
 پیشینه ساختارهای مدنی 

 در شرق و غربو حکومت قانون 

 عبداهللا شهبازی
 

 “دمکراسـی انگلیسـی   ”عنـوان    ای که در سده نـوزدهم مـیالدی بـه          پدیده
عنـوان   شهرت فراوان یافت و مورخینی چون تومـاس ماکـائولی آن را بـه            

 قـرار  - اعـم از اروپـایی و غیـر اروپـایی         -هـا  الگویی فراروی سایر ملـت    
د، درواقع تداوم ساختار سیاسی آشنایی است کـه، بـه ایـن یـا آن                دادن می

. شکل، کم و بـیش در بسـیاری از جوامـع بشـری حضـور داشـته اسـت                 
ســاختار و ســنن اشــرافیت انگلــیس تــا پــیش از ســده هفــدهم تفــاوت  

ایـن سـاختاری اسـت مبتنـی بـر      . محسوسی بـا سـایر کشـورها نداشـت        
ن تحوالت سیاسی، بهر دلیـل،       در کورا  تدریج  بههایی که    حکومت خاندان 

 فرآینـد رسـیدند و در یـک        ، بـه ثـروت و اقتـدار مـی          شـدند  برکشیده می 
تدریجی، سلسله مراتب، سنن و ایستارهای اشرافی خاص خـود را پدیـد             

 . ساختند می
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 “دمکراسی انگلیسی”اسطوره 

تحول اساسی در ساختار اشرافیت بریتانیا از سده هفدهم مـیالدی رخ داد        
بـود و   غـارت ماوراءبحـار     ل اساسی که این تحول را سـبب شـد           و آن عام  

هایی که از اینطریق به ثروت فراوان دست یافتند و ترکیـب             پیدایش گروه 
این تحـول   . اشرافیت موجود در پیرامون دربار بریتانیا را دگرگون ساختند        

 آنـان را بـه    تدریج  بهها را به ارمغان آورد و        ثروت انبوه و اقتدار این گروه     
هـای نوخاسـته بـا       ایـن گـروه   . با نهاد سلطنت بدل ساخت    شریک  نهادی  

بقایای اشرافیت زمیندار گذشته درآمیختند و ترکیبی جدید را آفریدند کـه         
 بدینسـان، آریستوکراسـی   1.کنیم  بریتانیا یاد می  “الیگارشـی ”از آن با عنوان     

هـای جدیـد نوخاسـته بـه         بریتانیا از سده هفدهم در معرض هجوم گروه       
هـا،   رغم برخی مقاومـت    ، به “اشرافیت بالفعل ”صفوف خود بوده و هماره      

 در نیمـه  فرآینـد این .  تمکین کرده است“اشرافیت بالقوه”در برابر یورش   
“الیگارشی ویگ ”دوم سده هفدهم    

ویلیـام   را آفرید کـه بـه پایـه صـعود            2
خانـدان   و اسـتقرار سـلطنت       خانـدان اسـتوارت    و سـرانجام سـقوط       اورانژ
تمامی تنازعات سیاسی که در سده هفـدهم در انگلسـتان رخ            .  بدل شد  رهانوو

“انقالب پوریتانی ”داد و   
“انقالب شـکوهمند  ”و  ) 1640-1660 (3

4 )1688 (
تحقـق  ) 1714(را پدید آورد، ناظر به هدفی بود که با صعود خاندان هـانوور              

 
پیوند آن با تکوین احزاب سیاسی در این کشور بنگریـد     دربارۀ الیگارشی بریتانیا و      . 1

: ، تهـران  عمار بریتانیـا و ایـران     تزرساالران یهودی و پارسی، اس    عبداهللا شهبازی،   : به
دربارۀ اقتصاد  . 364-359، صص   2، ج   1377سیاسی،  های    پژوهش مطالعات و    مؤسسه

 تـأثیر آن بـر      پالنتوکراتیک در مستملکات قاره آمریکا و جزایر اقیـانوس آرام و          
از . ام طور مشروح سخن گفتـه  الیگارشی بریتانیا در جلدهای اول و دوم کتاب فوق به  

 .232-219، صص 1ج : جمله بنگرید به
2.  Whig Oligarchy 
3.  Puritan Revolution 

4.  Glorious Revolution 
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دوران < تــاریخ بریتانیــا در ســده هیجــدهم را 5ِســر چــارلز پتــری. یافــت

 جرج کنن، محقق انگلیسـی دیگـر، از      6.خواند  می >یگارشی و امپراتوری  ال
 تصـویری کـه     7.کنـد   یـاد مـی    >سدۀ آریستوکراسـی  <این دوران با عنوان     

دهند گویای سیطرۀ تام و تمام الیگارشی زرسـاالری          دست می  مورخین به 
اینــان بطــور عمــده همــان . اســت کــه در ســده هفــدهم تکــوین یافــت

، یعنـی  “انقـالب شـکوهمند   ”شـان در      بـه دلیـل نقـش      اند که  هایی خاندان
“های انقالب  خانواده”سرنگونی جیمز دوم استوارت،     

شـدند و     نامیده می  8
به دلیل برخورداری از امتیـازات ویـژه و جایگـاه برتـر در دوران ویلیـام                 

“های کبیر ویگ   خاندان”اورانژ و پس از آن به       
 معنـای   10. شهرت داشتند  9

ها سـخت بـه آن       ، که در سده هیجدهم انگلیسی     “نظام سلطنتی مشروطه  ”
 دقیقـًا  11 شـیفته و مبلـغ آن،  منتسـکیو پردازانی چون  مباهی بودند و اندیشه 

 کـردن قـدرت پادشـاه را مـد نظـر            “مشـروط ”چنین معنایی از محدود و      
 . داشت

دلیـل وجـود ایـن       در تاریخنگاری انگلیس ساختار سیاسـی فـوق، بـه         
شد و مفتخرانه نـه      گر می   جلوه “فرد  به  منحصر” و   “یگانه”اشرافیت، نظامی   
زعـم اینـان گویـا فاقـد         زمین، که بـه    های سیاسی مشرق   تنها در برابر نظام   

نهادها و سـاختارهای مسـتقل از نهـاد سـلطنت و دولـت مرکـزی و لـذا               

 
5.  Sir Charles Petrie 
6.  Americana, 1985, vol. 13, p. 318. 
7.  George Cannon, Aristocratic Century: The Peerage of Eighteenth-Century 

England, Cambridge: 1984.  
8.  Ravolution Families  
9.  Great Whig Houses 
10.  M. Creighton, Epochs of English History, London: Longmans, Green and 

Co. 1884, p. 507. 
امیرکبیر، چاپ  : ان، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهر     القوانین روحمنتسکیو،  : بنگرید به  .  11

 . 524، 517-507، 297-296، صص 1362هشتم، 
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های سیاسـی اروپـای قـاره،         است، بلکه در برابر نظام     “استبدادی”یکسره  

گرایانـه و     مفـاهیم مطلـق    گونـه   ایـن . گرفـت  یویژه فرانسه، نیز قـرار مـ       به
های یکجانبه و خودمحورانه به تاریخ، مورد انتقاد برخی محققـین            نگرش

هـای انتقـادی، بایـد بـه کتـاب           از جدیدترین این بررسـی    . بوده و هست  
 . نیکالس هنشل انگلیسی اشاره کرد

 
افسانۀ سـلطنت محـدود و   <نوشتۀ هنشل، شیوه نگرشی که او آن را         به

 پدید  13سِر جان فورتسکو   با   1460خواند، در دهه      می 12>مشروط انگلستان 
شد و او بـود کـه ایـن اسـطوره را رواج داد کـه گویـا در نظـام سیاسـی               

-1442هـای     فورتسـکو در سـال     14.انگلستان گوهری یگانه نهفتـه اسـت      
او نظریه فوق را در رساله معـروف خـود          .  کل انگلستان بود     قاضی 1461

بیان کرد کـه در فرانسـه بـرای ادوارد،     15ایش قوانین انگلستاندر ست نام   به
این رساله بـار اول در زمـان        . ولیعهد تبعیدی هنری ششم مخلوع، نوشت     

سلطنت هنری هشتم و اوج سرکوب هواداران کلیسـای رم در انگلسـتان،             
منظـور    بـه 1701منتشر شد و بار دوم در سـال    ) 1537(اسکاتلند و ایرلند    

 ویلیام اورانـژ در انگلسـتان و علیـه هـواداران            “مشروطه”توجیه سلطنت   
: این بار عنوان رساله چنـین بـود       .  سلطنت خاندان استوارت   “مشروعیت”

از آن پس افسانه فوق     . تفاوت میان سلطنت مشروطه و سلطنت استبدادی      
  . ها رواج گسترده یافت در میان انگلیسی

ها به خـود    یسیدر تمامی سده شانزدهم و اوایل سده هفدهم انگل        
پارلمـان آنهـا حـافظ     . نـد گفت شـان تهنیـت مـی      اقبـالی  به دلیل خوش  

 
12.  “The myth of English limited Monarchy” 
13.  Sir John Fortescue (1385-1479) 
14.  Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism: Change & Continuity in 

Early Modern European Monarchy, London: Longman, 1992, pp. 200-201. 
15.  De laudibus legum Angliae 
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. شـد  حقوق زنـدگی، آزادی و مالکیـت انگاشـته مـی          فرد    منحصربه

مند اسـت نیـازی نـدارد     حکمرانی که از لذت دوستی مردمش بهره   
مـردم خـود آزادانـه آن را        : که اموال آنها را به زور تصـاحب کنـد         

   16.شروع او تقدیم خواهند کردبرای رفع نیازهای م
 17ادمونـد بـرک   سپس نوبت به انقالب فرانسه رسید و رساله معروف          

)1790 (   بدینسـان،   18. انگلیسـی  “دمکراسی” و ستایش از     “انقالب”در ذم 
این مضمون قدیمی فراتر رفت و به این نظریه بدل شـد کـه گویـا میـان                  

هـا   انگلیسـی <: ود دارد مردم اروپای قاره و انگلستان نوعی تمایز ذاتی وج        
 اینـک، بـه     19>.هـا بـرده    اند و فرانسوی   دوست در ذات خود مردمی آزادی    

کردنـد و بـر       متهم مـی   “استبداد”ها فرانسویان را به      انگلیسیتعبیر هنشل،   
هـای اسـکاتلند     هـای ایرلنـد و جاکوبیـت       کردار خویش در قبال کاتولیک    

نوبـه خـود نظـام سیاسـی     در همین حـال، فرانسـویان نیـز ب        . پوشیدند چشم می 
 “اسـتبداد ”دادند و ایـن دو را بـه          خویش را در برابر روسیه و عثمانی قرار می        

کردند و خبر نداشتند که اقتدار حکومت در این کشورها تا چـه حـد                متهم می 
 چنین بـود کـه در تاریخنگـاری انگلـیس، نـه تنهـا در                20. است “مشروط”

 این الگو حاکم شد که گویا       های درسی که حتی در معروفترین آثار،       کتاب
در : در فرانسه و انگلستان دو نظام سیاسـی متمـایز وجـود داشـته اسـت               

فرانسۀ پیش از انقالب، نظامی استبدادی مستقر بـود کـه در آن قـدرت از       
 “حق الهی سـلطنت   ”. باال به پایین جریان داشت و در انحصار پادشاه بود         

رار گیـرد نـه مـردم و        توانست مـورد پرسـش قـ       تنها از سوی خداوند می    
 مطیع و منقاد پادشـاه بودنـد و از هرگونـه    “رعایای”مردم . نهادهای مدنی 

 
16.  Henshall, ibid, p. 201.  
17.  Reflections on the Revolution in France. 

 .502، ص 2، ج زرساالرانشهبازی، : بنگرید به .  18
19.  Henshall, ibid, p. 204.  
20.  ibid, p. 206.  



