های مذهب.  نيروهای مولد، وابستگی روستايی  

ايدئولوژی آنطـور کـه درون شـيوة توليـد خراجـی      ) اما غير تعيين کنندة   ( مسلط   کنم که برتری نيروهای مولد انسانی و خصلت       
  . روابط اجتماعی توليدندرعمل می کند، دو رکن جدايي ناپذي

ـ        ـک ج ـه ي ـورات از طبيعت ک   ـتص«: تن خصوص نوش  ـدر اي  هـودليـموريس گ       ـ  ـرد، تصـ  ـامعه از آن سـود مـی ب زارها، ـور اب
ه ـا ب ـن ج ـان اي ـکر و زب  ـف... ا هستند   ـارهـرساختـن جزو زي  ـرايـابـد و بن  ـای مول ـروهـزو ني ـا ج ـرد آنه ـاربـاختن و ک  ـواعد س ـق

ــ ـــمث ـــابه عن ــدة    ـاصر ني ــکيل ده ــر تش ــه عناص ــه مثاب ــابراين ب ــد و بن ــد  روهای مول ــی کنن ــل م ــاختار عم                    ). ۱۸(»  زيرس
يقينـاً، علـم شـکلی از    «بـه نوشـتة او   . نيز موضع تئوريک مشابهی دارد V. de Magalhaes  Vilhena  دو ماگاالئس ويلنا. و

از اين رو،   . علم در يک بخش اساسی مستقيماً به توليد مربوط می شود          . اين نيست  فقط يا بطور ساده   اما  . آگاهی اجتماعی است  
شده است که چيزی جز فعاليـت توليـدی نيسـت و در هـيچ چيـز خـود را از آن                      ناما به اين دليل گفته      . يک نيروی مولد است   

  ).۱۹(» متمايز نمی کند
 که رشد آن منوط به کمک فوری بـه نيروهـای مولـد              بنظر من، اين موضوع تئوريک تمام تأثير خود را در تحليل جامعه ای            

امـا  . در امپراتوری هخامنشی اخذ خراج بسته به کميت کاری است که دهقانان وابسته انجام می دهند               . انسانی است، می گذارد   
 آنـان بـه کـدام    در خارج از وظيفه ای که بايد قانوناً با جبار نظامی انجام گيرد، شدت کار اين دهقانان و باروری مطلوب کوشش                  

؟ چرا ميليون ها دهقانان گروه بندی شده در همبودهـای روسـتايي             )۲۰(قواعد، علت ها و امرو نهی های اطاعت آور وابسته بود            
پاسخ به پرسش هايي که ريشه عميق در        . می پذيرند سهمی از محصوالت شان به قشر کوچکی از فاتحين استثمارگر داده شود             

   ايدئولوژيک می تواند طـرح عناصـر پاسـخ را ممکـن             -به عقيدة من تنها تحليل روابط کار        . ان نيست ناخودآگاه جمعی دارد، آس   
  .سازد

يا بـه عبـارت بهتـر يکـی از          (را نمايش می دهد که منطق       ) ايرانی( نمونة برجستة يک متن مذهبی       اوستا     برخی کتاب های    
زندگی دهقانان در اين کتاب ها بر محور        . يروهای مولد بشری است   عميق آن برانگيختن رشد نيروهای مولد بويژه ن       ) منطق های 

 همچون شرط   - درون همبود روستايي     -کار و باروری  . کارکردن، توليد کردن و توليد مثل کردن دور می زند         : سه تعليم اساسی  
يرفت که ايـدئولوژی اوسـتايي   از اين رو، می توان پذ. اوليه انجام وظيفة انسانی و دينی، شخصی و جمعی دهقانان جلوه می کند    

نيروهای مولد که به رشد آن      » زيرساختار«با تأثير نهادن ببر استعدادهای توليد کنندگان می تواند چونان چيزی فعال از درجة               
  .کمک فراوانی می کند، نگريسته شود

