
یاسیشه سین و دولت در اندید

آرامش دوستدار يهاشهیبر آراء و اندينقد
يعبداهللا شهباز

آغاز سخن
آرامـش يآقـايهادگاهیـدبـر 1372رمـاه یت-اسـت کـه در خـرداديمقاله حاضر نقد

ز ی(کتـاب دوّم، پـائیاسـیمطالعـات س(بابک بامدادان) نگاشتم و در مجموعـه دوستدار 
طور عمـده در کتـاب شه آرامش دوستدار بـهیاندمنتشر کردم. )325-191، صص 1372

شـه یدر کلـن (اند1370در سـال فـوق افته است. کتاب یاو بازتاب رهیتيهادرخشش
از مقـاالت ن چاپ مـورد اسـتفاده مـن قـرار گرفـت. یصفحه) منتشر شد و ا274آزاد، 

ز بهـره بـردم.یس) نیپار(چاپ ره یدبو زمان نو ،الفباات یمتعدد آرامش دوستدار در نشر
س: نشـر خـاوران، یپـارد چاپ شده اسـت. (یتجدر یاخيهادر سالرهیتيهادرخشش

1999  .(
بود کـه یخت، احساسیآرامش دوستدار برانگيهادگاهیو نقد دیچه مرا به بررسآن

د شـد. یـآرامش دوستدار در من پديهار نوشتهیو سارهیتيهادرخششپس از مطالعه 
نادرسـت يهـاانیبـر بنبـر یمبتنـبود ییهاتیو فراروایاحکام کليحاوها هن نوشتیا

توانسـت بـر خواننـده یعرضه شده بود که مياگونه و در جامهبهیول؛ یقیتحق-ينظر
ت فرهنـگ یـنسبت بـه تمامیقیعميزاریو بینینهد و در او بدبيژرف بر جاراتیتأث
يهادرخشـشام یـپگر،یبه عبارت دد سازد. یدآن پیخیتاريهادورانیدر تمامیرانیا
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دوران باستان تا به امـروز، آن، ازو ادوار ابعاد یدر تمامیرانیفرهنگ اتمدن و ینفرهیت

بود. 
آرامـش دوسـتدار نگاشـته شـده يهادگاهیاست که بر دیمن تنها نقد مفصلیبررس
هـواداران آرامـش و دوسـتان از یبازتاب گسترده داشـت. بعـدها، برخـن نقد یاست. ا

داخـل کشـور بـه کتـاب یبـر اقبـال محافـل فرهنگـیلـیدلرا بـه عنـوان آن دوستدار 
یتهرانـخانبابـا يمهديآقااقامه کردند. مندرج در آن يهاشهیو اندرهیتيهادرخشش
ن نوشت: یچنرهیتيهادرخششبه مناسبت انتشار چاپ دوّم يادر مقاله

ت موضوع به لحـاظ یت و اهمیبه سبب حساسهمرهیتيهادرخششيهالیتحل
بـود کـه کمتـر یران آهـن داغـیـدر اینیو هم به سبب سلطه حکومت دیفرهنگ

در ینـیامتنـاع تفکـر در فرهنـگ دشد... همزمان با انتشار یک میبه آن نزدیکس
گشـته یتهـران ميهاسـندهیان جوانـان و نویـآن دست به دسـت میس فتوکپیپار

يکنـد. گـواه آن، سـوایز صـدق مینره یتيهادرخششمورد ن حکم در یاست. ا
صـفحه 120اسـت کـه در یرسـند، پاسـخیدند و میرسیکه از تهران مییخبرها

ن و یـد"، يعبداهللا شـهباز:به تز آرامش دوستدار داده استیحکومتيروشنفکر
بابـک بامـدادان، مطالعـات يهادگاهیـبـر آرا و دي: نقـدیاسیشه سیدولت در اند

/ 2000،دسامبر28،شنبهپنج،ران امروزیات یسا(.1372ز ی، کتاب دوّم، پائیاسیس
)1379يد8

شـه آرامـش دوسـتدار یو مستندات نقد من بر اندينظریبه مبانیخانبابا تهرانيآقا
افتـه یپرورش خود ، که 1960دهه یجدل-یاسیاز سنن نوشتار سيرویبه پنپرداخت و 

آن را تخطئـه کـرد. در بـر مـن "یروشنفکر حکـومت"تنها با اطالق عنوان آن فضاست، 
یـک بـودن "یروشنفکر حکـومت"نه وبوده و هستم"یروشنفکر حکومت"من نه واقع،
بـود يفکـريهابرخاسته از دغدغـهکار فوق .دانمیماش شهیاندینفيبرایرا کاففرد 

در یمفصـلیب شد که بـه بررسـخت و سبیمن برانگدر رهیتيهادرخششکه مطالعه 
ن تـالش یـادوستدار دسـت زنـم. حاصـل آرامش يهانه مسائل مطروحه در نوشتهیزم
قـرار گرفـت. یاز آن در نقد حاضر مـورد بررسـیاست که بخشیمفصليهاادداشتی
در "نیـد"انجام دهـم، بخـش اوّل بـه انگـاره خود را در دو بخش یخواستم بررسیم

ن) و یـبخـش اوّل (د. "دولـت"ابد و بخش دوّم به یر اختصاص دوستداآرامش شه یاند
ر یحاصـل نشـد کـه نقـد سـایفراغتـیان بـردم ولـیرا به پا"دولت"بر بحثیمدخل

که نیگر، بدون ایبعدها در مقاالت دیوستدار را به اتمام رسانم. ولآرامش ديهادگاهید
اسـتبداد "انگـاره دم یکـار خـود را ادامـه دادم و کوشـمتعرض آرامش دوسـتدار شـوم، 

، یرانـیا فرهنـگ و تمـدن ایـشه را کـه گوین اندیاو آن،يهاتیروای، در تمام"یشرق



3دین و دولت در اندیشه سیاسی
؛دولت بـودهر یتام و فراگت یبر حاکمیش خود مبتنیدایاز بدو پ، یغربيبرخالف اروپا

در را ينگاه انتقـادن یابه چالش کشم. ،استن نظر یااز مبلغان یکیو آرامش دوستدار 
ران: یـو ایسم ماکس وبر و انطباق آن بر عثمانیسلطان"کرد: یابیردتوان یمر یت زمقاال
و "ه احمـد اشـرفیـبـر نظري: نقدیرانیو صنوف ایغربيلدهایگ"، "يانتقادیبررس

رضــا شــاه و "و "و حکومــت قــانون در شــرق و غــربیمــدنينه ســاختارهایشــیپ"
د اضافه کنم که یز بایو ن. "ران و مصریادر يپاشا: استقرار دولت سربازخانه ایمحمدعل

شناختم کـه کتـاب آرامـش دوسـتدار را یرا نمیران کسیمن در ایش از انتشار بررسیپ
عالقمنـدان بـه مـن مراجعـه یبعـدها برخـی. ولشه او آشنا باشدیو با اندخوانده باشد
مطالعـه يرابـ،ار داشـتمیکه در اختر کتاب و مقاالت دوستدار را، که یتصوکردند و من 
به آنان دادم. 

يحاضـر بـراین بررسـیدر زمان تـدوشناسم. یآرامش دوستدار را شخصاً نميآقا
تر م کامـلیهااز او به جستجو پرداختم و بعـدها دانسـتهينامه مختصریبه زندگیابیدست

ر است: یبه شرح زيویمن درباره زندگيهاافتهیشد. 
ینـیخانواده او از نظر دياعضاا آمد. یدنران بهدر ته1310آرامش دوستدار در سال 

(مازنـدران) يسـاریسرشـناس بهـائيهـااز خانوادهیکـیتعلق دارند و یبه فرقه بهائ
اهللا خان دوستدار است کـه نقـش او را ن خاندان احسانیانامدار چهره روند. یشمار مبه

ییجُستارها"در مقالهژه در نهضت جنگل یودوران مشروطه و بهیستیات تروریدر عمل
نام عطـاءاهللا خـان بـهياهللا خان بـرادراحسانام. ان کردهیب"رانیدر ايگریخ بهائیاز تار

اهللا خـان در اتحـاد احسـانیس بـود. در دوران پناهنـدگیمنصـب پلـصاحبداشت که 
يرخسـروین دو بـرادر بـا هـم تمـاس داشـتند. بابـک امیو اقامت او در باکو ايشورو

:  سدینویم
آرامـش دوسـتدار فرزنـد يبـا آقـا2000که در اوائل ژوئن سال ییدر گفتگو«

د کرد پدرش دو بار با اجازه رضا شاه ییعطاءاهللا خان در شهر کلن آلمان داشتم، تأ
) 67، ص يرخسروی(ام» رود.یاهللا خان به باکو مدار با احسانیديبرا

ل بـه یادامـه تحصـيبـرایالگسـ26یدر حوال،آرامش دوستدار، پسر عطاءاهللا خان
-1345يهااو در سـالکلن اسـت. م شد و تا به امروز ساکن یمقآلمان اروپا رفت و در 

چه وله) بود. یآلمان (دويصداینده بخش فارسیگویمدت1347
در دانشـکده 1352ران بازگشـت و در سـال یش. به ا1350دوستدار در اوائل دهه 

س در رشـته فلسـفه پرداخـت. در سـال یشد و بـه تـدرات دانشگاه تهران استخدام یادب
ن، علـم و یـدر دیمالحظـات فلسـفمنتشر شد: آرامش دوستدار، ن کتاب او یاوّل1359
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ن یدر همـياحتمـاالً وصفحه.138، 1359تهران: آگاه، ، ید علمیو دینینش دیتفکر: ب

د.یگر در شهر کلن آلمان اقامت گزیران خارج شد و بار دیها از اسال
***

خـود را در ينظـريت جـدّیفعال1ن فلسفه دانشگاه تهران،یشیآرامش دوستدار، استاد پ
الفبـا در ینـیامتناع تفکـر در فرهنـگ دبا درج سلسله مقاالت 1362-1361يهاسال

ده بود، سپس در یرا برگزبابک بامدادانن مقاالت نام مستعار یاياو که برا2آغاز کرد.
ره یـدبو بـاالخره در 3پرداخت؛معاصر مایبه رفتار فرهنگینگاهش به نگارزمان نو 
ره یـدبژه بـا مقـاالت یوبه5را منتشر کرد.4دنیشیندیا هنر نییرانیايروشنفکرمقاالت 

6م غرب مطرح شد.یمقیرانیان روشنفکران ایدر مدوستدار ات یبود که نظر

و در شـهر کلـن به اروپا رفـت 1336دنیا آمد. در سال در تهران به1310آرامش دوستدار در سال . 1
ولـه در بخش فارسی رادیو دویچه1347-1345هاي در سالپرداخت. آلمان به تحصیل در رشته فلسفه 

در دانشکده ادبیات دانشگاه تهـران اسـتخدام 1352(صداي آلمان) به گویندگی مشغول بود. در سال 
مالحظات فلسـفی آرامش دوستدار، :رساله مختصري از وي در ایران به چاپ رسید1359شد. در سال 

. این رساله در ایران تجدیـد چـاپ 1359تهران: آگاه، دینی و دید علمی، در دین، علم و تفکر: بینش 
شده است. 