6   پیشینه ساختارهای مدنی و حکومت قانون در شرق و غرب
 سـیطره  “مشـروطه ”در مقابل، در انگلستان حکومت   . حق مشاوره محروم  

یافت و پادشاه بـا نهادهـایی کـه          قدرت از پایین به باال جریان می      . داشت
طـور مـدام     سلطنت، به شان منبعث از ذات ایشان بود نه عطیۀ مقام           قدرت

 فرآینـد ؛ در   “رعیـت ” بودنـد نـه      “شـهروند ”مـردم   . در حال مشورت بود   
. بخشـیدند   مـی  21حکومت مشارکت داشتند و از اینطریق بدان مشروعیت       

 مختص مورخین انگلیسی نبـود؛ مـورخین        “عامیانه” و   “خام”این نگرش   
ن طلب فرانسوی نیز، از موضع نوسـتالژی بوربـونی، عمومـًا چنـی             سلطنت

  22.نگاهی داشتند
پادشـاه  : زعم هنشل، این تصویر با واقعیت تاریخی همخوان نیسـت       به

ها و نهادهـای   العنان و فارغ از قیود ساختار نه در فرانسه تا بدان حد مطلق     
شـود محـدود     مدنی بود و نه در انگلستان تا بـدان حـد کـه وانمـود مـی                
 برجوشـیده از  االختیار و تابع نهادهـای مـدنی بـود و قـدرت خـویش را           

 همانقـدر   “حق الهی سلطنت  ”درواقع، مفهوم   . انگاشت پایین، از مردم، می   
دار اسـت کـه در فرانسـه و سـایر کشـورهای              در انگلستان کهن و ریشـه     

 . اروپایی
 

 
21.  legitimacy  

ژه در این وا.  ترجمه شده که غلط نیست“مشروعیت”واژه فوق در زبان فارسی به 
رفت و مفهومی دینی بود      کار می   به “مشروعیت”معنای   زبان انگلیسی نیز در اصل به     
؛ چه در مباحث معمولی ارث،      “نامشروع” از   “مشروع”از جمله برای تفکیک وارث      

معهذا، در فرهنگ سیاسی جدید  . چه در مبحث وراثت عناوین اشرافی و مقام سلطنت        
عبارت دیگر، حکمران  به.  دینی“مشروعیت”  مدنی است نه“مقبولیت”منظور از آن 

 “قـانون ” و “مـردم ” بلکـه از  “اصل حق الهی سلطنت ” خود را نه از      “مشروعیت”
 . گیرد می

22.  ibid, p. 137.  
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“حق الهی سلطنت  ”

 “شـرقی ” یک مفهوم بسیار کهن است و همانقدر       23
ی علمـی در     بنیانگـذار تاریخنگـار    24فوستل دوکـوالنژ،  . “غربی”است که   

دربارۀ منشـاء دینـی سـاختارهای    ) 1864 (25تمدن قدیمفرانسه، در کتاب    
. دست داده است سیاسی در یونان و روم باستان شرحی دقیق و مبسوط به          

داند و    در یونان و روم باستان را تداوم نهاد کهانت دینی می           “شاه”او نهاد   
  : نویسد از جمله می

گفتنـد و گـاه نیـز او را     اه مـی را شـ  ] پولیس[کاهن آتشگاه مدینه    
در هـر حـال کسـی کـه ایـن اسـامی بـرو        ... نهادنـد  اسامی دیگر می 

الحقیقــه بــر مــذهب مدینــه ریاســت داشــت و   شــد فــی اطــالق مــی
نگاهــداری آتشــگاه و تقــدیم قربــانی و ذکــر ادعیــه و ریاســت بــر 

از آثــار . مجــالس طعــام مقــدس عمــومی از وظــایف وی بــود     
ست که شاهان یونان و ایتالیا دارای مقـام       نویسندگان قدیم آشکار ا   

بـر تخـت نشسـتن شـاهان نیـز مسـتلزم تشـریفات              ... اند کهانت بوده 
علت ظهور این مراسم آن بود کـه چـون شـاه    ... مذهبی خاصی بود  

شد و مقدرات مدینه موکول      جدید به ریاست عالیه دینی برقرار می      
د کـه قـبال از      خواسـتن  گشت، مردم مـی    های او می   به ادعیه و قربانی   

 پــدر کــه چنــان... موافقــت خــدایان در انتخــاب وی مطمــئن شــوند
عنوان ریاست مذهبی حـاکم و پیشـوا و رئـیس خـانواده              خانواده به 

ترین مقام سیاسـی را      شد، کاهن بزرگ مدینه نیز عالی      محسوب می 
کرد و این مقـام را بنـابرقول ارسـطو آتشـگاه مدینـه بـدو             احراز می 

ــی  ــویض م ــود تف ــردی   ... نم ــین م ــر چن ــرپیچی از اوام ــابراین، س بن

 
23.  divine right of kings 
24.  Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889) 

25.  La Cité antique 

ت آن با تصاویر رایـج از تـاریخ         برای آشنایی با دیدگاه فوستل دوکوالنژ و تفاو       
 .  “دین و دولت در اندیشه سیاسی”شهبازی، : یونان و روم باستان بنگرید به
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شـاه وجـودی مقـدس بـود و گرچـه مـردم در            ... ناپـذیر بـود    امکان

جـز وی   ”شخص او گمان خدایی نداشتند ولـی معتقـد بودنـد کـه              
 و بـی    “توانـد نشـاند    هیچ کـس آتـش خشـم خـدایان را فـرو نمـی             

   26.معاونت او هیچ قربانی و دعایی پذیرفته و مستجاب نخواهد شد
 امپراتور روم، به مسیحیت، این انگاره بـا آئـین        27گروش کنستانتین، با  

 اسـقف و شـهید مسـیحی سـده چهـارم            28اوسـبیوس، . مسیح آمیخته شد  
ایـن  . خواند می) غیر روحانی  (“ناظر امور خارجی  ”میالدی، کنستانتین را    

 “ پـاپی  -سـزار ”پدیده در امپراتوری بیزانس نظام سیاسی را آفرید کـه بـه             
دسـت    در این نظام، رئیس دولت ریاسـت کلیسـا را نیـز بـه              .شهرت دارد 

این سـنت را بعـدها      . شد ترین مرجع امور دینی انگاشته می      داشت و عالی  
هنری هشتم نیـز بنیانگـذار چنـین نظـامی در     . تزارهای روسیه ادامه دادند   

  29.انگلستان است
در دوران پس از فروپاشی امپراتوری روم غربـی و تأسـیس نخسـتین              

 شمالی، این نگرش تـداوم  - غربی -های قبایل بومی اروپای مرکزی     دولت
 در اروپا همانقدر کهن     “حق الهی سلطنت  ”نویسد مفهوم    هنشل می . یافت

خلیفـه خـدا   ”از سده هشتم میالدی شاهان . است که این نهاد قدمت دارد 
“در زمین 

شدند و در مراسـم تاجگـذاری ایـن مفهـوم بیـان         انگاشته می  30
حکمرانـان فرانسـه    . کند ه در پرتو عنایات الهی حکومت می      شد که شا   می

حکومت ” بودند که برای خویش حق 31 مرووینژی کاهنـان -شاهاز اعقاب   

 
کتـاب  : ، تهـران  .]ش 1309[، ترجمه نصراهللا فلسفی     تمدن قدیم فوستل دوکوالنژ،    .  26

 . 180-175تا، صص  کیهان، چاپ دوم، بی
27.  Flavius Valerius Constantinus, Constantine I (c. 280-337) 
28.  Eusebius Pamphili of Caesarea (d. 310) 
29.  “Christianity”, “Caesaropapism”, Britannica CD 1998. 

30.  God vicar on earth 
31.  Merovingians 

← 
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پیش از آنان، شاه از درون دنیـای پررمـز و راز جـادو         <.  بودند قائل “الهی

در تمـامی ایـن     . شد و نهاد سلطنت نوعی طلسـم جـادویی بـود           پدید می 
 در  32>.شـد  دم مقاومت در برابر فرمان شاه تأکید می       دوران بر اطاعت و ع    

های میانه در سراسر اروپا اقتدار شاهان منبعـث از خداونـد انگاشـته               سده
 .طور موقت به حکمران سیاسی تفویض شده است شد که گویا به می

. این مفهوم به اشکال مختلف در اندیشه سیاسی انگلیس تداوم یافـت           
اعظـم کـانتربوری در دوران سـلطه آئـین           اولین اسـقف     33،توماس کرانمر 

 بـود و براسـاس      “حق الهی سـلطنت   ”پروتستان بر انگلستان، از مروجین      
شد هنری هشتم بدکار و سپس دختـرش         این انگاره بود که روا دانسته می      

ترین مرجع دینی سرزمین زیر فرمـان       الیزابت بر کلیسا فرمان رانند و عالی      
 .خود باشند

ند سیاســی نامــدار انگلیســی کــه گــاه از او  اندیشــم34تومــاس هــابس،
دربـارۀ   در کتـاب     35کننـد،   یـاد مـی    “شناسـی علمـی    پدر جامعه ”عنوان   به

دیـد کـه    ای واحد می  کلیسای مسیحی و دولت مسیحی را پدیده      36مدنیت
 بـود   قائـل از اینرو، او برای شاه این حق را         . در رأس آن پادشاه قرار دارد     

 او در   37.گیری کنـد    عبادی مردم تصمیم   که دربارۀ نظریات دینی و مراسم     

                                                      
طور سنتی نخستین دودمـان پادشـاهی در         که به ) 750-476(شاهان قبایل فرانک    

طنت مرووینـژی، در    ، بنیانگذار سـل   (Clovis)کالویس اول   . شوند فرانسه انگاشته می  
 . میالدی به آئین مسیح گروید506 یا 496سال 

32.  Henshall, ibid, pp. 141-142.  
33.  Thomas Cranmer (1489-1556) 

34.  Thomas Hobbes (1588-1679) 
35.  Americana, vol. 14, p. 260. 
36.  Thomas Hobbes, De Cive: Philosophicall Rudiments Concerning 

Government and Society..., London: Printed by J.C. for R. Royston, at the 

Angel in Ivie-Lane. 1651. 
37.  “Hobbes, Thomas”, Britannica CD 1998. 
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هابس این کتاب را، که از      . این نظریه را بسط داد    ) 1651 (38لویاتانکتاب  
ترین منابع کالسیک اندیشه سیاسی جدید است، علیه اقتـدار پـاپ و              مهم

کلیسای رم و برای اثبات مشروعیت حکومت شاهان مسیحی، مسـتقل از            
“قـرارداد اجتمـاعی   ”هرچند هابس   . تابعیت کلیسا، نگاشت  

 را در بنیـاد     39
حکمـران  ”دید، لیکن باید توجه داشـت کـه وی بـرای        می “دولت مدنی ”

رسـمیت    بود و همـان اختیـاراتی را بـرای او بـه         قائل شئونی دینی    “مدنی
بدینسـان، هـابس   . شـد   نسـبت داده مـی  “سلطنت الهی”شناخت که به    می

سـت کـه حکمرانـان       ا “ شاهی -سزار”درواقع شارح نوع جدیدی از نظام       
 . خودکامه اروپا مدعی آن بودند

ترین بخش ایـن کتـاب محسـوب          را، که مهم   لویاتانهابس باب سوم    
] دولـت [المنـافع    دربـارۀ جامعـه مشـترک     <: شود، چنین نامیـده اسـت      می