 است که دسـتگاههای ايـدئولوژيک            اين ايدئولوژی مذهبی دهقانی کارايي بسيار زيادی دارد و در همزيستی کامل با تصوری             
در حقيقت، شاه حامی دهقانان و زمين های مزروعـی بـه   . دولت مرکزی به وظيفة شاه در امپراتوری و در پهنه عالم می بخشند         

اين صلح به توليد کنندگان مستقيم مجال می دهد که نيروی خـود راوقـف کشـت و کـار                    . او حافظ صلح است   . حساب می آيد  
 يا خدايان محلی که به نادرستی اغلب با خداوند بزرگ دولت هخامنشی اشتباه يا تشبيه می شود،             اهورامزداايت  کنند و مورد عن   

زتاب خيالی روابـط اجتمـاعی      ايدئولوژی مذهبی تنها سطح و با     « برداشت کرده    اينکاها  از نمونة     گودليههمانطور که   . قرار گيرند 
 ةاين ايدئولوژی عنصر درونی رابطة اجتماعی و توليد را تشکيل می دهـد و ماننـد يکـی از عناصـر مرکـب درونـی رابطـ                          . نيست

  .» سياسی بهره کشی دهقانان توسط اشرافيت مالِک قدرت های دولتی عمل می کند-اقتصادی 
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در واقـع،   .  بکـار مـی رود     ةجتماعی توليد به عنوان پوشش و توجيه گر روند سـلط               به عالوه، ايدئولوژی، عنصر درونی رابطة ا      
در همة شيوه های توليد پيش از سـرمايه داری، افـزايش اسـتفاده از مـازاد کـامالً                   :  بدرستی تصريح کرد   سميرامينهمانطورکه  
و به پندارنـد اخـذ   » بيگانه شوند«که از آن پس توليد کنندگان تنها در صورتی می توانند برداشت مازاد را بپذيرند      . آشکار است 

در سرزمين هـای زيـر نظـارت دسـتگاه اداری          بدين ترتيب،   ). ۲۱(ضرورت دارد   » طبيعی«اين مازاد برای بقای نظم اجتماعی و        
 بـه  در واقع، مجموع اسـناد . خراجی هخامنشی، ايدئولوژیُ صلح و حمايت، دريافت خراج از توده های دهقانان را توجيه می کند         

شـاه بـه   . معرفی روابط استثمار تحميلی دولت امپراتوری به همبودهای پايه به صورت مبادله مساوی و قراردادی اکتفاء می کند        
اعتقـاد  . آنان بايد از او اطاعت کنند و خراج بدهند        » در عوض «دهقانان امنيت می دهد و بين آنان و خداوند ميانجی می شود و              

 که خيلی پيش -و توانائيهای او به رابط بودن ميان محيط کار کشاورزی و عالم خداوندی) ۲۲(اه   بيولوژيک ش  عمومی به وظايف  
. از هخامنشيان شکل گرفت توانست چنان جنبة عملی پيدا کند که به راحتی در ساختارهای سازمانی و ذهنی قالب گيری شود            

 که بـه شـکل هـای مختلـف از آنـاتولی تـا آسـياي        مادربزرگوصاً  الهة ايرانِی باروری و آبها و الهه محلی مخص  آناهيتامثالً ميان   
  .ديده می شود، شباهت وجود دارد) در اسطوره ها(مرکزی 

  
  دولت هخامنشی و سياست آب

     چندين متن کالسيک و ايرانی و هچنين گواهی ها و داليل باستان شنماسی با قوت حاکی از دخالت چندجانبـة دولـت در                       
» آسـيايی «در بحث ها پيرامون جامعه هـای        ) و زياده از حد   (اری، يعنی بخشی است که همواره جای مرکزی         امور آبرسانی و آبي   