. 1362-1361، 5-1هاي دوره جدید، چاپ پاریس، شمارهالفبا، . 2
. 1364، 11-10هاي چاپ پاریس، شمارهزمان نو، . 3
. 1368-1366، 5-1هاي جنگ انجمن بهروز، چاپ پاریس، شماره، دبیره. 4
274، 1370(کلـن: اندیشـه آزاد، هاي تیـره درخشـشدر کتابی با عنـوان دبیره و زمان نومقاالت . 5

صفحه) منتشر شده است. 
چـپآرامش دوستدار فعالیت نظري خود را در بستري آغاز کرد و به فرجام رسانید کـه صـبغه . 6

چـپارگان محفلی از روشنفکرانزمان نو ؛ شدمیغالمحسین ساعدي منتشر کوششبهالفبا داشت: 
راستصرفنظر از پیوندهاي آشکار -شـدمیکه توسط خانم هما ناطق منتشر -دبیرهبود؛ و باالخره 

در . کـردمیجسـتجو چپو خواننده خود را در میان نسل جوان گفتمیسخن چپآن، با زبان 
داراي در محافل فرهنگی ایرانیان مقیم غـرب جـز نیروهـاي جـوان 1368-1360هايسال، در واقع

وجود نداشت.جدّيمخاطب چپخاستگاه و زمینه فکري 
هاي کتاب آرامش دوستدار و نوشته<است: دوستدار اي از بازتاب گسترده نظریات داوري زیر نمونه

هـاي] روشـنفکران دیگر او بایستی با جدّیت تمام مورد مطالعه [قرار گیرد] و وارد دیسکورس [بحث
هاي نقـدي کـه او مشـخص رود؛ و زمینهفرهنگ ماست که او نشانه میگردد، زیرا این نقطه کلیدي

گذارد. به زبان گیرد و نه فردگرایی شرقی را به حال خود مینماید نه خردگرایی غربی را نادیده میمی
دهد و از عاقبت این نوع سنجش نیز هراسی به دیگر، همه چیز را در حیطه تفکر مورد سنجش قرار می

←
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ن یتـرمهمآرامـش دوسـتدار ه را، کـینـیکانون ده یحاضر، کاوش در نظریبررس

دگاه خاص یکن موضوع آن فراتر از دیخود قرار داده لیپردازشگر آن است، هدف اصل
مـا را یاسـیشـه سیرسـاخت اندین که زیادیم بنیآن مفاهین بررسیاست. در ادوستدار 

یپرداخته شده که، با غلظتـيفکريهاقرار گرفته و به آن گرهگاهینیسازد مورد بازبیم
سازد. یران را میمعاصر ايروشنفکريهااز بحثياریش، مضمون بسیا بیکم

ینیاد بدبیبر بنیکاوش
م، کـه در یمـانیخیو تاریعنوان جامعه وارث صرف تمـام مشـکالت فرهنگـما به

یمــا ناشــناختنيشــتر مــوارد بــرایشــان در بيبعديهــايریکرگیهــا و پیدگرگون
یخیو تـاریفرهنگـيادهـایکـه بنرد یـگیصـورت مییجـاين امـریاند. چنشده

اند... ف شـدهیب و تحریتقلیاز موارد اساسيااند و در پارهک ماندهیهمچنان تار
کـه از اعمـاق فرهنـگ و يمـان را، در حـدیو اجتماعي، فـردیما مسائل شخصـ

ین فرهنگـیـخ ایتـارهم... ما دربـاریشناسیرند، اساساً نمیگیمان سرچشمه مخیتار
يک اثر جدّینوز م ما هینازین همه میاش اعمر دراز دو هزار و پانصد سالهکه به
نجـا یچـه در افروتـر رفتـه باشـد... آنیسـطحییک وجـب از شناسـایم که یندار

د در یـکـه باییهـان گامیم از حد نخسـتییگویم و میشیاندیميروشنفکرهدربار
ــا ــاوز نمین زمی ــت تج ــه برداش ــد... این ــثالً نیکن ــه م ــاواژهک ــيه و یروانشناس

ش یهسـتند طبعـاً معنـاییاروپـایاصليهاواژهيمناسب براییهانامیشناسجامعه
انـاً یم و احیبـریکار مم، بـهیاخـوب را سـاختهين برابرهایست که چون ما این نیا

و یم، پـس مـا روانشناسـیاا نوشتهیترجمه کرده یها به زبان فارسن نامیبه ايآثار
7م...یهم داریشناسجامعه

خود در برابـر ينماییاروپايهاییها و تواناییسندگان و متفکران ما... با داناینو
تر بودند و هسـتند تـا یتر و تقلبیمراتب عوضبهیشه و فرهنگ غربیندگان اندینما

عنوان فرمـانروا، ن ما؛ او که بهیانگذاران دولت در سرزمیمحمدرضا شاه نسبت به بن
ــ ــرین بیو در ع ــضيخب ــیاش از چرامح ــونگی ــاهمیو چگ ــانی ــت یت جه وق

←
) در 118، ص 1367، اردیبهشـت 15چـاپ آمریکـا، شـماره اندیشه و انقالب، (>دهد.خود راه نمی

اي گونههاي اخیر در نشریات ایرانیان مقیم غرب مقاالت متعددي به چاپ رسیده است که همه بهسال
شده بود. تئوریزهترین شکل به کاملدوستدار اند که توسط هایی را منعکس ساختهدیدگاه

. 3-1صص تیره،هاي درخشش. 7
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دو هزار و پانصد ساله و بـه اعتبـار ياشهی، بهرحال در دنباله ریهخامنشیشاهنشاه

ه بـه یظاهر شبن، الاقل بهینشسته بود، هر چند پوك و دروغیم آن بر تختیرمستقیغ
ش یدر دوره پـیگر مانندش، حتـیخ ما دیکهن؛ که قطعاً در سراسر تاريآن الگو

8امده است.یز، نیاز اسالم ن

سـازد کـه از یگر منده را جلوهیجويان پژوهشگریدر نگاه نخست، گفتار فوق عص
خ و یغـور در تـاريسخت به تنـگ آمـده و بـرایرانیايروشنفکر9یبرهوت فرهنگ

کیـ<که حداقل ی؛ چنان شناخت>هایناشناخت<و >هایکیتار<ییشناسا-یرانیفرهنگ ا
ن یـايهـا، در گامیز برداشته اسـت. ولـیدورخ->سطح فروتر باشدییوجب از شناسا

ه یـاند که از روحینمایرخ میها و احکام صلبيزد و چنان داوریریه فرومیبرداشت اول
دور است. ها بهک پژوهشگر فرسنگی

ن مقالـه او در ین از نخسـتیـق و مفـرط اسـت؛ و ایعمیأسیيکاوش دوستدار مناد
ان است: ینمافباال

م بـه یریـاد بگیـم و ییایـم بـه خـود بیخـواهیرسد که انـدك انـدك مینظر مبه
عنوان مسـبب روزگـار مان که بهیخ اسالمیم. نخست به تاریمان بدگمان شوخیتار

د یو شـايفـرديداریـک بینگونه یرقابل انکار دارد... بدیغیتیاهمیپرادبار کنون
10زند.یعتقادات ما جرقه مدارد در ظلمت ایهم اجتماع

در ینین بدبیران است؛ و ایخ و فرهنگ ایبه تارینین کاوش دوستدار بدبینقطه آغاز
ط یو محـ11ر کـردنیـتعب>یه آسـمانیـبل<زند. اسـالم را بـه یذره ذره نگرش او موج م

چـون کـربن را بـه یشناسـانرانیا12خوانـدن،>یران اسالمیمرداب ا<ران را یایفرهنگ
ا یـاول13متهم کـردن،>نگرشید و کهنگیدیماندگعقب<و >یطلبو شهرتياردکاند<

ــا ــیايو عرف ــاکیتار<را یران ــرينگره ــدن،>ينظ ــنفکران ا14خوان ــو روش ران را ی

. 24-23همان مأخذ، صص . 8
. 18همان مأخذ، ص . 9

. 8، ص 1361، زمستان 1شماره الفبا، . 10
. 13همان مأخذ، ص . 11
. 13، ص 1362، تابستان 3شماره الفبا، . 12
. 6، ص 1366، زمستان 2شماره دبیره، . 13
. 28ص هاي تیره، درخشش. 14