 و  41>سـلطنت الهـی   <: کنـد   او دوگونه جامعه را متمـایز مـی        40.>مسیحی
 

38.  Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, 

Ecclesiastical and Civil.  
یونـان باسـتان   ئیان  اجتماعی، که گاه منشاء آن به سوفسـطا    )میثاق(نظریه قرارداد    .  39

های هفدهم و هیجدهم رواج داشت و توماس هابس، جان  شود، در سده نسبت داده می
در تاریخ اندیشه سیاسی نظریـات      . الک و ژان ژاک روسو شارحین نامدار آن بودند        

هـا در    طبق این نظریه، انسان   .  معروف است  “مکتب قرارداد اجتماعی  ”این سه نفر به     
زیستند و سپس بر اساس توافق میـان خـود    می) طبیعی(مرج  آغاز در حالت هرج و      

قرارداد ”از ارائه نظریه    ) 1651لویاتان،(هابس  .  را تأسیس کردند   “دولت” و   “جامعه”
 اثبات حقوق مطلقه شاهان و حکمرانان را، در مقابل کلیسا، مدنظر داشت؛             “اجتماعی

ریتانیـا در برابـر     اثبات حقوق الیگارشـی ب    ) 1690دو رساله درباب حکومت،   (الک  
محدود کردن سلطنت ) 1762قرارداد اجتماعی، (سلطنت خاندان استوارت را، و روسو 

 در زمینه منشاء دولت بکلی مردود اسـت         “نظریه قرارداد اجتماعی  ”. بوربن فرانسه را  
 .گرایانه است و در زمینه سازوکار سیاسی جامعه سطحی و اراده

40.  “Of a Christian Commonwealth” 

 ترجمـه   “المنافع جامعه مشترک ”، که معموًال در فارسی به       “کومنولث”ور از   منظ
ای  این واژه . ای است مبتنی بر قوانینی که سعادت عموم را تأمین کند           شود، جامعه  می

← 
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 مفهومی است که    43>شیطانی< یا   >سلطنت ظلمانی < 42.>سلطنت ظلمانی <

شـد ولـی هـابس آن را         هـای غیرمسـیحی اطـالق مـی        در اصل به دولـت    
کتـاب  ”ای از  کار بـرد بـر اسـاس فقـره         معنای حاکمیت پاپ و کلیسا به      به

 سخن رفته که سـلطه خـود را       >اتحادیه فریبکارانی < که در آن از      “مقدس
سـلطنت  < 44.نند را خاموش ک   >نور مسیح <اند تا    بر این جهان تأمین کرده    

در سـرزمین   ) اسـرائیل  بنی (>قوم برگزیده خداوند  < را نخستین بار     >الهی
 >قـراردادی <هـابس وعـده خداونـد بـه ابـراهیم را            . کنعان پدید ساختند  

تـابع  <داند که میان خدا و ابراهیم منعقد شد و طبق آن ابراهیم خود را          می
خستین کسـی اسـت کـه       بدینسان، ابراهیم ن   45. قرار داد  >قوانین مثبته الهی  

 ایـن   46. در زمـین مسـتقر سـاخت       >براساس قـرارداد  < را   >سلطنت الهی <
.  اسـت 47>حکومـت مـدنی  < یا نخستین    >المنافع جامعه مشترک <نخستین  

پـس از    (>روحـانیون عالیرتبـه   <در این جامعه حکمران خداوند اسـت و         
، طور خالصـه    به 48. اویند >الحکومه نایب< یا   >السلطنه نایب<) مرگ موسی 

                                                      
کـار   است که نویسندگان سده هفدهم انگلیس، مانند توماس هابس و جان الک، بـه             

 مسـتفاد  “دولـت ”ه بیسـتم از واژه  بردند و حاوی همان مفهومی است که در سد         می
 انگلـیس بـه قـدرت رسـیدند     “انقالب پوریتانی”حکمرانانی که در جریان    . شود می

در سده بیستم این عنوان     . نامیدند  می “کومنولث”نظام سیاسی خود را     ) 1649-1660(
 .شود به اتحادیه مستعمرات پیشین بریتانیا اطالق می

41.  Kingdome of God 

42.  Kingdome of Darknesse 

43.  Kingdome of Satan 
44.  Thomas Hobbes, Leviathan, ed. by C. B. Macpherson, England: Penguin 

Books, 1984, pp. 627-628.  
45.  ibid, pp. 442-443.  
46.  ibid, p. 499.  
47.  Civill Government 
48.  ibid, pp. 445-446.  
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داند زیرا مبتنـی اسـت        می >سلطنت مدنی < را یک    >سلطنت الهی <هابس  

  49.شان اسرائیل از قوانین بر تبعیت مردم بنی
اسرائیل بـود و پـس از         مختص قوم بنی   >سلطنت الهی <زعم هابس،    به

از آن پـس    . اسرائیل به پایان رسـید     به شاهی بنی  ) طالوت(انتخاب شائول   
مسیح، وجود نـدارد و شـاهان بـر اسـاس        ، تا زمان ظهور     >سلطنت الهی <
 50>شـاهان قـراردادی   <او این حکمرانـان را      . کنند  حکومت می  >قرارداد<
 بر این اساس، هابس سیطرۀ پاپ و کلیسای رم بـر مسـیحیان         51.خواند می

ها،  ها و دوک   شمرد و در مقابل حق حکومت شاهان و پرنس         را مردود می  
دولـت  <ون مزاحمت کلیسـا، بـر       ، را، باالستقالل و بد    >حکمرانان مدنی <

 میان خداوند و ابراهیم ایـن اصـل         >قرارداد< او از    52.کند  اثبات می  >مدنی
بایـد در عمـل     ] مسیحی[المنافع   هر جامعه مشترک  <کند که    را استنتاج می  

 بـه   53>.خارجی و آئین دینی خود از قوانین حکمران خویش اطاعت کند          
مقـام روحـانی و رئـیس    تـرین   عبارت دیگر، هر حکمران مسـیحی عـالی   

 “کتـاب مقـدس   ” او به فقراتی از متـون        54.کلیسای کشور خود نیز هست    
 و  >خدمتکاران را به اطاعـت از اربابـان در همـه چیـز            <کند که    استناد می 

 55. فـرا خوانـده اسـت   >کودکان را به اطاعـت از والـدین در همـه چیـز     <
کنـد و     فرمانی است که حکمران در قلمرو خود صادر مـی          “قانون مدنی ”

تواند حکمـران را محـدود کنـد زیـرا منشـاء              نمی “قانون اثباتی ”لذا هیچ   
ــاتی” ــانون اثب ــه شــدت  56. خــود اوســت“ق ــه هــابس ب  از اینروســت ک
 

49.  ibid, p. 448.  
50.  Kings by Pact 
51.  ibid, pp. 629-630.  
52.  ibid, pp. 498-499.  
53.  ibid, p. 500.  
54.  ibid, pp. 570-575.  
55.  ibid, pp. 610-625.  
56.  ibid, p. 632.  
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های انگلستان و آلمان را، که به فرمان پاپ علیه حکمرانان خـود            کاتولیک
ن دهـد زیـرا آنـا     ها را مورد حمله قرار مـی       کنند، و نیز پرسبیترین    تمرد می 

زعـم هـابس،      بدینسـان، بـه    57>.انـد  حکمرانان قانونی خود را ترک گفته     <
رغم عدم تمایل رعایایش حـق حکمرانـی دارد؛ قـدرت و             پادشاه حتی به  

هـابس  . اختیارات او مطلقه است و تنها در برابـر خداونـد پاسخگوسـت            
های متأخر کتاب خود را کمی پـس از انقـالب پوریتـانی و اعـدام                 بخش

 قائـل  “رعایا”لذا، در فصل پایانی این حق را برای         . تشر کرد چارلز اول من  
کند طرد کننـد و حکمرانـی        شد که حکمرانی را که از ایشان حمایت نمی        

  58.شان است را برگزینند که حامی
 گونـه   ایـن  انگلیسی مروج    59سِر رابرت فیلمر  در نیمه دوم سده هفدهم      

اسـت کـه در     ) 1680 (60پدرسـاالری ترین کتاب فیلمـر      مهم. نظریات بود 
 به نقد آن    61نخستین میثاق حکومت مدنی    جان الک در رسالۀ      1689سال  

ایـن پـس از سـقوط    .  خوانـد >بکلـی یـاوه  <پرداخت و نظریات فیلمر را  
امروزه بریتانیکا،  نوشتۀ    به 62.جیمز دوم و بازگشت الک از آمستردام است       

اندیشـه  محققین چنین نظری ندارنـد و کتـاب فیلمـر را از زاویـه تـاریخ             
فیلمـر جامعـه را بـه یـک         . داننـد  سیاسی اثری برجسته و قابل تأمـل مـی        

  63.انگاشت کرد و شاه را پدر این خانواده می خانواده تشبیه می

 
57.  ibid, pp. 704-714.  
58.  “Hobbes, Thomas”, Britannica CD 1998. 
59.  Sir Robert Filmer (1588-1653) 
60.  Patriarcha 
61.  First Treatise of Civil Government 

 . 215-214، صص 2، ج زرساالرانشهبازی، : بنگرید به .  62
63.  “divine right of kings”, “Filmer, Sir Robert”, Britannica CD 1998. 
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 حتـی در انگلسـتان سـده        “حق الهی سلطنت  ”نوشتۀ هنشل، مفهوم     به

او از جمله بـه     . هیجدهم نیز همچنان در پایه مشروعیت نهاد سلطنت بود        
  :کند که  استناد می64ویلیام بالکستون حقوقی سِراین اصل 

توانـد انجـام    هیچ دادخواست و اعـالم جرمـی علیـه پادشـاه نمـی        
توانـد بـر او      گیرد حتی در امـور مـدنی؛ زیـرا هـیچ دادگـاهی نمـی              

هیچ قوه قضایی در روی زمین قـدرت        ... سیطره قضایی داشته باشد   
 کـه  اینتا چه رسد به     آن را ندارد که پادشاه را به جنایت متهم کند           

  65.او را تنبیه کند
تـابع هـیچ انسـان زمینـی        <داند کـه     بالکستون پادشاه را موجودی می    

وسیله هیچ انسـانی     نیست، وابسته به هیچ انسانی نیست و قابل محاسبه به         
   >.نیست

هـای نـورانی     ازاینرو، در پادشاه، مانند یک کانون، تمامی شـعاع        
 وحـدت، قـوام و شـکوه و اقتـداری را            یابد و این   مردمش تبلور می  

افتند و به آن     سازد که شاهان قدرتمند بیگانه از آن به هراس می          می
  66.گذارند احترام می

ای است و کتاب چهار جلدی او،        بالکستون شخصیت حقوقی بلندپایه   
ترین منابع حقوق مـدنی      تا به امروز از مهم     67حواشی بر حقوق انگلستان،   

 توجه کنیم که بالکستون ایـن       68.ت متحده آمریکاست  در انگلستان و ایاال   
 سال پـس از مـرگ       60 و   “انقالب شکوهمند ” سال پس از     77نظریات را   

 . جان الک بیان داشته است
 

 
64.  Sir William Blackstone (1723-1780) 
65.  Henshall, ibid, p. 143.  

66.  ibid, p. 132.  
67.  Commentaries on the Laws of England, 4 vol. (1765-69) 
68.  Americana, vol. 4, p. 46. 
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دلیل نیاز شاهان    های صلیبی به    نهادی است که از زمان جنگ      “پارلمان”

هـای فـوق    اروپا به انباشت خزانه خویش و تأمین مخارج سـنگین جنـگ   
 کـارکرد قانونگـذاری     “پارلمـان ”. ریبًا در همه جـای اروپـا پدیـد شـد          تق