به عـالوه، مـن ايـن جـا     .  در اين باره از اهميت برخوردارندپوليب و ديگری    هرودوتمخصوصاً دو متن يونانی، يکی      . داشته است 
بيشتر ميل دارم برخی انديشه هـا       ). ۲۳(يل داشته ام، باز نمی گردم       بطور تحليلی به متن هايی که فرصت تفسير آنها را به تفص           

  .دربارة چگونگی ها و الزام های دخالت های دستگاههای دولت در اين بخش از توليد را مطرح سازم
سـيار  برعکس، توجه به اين نکته ب.      توسعة کشت آبی لزوماً دگرگونی در تکنيک های ساختمان تأسيسات را ايجاب نمی کند   

  .اهميت دارد که هخامنشيان تأسيسات موجود را بنفع خود بکارگرفته و يا توانسته اند تکنيک های پيشين را توسعه دهند
و همچنـين دسـتگاه اداری هخامنشـی کـار     .  سيسـتم آبيـاری دّرة نيـل نگرديـد     پيروزی ايران باعث دگرگونی محسوس     -۱

نشان می دهد که کوروش از آغاز پيروزی اقـدام هـای   ) J. 189 (هرودوت از متنی. گذشتگان را در منطقه های بابل ادامه داد
کوروش قشون خود را به     ... « :  در اين باره نوشت    هرودوت.  بعمل آورد  Diyala ديالهخاصی در توسعة شبکة کانال ها در حوزة         

 ۱۸۰ نقشة   Gyndés گيندسنة  دو بخش تقسيم کرد و هر بخش را در رديف هايی که با ريسمان های کشيده شده در هر کرا                   
   مسـتقر کـرد و بـه آنهـا دسـتور داد            ) محـل تعيـين شـده     (بعد گروه ها را در      . گودال در هر سمت را نشان می داد، بصف نمود         

  .»گودال ها را حفر کنند
سـرزمين  دربـارة   H. J. Nissenنيسـن  . ژ. و هــ ) R. Mc Adams (آدامس. مک.      همانطور که دو پژوهشگر به نام های ر

کامالً امکان داشت که «کوروش کار شاهان بابل جديد را دنبال کرد : خاطر نشان کرده اند   ) از شهرهای سومر  ) (Üruk  (اوروک
. »جديد عنصر قابل مالحظه ای از برنامه ريزی متمرکز و سازماندهی نيروهـای کـار را نـاگزير سـازد                   ) »Pattern«(ورود مدل   

برای اليروبی کانال ها به هزاران دهقان بابلی نياز بود؛ حفظ و مديريت کانال ها و مخزن هـا                   چون در دوران های پيشين      ) ۲۴(
» اجاره بدهند«) Murashu(ها مورا شو» بانک«را به مؤسسه خصوصی » آب سلطنتی«به کارکنان شاهی سپرده شد تا بتوانند     

بايد نمونة شکلواره ساده کننده ای را کـه دهـه هـای         . يدپيروزی هخامنشی لزماً به احيای منطقه های باير قبلی نيانجام         ). ۲۵(
چون شـکلواره مـورد بحـث بطـور مکـانيکی پيـروزی و پيشـرفت                . پيش در مورد پيروزی مقدونيه بکار می رفت، کنار گذاشت         

ز پيروزی   در مورد امور آبياری خوارزم قديم بطور نمايان نشان می دهد که پيش ا              هرودوتمتن  . را بهم پيوند می داد    » تمدن«
حفاريهـايی کـه شـوروی هـا در جنـوب      . تبديل کرد، سيستم آبياری وجـود داشـت   » زمين سلطنتی « که منطقه را به      -پارس  

 را دنبال کنـيم، پيـروزی       هرودوتدر اين صورت، اگر منطق ظاهر       . ترکمنستان انجام دادند، اين موضوع را کامالً تأييد می کند         
. ناميده می شـود   ) يعنی خراجی (» زمين سلطنتی «به عبارت ديگر، زمين،     :  منجر گرديد  به استقرار يک دستگاه ساتراپی پارس     