7دین و دولت در اندیشه سیاسی
ن یتراز معتـدل15دنیـان نامیـغرب>یفرهنگـيهاخواران و نشخوارکنندگان مائـدهزهیر<

سـت. ین مخـتص بـه او نیـو اشـود.یافـت میاست کـه در نوشـتار دوسـتدار يریتعاب
اسـت کـه ظـاهراً ياز مشخصات آن محفـل روشـنفکریاخالقیدگیو درينگارهرزه

16افته است.یياشهیانديط آن نشوونمایدوستدار در مح

بـه ين کاوشـگریاسـت و چنـیقـیتحقییگرار با واقـعیمغاینیبر بدبیکاوش مبتن
را، ین کاوشـیاست. چن17یشیازپيهايبدکشفد و آن یمعلوم خواهد رسياجهینت

دانسـت یکرد روانیک رویز یش از هر چید بیندارد، باییکه در آن تفحص و تعقل جا
یاتیـن نظرین رخ نمـوده اسـت. چنـیمعیفرهنگير فضایتأثن و تحتیکه در زمانه مع

ن یک دوره معـییا از وضع فرهنگیگويباشد، اسنادیقیکه واجد ارزش تحقش از آنیب
ن یاست؛ و قطعـاً بـا چنـیا آن گروه اجتماعین یایروانشناسیاز دگرگونییهانهو نمو
د. یخ تفکر ما به ثبت خواهد رسیدر تاریعنوان

مطلـوب يسـوکوشد آن را بهیشناسد و میمیخوبرا بهیروانين فضایدوستدار ا
همـان ران، سـمت دهـد. روش دوسـتدار یخ و فرهنگ ایتر تاراهیم هر چه سیخود، ترس

رود: یکار رفتـه و مـهمـاره بـهیشـیاحکام ازپاثباتياست که براياروش شناخته
ي. دوستدار دارانامطلوبيهابر نمونهیپوشن چشمیدلبخواه در عيهانش نمونهیگز

است: یهیبديشداوریک پی
مـا دنبالـه یت منش و کـنش فرهنگـیخواهد نشان دهد که کلیانداز من چشمیا

18است.ینین همان نهاد کهن دسرگردا

د کند:یین حکم را تأیشود که ایده میبرگزياق او تنها آن نمونهیو در روش تحق
ها و حرکات ن رفتار در اندامیایکر کلیحصول آن بود که پيوه درست برایش
اند فقـط دسـت داده شـدهکـه بهییهان، مصداقیاش مشخص گردد. بنابراییالگو

یکـر کلـیآن پيبندن رفتار عـام در اسـتخوانیاییاز تحقق جزییهامنزله جنبهبه

. 29همان مأخذ، ص . 15
)، که 19-1، صص 1366(دفتر اوّل، پائیز دبیره ت از شاهرخ مِسکوب در اي اسگواه این مدعا مقاله. 16

اي بر رستم و مقدمهشناختیم. (بنگرید به: شاهرخ مسکوب، تر او را به طهارت و شیوایی قلمش میپیش
اي اسـت، در ) مسکوب در این مقاله، که در سوگ یار از دسـت رفتـه1347تهران: جیبی، اسفندیار، 

الفاظ و تشبیهات جنسی کمترین تساهلی را روا ندانسته است. بکارگیري انواع
17. a priori

. 185ص هاي تیره، درخشش. 18
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که چه به اشاره و چه به ينرو، شواهدیمانند. ازیاند و جدا از آن گنگ مقابل فهم

19ن.یش از ایل خواهم آورد حکم نمونه را دارند نه بیتفص

شـکل ن ید کـه بـه بهتـریـآیدسـت مران بهیخ و فرهنگ ایاز تاريرینسان، تصویبد
ه یشـبیخیت تاریر تا چه حد به واقعین تصویایرساند. ولیرا به اثبات میشیه ازپینظر

است؟یران اسالمیایروح فرهنگاست و تا چه حد بازتابنده 

د غرب یجديخنگاریبورکهارت و تار
م و با آنـان هـم سـخن یاسر درآوردهیلسوفان غربیمان از کانون فلیما... در تخ

مسـروقه از يهـاییگویز از حد کلینیالیخيهایسخنن همیهمیا حتم! امیاشده
م در آثـار یا دسـتبرد مسـتقیـمربوطه، يهاا ملخصیخ فلسفه یتاريهاکتابخالل 

20رود.ی، فراتر نمیمتفکران غرب

م یتـوانیمیم، بـه سـختیریبپذیرانیايروشنفکرهدوستدار را دربارين داوریاگر ا
شه دوستدار را یانديژه آنگاه که چارچوب نظریوم؛ بهیآن خارج کنخود او را از شمول

م. یابیه بیات بورکهارت سخت شبیبه نظر

د است کـه یغرب جديمؤثر فکريها، از چهرهیسیمورخ سو21اکوب بورکهارت،ی
22کار گرفته شد.غرب بهیرسميخنگاریات او در ساختمان تاریستم نظریدر سده ب

و 1830يهان دهـهیخونيهاها و شورشاو با آشوبیان جوانبورکهارت، که دور
ر گرفـت. یمصادف بود، سخت از اوضاع زمانـه تـأث1848ژه انقالب یواروپا و به1840

اروپا بر او گران آمد. یخته اشرافیفرهيایدنيزیراست و بهمیها به صحنه سورود توده
ژه تجـارت یو، بـهیالمللـنیبق تجـارتیـ(خانواده بورکهارت به مدت سـه سـده از طر

. همان مأخذ. 19
. 30همان ماخذ، ص . 20

21. Jacob Burckhardt (1818-1897)
شـده اسـت و نظریـات او تـاکنون در رغم اهمیت او، براي ما ایرانیان کمتر شناختهبورکهارت، به. 22

مورد بررسی جدّي قرار نگرفته است. ایـن را بایـد یکـی از دالیـل موفقیـت هاي روشنفکري بحث
ترین مورخین معاصر ایران، دکتر عبدالحسـین دوستدار دانست. براي نمونه، در آثار یکی از سرشناس

)، کـه بنـا بـه موضـوع کتـاب 1362(تهـران: امیرکبیـر، تاریخ در ترازو ویژه در کوب، و بهزرین
آمد، حتی نامی از او مندرج نیست. ست شرحی مبسوطی دربارة بورکهارت میبایالقاعده میعلی
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زار از وضـع موجـود یـشم، ثروت و قدرت اندوخته بود.) بورکهـارت، هراسـان و بیابر

ن یـس در دانشگاه ای، به زادگاه آرام خود، شهر بال، پناه برد و ضمن تدرییجوامع اروپا
بورکهـارت از يزاریـجستجو کـرد. باروپاخود را در گذشته ین روحیشهر نقطه تأم

ازدواج <گفـت: یه تجـرد خـود میـاروپا تا بدان حـد بـود کـه در توجیالت انقالبتحو
ن یبـا چنـ23>ا شـکنجه شـوند.یـرا دوسـت نـدارم فرزنـدانم توسـط پرولتاریکنم زینم

24،ریـبکن یعصـر قسـطنط-ها سـه اثـر نامـدار خـودن سـالیـبود که او در اياهیروح

را نگاشـت. از 26-ایـتالیرنسـانس در اتمدنو 25ایتالیايبر آثار هنرییسرون: راهنمایس
رم در يونان باسـتان، امپراتـوری-درخشاند بورکهارت فرهنگ اروپا در سه عصر ید

يهـان سـه دوران، دورانیـشـد. ایخالصـه م-عهد رنسانسيایتالین و ایعهد قسطنط
و د یش رسـیاروپا به اوج زایتمدن اروپا بودند که در آن سنن فرهنگییثبات و شکوفا

افت. یهر عصر تبلور ينش هنرین کمال در آفریا
ش یژه در سـتایوکـه بـه-زات او بـا هگـلیشه بورکهارت، صـرفنظر از تمـایدر اند

-افـتییمـی) تجليساالر(دولت27سمیاو از اتاتيزاریو بیت انسانیبورکهارت از فرد
28ح زمـانروزمانه او آشکار اسـت: يمسلط بر فرهنگ روشنفکرییگرارات هگلیتأث

خ اروپـا سـاخت یاو از تـارينام گرفت و به شمافرهنگهگل در واژگان بورکهارت 
یید تا فرهنگ جوامع گونـاگون اروپـایبود که کوشین مورخانیداد. بورکهارت از نخست

ر کشـد و بـر آن یبـه تصـو-زیمتمـایحـوزه فرهنگـک ی-ک کل واحدیرا همچون 
ابـد. ییمیدر اجزاء خود تجل-فرهنگ-وح زمانرن یرا حاکم کند. ايواحدروح

از یشـود بلکـه تـابعیشـه انگاشـته نمیش اندیمستقل از زايامثال، فلسفه عرصهيبرا
اسـت کـه در یصرفاً بازتابنده آن فرهنگشهیاندرود؛ و یشمار مبهفرهنگات یتجل

م، یدانیکـه مـمختص بورکهارت نبـود و، چنـانییهاين شماسازیخدمت آن است. چن
مه دوّم سده نوزدهم بـود. اگوسـت کنـت و کـارل ینییشمندان اروپایاندیل عمومیتما

اند. شین گرایمارکس دو نمونه سرشناس ا

23. Encyclopaedia Britannica, 1983, vol. 3, p. 484.
24. The Age of Constantine the Great (1852)
25. Cicerone: A Guide to the Works of Art in Italy (1855)
26. The Civilization of the Renaissance in Italy (1860)
27. Etatism
28. Zeitgeist
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-رایید بـورژوایـش دولـت جدیدایزار بود و پیبورکهارت از تحوالت عصر خود ب

مـال ین شـکل پایرترحمانـهیرا بـه بیت آدمیکنترل جامعه که فرديآسان ابزار غولیا
ر یـسـتم در زیسـده بيکرد که اروپـایمینیبشیدانست. او پیمن میشوم و بد-کندیم
نـده یده خواهد شد. او آیکامل کشید به تباهیب دستگاه دولت و صنعت جدیطره مهیس