آمدنـد تـا     نداشت؛ مجمعی از بزرگان کشور بود که به فرمان شاه گرد می           
پول مورد نیاز میان ایشان تقسیم شود و آنان این وجوه را از رعایای خود           

د و   در انگلستان این نهاد به تأثیر از الگوی فرانسه تأسیس ش           69.اخذ کنند 
“پارله”، از   “پارلمان”واژه  

، از زبان فرانسه به انگلیسی      “گفتگو”معنای    به 70
در فرانسه این نهاد در سده دوازدهم میالدی پدید آمد و مجمع            . راه یافت 

بعضـاً  ) 1270-1226(در اواسط دوران لـویی نهـم        . مشاورین پادشاه بود  
 “گفتگـو ”ل قضایی   خواند تا دربارۀ برخی مسای     شاه این درباریان را فرامی    

“درباریان در حـال گفتگـو     ”این مجمع به    . کنند
 شـهرت   “پارلمـان ” یـا    71

 72.یافت
سرآغاز تکوین ساختار اشرافی انگلستان را در اواخر سده دوازدهم و           

-1189(هـای صـلیبی سـوم     اوایل سده سیزدهم مـیالدی و دوران جنـگ    
لیـات بـرای    نیاز به گردآوری ما   . دانند می) 1204-1202(و چهارم   ) 1191

های فوق و نیز برای پرداخـت غرامـت آزادی    تأمین مخارج سنگین جنگ  
پیامـد  .  فراخوان اعیان و متنفذین کشور را ضـرور سـاخت          73،ریچارد اول 

 
69.  Henshall, ibid, p. 103.  
70.  parler 
71.  curia regis in parlemento 
72.  “Parlement”, Britannica CD 1998. 
73.  Richard I (Lion-Heart, Coeur de Lion) 

از سرداران جنگ صلیبی . “ریچارد شیردل”معروف به ) 1199-1189(شاه انگلیس 
الدین ایوبی او را از فلسطین بیرون راند و در مسیر بازگشت به انگلستان               صالح. سوم

و درازای پرداخـت    ) 1192( ششم، امپراتـور روم مقـدس، درآمـد          به اسارت هنری  
 هزار مارک رهایی یافت که در آن زمان مبلغـی بسـیار عظـیم               150ای به مبلغ     فدیه

 .شد محسوب می
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های صلیبی افزایش نفوذ سیاسی اشراف بود و سـرانجام در فاصـله              جنگ

ــنجم  ) 1229-1228(و ششــم ) 1221-1218(میــان دو جنــگ صــلیبی پ
از ) 1216-1199(، پادشـاه انگلـیس      جـان د و خونین میـان      تعارضی شدی 

یکسو، و روحانیون و اشراف صـلیبی مـورد حمایـت فرانسـه و اینوسـن             
این پادشـاه  . سوم، مقتدرترین پاپ تاریخ مسیحیت، از سوی دیگر رخ داد    

دلیل آنکـه در جنـگ بـا         برادر کوچک و ناشایست ریچارد اول است و به        
، تمـامی مسـتملکاتش را در نرمانـدی و سـایر            فیلیپ دوم، پادشاه فرانسه   

“جان للکند ”مناطق فرانسه از دست داد، به       
معـروف  ) سرزمین جان بی  (74

او بــرای انباشــت خزانــه خــالی خــود بــه غــارت امــوال کلیســا و . شــد
ها مواجـه    اندازی بر اموال مردم دست زد؛ سرانجام با شورش بارون          دست

مگنـا  ”کـه بـه     ) 1215 ژوئـن    15(شد و به اجبار فرمـانی را صـادر کـرد            
“کارتـا 

ای شاه حقـوق فراوانـی بـه      ماده 63در این فرمان    .  موسوم است  75
وسـیله   اشراف اعطا کرد و از جمله به ایشان این امتیاز داده شد که تنها به              

اشراف همردۀ خود محاکمه شوند و حکم محـاکم دیگـر دربـارۀ ایشـان               
رسـمیت   ک اشـراف را بـه     شاه حـق وراثـت عنـاوین و امـال         . اثر باشد  بی

توجه کنیم که در این فرمان امتیازات فراوانی به کلیسا نیز اعطـا             . شناخت
 در زیر فرمان پاپ اینوسن سوم       “آزادی کلیسا ”ازجمله در ماده اول،     . شد
انـدازی   رسمیت شناخته شد و شاه تضمین داد که بـه امـوال آن دسـت               به

  76.نکند
 

74.  John Lackland, Jean Sans Terre 
75.  Magna Carta  فرمان بزرگ( ) 

  .Britannica CD 1998متن کامل مگنا کارتا مندرج در : بنگرید به .  76
: بنگرید به . (زمان صدور مگنا کارتا مقارن با تکاپوی یهودیان در انگلستان است          

مواد دهم و یازدهم مگنا کارتـا بیـانگر   ) 111-110، صص 2، ج   زرساالرانشهبازی،  
گفتـه  . های صـلیبی اسـت     رواج گسترده رباخواری یهودی در انگلستان زمان جنگ       

، کم یا زیاد، و قبل از آنکـه آن را    اگر کسی مبلغی از یهودیان قرض کند      <: شود می
بپردازد فوت کند، تا زمانی که وارث او صغیر اسـت بهـره بـه آن تعلـق نخواهـد                    
← 
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، )1307-1272(ت ادوارد اول بـر بنیـاد ایــن فرمـان، در دوران ســلطن   

“مگنـا کنسـیلیوم   ”نـام     مجمعـی بـه    77،“ادوارد سـاق بلنـد    ”معروف بـه    
78 

. ، مرکب از رجال روحـانی و غیرروحـانی، تأسـیس شـد           )شورای بزرگ (
های جنگ بـود؛     کارکرد اصلی این مجمع گردآوری مالیات و تأمین هزینه        

 فرانسـه، مجمـع     به سبک . شد کرد فراخوانده می   و هرگاه که شاه اراده می     
 پادشـاه کـه     “شـورای ” یـا    “دربـار ”نـام    کوچکتری نیـز تأسـیس شـد بـه        

“پارلمان”های آنان    اجالس
این مجمع گاه به فرمان شاه      . شد  خوانده می  79

هـا و    شـاه برخـی از شـوالیه      . گرفـت  دسـت مـی    وظایف قضایی را نیز به    
واقـع،   در81.خوانـد   مورد نظر خود را نیز به این مجمع فرامـی         80داران قلعه

های مورد نظر پادشـاه، و ادوارد        این نهادی بود مرکب از اشراف و شوالیه       
ــا از اینطریــق نفــوذ اشــرافیت مقتــدر شــکل  گرفتــه در دوران  کوشــید ت

های صلیبی را کاهش دهد؛ یعنی نهادی بود علیه همان کسـانی کـه               جنگ
 “مگنـا کارتـا  ”، پدربزرگ ادوارد، را بـه صـدور   “سرزمین جان بی”به زور  
در همین فضا و در چارچوب همـین سـتیز بـود کـه ادوارد در                . واداشتند

 هـدف دیگـر ادوارد،   82. یهودیان را از انگلسـتان اخـراج کـرد        1290سال  

                                                      
که به یهودیان بدهکار است، بیـوه او ارثیـه            اگر کسی بمیرد در حالی    < و   >...گرفت

 در ماده چهل    >.برد و از این بابت سهمی بابت بدهی پرداخت نخواهد شد           خود را می  
 به تجار این حق داده شده که آزاد و ایمن به انگلستان بیایند، در سراسر ایـن               و یکم 

کشور سیاحت و معامله کنند و بجز در زمان جنـگ از عـوارض و مالیـات معـاف                   
هیچ کس را به خاطر شکواییه یک زن        <شود   در ماده پنجاه و چهارم گفته می      . باشند

 >. مورد قتل شوهرشتوان دستگیر کرد مگر در به اتهام قتل کسی نمی
77.  Edward Longshanks 
78.  Magnum Concilium 
79.  “Concilium Regis in Parliamento” (the king's council in parliament) 
80.  burgesses 
81.  “Parliament”, Britannica CD 1998. 

 .111-110، صص 2 ج زرساالران،شهبازی، : بنگرید به .  82
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پایان او علیه اسکاتلند و فرانسه بود کـه همـاره            های بی  تأمین هزینه جنگ  

 در سـده چهـاردهم، ایـن دو    83.داد او را در وضع مالی وخیمی قـرار مـی    
 سامان یافت؛ یکـی بـه اشـراف اختصـاص        “مجلس”صورت دو    بهمجمع  

در . شـدند   خوانـده مـی  “عوام”داران که  ها و قلعه  داشت دیگری به شوالیه   
اشراف بزرگ زمیندار، کـه بـه       :  دو گروه عضویت داشتند    “مجلس لردها ”
“لرد فانی ”

“لـرد روحـانی  ” شهرت داشتند، و کشیشان بلندپایه که بـه  84
85 

  86.موسوم بودند
 

 پدیـد شـد     فورتسـکو  با انتشار رسالۀ     “یکتایی پارلمان انگلیس  ”افسانه  
گـر   ها جلـوه   انگلیسی>فرد منحصربهمیراث یگانه و  <که این نهاد را بمثابه      

ویـژه در دوران سـتیزهای خـونین انگلـیس و       این انگـاره، بـه    . ساخت می
 شد  ها بدل   انگلیسی “غرور ملی ”فرانسه، رواج فراوان یافت و به دستمایۀ        

ایـن اسـطوره در   . سـاختند  که با آن خود را از مردم اروپای قاره ممتاز می         
ها جای گرفت و جایگاهی نازدودنی یافـت       انگلیسی “آگاهی ملی ”اعماق  

هـا    بـه انگلیسـی  “پارلمـان ”حال آنکه نه   . که تا به امروز تداوم یافته است      
ستان تمـایز    انگل “پارلمان” فرانسه و    “پارلمان”اختصاص داشت و نه میان      

هـای برگزیـده و      اساسی موجود بـود؛ هـر دو مجـامع اشـراف و شـوالیه             
. هـای مختلـف جامعـه      مطلوب نهاد سلطنت بودند نـه نماینـدگان بخـش         

 انگلیس در مراحل اولیه آن تنهـا مجمـع اشـراف، روحـانیون و       “پارلمان”
 بـا   “پارلمان پـاریس  ”رابطۀ اعضای   . قضات بود و نهادی انتخابی نیز نبود      

 عضـو   150اند کـه رابطـه       ایر اشراف فرانسه را همانگونه توصیف کرده      س

 
83.  “Edward I”, ibid. 
84.  Temporal Lords 
85.  Spiritual Lords 
86.  The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, 

vol. 2, p. 1514.  
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نوشتۀ هنشـل، در      به 87.مجلس اعیان انگلیس را با سایر اشراف این کشور        

هـای اروپـای قـاره، اقتـدار         هـای بسـیاری از دولـت      “پارلمـان ”مقایسه با   
از :  محـدود بـود    >آور طرزی حیـرت   به< 1688 انگلیس تا سال     “پارلمان”

هـای آن بـه    اجـالس . یافـت  وق انحصاری پادشاه مشروعیت مـی   پرتو حق 
هیچروی حق برگزاری جلسات مـنظم یـا         شد و به   اراده پادشاه برگزار می   

حتــی ادواری را نداشــت و در فاصــله میــان دو اجــالس فاقــد هرگونــه  
  88.موجودیت و عمالً منحل بود

ــاد   ــل نه ــان”هنش ــدهم را  “پارلم ــده هیج ــتان س ــه < در انگلس کمیت
افزاید این نهـاد، اگـر بـا زبـان امـروزین سـخن               داند و می    می >دارانزمین