 روابط  - نشان می دهد که ابتکار دولت مرکزی از حيث تاريخی در زمينة فنی در مقايسه با رابطة نيروهای مولد                     هرودوتمتن  
ا پيش از پيـروزی هخامنشـی توانسـته بودنـد،     در واقع، پيروزی به سلب حق همبودهای پايه که ت. اجتماعی کمتر دخالت دارد 
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    يعنی بکار انداختن تأسيسات بسيار مهم بـه حمايـت دولـت، تأسيسـات محلـی را بـی اثـر        : تأسيسات کوچکی بسازند، انجاميد   
  .می کند و در عين حال از فن های محلی سود می جويد

کـامالً  ) که شکل شان هرچه بوده باشد     (بودهای محلی را         در اين شرايط، پيروزی پارس همراه با احداث سد وسيع آب، هم           
سـاکنان، خـود و     «:  اين وضعيت را بطور شگفت انگيـزی اينگونـه بيـان مـی کنـد               هرودوت. وابسته به حسن نيت شاه می کند      

 شـاه دسـتور     . و زاری فريـاد برمـی آورنـد        هشاه ايستاده و با آ    ) کاخ(همسران شان نزد پارسيان می روند و در برابر دروازه های            
در مقياس معينی می توان ديد کـه  . »گشودن می دهد و دريچه های سد بروی کسانی که بيشتر به آن نياز دارند، باز می شود        

چيزی که برايم مهم جلـوه      . ساختن سد وسيع آب نه تنها جهشی کمی، بلکه جهشی کيفی در نيروهای مولد را نشان می دهد                 
  .روابط اجتماعی توليد را دگرگون می کند» فرماندهی عالی اقتصادی« که دخالت می کند، عبارت از اين واقعيت است

     در حقيقت، پيش از پيروزی، همبودهای خرد پايه مستقيماً به آب سيستم آبياری که بدست خودشان کانـال کشـی شـده                      
 عـالوه بـر     -زمين سلطنتی شده بـود      برعکس، پس از آن آنها می بايست برای استفاده از آبی که مانند              . بود، دسترسی داشتند  

در برابر کار مساوی، سـهم مراقبـت انسـانی کـه بـه بازتوليـد بيولوژيـک دهقانـان                    .  ماليات ويژه بپردازند   -خراج بمعنی خاص    
اختصاص داشت، با اخذ درصدی به عنوان خراح و ماليات بر آب قطع شد؛ به عبـارت ديگـر، در ايـن حالـت مشـخص، دسـت                            

شاه به زمين و آب در داخل يک حرکت تاريخی بسيار وسيع، يعنی توسعة شيوة توليد خراجـی کـه مسـتلزم                    اندازی بی سابقه    
  .بود، به استثمار بی سابقه وابستگان روستايي ميدان داد» دستگاه متمرکز کننده« وسايل توليد توسط بی واسطةکنترل 
دربارة قنـات در  ) Polybe) (۲۸ .X (متن پوليپاصی در   ناهمزمانی ميان نوسازی فنی و رشد نيروهای مولد با انسجام خ           -۲

در اين مورد نيز خيلی پيش از پيروزی هخامنشی تکنيک وجود داشـته             ). ۲۶(مالحظه می شود    )  هيرکانی -پارتی(فالت ايران   
 در سـطح  به عالوه، دولت مرکزی خود برای گردآوردن نيروی عظيم کار دخالت نمی کند؛ در واقع امور کندن قنـات هـا                    . است

يک کلنـگ   : ابزار حفر ساده و هزار ساله است      «. انجام می گرفت  ) ُمغنی ها (همبودهای پايه غير متمرکز بود و توسط فن کاران          
بنـا بـر توصـيف      . »(...)دسته کوتاه، کيسه ای از پوست گوسفند، يک طناب دراز، يک چرخ چاه چوبی جدا شـدنی و دو چـراغ                      