ینین بـدبیـد. ایدیره میار تیبسییرا در عصر بورژوایت انسانیو فرديت معنویشخص
ق گذارد. یر عمیچه، تأثید و بر دوست او، نیخر عمر به اوج رسبورکهارت در اوا

خ و یعناصـر سـازنده تـارفرهنگو نید، دولتزعم بورکهارت، سه عنصر به
و >نیترخطرنـاك<، سـلطه دولـت >نیبـدتر<گـر ین بر دو عنصـر دیتفوق داند. تمدن

29حالت است.>نیبهتر<طره فرهنگ یس

ت یـرغم هگـل آن را از هـر گونـه غـرض و غارت بـهکه بورکهاخ، آنچنانیتار
يروهـایجـه جنـبش و گسـترش سـوائق و نینـد، نتیبیميرمعقول عـاریمعقول و غ

يهاتیروهـا شخصـین نیندگان ایا نمایان ین و فرهنگ است. بانیدولت، دیجهان
تواننـد همـاره سـازنده و سـودمند باشـند کـه یکـه مییهاتیمنفرد هستند؛ شخص

30رانگر.یا ویکنندهیخنث

، یکـالیگوناگون مورد نقد قرار گرفته است. رزاليهادگاهیات بورکهارت از دینظر
يدانـش نظـر،یعلـوم اجتمـاعیالمللـنیبهدر بورکهارتسنده مقاله ینو

سد که بورکهارت ینویمیداند ولیم>فیضع<او را يهاو نوشته>اندك<بورکهارت را 
یقلمـين توانمنـدیـون ایز مـدیـش از هـر چیت او بـیـوانا بود و موفقتیبیشک ادیب

31اوست.

خ هنـر و ینه تـاریدر زمیدگاه بورکهارتیخ و دیستم فلسفه تارین، در سده بیرغم ابه
ن و بـر یاز مورخان پسیبدل شد و بر نسلیغربياروپایآموزشیه رسمیتمدن به نظر

غـرب سازانخیتارنهاد. در واقع، يجاق بریر عمیک غرب  تأثیآکادمیخینگرش تار
ي، بــراییفرهنــگ اروپــايعنوان ســخنگوتر از بورکهــارت، بــهمناســبيشــمندیاند

افتند. یخ تمدن خود نیو پرداخت تاريبازساز

29. Jacob Burckhardt, Force and Freedom: Reflections on History, New York: Pantheon,
1943.

. 10،ص 1دوره جدید، شمارهالفبا، ، امتناع تفکر در فرهنگ دینی، بابک بامدادان. 30
31. Rosalie L. Colie, Jacob Burckhardt , International Encyclopedia of the Social Sciences,

New York: Macmillan & The Free Press, 1968, vol. 2, p. 205.
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گر از حامالن یدیسان برخ، بهیآرامش دوستدار سخت از بورکهارت متأثر است ول
یرانـیایات را در قـالبیـن نظریده است تا ایوش، کیرانیايدر روشنفکرشه نویاند

دگاه او، یـرا، از دیـر باشـد زیتقصـیبيریـگوامن یـد دوسـتدار در ایعرضه کند. شـا
ده یشـیندیآن نهتـر دربـارشیان پیـافت که غربیدن یشیقابل اندياشهیمشکل بتوان اند<

ان او و یـمیز شـباهتیـست؛ در قالب نیدوستدار تنها در مضمون نيریرپذیتأث32>باشند.
پخته و رساست در اسـتتار ير نثریقلم و تأثيشود؛ و آن توانمندیبورکهارت مشاهده م

.ينظريهایکاست
يبشريهاتمدني، برای، با همان مختصات بورکهارتیت فرهنگیکلیدوستدار نوع

هر ییوکه گپردازد؛ چنانیمهافرهنگک یبه تفکییگران کلیقائل است و در قالب ا
ن یـسـت. دوسـتدار ایشـان نیان ایمیچگونه تشابهیدور تعلق دارند و هياارهیک به سی

یروح فرهنگـاو ند.  یبیاستوار مفرهنگو دولت ، نیدرا بر سه عنصر یکل فرهنگ
-ر موافـق نباشـد)یـن تعبید خود با ایهگل (هر چند شاروح زمانه به یشبيزیچ-را

ییگـر جـایدیروح فرهنگـن یايالیداند؛ و در چنبره استیمیکل فرهنگحاکم بر 
وجود ندارد. -م اوستیکه سخت مورد تکر-شهیت و اندیفرديبرا

ک اثـر یـاست که بـدل يزیناچز یشه دوستدار با بورکهارت تنها آن تمایز اندیتما
یورکهـارتشـه بیز است که اصالت اندین تمایکند؛ و در ایز میرا از اصل آن متمايهنر

غـرب سـرخورده و از ید صـنعتیم، بورکهارت از تمدن جدیکه گفتبازد. چنانیرنگ م
و صـنعت يساالروانیدر تحت سلطه دیت آدمیر فردیو تحقییبورژوارشد فرهنگ 

عکس، ست. بـهیهمراه نياچهین-یشه بورکهارتین عرصه با اندیزار بود. دوستدار در ایب
بورکهـارت در گذشـته فرهنـگ ید غرب است. اتـوپیدن جدچاك تمنهیشگر سیاو ستا

دوسـتدار در اکنـونِ غـرب. یبـود و اتـوپیچیژه در رنسـانس عصـر مـدیوغرب و به
اعتال و شـکوه فرهنـگ يهادوستدار، برخالف بورکهارت، معطوف به دورانينوستالژ

از . بورکهــارت، ســرخورده ییاروپــاياســت از نوســتالژيدیــســت بلکــه تقلینیرانــیا
کـرد و دوسـتدار، یو اثبـات ميرا بازسازییزمان خود، گذشته تمدن اروپايهاانقالب

را خـودیخیتـاريهاشـهیو ریت فرهنگیزار از امروز و گذشته جامعه خود، تمامیب

. 231-230صص هاي تیره، درخشش. 32
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33کند.یمینف

ینیکانون ده ینظر
کـرده یمبتنـفرهنـگاز یخود را بر انگـاره بورکهـارتینیکانون ده یدوستدار نظر

ن است: یچنفرهنگف او از یاست. تعر
يهـااست که در چهرهیتیا آن کلیيادیت بنیش آن تمامااعمیفرهنگ به معن

ها کند و آنین میرا معیو قوميا، جامعهيفرديهاش جلوهاگوناگون هماهنگ
34د.ینمایگر مشخص میقوم دیاتیحيرا در برابر نمودها

ک حـوزه یـان یـاسـت کـه در بنیعام و غـالبروحآن نگفرهگر، یعبارت دبه
ن معنا، یبخشد. در این میآن را تعیو اجتماعيتاروپود فردیقرار دارد و تمامیفرهنگ

ن گفتـه یـاست؛ مـثالً در ایهگلذاتا ییمارکسيربنایزه به یشبيزیچفرهنگ
>سازد.یلت آشکار مخ آن میک ملت وجود خود را در تاریذات <معروف هگل که 

ن سرشـت یـابـد. اییشه نمـود مـیز در اندیش از هر چیش و بیپذاتن یطره ایس
شه فاقد قلمرو مسـتقل یکند؛ اندین میشه را مقدر و معیاست که نوع اندیحوزه فرهنگ

ت فـارغ از چـارچوب مقـدر یـنش و خالقیچ آفـریش خـود اسـت و از هـیبالش و پو
ت. سیبرخوردار نیسرشت فرهنگ
توانـد ین میمعـیر متناسب با سرشت حـوزه فرهنگـیدن همه امور] ناگزیشی[اند

بــر یاش مبتنــیخیتــاريدادهایـن در رویمعــیرد. هــر حـوزه فرهنگــیــصـورت گ
یخیتـاريهـاانیان جریـاز میاسـت کـه از آغـاز تـا هـر کنـونيادیـبنیتصورات

در مـا و همـراه مـا شـه یهمیعنـیغلطنـد. یش میبه پيگذرند و در نسل بعدیدرم
شان با خودمان آگاه م و به همراه بودنیواسطه بشناسیها را بکه ما آنآنیهستند ب

م، نادانسـته و ناآگاهانـه، در آن یکه بنگـریخیو تاریم... ما در هر امر فرهنگیباش
35م.ینگریآن مينوريهاگونه تصورات و شکستنیاز خالل منشور ا

از تحوالت سرخوردهدهد که او نه یک انسان نشان می1356مقاله دوستدار دربارة نیچه در سال . 33
آدم ی است. بنگریـد بـه: آرامـش دوسـتدار، اخیر جامعه ایرانی بلکه یک کارشناس نیهیلیسم اروپای

نشریه اختصاصی گـروه آموزشـی فلسـفه دانشـگاه ، اي از نیچهدیوانه کیست؟ تفسیري دربارة قطعه
)4شماره ، 1356تهران،

. xi، ص رهیتيهادرخشش. 34
. 28همان مأخذ، ص . 35



13دین و دولت در اندیشه سیاسی
اد یـکننـده بننییر در کار است که تعیناپذیذات دگرگونکییحوزه فرهنگدر هر 

و >رسـوب کـرده<، >رینـامتغ<، >شـدهیخیجنبه تار<ن یااست. دوستدار فرهنگآن 
بُعـد 36نامـد.یمیآن حـوزه فرهنگـیسـتیچا یتیماهرا >داریپا<و >شدهيروح ابد<

رد. یـگیت شـکل میماهریتأثر و دگرشونده آن است که تحتیرپذیی، بخش تغفرهنگ
آن فرهنگ است. یستیکا یتیهوّن بُعد، یا