بگوییم، در بهترین حالت نماینده و سخنگوی جمعی محدود و چند هزار       
های شهری، انتخابـات     زد که حکومت    ولتر تخمین می   89.نفره از مردم بود   

پارلمان و امور قانونگذاری، اداری و قضایی انگلسـتان بـه دسـت تقریبـًا               
نمایندگان پارلمان را مالکان، که در      . گشت تن از مردم این کشور می      800

 نیـز نهـاد     بریتانیکا 90.گزیدند  هزار تن نبودند، برمی    160این زمان بیش از     
بخـش  <دانـد کـه       مـی  “الیگارشی”پارلمان دوران فوق را مرکز تجمع آن        

 مأخـذ فـوق   >.عمده انتخابات پارلمانی را در زیـر نظـارت خـود داشـت        
 ساله سِر رابرت والپول، وزیر اعظم مقتـدر جـرج           21رۀ دوران اقتدار    دربا

  : نویسد اول هانوور، می
راز اقتدار والپول در این بود که توانست همزمان رضایت شـاه را      
جلب کند، منبع مالی دولتی استواری برای کشـور تـأمین نمایـد، و              

ایـن  او در . حمایت اکثریت پارلمان را در پشت خـود داشـته باشـد          
اهمیـت بـه افـراد       نیرنگ آخر بعضًا از طریـق اعطـای مناصـب کـم           

 
87.  Henshall, ibid, pp. 101-102.  
88.  ibid, p. 104.  
89.  ibid, p. 102.  

: عصر ولتر، ترجمه سهیل آذری، تهران     : 9 جلد   ن،تمدتاریخ  ویل و آریل دورانت،      .  90
 . 102، ص 1369اسالمی، سازمان انتشارات و آموزش انقالب 
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مفتخور، و پرداخت مستمری و عناوین اشرافی به حامیـانش، بعضـاً            

گیـری   های پارلمانی، و بعضًا از طریق بهـره        از طریق تفوق در بحث    
ایـن سـه    . هـا موفـق شـد      ها و کاتولیک   ها از توری   از وحشت ویگ  

غلبـه  ... های سیاسی مـدرن    بر بیشتر نظام  به این یا آن شکل      ... عنصر
  91.این ترتیب پس از سقوط والپول نیز تداوم یافت. دارد

 در برابر نهاد سلطنت از چنان اقتداری که بدان نسـبت داده             “پارلمان”
، یعنی یـک    1770تا پیش از دهه     توجه کنیم که    . شود نیز برخوردار نبود    می

نیـا و در سـایر کشـورهای اروپـایی          ، در بریتا  “انقالب شکوهمند ”سده پس از    
  : نویسد هنشل می 92.هیچگونه قانون اساسی مکتوبی وجود نداشت

این تصور به شکلی گسترده وجـود دارد کـه گویـا وزرای سـده           
بـه شـکلی چنـین      . هیجدهم انگلستان در برابر پارلمان مسئول بودند      

 عنوان یـک مجمـع     پارلمان به . رود بود ولی نه آنگونه که تصور می      
وزرا خــود را تنهــا  . سیاســی قــدرت پرســش از وزرا را نداشــت   

عنـوان یـک     دانستند و در برابر پارلمان تنها به       خدمتگزار پادشاه می  
ــد کــه مــی   ــه خــاطر   نهــاد قضــایی مســئول بودن ــا را ب توانســت آنه

   93.شان متهم یا جلب کند اعمال
نیـز  زعم هنشل، اقتدار نهاد سلطنت در انگلستان حتی تا بـه امـروز               به

ــت  ــدار اس ــانی دوم در  : پای ــگ جه ــان جن ــالیدر زم ــه ح ــت، ک  روزول
جمهور ایاالت متحده، برای اعالم جنـگ بـه ژاپـن مجبـور بـود در        رئیس

او . تری را برگزید   انتظار اجالس کنگره بماند، وینستون چرچیل راه کوتاه       
و جرج ششم جنگ را اعالم کردند و پارلمان را در برابر کار انجـام شـده    

 94.دادندقرار 
 

91.  “Government, The Historical Development of the Forms of”, Britannica 

CD 1998. 
92.  Henshall, ibid, p. 120. 
93.  ibid, p. 143.  
94.  ibid, p. 171.  



21  پیشینه ساختارهای مدنی و حکومت قانون در شرق و غرب
 نهاد بزرگان در تاریخ ایران 

عنـوان   هـای صـلیبی در اروپـا پدیـد شـد، بـه             نهادی که از دوران جنـگ     
ویـژه بیسـتم در بنیـاد     های نوزدهم و به  شهرت یافت و در سده   “پارلمان”

ساختارهای سیاسی جدیـد دنیـای معاصـر قـرار گرفـت، در بسـیاری از                
هن است و گاه از حقـوق و        های سیاسی مشرق زمین دارای پیشینۀ ک       نظام

هـای سـیزدهم تـا       هـای اروپـایی سـده      “پارلمان”اختیاراتی بسیار فراتر از     
 نهادی  مغوالنبرای نمونه، در میان     . هیجدهم میالدی برخوردار بوده است    

“چی اولغان ”نام   مقتدر به 
شناسیم که انتخاب رؤسای قبایـل یکـی       را می  95

نامیـده  ] خـان  [“خـاان ”مومـًا   این روسـا ع   . (از کارکردهای اصلی آن بود    
) چـی اولغـان   ( والدیمیرتسـف دربـارۀ شـوراهای مغـوالن          96.)شـدند  می
  : نویسد می

وجــود آمــد، تشــکیل   خانــات نیمــه مســتقلی بــهکــه ایــنپــس از 
شـوراهای  . شوراهای محلی قاعده و رسمی عادی و معمولی گشت    

اهمیـت   وسـیله شـاهزادگان دورافتـاده کـم        فئودال واسال به  رؤسای  
شد، ولی این اجتماعات مانع از تشکیل شوراهای         توالیًا تشکیل می  م

در بعضـی از شـوراهای   کـه   طـوری  بـه شـد؛    تر نمـی   تر و مهم   بزرگ
بزرگ نماینـدگان خانـات و نـواحی مختلـف دنیـای مغـول، ماننـد         

در ایـن اجتماعـات     . جستند های خلخ و اویرات، شرکت می      فئودال
فـی کـه مـورد نظـر عمـوم         به مسایل جنگ و صلح و کارهای مختل       

تصـمیمات ایـن شـوراها اغلـب بـه شـکل            ... شـد  بود، رسیدگی می  
آمد و همه اربابان و رؤسـایی کـه در ایـن       در می  “مجموعه قوانین ”

   97.شورا شرکت جسته بودند، مجبور به پذیرفتن این قوانین بودند

 
95.  ci’ulgan 

ترجمـه شـیرین    ،  )فئودالیسم خانه بدوشی  (نظام اجتماعی مغول    والدیمیرتسف،  . ب .  96
 . 132، ص 1365علمی و فرهنگی، چاپ دوم، انتشارات : بیانی، تهران

 . 284-283همان مأخذ، صص  .  97
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 شناسـیم کـه از     را مـی   “انجمن بزرگـان  ”نام   در ایران نیز نهادی متنفذ به     

دیرباز جایگاهی اساسی در ساختار سیاسـی جامعـه ایرانـی و ادارۀ امـور               
کشور داشته و عاملی مهم در راه محـدودکردن خودکـامگی پادشـاهان و              

های فـراوان     اسالمی نمونه  -در بررسی متون ایرانی   . حکمرانان بوده است  
 را در سـاختار سیاسـی    “بزرگان”توان یافت که کارکردهای متنوع نهاد        می
در یـک بررسـی اجمـالی، و نـه چنـدان جـامع،         . سـازد  گر می  ران جلوه ای

 “سـلطنت ” را در رابطه با نهاد       “بزرگان”نگارنده چهار کارکرد اصلی نهاد      
 : شناخته است

 اعطـای   “بزرگـان ”تـرین کـارکرد نهـاد        بنیادی:  کارکرد مشـروعیت   -1
ن انجمـ ”مقام پادشـاه در آغـاز در        . مشروعیت به نهاد سلطنت بوده است     

این کـارکرد بسـیار     . یافت  و از طریق بیعت ایشان مشروعیت می       “بزرگان
 در برخی موارد، نه همیشه، توان آن        “بزرگان”جدی است تا بدان حد که       

را داشتند که از صعود پادشاهان ناشایست یا بـدکار جلـوگیری کننـد یـا                
خـی  ذیـال بر  . چنین پادشاهانی را در موارد ضرور، و البته نادر، عزل کنند          

 : گردد  ارائه میشاهنامه فردوسیها از  نمونه
 از پادشـاهی لهراسـب      “بزرگـان ”یک مورد کامال گویا ماجرای تمـرد        

 او را کیخسرو، پادشاه وقت، در این سـمت منصـوب            که  اینرغم   است به 
 تاج بـر سـر لهراسـب        “بزرگان” کیخسرو در حضور     که  اینپس از   . نمود

انجمـن  ”زال بـه نماینـدگی از سـوی         نهاد و او را جانشین خـود خوانـد،          
 :  اعالم داشت که لهراسب را به پادشاهی نخواهند پذیرفت“بزرگان ایران

  ایرانیانشگفت اندرو مانده 
 برآشفته هر یک چو شیر ژیان

 همی هر کسی در شگفتی بماند
 که لهراسب را شاه بایست خواند

  زال بر پای خاستانجمناز آن 
  راستبگفت آنچه بودش به دل رای
 چنین گفت کای شهریار بلند
 سزد گر کنی خاک را ارجمند
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 سر بخت آن کس پر از خاک باد

 روان ورا خاک تریاک باد
 که لهراسب را شاه خواند به داد

 ....ز بیداد هرگز نگیریم یاد
  ایرانیانخروشی برآمد ز 

 کزین پس نبندیم شاها میان 
 نجوییم کس نام در کارزار 

 ند شهریارچو لهراسب را کی ک
کوشـد    مـی  “انجمـن ایرانیـان   ”کیخسرو در مقابل این اعتراض عمومی       

در این تالش، هیچ نوع تهدید یـا        . ایشان را به پادشاهی لهراسب قانع کند      
حتی اشاره به حقوق فردی مقام سلطنت در نصـب پادشـاه بعـدی دیـده                

 علیـه نـامزد مقـام       “بیـداد ” را از    “بزرگـان ”به عکـس، پادشـاه      . شود نمی
 : دارد حذر می پادشاهی بر

 چو بشنید خسرو ز دستان سخن
 بدو گفت مشتاب و تندی مکن
 که هر کس که بیداد گوید همی

 بجز دود زآتش نجوید همی
 که نپسندد از ما بدی دادگر
 ...نه هر کو بدی کرد بیند گهر

کیخسرو آنگـاه از دالیـل خـود بـه سـود جانشـینی لهراسـب سـخن                  
 : خواند  تأیید لهراسب می را به“انجمن”گوید و  می

 نبیره جهاندار هوشنگ هست
 خردمند و بینادل و پاک دست
 پی جادوان بگسالند ز خاک

 پدید آورد راه یزدان پاک
 زمانه جوان گردد از پند اوی
 بدین هم بود پاک فرزند اوی
 به شاهی بر او آفرین گسترید
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 98.وزین پند و اندرز من مگذرید

ذ است، یا استدالل او چنان نیرومند است، که         و البته پادشاه چنان متنف    
 .  را به پذیرش پادشاهی لهراسب قانع کند“انجمن”تواند سرانجام  می

 پسـران او را در      “بخـردان ” یا   “بزرگان”پس از قتل نوذر،     : نمونه دیگر 
 :آیند بینند و در جستجوی مردی شایسته برمی خور پادشاهی نمی