   ).۲۷(» يـر شـکل ابـزار فنـی    غيت«اسـت  تـا   « يادگار«را داريم که بيشتر متکی بر » شد فنینمونة برجستة ر «گرامشی ما آنجا    
ناشی از نتايج محسوساً مشـابه ديـد          به آن اشاره می کند،     پوليبنمی توان انکار کرد که اين سياست استعماری کشاورزی که           

   :دولت هخامنشی است
به دهقانـانی واگـذار     ) نه مالکيت (استفاده  عالم شده و آنها را تنها برای        ا» سلطنتی«زمين های فتح شده ای که باير بودند          -

  )پوليب. (حفر قناعت برآيند» هزينه های سنگين و کارهای سخت«می کردند که قادر بودند از پس 
  .همبود های جديد کشاورزی در زمين های نوآباد داير می شوند که سابقاً هيچ بازده خراجی نداشتند -
هـر چنـد شـاه در عـوض         . تدارک می شد  ) Colons(ها  » مستعمره نشين «يه گذاری های بشری و فنی توسط        همة سرما  -

به آنها می داد، دسـتگاه اداری مرکـزی کمتـر از آن بصـورت خـراج و ماليـات هـای                      ) مانند معافيت از ماليات آب    (امتيازهايي  
  .مختلف و سودهای قابل مالحظه دريافت نمی کرد

  :خالت دولت بصورت های زير انجام می گرفت     از اين رو، د
  تشويق مادی مفروض پيشه وران و جمعيت های روستايي برای ساختن قنات ها و روستاها در فالت ايران -
  استفاده از معلومات فنی محلی -
 جابجايي جمعيت ها -

ر گـرفتن و توسـعة آن را ممکـن و            تکنيک نسبت به شرايط تـاريخی کـه بکـا          شکلبنظر من اين نمونه تأييد می کند که              
  .هم استممساعد می سازد، کمتر 

گروه مرکز ملی پـژوهش علمـی       ) CNRS(توسط گروه   ) افغانستان( در بلخ شرقی     ۱۹۷۸ و   ۱۹۷۴ کاوش هايي که در      -۳
در ) گـاه عظـيم  (آبيـاری   صورت گرفت، امکان داد روشن گردد که امور آبرسـانی و ) J. C. Gardin(گاردين . س.بسرپرستی ژ

به هيچ وجه به داير کردن زمين های بکر نپرداخت، بلکـه            «استعمار مقدونی   ). ۲۸(ندارد  » معجزه يونان «عهد باستان ربطی به     
به توسعة بسيار ناچيز سطح زمين های مزروعی به ياری تکنيک های آبياری قبلی که از ديرباز مورد اسـتفاده سـاکنان کشـور                        

و سعت و . طرح سيستم به نيمة دوم هزارة سوم باز می گردد : ا فتح هخامنشيان همزمان نيست    آغاز کارها ب  . »بود، مبادرت کرد  
هـر زمـان    در  «. »گواه بر تسلط سياسی است    «جان سختی کارها باستان شناسان را به اين فکر انداخت که يک چنين تسلطی               
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مطمئنـاً  (م را بسيج کنند و در طول مـدت کارهـا            که می توانند نيروی کار الز      ، -که باشد، آنها بی آنکه اطمينان حاصل کنند         
يا توزيع آب را تنظيم     ] عصر برنز [آن را حفظ کنند و بعد از راههای آمرانه اختالف های مربوط به حفظ کانال                ) برای چند سال  

  .»کنند، خود را درگير چنين ماجرايي نمی کردند
پـيش از   « توسعة بسيار چشمگير شبکة کانـال هـای دورة                در چنين شرايطی مسئله دخالت دستگاه مرکزی هخامنشی در        

با احتيـاط حـرف     » ...کمک مهندسی يا توانايي پارس در احياء زمين ها          «  دربارة فرضية     گاردين. س.ژ. مطرح می شود  » يونان
سيای غربـی  به کاردانی خاص بلخ که بر يک سنت طوالنی آبياری مصنوعی در آ«واقعيت اين است که تکنيک ها بايد       . می زند 