چ یت، هـیـرا هوّيریپـذیم و دگرگونیت بنامیرا ماهيریناپذیهر گاه دگرگون
ست، بـه همـان صـورت یت نیر شده هوّیرناپذیین معنا که تغیبه اياداد گذشتهیرو

ت باشـد. یـنـد ماهتوایشـود نمین معنا کـه هنـوز دگرگـون میبه ایچ کنونیکه ه
ک فرهنـگ اسـت؛ یر ین حلقه حاضر دگرگون شونده از زنجیشه آخریت همیهوّ

ت آن فرهنـگ یـر گشـت، جـزء ماهیرناپـذییتغیوقتـیعنیوست، یبه گذشته که پ
37شود.یم

ر یاسـت، تحـت تـأثیبخش سراسر حوزه فرهنگنیکه تعيا ذات قاهریت، ین ماهیا
آن حـوزه سرشتن و یچنین حوزه فرهنگیاسرشتد شده و چرا یپدیچه عوامل

چـه از د. آنیـگویاست که دوستدار بـه آن پاسـخ نمین پرسشیچنان است؟ ایفرهنگ
جهـان، از باسـتان تـا یاصـلین است که دو حـوزه فرهنگـیم ایفهمیه دوستدار مینظر

د: انـبودهیاد متفاوت مبتنـیشرق، بر دو بنیغرب و حوزه فرهنگیحوزه فرهنگ-امروز
.نیداد یدوّم بر بنیو حوزه فرهنگرکتفاد ینخست بر بنیحوزه فرهنگ

بوده است: ینیدن آن یش و تکوید دوستدار، فرهنگ ما از بدو زایاز د
کـه یقتـیاز آن حقیعنـیزد؛ یبرخینیآن باشد که از اعتقاد دینیاگر فرهنگ د

ش اات گونـاگونیـدر تجلدهـد و آن را یسازد، به آن معنـا میئت فرهنگ را میه
38بوده است.ینیکند، فرهنگ ما از آغاز دیموجه م

ن یـاد دیـد از بـن و بنیـشـه بایش همیدادهایـن است که رویشاخص فرهنگ ما ا
مشـروب و يان چشـمهید از چنـیـشه بای. و همینیردیغيهانامبهیفوران کند؛ حت

زرگـان خـود بـه د در بیـاش بان است کـه همـهیراب شود. شاخص فرهنگ ما ایس
ن فرهنـگ یـز ایدن. همه چیدن و فهمانیم بنگرد نه به تعقل، نه به فهمیم و تکریتعظ

. 169همان مأخذ، ص . 36
. 171-170همان مأخذ، صص . 37
. 15، ص 1361، زمستان 1ه دوره جدید، شمارالفبا، . 38



دین و دولت در اندیشه سیاسی 14
که ذهن ما نیاين است که با اعجاز خود ما را عاجز و مسحور کند؛ نه برایايبرا
39افتن بپرورد.یدن و دریشیانديدار سازد و برایرا ب

40یی، از چندخـدا>بزرگیچرخش<شود که یما با زرتشت آغاز میت فرهنگینید

يد، خـدایـجد42یشناسـین هستیـد آورد. در ایـپدیرانیدر فرهنگ ا41،ییخداکیبه 
ینـیتر زمشیشد که بیانین تکثر و تعدد خدایگزیطره خود جایواحدِ قهار با سیانتزاع

بودند.
یشـه مشـیهميران بـرایایخیام خود از آغاز و در آغاز تشکل تاریزرتشت با پ

سـازد و یت آن را مشـخص و محـرز میـش و غایش و پـویما، حدود رویرهنگف
مانـد. یره میـان چیگردد و تا پایره میچیت فرهنگین کلین آغاز ضرورتاً بر ایهم
خـود ینـیماست؛ چون با پنـدار دینیش فرهنگ دیدایکسو، زرتشت مسئول پیاز 

ن یـ... محـور اجاد کرده استین فرهنگ ایايتحرك وجوديبرایعلت و محمل
بـزرگ در یگـاه، چرخشـین جایـزرتشت اسـت. در ایخیگاه تاریر و تأثر جایتأث

ــیپنــدار د ل یــن چــرخش بــزرگ تقلیــدهــد. ایمينــده رویان گذشــته و آیــمین
ن یـست که زرتشت با این نیاست. چنییخداکیبه یرانیان کهن ایادییچندخدا

ين اسـت کـه ویـتر از آن امان گذشته را زدوده باشد! مهیتحول فقط خرافات اد
اند، بـه صـفات داشـتهییچندخـدایئتـیرا، که هیرانیان ایمؤثر عناصر اديروهاین

هـا ن رفـتن آنیان از بـیل خـدایـتقليسازد. در واقع، معنایاهورامزدا مبدل میذات
ن خدا به سـرحد مطلـق یست بلکه انتقال قدرت آنان به اهورامزداست تا قدرت این

خـدا در یگانگیجاد یتوان گفت که زرتشت با ایمين منظریاز چنرد.یپذیفزون
يروهـایل و اسـتحاله نیـگر را نابود نساخته است، بلکـه بـا تقلیان دیاهورامزدا خدا

گانـه مطلـق یقت اهورامزدا را به صورت قدرت یدر حقییخداکیبه ییچند خدا
43درآورده است.

و کیـنمنحصراً بر نبـرد دوگانـه یرانیاینیبجهان>زرتشتیخین اقدام تاریا<با 
، یفرهنگـيریکرگین پیشد. در ایاخالق-یالهکسره یآن ید و هستیگردیمبتنبد
از ییاهـوراو ریـخش مطرود و محکوم به شکست بـود و یاز پیمنیاهرو بد

. 26، ص 1362، بهار 2دوره جدید، شماره الفبا، . 39
40. Polytheism
41. Monotheism
42. Ontology

. 16، ص 1شماره الفبا، . 43



15دین و دولت در اندیشه سیاسی
افـت و یغلبـه یرانیبر فرهنگ ا>ت اخالقیالوه<ن چرخش، یروز. با ایش مقبول و پیپ

ر تنها ین مسیحفظ ا<د. ین بخشیتع>خ آنیدر سراسر تار<ما را یفرهنگ-يگردونه فکر
44>قادر است ما را به تفکر وادارد.<است که >يازهینه و انگیزم

ا یـک بر بـد، ینيروزین پیشین پییبا تعين است که ویشه زرتشت ایاندییکارا
ن دو را در نظـر و عمـل بـا هـم یـخدا و آدم، ايق همکاریراست بر دروغ، از طر

داد یـعامـل در رويروهایمنزله نک و بد از هم بهیز ساختن نیدهد. با متمایوند میپ
ز و یـبد، هـر تميروهایک بر نینيروهایم در مورد غالب ساختن نیجهان و با تصم

... یین کـارایـشود. اما خطر بـزرگ ایمیانسان-ییدر مورد جهان خدایمیتصم
تحقــق ییخـداکیبـه ییکــه بـا اسـتحاله چندخــدایوحـدتيضـادر آهنـگ و ف

ما یاست که روال و بستر فرهنگیخدا بر امور انسانیت اخالقیابد، سلطه مشییم
45سازد.ین میمقاوم و روئياشهیکند و آن را در برابر هر اندیمینیرا د

کـن ن ریـاسـت. دوسـتدار سـپس بـه ادولـت، یشه بورکهـارتیگر در اندیرکن د
ینـیم بـا سرشـت دیونـد مسـتقیدر پ>یرانـیايسازده دولتیپد<زعم او، پردازد. بهیم

د یم بایخدا بدانییکتایشه یننده اندیاگر زرتشت را آفر<نرو، یماست. از ایکانون فرهنگ
46>م.یبشناسیالهياریان را عامل تحقق شهریهخامنش

ینـین در پنـدار دیو قـاطع چـرخش زرتشـتیجیباً به مـوازات رسـوخ تـدریتقر
ن را زادگـاه ین سـرزمیـاش ایو مکـانیکـه در نفـوذ دوربـرد زمـانيان، امریرانیا
دهـد کـه یمين روین سـرزمیـدر ايگریسازد... چرخش دیدگار میآفرییکتای

ن چـرخش، یـران همانند ندارد. ایخ ایاش در سراسر تاریو ابعاد سازمانییدر کارا
فرد کارسـاز و منحصـربهيروید، با نینامیالهياریچرخش شهرتوان آن را یکه م

ت یــســازد و آن را تــا غاینافــذ میفرهنگــیتــیرا در کلیخـود اقتــدار مطلــق الهــ
ران یــدر اییت خــدایــاســت و حاکمیگســتراند. سیدهــد و میســوق مشامکانــات

ن چرخش و عـامالن یپوشد... مبتکران این چرخش جامه عمل میباستان با تحقق ا
س ین دو بـا تأسـیـوش. ایـکـورش و داریعنـیاند؛ نیان نخسـتیخامنشـتحقق آن ه

کهـن منظـور زرتشـت را در يایـدر دنيکشـوريو اداریاسین نظام سیتربزرگ
47آورند اما نه به تبع زرتشت.یبرمینیت پندار دیحد حاکم

. 17همان مأخذ، ص . 44
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ن یـافـت و این یتکودولتو نیداد یما بر دو بنیت کانون فرهنگین بود که ماهیچن
ما بـر يو فردیو فرهنگیاجتماعین مُهر خود را بر هستیخ پسیت در سراسر تاریماه
نهاد. يجا

يهاگر در حکم لبـهیديوش از سویکسو و کورش و دارینسان، زرتشت از یبد
بــوده را در آغــاز ینین جامعــه دیــمــا ایت فرهنگــیــگازنبرنــد کــه بــر محــور الوه

ن مـدار، کـه یبندند. در ایرند و میگیشه در چنبر اقتدار خود میهمينش برایتکو
ــت ــرخش زرتش ــیاز چ ــرخش هخامنش ــی-نین و چ ــدیعن ــداشیل بیاز تب ــه ییخ ب