 نزیبد بریشان همی تاج و تخت
 ید یکی شاه بیداربختببا

 که باشد بدو فرّه ایزدی 
 بتابد ز دیهیم او بخردی

را ) طهماسـب ( سـاله  80آنان سرانجام، از تخم فریدون، تنها پیرمردی  
 :نشانند یابند و او را به تخت می شایسته می

 ندیدند جز پور طهماسپ زو
 که زور کیان داشت و فرهنگ گو

 بشد قارن و موبد و مرزبان
 بامین و وز گرزبانسپاهی ز 

 یکی مژده بردند نزدیک زو
 که تاج فریدون بتو گشت نو
 سپهدار دستان و یکسر سپاه 
 ترا خواستند ای سزاوار گاه 
 چو بشنید زو گفته موبدان

 بخردانهمان گفته قارن و 
 بیامد به نزدیک ایران سپاه 

  99....سر بر نهاده کیانی کاله به

 
 . 407-406، صص 5ج : ، مسکوشاهنامه فردوسی .  98
 . 44-43، صص 2همان مأخذ، ج  .  99
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، “بزرگان”عنوان فرستاده     رستم، به  پس از گرشاسب شاه،   : نمونه دیگر 
عنـوان برگزیـده ایشـان بـرای تصـدی مقـام             رود و او را به     نزد کیقباد می  
 : خواند سلطنت فرامی

 به رستم چنین گفت فرخنده زال
 ...که بر گیر کوپال و بفراز یال

 ابر کیقباد آفرین کن یکی 
 ...مکن پیش او بر درنگ اندکی
 بگویی که لشکر ترا خواستند
 همی تخت شاهی بیاراستند

 که در خورد تاج کیان جز تو کس
  نه بینیم شاها، تو فریادرس

 پس از یک هفته رایزنی سـرانجام او را          “بزرگان”پس از ورود کیقباد،     
 :نشانند به تخت پادشاهی می

 نشستند یک هفته با رای زن 
 انجمنشدند اندران موبدان 

 به هشتم بیاراست پس تخت عاج 
  از بر عاج تاج برآویختند

 به شاهی نشست از برش کیقباد
 سر بر نهاد همان تاج گوهر به

  انجمن شدند نامدارانهمه 
 چو دستان و چون قارن رزم زن
 چو کشواد و خرام و برزین گو

 100نشاندند گوهر بر آن تاج نو

 
 . 62-55همان مأخذ، صص  .  100
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، “انجمـن مهتـران   ”،  “گـر  بزه”های یزدگرد    دلیل ستمگری  به: نمونه دیگر 
 یـاد شـده، از تـداوم        >سران جهاندیـده و کـارکرده     <عنوان   که از ایشان به   

 :کنند پادشاهی در تخمه او جلوگیری می
 بخوردند سوگند یکسر سپاه 

 کز آن تخمه هرگز نخواهیم شاه
 که بهرام فرزند او همچو اوست
 از آب پدر یافت او مغز و پوست

 :نشانند نام خسرو به تخت می  را به>جوانمرد< و >روشندل<و پیری 
 نام  یکی مرد بد پیر خسرو به

 جوانمرد و روشندل و شادکام 
 ...هم از تخمه سرفرازان بد اوی
 سپردند گردان بدو تاج و گاه
 برو انجمن شد ز هر سو سپاه

. معهذا، بهرام گور، پسر جوان یزدگرد، مدعی تاج و تخت پـدر اسـت   
ـ   او که از کودکی در میان اعراب یمـن پـرورش یافتـه، بـه               ی و همـراه مرب

شـتابد و     و لشکری انبوه از اعراب به فارس مـی         101،منذر تازی اِش،   حامی

 
 نیـز  “منـاذره ” و “لخـم  بنـی ” است کـه آنـان را   نصر بن ربیعـه خاندان  منذر از    .  101

ـ     . اند خوانده  اسـت،     خوانـده  “تازیـان شـاه   ”ه ایشـان را     خاندان فوق، که ابن خردادب
حکمرانان یمن بودند و بعدها، به روایت طبری، انوشیروان آنان را شاه تمامی اعراب              

تـاریخ و فرهنـگ ایـران در دوران انتقـال از عصـر      محمد محمدی مالیری،   . (کرد
پرویز  خسرو) 248-241، صص   1، ج   1372یزدان،  : تهرانساسانی به عصر اسالمی،     

ن شاه این خاندان، نعمان بن منذر، را بـه قتـل رسـانید و حکومـت ایشـان را                    آخری
برخی مورخین علت این اقدام را گروش نعمـان بـه مسـیحیت ذکـر               . منقرض نمود 

همو بود  . خسرو پرویز پادشاهی بدکار بود    ) 382-373همان مأخذ، صص    . (اند کرده
در ایـن دوران بـر   . .)م 617-614(که به یاری یهودیـان فلسـطین را اشـغال کـرد       

، 1، ج   زرسـاالران شهبازی،  : بنگرید به . (های فراوان رفت   مسیحیان این سرزمین ستم   
 )460ص 
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 آغـاز   >بزرگـان ایرانـی   < و   >بزرگان تـازی  <در حوالی جهرم مذاکره میان      

 هزار نفره اعراب و زور بهرام گـور اسـت کـه             30البته این سپاه    . شود می
صـرف  کند؛ ولی بهرام معترض قـادر بـه ت          را به مذاکره وادار می     “انجمن”

رغـم فرادسـتی نظـامی       تاج و تخت از طریـق قهـر و غلبـه نیسـت و بـه               
 : کند  تمکین می“انجمن”سرانجام در برابر خواست منطقی 

 مهترانچنین گفت بهرام کای 
 جهاندیده و سالخورده سران

 پدر بر پدر پادشاهی مراست
 چرا بخشش اکنون برای شماست

 ایرانیانبه آواز گفتند 
  بر زیان که ما را شکیبا مکن

 نخواهیم یکسر به شاهی ترا 
 بر و بوم ما را سپاهی ترا

 کزین تخمه پر داغ و دودیم و درد
 شب و روز با پیچش و باد سرد
 چنین گفت بهرام کاری رواست
 هوا بر دل هر کسی پادشاست
 مرا گر نخواهید بی رای من 
 چرا کس نشانید بر جای من

 چنین گفت موبد که از راه داد
 گریزد نه کهتر نژادنه خسرو 

 تو از ما یکی باش و شاهی گزین
 که خوانند هر کس برو آفرین 

، که اینک بهرام نیز در آن عضـویت دارد، سـه روز بـه          “انجمن”آنگاه  
پردازد؛ از میان یکصد تن واجد شرایط، پنجاه نفـر، و از میـان               کنکاش می 

 بـه چهـار     گزیند و سرانجام محدودۀ انتخـاب      گروه اخیر سی نفر را برمی     
ایـن امـر اعتـراض سـخت     . رسد که بهـرام یکـی از ایشـان اسـت        نفر می 

انگیــزد کــه از ســتمگری یزدگــرد   را برمــی“بزرگــان ایــران”بســیاری از 
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هـای پـدر تبـری     ای غرا از بیدادگری    بهرام در خطابه  . ای تلخ دارند   خاطره

خوانـد و    جوید، خود را شـریک درد ایرانیـان و از قربانیـان پـدر مـی                می
 : انگیزاند بدینسان همدلی ایشان را برمی

 مهترانچنین گفت بهرام کای 
 جهاندیده و کارکرده سران 

 همه راست گفتید و زین بتّرست 
 ازین چاشنی هست نزدیک من 
 کزان تیره شد رای تاریک من 

 چو ایوان او بود زندان من
 چو بخشایش آورد یزدان من 
 رهانید کی باشم از دست اوی

 کام من از شست اویبشد خسته 
 ام دست منذر پناه از آن کرده

 که هرگز ندیدم نوازش ز شاه 
 بدان خو مبادا که مردم بود
 چو باشد پی مردمی گم بود
 سپاسم ز یزدان که دارم خرد
 روانم همی از خرد برخورد

 ز یزدان همی خواستم تاکنون 
 که باشد به خوبی مرا رهنمون
 که تا هرچ با مردمان کرد شاه 
 بشوییم ما جان و دل زان گناه

 به کام دل زیر دستان منم
 بر آئین یزدان پرستان منم

 شبان باشم و زیردستان رمه
 تن آسانی و داد جویم همه

 منش هست و فرهنگ و رای و هنر
 ندارد هنر شاه بیدادگر
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 لئیمی و کژی ز بیچارگی ست
  102....به بیدادگر بر بباید گریست

رسـد   عروف برداشتن تاج از میان دو شیر می       سرانجام کار به داستان م    
 .  است“انجمن بزرگان”که بهرام برنده و بدینسان پادشاه برگزیده 

ترین مواردی کـه جایگـاه برجسـته نهـاد        یکی از برجسته  : نمونه دیگر 
دارد، مـاجرای عـزل       را در ساختار سیاسی ایران کهن بیـان مـی          “بزرگان”

و سـرانجام قتـل ایـن پادشـاه         خسرو پرویـز، زنـدانی و محاکمـه کـردن           
 مورخین برای این حادثه، کـه مـورد تأییـد منـابع تـاریخی               103.بدکارست

ای دیگـر از چنـین       انـد زیـرا نمونـه      قائـل متعدد است، جایگاهی برجسته     
. تـوان یافـت    دادرسی مفصل علیه یک پادشاه را در تاریخ آن عصـر نمـی            

 دیگـر، تبـدیل     اتهـام . یکی از اتهامات خسرو قتل نعمان بن منـذر اسـت          
جنگ ایران و روم به جنگی مذهبی است که سبب شد تمـامی مسـیحیان               
جهان، از جمله در متصرفات شرقی امپراتوری روم و حتـی در ارمنسـتان              

  104.ایران، به جانب رومیان بگروند
 در رابطـه    “بزرگان” دومین کارکرد نهاد     : کارکرد هدایت و مشورت    -2

ایـن  .  طریـق انـدرز و مشـورت اسـت         با نهاد سلطنت، هدایت پادشـاه از      
شود که در آن معموالً پادشاه برنامـه         کارکرد از مراسم تاجگذاری آغاز می     

رسـاند و ایشـان نیـز، عـالوه بـر         می “بزرگان”و اهداف خود را به اطالع       
یک نمونه، سخنان منوچهر به هنگـام آغـاز         . دارند تهنیت، مطالبی بیان می   

 
 . 296-286، صص 7، همان مأخذ، ج شاهنامه فردوسی .  102
 . 284-254، صص 9همان مأخذ، ج  .  103
دکتر محمدی مالیری بررسی مفصل و جالبی دربارۀ ایـن مـاجرای مهـم و نیـز                  .  104

پرویز به دست داده ولی به روی دیگر سکه، یعنـی پیونـد              سیاست ضدعربی خسرو  
، توجه نکرده   )الیگارشی یهودی (خسرو پرویز با دشمن مشترک مسیحیان و اعراب         

بـه گمـان نگارنـده، علـل        ) 389-359محمدی مالیری، همان مأخذ، صـص       . (است
های  ها و تاراجگری   سیاست ضد مسیحی و ضد عربی خسرو پرویز، و نیز بیدادگری          

 . توان شناخت و در ایران، را بدون توجه به رابطه او با الیگارشی یهودی نمیا
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 ایـن   105.خنان بزرگان خطـاب بـه او      پادشاهی در جمع بزرگان است و س      

یک . یابد  در تمامی دوران سلطنت تداوم می      “هدایت و مشورت  ”کارکرد  
 است کـه ایشـان را     “انجمن مهتران ”نمونه رایزنی بهرام چوبین با اعضای       