در واقـع،  . مرکزی را حل نمی کنداما به تنهايي مسئله دخالت قدرت . اين نگرش کامالً بجاست. نسبت داده شود  » مبتنی است 
و ادارة تکنيـک هـا و       ) سـاتراپی (مثال های ذکر شده در باال نشان می دهند که تضادی جبری ميـان وظيفـة قـدرت مرکـزی                     

و بـه   ) يا می توانـد وارد گـردد      (لومات فنی محلی وارد دستگاه دولت مرکزی می گردد          مع. تکنيک دان های محلی وجود ندارد     
  .تکميل آن کمک کند

     اينهم واقعيت دارد که ساتراپی های امپراتوری خاور ايران که وارث گذشتة دور بلخ مستقل بوده اند، همواره ويژگی بسـيار                     
محلـی  » اربابـان « شمار سرزمين هـايي کـه زيـر سـلطة     ريح می کنيم که   بويژه تص .  فرهنگی را حفظ کرده اند     -زياد اجتماعی   

وابستة خراج دريافـت مـی کردنـد و مـی توانسـتند نيروهـاي نظـامی                 قرار داشتند، از دهقانان     )  Hyparques) (هيپارک ها (
ی هخامنشـيان بـدون     با اينهمه، اين يک تصور افراطی است که پيروز        . تشکيل دهند و فرماندهی آنها را در دست داشته باشند         

حاکمـان  .  ساتراپی را تحت رهبری فردی که از طرف شاه منصـوب مـی شـد، تشـکيل مـی دادنـد                     بلخ و   سغد. تأثير بوده است  
بخشـی از خـراج کـه توسـط         . امپراتوری، چندين شهر با شکوه بنا نهاده و به يقين قلعه های نظامی در آنها برپا داشـته بودنـد                   

در زمان جنگ هيپـارک هـا وظيفـه داشـتند نيروهـای خـود را                . انة سلطنتی نگهداری می شد    ارک ها اخذ می شد، در خز      پهي
پس اجباراً تضاد ناگزيری ميان قـدرت شاهنشـاه و   . کنند تا او آنها را زير فرمان شاهنشاه و سرداران وی درآورد تسليم ساتراپها   

 سياسـی  - کردند، حتـی اگـر سـاختارهای اجتمـاعی     اربابان محلی با شاهنشاه همکاری می. قدرت اربابان محلی وجود نداشت   
) محتمالً(امکانات چشمگيری ولو موقت برای رها شدن به آنها داده بود، حتی اگر برخی کارهای مربوط به آب و آبياری                     » بلخ«

  :نمی توان انکار کرد. به ابتکار اربابان محلی انجام می گرفت
  .بتکار نمايندگان ساتراپ دولت مرکزی انجام می گرفت برخی برنامه های مخصوصاً جاه طلبانه با-الف 
 بخشی از سودهای مربوط به سرمايه گذاری های هنگفت را از نيروهای کار    - بشکل خراج    - قدرت مرکزی از هر طريق       -ب  

  .بدست می آورد
کـه از آسـيای     » رشـدی «مـدل   .      به اين دليل، مورد بلخ نمی تواند بی قيد و شرط با نمونه های پيش گفته مقايسـه شـود                   

وانگهی، اين مدل چگونه می توانست در يک ساختار امپراتوری      . مرکزی و مديترانه تا سند قابل نشانه گذاری باشد، وجود ندارد          
 خراجی وجود داشته باشد که در داخل آن کشورهای مختلف در زمان پيروزی هخامنشی به سطح توسـعة متفـاوت رسـيده                       -