منزلـه نظـام بهياریاست و سازمان شهریتوسط زرتشت و از استقرار سییخداکی
ن چرخش دوگانـه احـوال یگردد و با ایدار میپد-وشیتوسط کورش و داریاله

ش یکجـا در کـیآنـان را یو اجتماعيفردیز زندگینان و یرانیایو جمعیشخص
مخلـوقو موجـودل آدم بـه یکنـد، تبـدیقبضه مياریت شهریو قدسیمانیا

ده و یـاش آفربـودهینیات دیـ، کـه در بسـتر حیرانیگردد. آدم ایو مسلم میقطع
و توانسـتهیده، نه میروئینین زمیش در چناوابسته خدا و مظاهر او بوده و فرهنگ

ت یـخودو يگـریدبـه یش را در ناوابسـتگاتیـنه هرگـز توانسـته اسـت آدم
ــد و دریبشیخــو ــیاب ــد. ب ــیــش از هــزار ســال فرهنــگ ایاب ين بســتریران در چن

یفسرد تا انحطاط و خودکامگیکاهد و میج میتدرش بهايرویه و نیغلطد، مایم
ــتاو ــام دس ــا تم ــهیزها و دسیب ــذهبيهاس ــومتیم ــاروپویو حک دش را در دوره ت

ان یزمـان ساسـانیو اجتمـاعینـی، دیدولتـيزیـرد. درست در واریان فراگیساسان
چ سابقه در یکند که بدون هیسقوط مياران در ورطهیاست که گردونه فرهنگ ا

48از برهوت حجاز دهن باز کرده است: در ورطه اسالم.یخیتاريخور اعتنا

شـود. اسـالم از یران روشن مین ایدر سرزماسالم يو تناوريریگینسان، راز جایبد
گـر شـاخ و بـرگ بگسـترد کـه یديش از هر جایرد و بیشه گیران ریآنرو توانست در ا

ش فراهم بود.یبستر مساعد آن از پ
یران اسـالمیـئـت ایمنزلـه هبهین همبسـتگیت ایتوان منکر واقعیاز آنجا که نم

ن یشـینه مسـاعد پیناور گردد که زمتییتوانسته است در جاینمیئتین هیشد، و چن
نـه را مـا در ین زمیـاش از ماسـت. اینـه قبلـیم که زمیریجه بگید نتینداشته باشد، با

ا به خـاطر ظهـور یم؛ نه به عمد یش ساخته و پرداخته بودیخود از پیت فرهنگینید
یخیشـگامان تـاریاز مبتکـران و پیکـینـرو کـه مـا... خـود یاسـالم بلکـه از ایآت

. 10-9، صص 1362، تابستان 3دوره جدید، شماره الفبا، . 48



17دین و دولت در اندیشه سیاسی
ن دولـت آن یبا سـقوط آخـریرانیت فرهنگ اینیم. در واقع، دیهستینیدفرهنگ 

يزیـران پس از فروریایت فرهنگینین است. دیرود؛ فقط ظاهر امر چنین نمیاز ب
کنـد و در یبـاز مید خـود را در آشـوب اسـالمیـر جدیمسین ساسانیدولت و د

ات خـود را یـحدهـد ادامـهین آشوب میخود به اینیکه بر اساس تجربه دینظام
یات خود در تالطـم اسـالمید حیتجديبرایرانیت اینیکه ديکند. هنریسر میم

49ر است.یناپذیابیدهد ارزیبه خرج م

مـا <نبـود. یلـیده تحمیـک پدیـو به تبع آن یرانیجامعه اتیماهگانه با یاسالم ب
ان یـدر ملین دلیهمبه و 50>م.یارا ساختهیران اسالمیب خاطر و سنجش ایان با طیرانیا

، عرب و مغول) تنهـا عـرب بـود کـه توانسـت حکومـت یونانی(یگر خارجسه اشغال
تنهـا <ن، یر کنـد. بنـابرایگیجـایرانیق اسالم در روح ایو ژرف خود را از طرییجاهمه

ن طرف خـون یها به ااست که درونش از قرنینیران باستان رگ دیما با ایقیرابطه حق
51>جوشد.یمیاسالم

رد و یگیمیو قانونیک کتاب همگانیاش را از یاتیه حیاسالم، که در اصل ما
چنـد یرا مجذوب و مفتـون سـازد، در طـینیديهاتواند تودهین جهت میبه هم

سنده، شاعر، محقق، ید آوردن صدها نویکسره خارج از زادگاه خود، با پدیقرن و 
از یکــیگــردد. یمبــدل مبــزرگ یمــورخ، مــنجم، پزشــک و معمــار بــه فرهنگــ

گونـه نین، ایـران است. بـا وجـود این ایسرزمین تشکل فرهنگیمهم ايهاصحنه
رقابل تصورند که آن کتاب بدون یهمانقدر بدون آن کانون غیفرهنگيهاکانون

52ماند.یر میخود اسییت ابتدایت و قانونیدر همگانیفرهنگيهان کانونیا

، قـرار قـتیحقتعبد در برابـر یعنیشه بر اعتقاد، ین اندایبنینیکانون ده یدر نظر
دارد. 

ن معنـا، آن نادانسـته و یقـت، بـدیقـت آن اسـت. حقی... حقيظلمت هـر اعتقـاد
گونـه اعتقـاد نیبـر ایسازد. فرهنگ مبتنیان اعتقاد ما را میاست که بنيادهیناپرس
یگونـه اعتقـاد مبتنـنیبر ااش خیران را در سراسر تاریم و فرهنگ اینامیمینیرا د

. 12، ص 1شماره الفبا، . 49
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53م.یدانیم

هـر ، قـتیحقیعنـی54>،دهیشـیندیده و نیاد ناپرسیبن<ن یبر اینیکانون ديابتنا
سازد. یممتنع مین حوزه فرهنگیآحاد ايدن را برایشیگونه امکان اند

بـر یکه به عللـییبر پندارهایاست مبتنیینظرهایخود بستگياعتقاد در اجزا
کـه در اذهـان مـردم و یبـه سـبب رسـوخیگردنـد. پنـدار مسـتولیمیلما مسـتو

ــاارزش ــع دارد و از آنيه ــا مجوام ــزیه ــش ی ــش و دان ــروض پرس ــز مع د هرگ
کنـد. پنـدار یدان نفـوذ خـود ممتنـع میـگردد، بلکـه پرسـش و دانـش را در مینم

گـردد و مقبـول همگـان اسـت یمیتلقـیهیش بدیالین علت که استیبه ایمستول
یعنـیاعتبار گـردد، یا بیمتزلزل قتیحقن یشود. هرگاه ایخوانده مقتیقح

ا یـاعتقـاد یز بیـبـر آن نیاش را از دست بدهد، اعتقاد مبتنـیبداهت مستوليروین
55منسوخ خواهد شد.

قرار دارد: تفکر، اعتقاددر مقابل 
ان یـقـت بتوانـد بنیقن معنا که آن حیبه ا-یقتیچ حقیبرخالف اعتقاد، تفکر بر ه

یدائمـینـدگیجویعنـیاست و نه از پس. تفکـر یش مبتنینه از پ-آن تفکر باشد
سـت و اگـر هسـت کـدام اسـت و یقـت چین امر کـه اساسـاً حقیفکر؛ نخست در ا

ن صـورت یـر ایـرا در غیـابد، زییان نمیفکر هرگز پایندگین جویچگونه است. ا
دهد. یت خود را از دست میماه

سـازد و تفکـر یقـت آن اعتقـاد را میاسـت کـه حقیانیبنينشانه انحصاراعتقاد 
رد. یـرا مسلم بگیانیست بنیدهد که هرگز مجاز نین نشان میخود را منحصراً در ا

که تفکر همـاره یاست، در حاليان، ضامن و مرجع وجودیاعتقاد بنيقت برایحق
چگاه یهیعنیجود ندارد؛ جز خود ویان و ضامنیچ بنید به خود ثابت کند که هیبا

56ست.ینیش متکیخويجز خودسازیچ مرجعیبه ه

يجا، بـه>امبرزایـپيهانیسـرزم<ر دوسـتدار یا به تعبی، ینیدیفرهنگيهادر حوزه
است. ین کانونین ما چنیو سرزم57حاکم است؛ینینش دیشه بیاند
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19دین و دولت در اندیشه سیاسی
کهـن يارهان پنـدین و بـانفوذتریتراز نـابیکـین ما، که خود زادگـاه یسرزم

ینیبچون جهـانینش زورمند و قاطعیاش را با بیگاه فرهنگیاست... چون پاینید
خ مـا یدن را در سراسـر تـاریشـیندین آغـاز شـالوده نیکند، با همـیزرتشت آغاز م

58زد.یریم

در واژگان دوستدار: >دنیشیندیهنر ن<ین است معنیا
شه مـا هـر یدن گونه اندیکه با آفرم یهستيده پنداریآفرین تعبد فرهنگیما در ا
ن سـبب، سراسـر تـالش یما ممتنع سـاخته اسـت. بـه همـيرا براینندگیگونه آفر

اند شـدهيسپرير منابع و مآخذیر و تعبیت، تفسیما در نقل، روایو فرهنگيفکر
از مصـادر یعنـیانـد، یالهينحوشه بهیهماتینیقین یااند. محضاتینیقیکه 

59گردند.یر صادر میپذچون و چرانا

يم از وراینـامیمیکـانون فرهنگـه یـچـه را کـه نظرب، چارچوب آنین ترتیبه ا
شود. یدار میپدشاعرانهبا و یگاه زيهايپردازاز سخنياپرده

سرشت مرموز در کـار اسـت ینوعیحوزه فرهنگیه بورکهارتیم که در نظریگفت
اتش یـتجلیدهـد و آن را در تمـامیشود شکل میه مدینامفرهنگرا که یتیکه آن کل