حـدود یکصـد بیـت از       . شناسیم  می 106>برگزیدگان سران ایران  <عنوان   به
در ایـن انجمـن   . ص دارد به شرح مذاکرات این اجـالس اختصـا       شاهنامه

 107نخسـت پیرتـرین فـرد حاضـر در جمـع،          : گوینـد   افراد زیر سخن مـی    
زاد، سـپس   خیـزد، سـپس خراسـان سـپهبد، سـپس فـرخ           شهران، به پا می   

در این داستان، فردوسی شـیوه رایزنـی        . خَزَروان و آنگاه جهاندیده سنباد    
کار بـه    را توصیف کرده است که در این مورد سرانجام           “انجمن بزرگان ”

 !کشد و شمشیرکشی نزاع می
 پراکنده گشت آن بزرگ انجمن
  108همه رخ پر آژنگ و دل پر شکن

ــا “بزرگــان”رابطــه :  کــارکرد نظــارت-3 ــه “پادشــاه” ب ــدرز” ب  و “ان
ــا مــواردی از نظــارت ســخت بــر  “مشــورت”  محــدود نیســت و گــاه ب

 انـدرز دادن زال بـه نـوذر و هـدایت او بـه راه              . عملکردهای او مواجهیم  
 به نزد کیکاووس و نکوهیدن      “بزرگان” مأموریت زال از سوی      109راست،

 ایضـاً، مأموریـت گـودرز از سـوی          110هایش، این پادشاه به دلیل آزمندی    
 111هـایش،   به نزد کیکاووس و پشیمان شدن پادشاه از گستاخی         “بزرگان”

برنـد فریفتـه      به کیخسرو که گمـان مـی       “پهلوانان” و   “بزرگان”اندرزهای  

 
 . 137، ص 1، همان مأخذ، ج شاهنامه فردوسی .  105
 “که هستند ز ایران گزیده سران” .  106
 “گوی پیر سر، مهتری دیریاز” .  107
 . 61-57، صص 9همان مأخذ، ج  .  108
 . 10-9، صص 2همان مأخذ، ج  .  109
 .83-80همان مأخذ، صص  .  110
 . 205-201 همان مأخذ، صص .  111



31  پیشینه ساختارهای مدنی و حکومت قانون در شرق و غرب
 از خسـرو پرویـز بـه دلیـل       “بزرگـان ” قهـر کـردن      112 اسـت،   شده “دیو”

ازدواجش با شیرین ارمنی به مدت سه روز و سرانجام انـدرزهای ایشـان              
 و اندرز یزدگـرد دبیـر       113،)روز چهارم (به پادشاه در روز تشکیل انجمن       

 :  که سخت گزنده است“بزرگان”به نوشیروان در برابر جمع 
 ابر شاه زشت است خون ریختن 

 ندک سخن دل برآهیختنبه ا
 همان چون سبکسر بود شهریار
  114]الی آخر[بداندیش دست اندر آرد به کار 

سـان یـک      بـه  “انجمـن بزرگـان   ” در برخی موارد     : کارکرد قضایی  -4
، شـاهنامه ترین نمونه آن در      معروفترین و مهم  . کرد محکمه عالی عمل می   

ونـه دیگـر،   نم. محاکمه تاریخی خسرو پرویز است کـه پیشـتر بیـان شـد            
محاکمه اسفندیار، پسر گشتاسب شاه، است که بـا فرمـان پـدر بـه مـرگ               

  115.انجامید تراژیک متهم 
نیز تداوم نهـاد   .) ق 485-408 (الملک طوسی  خواجه نظام سیاستنامه  در  

یکی از این   . توان دید   در دوران اسالمی و کارکردهای آن را می        “بزرگان”
دسـت داده    وه انتخاب سبکتگین به   موارد، توصیفی است که خواجه از شی      

  . است
پس بنشستند و تدبیر کردند که الپتگین را پسری نمانده است که            

تـدبیر مـا آن     ... به جایگاه او نشاندیمی و بر خویشتن مهتر کردیمی        
تر باشد اختیـار کنـیم و او         است که یکی را از میان ما که او شایسته         

تـر بودنـد بـر       انی کـه مقـدم    پس نام غالم  ... را بر خویشتن امیر کنیم    
نهادنـد تـا بـه       هر کس هر یکی را عیبی و عذری مـی         . دادن گرفتند 

 . چون نام او بردند همه خاموش گشتند. سبکتگین رسیدند
 

 . 395-394، صص 5همان مأخذ، ج  .  112
 .217-214، صص 9همان مأخذ، ج  .  113
 . 138-136، صص 8همان مأخذ، ج  .  114
 . 132-124، صص 6همان مأخذ، ج  .  115
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کننـد و      سپس محاسن و معایـب سـبکتگین را بررسـی مـی            “بزرگان”

آخر بر آن متفق گشتند که سبکتگین   <: دهند  باالخره به گزینش او رأی می     
 116>.آورد تا الزامش کردند سبکتکین سر در نمی. ر خویشتن امیر کنندرا ب

 همچنان در موارد خاص کارکرد قضـایی    “بزرگان”در این دوران نهاد     
 انگلسـتان در    “پارلمـان ”داشته و این چیزی است شبیه به کارکرد قضایی          

القضـات   عضدالدوله دیلمی پس از اثبـات خیانـت قاضـی         .  بعد  چند سده 
 ایـن   117.کنـد   ، او را خلع و تنبیه مـی       >همه بزرگان دولت  <س  خود در مجل  

محمود نیز خیانـت    . رویه در زمان سلطان محمود غزنوی نیز جاری است        
، سپس او را به عقوبت سخت > برمال بگفتبزرگـان با  <قاضی بدکردار را    

  118. مجازات او را کاهش داد>بزرگانشفاعت <حکم کرد و در پی 
 محاکم، مجلسی است که     گونه  اینهای   ونهشاید یکی از معروفترین نم    

، وزیـر  حسـنک برای تسجیل محکومیت و مصادرۀ اموال       . ق 425در سال   
برخالف کسانی که ماجرای حسنک وزیر      . سلطان محمود غزنوی، برپاشد   

زدنی و قابل تعمیم دال بر فقـدان سـاختارهای مـدنی در              ای مثال  را نمونه 
 در   مجلـس فـوق سـندی اسـت ارزنـده          اتفاقًا   119اند، جامعه ایران انگاشته  

 
به کوشـش دکتـر جعفـر       ،  )سیرالملوک(نامه    سیاستالملک طوسی،    خواجه نظام  .  116

 . 142-141، صص 1364امیرکبیر، چاپ سوم، : شعار، تهران
 . 98-97همان مأخذ، صص  .  117
 . 102همان مأخذ، ص  .  118
دکتر همایون کاتوزیان نمونۀ قتل حسنک وزیر را به تمامی تاریخ ایران تسـری               .  119

برخالف جوامع فئـودالی    <: کند دهد و براساس آن احکامی از این قبیل صادر می          می
ناپذیری  ، در ایران طبقه آریستوکرات وجود نداشت و به تبع آن حقوق خدشه ]اروپا[

دولت در ایران خداوندگار    .  طبقه از آن برخوردار بودند نیز موجود نبود        که تنها این  
خواسـت   چون امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود که به هر کـه دلـش مـی                 بی

و مĤال این امـر     . گرفت گرداند امتیازاتش را می    داد و از هر که روی می       امتیازاتی می 
ایـن منطـق نظـام      . گرفـت   بر می  امتیاز مالکیت خصوصی و ادامه زندگی را نیز در        

هـای اروپـایی بـر اسـاس قراردادهـای طبقـاتی و         برخالف نظام استبدادی است زیرا    
به دیگر سخن، این منطق نظامی است که در آن دولت          . اجتماعی استوار نبوده است   

← 
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مندی نظام سیاسی و محدودیت قدرت حکمـران در جامعـه            اثبات سامان 
، دبیر و مورخ فاضل محمود و مسعود        .)ق 470-385(بیهقی  . کهن ایرانی 

  : غزنوی، ترکیب این مجلس را چنین بیان کرده است
ــۀ خواجــه ــوان رســالت و   و جمل ــان و صــاحب دی شــماران و اعی

و بوسـهل زوزنـی و      ) هـر چنـد معـزول بـود       (لقاسم کثیر   خواجه بوا 
و امیر دانشـمند نبیـه و حـاکم لشـکر           . بوسهل حمدوی آنجا آمدند   

و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها       .  آنجا فرستاد  - نصر خلف  -را
و معدالن و مزکیان، کسانی که نامدار و فراروی بودند، همه آنجـا             

  . حاضر بودند و بنشسته
 رفتاری موقر و متـین دارنـد و         120ای مجلس، جز یکی،   زندانی و اعض  

  . مندی و فرهیختگی داللت دارد نه جز آن تمامی جزییات بر سامان
ای داشـت حبـری رنـگ، بـا سـیاه       جبه. حسنک پیدا آمد، بی بند  

ــی ــق م ــه زد، خل ــتاری   . گون ــاکیزه و دس ــی ســخت پ ــه و ردای دراع
وی سر مالیـده، در  و موزه میکائیلی نو در پای و م    . نشابوری، مالیده 

چـون حسـنک    ... بـود  زیر دستار پوشیده کرده، اندک مایه پیدا می       
چون او این مکرمت بکـرد، همـه،     .  بر پای خاست   121بیامد، خواجه 

بوسـهل زوزنـی بـر خشـم خـود          . اگر خواستند یانه، بر پای خاستند     
و ... ژکیـد  طاقت نداشت، برخاسـت، نـه تمـام، و بـر خویشـتن مـی              

                                                      
دولت به طبقات اجتماعی وابسته و متکی نیست؛ بلکـه ایـن            . فوق اجتماع قرار دارد   

گوناگون اجتماعی آن است کـه بـه درجـات مختلـف بـه دولـت       جامعه و طبقات  
ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیـر؛      ”کاتوزیان،  ) همایون(محمدعلی   (>.اند وابسته

، سـال دوم، شـماره نهـم،    ایران فردا، “شناسی تاریخی ایران مالحظاتی پیرامون جامعه 
 ) 35، ص 1372مهر و آبان 

عود غزنوی؛ دشمن حسنک و عامل اصـلی        ابوسهل زوزنی، از امرای محمود و مس       .  120
 . دسیسه علیه او

وزیر محمود و مسعود غزنوی و رئـیس        .)  ق 424متوفی  (احمد بن حسن میمندی      .  121
 . مجلس فوق
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خواجــه چــون ”:  حســنک کــرد و گفــتخواجــۀ بــزرگ روی بــه

 “.جای شکر اسـت ”:  گفت“گذارد؟ باشد و روزگار چگونه می  می
هـا مـردان      که چنین حال   -دل، شکسته نباید داشت   ”: خواجه گفت 

 کـه  -فرمانبرداری باید نمود به هر چه خداوند فرمایـد . را پیش آید  
 “.تا جان در تن است، امید صـد هـزار راحـت اسـت و فـرج اسـت             

خداوند را کرا کنـد کـه بـا چنـین           ”: گفت. را طاقت برسید  بوسهل  
سگ قرمطی، که بر دار خواهند کرد به فرمان امیرالمومنین، چنـین            

: حسـنک گفـت   .  خواجـه بـه خشـم در بوسـهل نگریسـت           “گفتن؟
سگ ندانم که بوده است؟ خاندان من و آنچه مـرا بـوده اسـت از              ”

 و کارهـا  جهـان خـوردم  . آلت و حشمت و نعمـت، جهانیـان داننـد     
اگـر امـروز اجـل رسـیده     . راندم و عاقبت کار آدمـی مـرگ اسـت    
 کـه  -ر کشـند، یـا جـز دار   است، کس باز نتوانـد داشـت کـه بـر دا     