که  اکنون بنا بر     (ور که قبالً تصريح شد، پيروزی بطور مکانيکی قادر به جذب شيوه های مختلف توليد                بودند؟ به عالوه، همانط   
بـه عـالوه،    . نبـود ) شيوة توليد آسيايی  (در شيوة توليد خراجی     ) شده بودند » تابع«اتصال های بغرنج و متنوع      ربط و   انقيادها و   

کـه  (جامعـه هـای خـاوری ايـران         ) م.  ق ۳۳۰-۳۲۷(روزی هخامنشی   اسناد نوشتة موجود بخوبی نشان می دهند که هنگام پي         
عکـس  . خصلت های اصلی و آغازين خود را حفظ کردنـد         ) برخی ويژگيهای خارج از يک جامعة فئودالي را اقتباس کرده بودند          

  .آن بدين معنا نيست که دستگاههای دولت هخامنشی در آنجا صرفاً جای ناچيزی داشته اند

  
  »رماندهی عالی اقتصادیف«دولت مرکزی و 

» فرماندهی عالی اقتصادی«     در هر حال، عناصری که اين جا به آن اشاره کرديم، نشان می دهند که نمی توان نقشی را که                     
   دولت هخامنشی در تاريخ خاور نزديک و ميانة در هزاره نخست  ايفاء می کرد، کم بهـا داد؛ و ايـن تـا حـدی اسـت کـه سـاير                        

مانند سازش دادن نباتات بومی شمال سوريه در آسيای صغير، ساختن شبکه  راههای              :  توانستند مطرح باشند   بخش ها هم می   
امپراتوری بر اساس عناصر موجود قبلی که بدقت اداره می شد، آبرسانی از نيل تا دريای سرخ در زمان داريوش بر اساس مدلی                      

 جابجايي جمعيت ها در مقياس امپراتوری، استفاده از مهارت های ويژة             آن را به اجرا در آورده بود،       Néchao نشائوکه فرعون   
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هخامنشيان در بسياری بخش ها و فعاليت هـا از          ... عقوالنة فضای امپراتوری و جمعيت های روستايي        هر کشور و سازماندهی م    
د که رشـد نيروهـای مولـد در         نمی توان انکار کر   . ميراث حکومت های پيشين مخصوصاً از ميراث امپراتوری آشور سود جستند          

خاورميانة دورة هخامنشی بطور مکانيکی به دخول تکنيک های جديد توليد مربوط نمی گردد، بلکـه بطـور ديالـک تيکـی بـه                        
هماهنـگ سـازد و     » دسـتگاه گردآورنـده   «ايجاد دستگاه نيرومند دولت مربوط می شود که توانست معلومات محلـی را بسـود                

متمايزنـد،  « از زيـر سـاختارها    «که بطور شکلواره ای     » روساختارهايي«دستگاههای دولت در محدودة     پس قرار دادن    . برانگيزد
کاری تقليل دهنده خواهد بود؛ دستگاههای دولت همزمان در يکديگر تأثير متقابل دارند و به موهبت کوششی بيشتر سازمانی                   

کاخ شوش داريوش را    » قانون پايه ای  « خيال طراحی شده بود،      اين واقعيت که جزئاً در    . تا فنی آن را بنفع خود بکار می گيرند        
دليل تبليغات دربارة منابع وسيع در زمينة مواد اوليه و نيروی کار بشری امپراتوری و تجليـل از                  «اين موضوع   . نمايش می دهد  

  .را تشکيل می دهد» فرمانروای آن و نقشة گويای ثروت و تنوع دنيای هخامنشی
نگ از منابع فنی و انسانی امپراتوری همراه با استراتژی ايـدئولوژيک بنادرسـتی ايـن عـادت را بوجـود آورده                          استفاده هماه 

در واقع، اينها همزمان يک ايدئولوژی وحدت بخش و فراگيـر           . هخامنشيان ياد کنند  » تسامح مذهبي «است که از آن به عنوان       
بازپس دادن اموال و زمين ها، اجازة زيسـتن و اسـتفاده از             . وجود آورده بودند   ب ميترا، و   آناهيتا،  اهورامزدا و   شاهنشاهرا پيرامون   