حـوزه يت و اجـزایـدر کليو جـاريسـارروحن یـسـازد. کـنش ایمقهور خود م
ن یـسـت. ایفـرار از آن نيبـرایچ راهـیانه اسـت کـه هـیتا بدان حد جبرگرایفرهنگ

ان یـبنر یز مقهـور و اسـیـرسد: همه چیدوستدار به اوج میرانیدر اقتباس اییجبرگرا
مـا را از همـان آغـاز يکه گونه فکریانیبن<است؛ یحوزه فرهنگتیماها ییخیتار

60>تفکـر، کنـد.یعنیان رخنه، یگر قادر نخواهد بود در آن بنیآورد که دیدرمیبه ساخت

مـا بـا حـوزه یگانگیم؛ نه از بیهستینیاعتقاد دبا يست ابدیوم به زکن، ما محیبنابرا
61.ینید-یخیاست و نه از استبدار تاريزیسرشت آن گریاختگغرب و ناشنیفرهنگ

یش کـانون فرهنگـیـن حاکم است، بلکه در آغاز زاین جبر نه تنها بر انسان امروزیا
خود بود:ین جبر و مولود سرشت کانون فرهنگیز خود مقهور این آن نیما، معمار نخست

اسـت و او ینـیدساسـاًااش ینیبزد کـه جهـانیخیبرمینیزرتشت خود از سرزم
خـارج ینیبن جهانیشه خود از گردونه ایتواند در اندیمنزله مولود آن هرگز نمبه
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62شود.

یسـتیاست؛ زین جبر فرهنگیستن با ایر ما زیزناپذین، سرنوشت محتوم و گریبنابرا
سازد. یخ ما را ساخته و میکه سراسر تار

تـوان ین پرسـش نمیتر از اژرفیهم؟ رایام که تاکنون شدهین هستیچرا ما چن
پرسـد. بـه یمـا میداد فرهنگـیسراسر رویو چگونگییکه از چراآنيرفت، برا

م... آن یداشـته باشـین و تنها راه ماست اگر اساسـاً راهـیترن سبب هم درستیهم
زد، هنـوز در مـا یـفقـط فـردا هـم برانگیرا حتـین پرسشـیکه بتوانـد چنـیآگاه

خود تحقـق آن بـهدهنده، خودم و تکانی، هر قدر وخياهر حادثهامده و یوجود نبه
ن گـواه یخ ما بهتـریدار نخواهد کرد. دو هزار و پانصد سال تارین و ما را بیرا تضم

63آن است.

متنـاقض یکلبـهین است. او به دو حوزه فرهنگـیبمطلقیدگاهیدگاه دوستدار دید
یمبتنـ-يبدسراسر يانهد: حوزهیهم من دو را در برابر یدهد و ایساخت و الگو م

ن یـ. ايبـر تعقـل و آزادیمبتنـ-یخـوبسراسر يا؛ و حوزهیاسیو سیبر تعبد روح
اوست. نه فاضلهیمدغرب، یدوّم، کانون تمدنیحوزه فرهنگ

و یوسـتگیاصـل پشود یده گرفته میچه به کل ناددوستدار، آنيگرانش مطلقیدر ب
گانه قائل اسـت، بلکـه یفرهنگ غرب گوهر ياو نه تنها برااست. يتوارث فرهنگ بشر

ن یـات درخشـش ایـافت شـود آن را تجلیمثبت يادهیاگر پديدر سراسر فرهنگ بشر
>مـایش فرهنگـیـزایه اصـلیـما<را >سـمیهلنيبـذرها<داند. آنگاه کـه او یگوهر م

راث یـو تـوارث میوستگیپشود. یان مین شکل بیترهیرایپین نگرش به بیا64خواند،یم
ها در تواصـل، تواطـؤ و تبـادل هـا و تمـدنفرهنگيریـکرگیبشـر و پيو معنـويماد

ندارد. یینش او جایشان در بمتقابل
ها و وجوه مشخصـه ها و تمدنفرهنگیگون، صرفنظر از گونهيشه و فرهنگ بشریاند

خـود را از یاصـليهاهیمادارد که يراث واحدیک اندام واحد است و میها، زه آنیو مم
دهـد و یانتقـال م-یو چه در تبادل عرضیچه در بستر طول-ن فرهنگ به آن فرهنگیا

ها نسـان، همـه تمـدنیابـد. بدییژه خود را مـیهر فرهنگ بروز ويهایژگیدر چارچوب و

. 15، ص 1شماره الفبا، . 62
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گـر بـه مرحلـه یتوانـد در فرهنـگ دیک فرهنگ میراث یگرند. میکدیدار همبسته و وام

يهاهـا و تمـدنر فرهنگیابد و سـپس دسـتاورد خـود را بـه سـایز کمال دست ايدیجد
سـت. یبشـر نیراث فرهنگیدار مولیتیچ فرهنگین، هین انتقال دهد. بنابرایا پسیعرض هم
، است. یصه انسانیک خصیعنوان دن، بهیشین است. تفکر در ذات اندیز چنینیشه تعقلیاند

برد، قطعاً یمیدن شعله به وجود آتش پیبا ديسان بدوک انیکه ین رابطه ساده علّیدر ا
یراث عقلـیدار مد و وامیز در خالء نروئیست. فلسفه ارسطو نینییون فلسفه ارسطویاو مد
ا آن فرهنگ در ین یژه ایويهاهیتوان از سهم و ماین و معاصر خود بود. میشیپيهاتمدن

موجـود در يهایها و کاسـتییسـابـر ناریسخن گفت، ولـيش و بالش فرهنگ بشریزا
شـه یراث فرهنـگ و اندیـا ناحق، و مین انگشت گذاردن، به حق یجهان استعمارزده امروز

ها و ده از عقـدهیا جوشـیـا از جهالـت اسـت یـوانمود کـردن، یرا مِلک طِلق کسيبشر
.یروحيهابغض

ها، اقوام و ر باشد. آدمیخوپذیافت که به اندازه آدمیتوان یرا نميچ جانوریه
تر گانـهیتر و شـده... مـأنوسیز اوهـام روحـانیها... همواره با خرافات و نفرهنگ

65.ییاند تا با دانش و داناستهیز

خ آنـان خرافـات یهمه تـاریاند، ولستهیها با خرافات زها، اقوام و فرهنگ! آدميآر
چ یخ هـیتـاریاصـليمایسـیاند، ولـسـتهیها بـا جهـل زها، اقوام و فرهنگست. آدمین

کن یاند، لـسـتهیز زیها با استبداد نها، اقوام و فرهنگست. آدمیکسره جهالت نییفرهنگ
تـوان بـا رنـگ یرا نمیچ فرهنـگ و تمـدنیسـت. هـیکسـره اسـتبداد نیيخ بشـریتار

گانـه اسـت. اگـر یه دوسـتدار بیبا جوهر نظرین تلقیکرد. ایدست نقاشکیيخاکستر
اد یـرا کـه بـر بنیخ آن فرهنگـیم سراسر تاریریم، ناگزیریرا بپذیحوزه فرهنگه ینظر
م. ینید ببیرا سپخوباه، و سراسر فرهنگ یقرار دارد سبد

یحوزه فرهنگـواره صلب یز هست که او دینيگریدوستدار موارد ديهادر گفته
شکند: یرا م

شـتن یز خوم، منظـورم هرگـیگـوئیمـان میفرهنگ-یخیشـتن تـاریاز خویوقت
دسـت بهیونـانیچ و تـاب برداشـته یشـه پـیسـت، اندینیمحض بـوماصطالح به

ا یـت یـده و ممـزوج شـده. خودیـز هست که از آغـاز اسـالم در مـا تنیما نيقدما
. جـذب و حـل یا غربـیـباشند یاسالم-یرانیست که این نیت عناصر به ایگانگیب

همان مأخذ. . 65
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شـتن، مـالك ین خویـها بـر انآيالیا استیما، یفرهنگيشتن جاریعناصر در خو

ــه یدگاه کــه بنگــریــن دیــهاســت. از ات آنیــگانگیا بیــت یــخود م، جهــان دوگان
فرهنـگ مـا آشناسـت و از آن مـا يشدنش به همان اندازه برایبا اسالمیافالطون

66گانه.یما بيعکس برابهيرازینیسم ضد دیئکه ته

چه مورد ا نه. آنیبود ینیسم ضد دیئتهواقعاً يشه رازیم که اندیندارين کاریبه ا
رنگ یحوزه فرهنگه یدوستدار است. در حکم فوق، نظريهار مالكیینظر ماست، تغ

ن یـرد. در ایـگیآن را ميسـده نـوزدهم اروپـا جـایستیالیماتريشمایبازد و نوعیم
چـه جـوهرهشود. هر آنیم میتقسینیو ضد دینیبه دو حوزه ديشه بشریر، اندیتصو

یتعلقـدارد ینـیچه جـوهره ضـد داست، و هر آنییخونیدف یدارد مشمول تعرینید
ان و یـخونیگـردد: دیم میشـه بـه دو جنـاح متخاصـم تقسـینسان، جهان اندیبداست. 