 و دو قبالـه نوشـته بودنـد، همـه           “...نـیم ] ع[بزرگتر از حسـین علـی       
اسباب و ضیاع حسنک را بـه جملـه، از جهـت امیـر، و یـک یـک                   

 اقـرار کـرد بـه فـروختن آن بـه      و وی. ضیاع را نام بر وی خواندنـد      
و آن کسـان    . طوع و رغبت و آن سیم که معین کرده بودنـد بسـتد            

گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگـر قضـات نیـز،      
   122....علی الرسم فی امثالها

 و قتل حسنک را به دلیل پیام خلیفه         “فرمایشی”هرقدر این مجلس را     
ر نیست که اموال حسنک با صدور فرمان        بدانیم، معهذا این نکته قابل انکا     

یعنـی خلیفـه یـا    . فردی و خودسرانۀ خلیفه یا امیر غزنوی مصـادره نشـد        
. سلطان بدون رعایت ضوابط و قواعد حقوقی قادر به ایـن اقـدام نبودنـد              

این نمونه گواه بر مبانی استوار حقوق مالکیـت خصوصـی در جامعـه اسـالمی            

 
به کوشش جعفر مدرس صـادقی،      تاریخ بیهقی،   ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی،       .  122

 .172-170، صص 1377نشر مرکز، : تهران
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حسـنک  ”ن، بـی اذن مالـک، حتـی اگـر         ایران است؛ حقی که خلیفه یـا سـلطا        

  123. محکوم به مرگ باشد، قادر به سلب آن نبودند“قرمطی

 پایان سخن
در جامعـه کهـن ایرانـی، پـیش و پـس از اسـالم، از پادشـاه و                   : خالصه کنـیم  

 فـراوان سـخن     “خودکامـه ” یـا    “ظـالم ”،  )چـون یزدگـرد    (“گر بزه”حکمران  
الملـک    نمونـه، خواجـه نظـام    بـرای . رود و این تعبیر دقیق و درسـت اسـت          می

مشـورت  <:  مشـورت نکنـد    “بزرگـان ”داند که بـا       می “خودکامه”پادشاهی را   
 124>.رایی باشد و چنین کس را خودکامـه خواننـد          ناکردن در کارها از ضعیف    

تفاوت دارد که منظـور از       “توتالیتاریانیسم”و   “استبداد شرقی ”این با مفاهیم    
دهنده نظـم اجتمـاعی و نهادهـا و          نین سامان ای است بسیط و فاقد قوا      آن جامعه 

 .دست دارند  ساختارهای سیاسی میانین که کارکرد تحدید قدرت مرکزی را به         
 اسالمی، تا پیش از استقرار دیکتاتوری پهلوی در دوران جدیـد     -جامعه ایرانی 

که راه حذف خشن تمامی ساختارهای مدنی را در پیش گرفت، هیچگاه چنـین       

 
امتیازی که .  مالکیت خصوصی حق نبود، امتیاز بود   در ایران <: نویسد کاتوزیان می  .  123

توانست با یک اشاره پس  داد و، در نتیجه، می کرد می دولت به هر فردی که اراده می
دکتر کاتوزیان محاکمه حسنک وزیـر را   ) 39کاتوزیان، همان مأخذ، ص      (>.بگیرد

توانست جان   توماس مور می  <: نویسد کند و می   با محاکمه سِر توماس مور مقایسه می      
خواستند و او از نظر اخالقـی    و آزادی خود را با امضا کردن چند سندی که از او می            

نتوانست بدون ارائه یک ... عالوه، دولت انگلیس به. حاضر به این کار نبود، حفظ کند
ایشان ) 38همان مأخذ، ص     (>.شاهد کاذب در یک محکمه علنی او را محکوم سازد         

ای جان  توانست با در پیش گرفتن چنین رویه قاً حسنک نیز میکند که اتفا توجه نمی 
ای  حسنک، پانصد سال پیش از سِر توماس مور، در محکمه. و مال خود را نجات دهد   

مشابه حضور یافت و خلیفه عباسی و سلطان مقتدر غزنوی توان آن را نداشـتند کـه                 
شـریفات حقـوقی   بدون دریافت امضا از او، در حضور شهود و با رعایـت تمـامی ت            

 . مرسوم در آن زمان، اموال او را به تاراج برند
 . 110الملک، همان مأخذ، ص  نظام .  124



36   پیشینه ساختارهای مدنی و حکومت قانون در شرق و غرب
   و غیره بر جامعـه     “فاجر”،  “ظالم”،  “مستبد”،  “خودکامه”ه  پادشا. نبوده است 

کننده  کرد، او پایمال قانون و فاقد ساختارها و نهادهای سیاسی حکومت نمی   بی
این قوانین و معارض با این ساختارها و نهادها بود و دقیقًا به این دلیل عنـاوین               

 را چنـین    اصوال دانـش جدیـد کمتـر جامعـه کهنـی          . شد فوق بر وی اطالق می    
 و مقهور اراده تام و تمام یک فرد یا یک گروه حـاکم    “نظم بی” و   “قانون بی”

 و “اســـتبداد شـــرقی”پـــردازان سیاســـی مکتـــب  شناســـد کـــه نظریـــه مـــی
ــوه داده“توتالیتاریانیســم” ــد  جل ــروزه، انســان.ان ــود   ام شناســانی چــون کل

چـون برخـی    (ظاهر بسـیط و بـدوی         حتی در جوامع به    125اشتروس لوی
هایی چـون واژگـان      و در پدیده  ) ل آمریکای جنوبی، آفریقا و استرالیا     قبای

هـا سـاختارها و قواعـدی بـس          خویشاوندی، مناسک جادویی و اسطوره    
بخـش نظـم اجتمـاعی و سیاسـی      اند که به شکلی اکید سـامان   بغرنج یافته 
تاریخنگاری جدیـد آفریقـا نیـز وجـود چنـین نظـام سیاسـی               . بوده است 

. پـذیرد   را در آفریقای پیش از ورود اروپاییـان نمـی          “یطبس” و   “قانون بی”
شووینیسم < این نگرش را میراث      تاریخ آفریقای یونسکو  کرتن در   . د. پ

  :افزاید داند و می  می>فرهنگی غرب
این طرز برخورد و برخوردهای مشابه آن، که میراث نژادپرستی           

بـی  است، شووینیسم فرهنگی پایداری را تقویت کرد که تمدن غر         
. سـی . بـی .  بی1960در اواخر دهه . دانست را تنها تمدن راستین می 

 ساخت که تنهـا بـه میـراث         “تمدن”یک مجموعه تلویزیونی به نام      
ای از    در ایـن مجموعـه، پـاره      . پرداخـت   فرهنگی اروپای غربی مـی    

بــا ایــن همــه ... آمدنــد جوامــع دیگــر نیــز متمــدن بــه حســاب مــی 
ــادا    ــافه ن ــه اض ــی ب ــم فرهنگ ــی را  شووینیس ــاران غرب نی، تاریخنگ

بــار و مشــئوم جداســازی تــاریخ  تــا بــه گــرایش تأســف... واداشــت
امـا بیـرون رانـدن    ... آفریقای شمالی از بقیـه ایـن قـاره دامـن بزننـد        

 از قلمــرو تــاریخ تنهــا بخشــی از جنبــه ســنت بســیار “هــا نامتمــدن”
 

125.  Claude Levi-Strauss (b. 1908) 
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های مردم غرب نیـز از        توده. گسترده تاریخنگاری غرب بوده است    

هـای اروپاییـان     تاریخی کـه بـر فعالیـت      ... تاریخ بیرون بودند  حیطه  
گیرد؛ این تـاریخ در       ورزد و عامل آفریقایی را نادیده می        تأکید می 

داد   بدترین حالت خود آفریقاییان را همچـون وحشـیانی نشـان مـی            
. که اراده و قـوه تشـخیص آنـان ضـعیف یـا بـد هـدایت شـده بـود             

کـرد کـه موجـودات       ا القـا مـی    بنابراین، بطور ضمنی ایـن مفهـوم ر       
توانسـتند   برتری از اروپا آمدند و کارهـایی را کـه آفریقاییـان نمـی         

حتــی در بهتــرین حالــت، تــاریخ . انجــام دهنــد بــه گــردن گرفتنــد
هـای درجـه دوم در صـحنه         استعماری برای آفریقاییـان تنهـا نقـش       

  126.گرفت تاریخ در نظر می
هـای باسـتانی       پیشینه دولت  ژزف زربو، ویراستار اثر فوق، در ارزیابی      

  :نویسد آفریقا می
تـوان برخـی    روشن اسـت کـه در تجربـه تـاریخی ایـن قـاره مـی           

گوینـد ایـن    در آفریقا مـی   . اشکال حکومت براساس قانون را یافت     
شاه نیست که مقام سلطنت دارد، بلکه مقام سلطنت است کـه یـک     

 یک قـدرت    این بدان معناست که شاه نیز تابع و مطیع        . پادشاه دارد 
مـن  . کنـد   را مجسم میحکومت قانوناین اندیشه مفهوم . باالتر است 

همـواره  . ام هـا بـوده   خود شاهد این امـر در مـورد امپراتـوری مسـی     
اند و پیوسته اقداماتی را که باید         ای این امپراتور را احاطه کرده       عده

 درواقع، او نخستین برده قـانون  . کنند  انجام دهد به او خاطرنشان می     
این امـر، گفتـه دیکتاتورهـای امـروز آفریقـا را کـه              . و عرف است  

ای  اند دمکراسی هیچگـاه در آفریقـا وجـود نداشـته و مقولـه           مدعی

 
تاریخنگـاری و   ”: ، جلـد اول   تـاریخ عمـومی آفریقـا     ،  )ویراستار(زربو  . ک. ج .  126

شرکت انتشارات علمـی و     : ، ترجمه حسن انوشه و یحیی مدرسی، تهران       “زبانشناسی
 .90-88، صص 1372فرهنگی، 
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اندیشـند    کسانی که چنین می   . کند  بیگانه برای آفریقاست نقض می    

  127.اند اطالع از واقعیت فرهنگ و تاریخ خود بی
ایـن  . بـس نارواسـت   طریق اولی، چنین نگـاهی بـه تـاریخ ایـران             به
های قوانین مـدنی     ترین مجموعه  ای است که از دیرباز دارای مدون       جامعه

ترین روابط اجتماعی، از جمله حقوق مالکیت خصوصـی،          زییبوده که ج  
های مفصل فقهی اهل     در بخش مهمی از مجموعه    . داده است  را سامان می  

 مبـانی  سنت و تشیع قواعد مالکیت به تفصـیل بیـان شـده و ایـن قواعـد            
آورد کـه در تـاریخ       حقوقی استواری برای مالکیت خصوصی فـراهم مـی        

پیشتر گفتیم کـه سـرآغاز      . توان جست  گذشتۀ اروپا مشابهی برای آن نمی     
 63ساختار و حقوق سیاسی انگلستان به سده سیزدهم مـیالدی و فرمـان              

  128.رسد  می“مگنا کارتا”ای موسوم به  ماده

 
 .19-18، صص 1372، تیرماه 283، شماره 25، سال پیام یونسکو .  127
عجیب است که هواداران نظریه استبداد شرقی کمترین توجهی به احکام اسـالمی              .  128

های مـدون و مکتـوب قـوانینی کـه جوامـع       عنوان مجموعه و متون مفصل فقهی، به   
و اکید بر روابط اجتمـاعی، از جملـه بـر            و به شکلی دقیق       داده اسالمی را سامان می   

 .دارند حقوق مالکیت خصوصی، حاکم بوده است، ابراز نمی