در همة مـوارد وجـود      . ايدئولوژيهای مذهبی بدين علت بود که اين ايدئولوژی ها به استحکام ايدئولوژی شاهنشاهی کمک کند              
ايـن يـک ترکيـب    . ر شاهنشاه سهيم بودنـد در قدرت و اعتبا   ) به اين يا آن طريق    (اختالف ها روا بود، حتی در مقياسی که آنها          

 ايدئولوژيک بـود کـه ويژگـی اش را بـه شـيوة توليـد       - دستگاههای دولت   - روابط اجتماعی    -ديالک تيکی از نيروهای توليدی    
فردوس ها بطور مشخص در اين يکپارچگی ديالک تيکـی همچـون تصـور ايـده                . خراجی در امپراتوری هخامنشی بخشيده بود     

ويتـرين هـای    «مدل های رشد نيروهای مولد به ابتکار شـاه و فـردوس هـا کـه نمايشـگر                   . ز را ترسيم می نمود    آلی، چشم اندا  
فـردوس هـا    . بنا بر تصور قدرِت بارور شاه بوده اند به جمعيت های تابع امپراتوری زمينة تصميم گيری می دهند                 » ايدئولوژيک

نماد استفادة مطلـوب از     (و جزيره هايي با حداکثر باروری       ) ن صاف باير  نماد استفاده از آبياری در زمي     (با واحدهای سبز و خرم      
در عين حال شکارگاه يا مکان های انگيزش جنگ برای طبقـة رهبـری          ) نماد منع ويرانی  (و بندرهایُ صلح    ) وابستگی روستايي 

 وظـايف حمايتگرانـة او از       البته، تضادی ميانُ صلح و انگيزش جنگ و نيز تضادی ميـان وظيفـة نظـامی شـاه و                  . اشراف هستند 
» دروغگويـان «به نوبه خود ايزدی است کـه شـاه را در پيـروزی بـر شـاهان بـدکار و                    اهورامزدا   .روستاها و دهقانان وجود ندارد    

 طبقـة   -تمايزی که بنابر متن ها ميان وظايف نظـامی قـوم            . و توسعةُ صلح و عدالت در کشورهايش هدايت می کند         ) سرکش(
 توليدی سکنة تابع وجود دارد، تأمل ايدئولوژی است که در عين حال پنهان می کند که او روابط مسلط ميان فرمانروا و وظايف

در واقعُ صلحی که شاه، اهورامزدا و قشون های اشغالگر فراهم می کنند، کار دهقانان و                : جنگجويان و دهقانان را فعال می کند      
  .بنابراين برداشت خراج را ممکن می سازد

خـالف  . غوطـه ور سـاخت   » رکـود اقتصـادی   «ه يقين، اين نگرش کامالً اشتباه است که سلطة هخامنشی خاورميانه را در                   ب
نيروهـای اقـوام امپراتـوری را مکيـده     «تشبيه شود که » انگلی«دولت هخامنشی نمی تواند به :  نوشتDroysenآنچه درايزن   

اسـکندر نبايـد بـه عنـوان      .  با مال اندوزی سلطنتی متوقف نگرديدبرداشت خراج ها:  گفته استOlmsteadt  المستد. »است
. نيز  نادرست است   » معجزة يونانی «بجای تز   » معجزة هخامنشی «جانشين کردن تز    . ُمصلح و نوساز آسيای راکد نگريسته شود      

مرحلـة  پراتـوری واحـد   نمی توان انکار کرد کـه ايجـاد دولـت ام   . هخامنشيان مدت طوالنی در مشرق زمين فرمانروايي داشتند     
  .جديدی را در تاريخ شکل بندی های خراجی خاور نزديک و ميانة دورة باستان گشود

  
      La penée 217-218, Paris 1918 شماره :منبع
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