ونـان باسـتان، یدر یخ غرب، و حتـیرود که در تارین مالك، تصوّر نمیان. با ایگراعقل
ارسطو!یافت؛ حتیوستدار ه دینظريبرايجدّيازابتوان مابه

سد: ینویران میایداد انقالب اسالمیز به رویگر: دوستدار در گریمورد د
زه از یـرا بـه حکـم غرروشـنفکراناز آغاز یو عاميهزاران تن از مردم عاد

67کرد برحذر داشته بودند.یدشان میکه تهديخطر

آن يکه دوسـتدار منـاديزیم، چیرا حاکم بر کل جامعه بدانیسرشت فرهنگاگر 
ن ذات قـاهر یـمقهـور ا>روشـنفکران<ش از یب>یو عاميمردم عاد<د یاست، بالطبع با

دنـد؛ بلکـه فراتـر از آن، یفهمیم>زهیـبه حکـم غر<باشند. چگونه است که آنان نه تنها 
ت و یـزان فردیـجامعه، کـه قاعـدتاً میخواص فرهنگیدادند، ولیآگاهانه هشدار هم م

تـر باشـد، نـه تنهـا شید بیـ، بایآنـان در برابـر روح حـاکم بـر حـوزه فرهنگـاستقالل
دند!یشنیز نمیزه، بلکه هشدار را نیبه حکم غریدند، حتیفهمینم

ن؟یآغاز زرتشت
را بـا یرانـیاینـیکـانون دانـه خـود از یگرامطلقيآرامش دوستدار سـاختمان الگـو

یگرا و جهـان، دولـتيدیتوحینیشت دن زرتیر، آئین تصویکند. در ایزرتشت آغاز م

. 162همان مأخذ، ص . 66
. 172همان مأخذ، ص . 67
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تنهـا بـا ارائـه 68.یاسـالميه به خدایو شبیانتزاعییشود و اهورامزدا خدایف میتوص

ران، از آغـاز تـا امـروز، یـایبخش سرشت حوزه فرهنگـنیعنوان عامل تعبهییخداکی
ابد. یتواند سامان یه دوستدار میاست که نظر

ن یـشـه در ایده و همیـبردمینـینـه دی، از زمییایران، از دوره کهن آریفرهنگ ا
ماسـت، یفرهنگـیت، که سرچشمه زندگیسته است... الوهینه زین زمینه و از ایزم

ییخـداکیبـه یبومییخداشیئت بیکار توسط زرتشت از هفسونين فضایدر ا
د یـزرتشـت پدینـینسـان، اهـورامزدا در بـاور دیشـود... بدیل داده میـتقلیجهان

ان تحقـق یـرانین بـار نـزد اینخسـتيخدا برایگانگیگانه و یيو پندار خدادیآیم
در آغـاز ین جهـانیـگـذار دهین پایکسـو نخسـتین کـار از یـابد. زرتشت بـا اییم
اهـورامزدا، ید روحـانیگر با تجریديشود، و از سویران میایفرهنگيریکرگیپ

ــوط، نخســتیجهــان بعــد و د ــاریتزاعــانين ســازنده خــدایگــر امــور مرب خ یدر ت
69گردد.یم

ش یدایـو دوستدار پ-شودیده مینامن زرتشتیدکه يادهین پدیر تکویسیبررس
ــدار د>نیچــرخش زرتشــت<آن را  ــیدر پن ــیاین ــه یی، از چندخــدایران ، ییخــداکیب

است. ینیکانون ده یناقض نظریکلبه-خواندیم

او یزمـان زنـدگ70م،یرض کنـفـ-يانه اسـطوره-یواقعیتیاگر زرتشت را شخص
نه یوجود دارد که همه بر گمان و قرينه آراء متشتت و متعددین زمیست. در ایروشن ن

جــدهم و یاند ســده هل شــدهیــزرتشــت قايه بــراکــین زمــانیدورتــراســتوار اســت. 
تـر هنکبه هرچه یرانیان ایگرازرتشت71الد است.یش از مین آن سده ششم پیترکینزد

. 7-6، صص 2شماره الفبا،. 68
. 8، ص 3شماره الفبا،. 69
نوشـته ناگنـدرانات گـوس، در به.داننـدمیانیون را نامی عام براي روحـزرتشتبرخی محققین . 70

یاد شده و سراینده خود را (Athravan)آتراوانو (Zoatar)زوتراز روحانیون با عنوان یسنایشت 
خوانده اسـت. زوترنیز سراینده خود را به صراحت یک گاتاها (زرتشت) نامیده است. در زوتر

(Nagendranath Ghose, The Aryan Trail in Iran and India, Calcutta: University of Calcutta,
1937, p. 119)دانست. یاسطوره میکر بود و او را تنها کزرتشت را منیخیدارمستتر ابتدا وجود تار

ترجمـه ران باستان،ین ایدمن، یگدوشن(ژاك رد. کار کت زرتشت را انیخیهفتاد سال بعد، موله تار
)184، ص 1375ر روز، کفا منجم، تهران: یرؤ

.20-13، صص 1370بابل، يتابسراک، تهران: زرتشتیاسطوره زندگ، یژاله آموزگار و احمد تفضل. 71
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الد یش از مـیپ1800ح بهروز زمان زرتشت را یل دارند. ذبین زرتشت تمایجلوه دادن آئ
زمـان و ، مؤلـف یگنـول72ننـد.دایالد میش از مـیپ1200تا 1000ن یبیو احمد تفضل

و صرفاً با اتکاء بـر قـرائن، زمـان یخیبا اشاره به فقدان مدارك تار73،ن زرتشتیسرزم
ش از ظهور و یالد، پیش از میهزاره اوّل پرا در اوائل يگریزرتشتيش و نشوونمایدایپ

ت یزرتشـت شخصـيچ، کـه بـرایا گرشـویلیا74کند.ی، فرض میاقتدار دولت هخامنش
75داند.یالد میش از میسده ششم پیقائل است، او را متعلق به حوالیواقع

الد یش از مـیالد و چه در سده ششم پـیش از میچه زمان زرتشت را در هزاره دوم پ
ا یـو ن زرتشت وجـود نداشـت یا آئیان یاصل مسلم است: در زمان هخامنشکیم، یبدان

ران و یـایشرقيهانیدست از سرزمدورياد در گوشهی، شاین محدود بومیآئکیتنها 
ا بخـش قابـل یـن شناخته شده و مقبول همگان یآئ، يرروانه، بود؛ بهیمياید در آسیشا

از ياریبسـنبـود. یدولـت هخامنشـیرسـمنیـدیق اولیران و به طریاز مردم اییاعتنا
81الـدنبرگ،80،يگـر79زودربلوم،78،یاسارتلک77دارمستتر،76چون هارله،-پژوهشگران

، متعلـق یهخامنشـيهابهیدر کت86ن نظرند.یبر ا-85برگوو ن84کپراش83مور،82مولتن،

نشر -بابليتابسراک، تهران: ی، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلرانیر ایشناخت اساطنلز، یجان ه. 72
.12س ص یرنوی، ز1371چشمه، 

73. Gherardo Gnoli, Zoroaster's Time and Homeland: A Study on the Origins of Mazdaism

and Related Problems, Naples: 1980.
74. Gherardo Gnoli, Zarathushtra , Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan, 1987,

Vol.15, pp. 556-557.
یش از میالد و زمان فوت او را پ618تا 630هاي ایلیا گرشویچ زمان تولد زرتشت را در حوالی سال. 75

,Ilya Gershevitch)کنـد. پـیش از مـیالد ذکـر می541تـا 553هاي در حوالی سال Zoroaster ,
Americana, vol. 29. p. 812)

76. de Harlez
77. Darmesteter
78. Casartelli
79. Soderblom
80. Gray
81. Oldenberg
82. Moulton
83. Moor
84. Prasek
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دراوسـتا و يگریاز زرتشت و زرتشـتیالد، نامیش از میششم تا چهارم پيهابه سده

88سـت.یان و کورش منـدرج نیاز هخامنشیز نامیناوستا همانگونه که در 87ست.یان نیم

سد:ینویاکونوف مید
سـت و اصـطالحات ینيبـزرگ خبـریشاهنشـاهیاز دستگاه دولتـ]گاتاها[در 

ران باستان بوده تفـاوت دارد. در یچه در از کامالً با آنیآن نیو حقوقيکشوردار
يهـاو زبانیباستانیرانیاز نفوذ زبان اين اثریترکوچکزینگاتاها يره لغویذخ
ن یان چنـیچـون کشـور هخامنشـیگردد و در شاهنشـاهیمقدم مشاهده نميایآس

89ست وجود داشته باشد.یبایحتماً مينفوذ

سد: ینویاکونوف، مید نظر دیی، ضمن تأیارانسک
و یپســتيهــاهو جادیاتیــاز پــول و اصــول مالين ذکــریترکوچــکاوســتا در 

مه یکه در نامده و حال آنیان نیهخامنشیگر مؤسسات پادشاهیها و دنینشساتراپ
يایران و آسـیـان در ایم حکومـت هخامنشـیدانیکه مـدوّم سده ششم ق. م. چنان

زبـان در آن عهـد بـا مؤسسـات یرانـیل و اقوام گونـاگون ایانه برقرار شده و قبایم
90ها مطلع بودند.آنک از یمذکور سروکار داشته، ن

در گذشـته گاتاهـا چـون یدهند که متـونین احتمال را میایاکونوف و اورانسکید
نام چـه بـهن آنین شـده؛ و بنـابرایالد، تدویش از میمه دوّم سده ششم پیش از نیدور، پ

ن آن یان و زمـان تکـویرانیاینیکهن دين زرتشت شکل گرفته ثمره انباشت پندارهایآئ
از زرتشت بـه ییکایت جکسون آمریا متأخر بر آن بوده است. رواییخامنشدر دوران ه

←
85. Henrik Samuel Nyberg

یرانـیز اک، تهران: مريآبادن نجمیالدفی، ترجمه سران باستانیايهانیدبرگ، ینساموئل یکهنر. 86
.355، ص 1359ها، مطالعه فرهنگ

87. Gnoli, ibid.
88. M. Boyce, Achaemenid Religion , Encyclopaedia Iranica, vol. I, p. 427.

امل آن درباره غرب کوت کند، سکیدرنگ توجه ما را به خود جلب میم. آنچه بیبه اوستا بازگرد<
، منیگدوشن(>ها.یونانیا یان یرتر، هخامنشیا دیها يماد باشد، خواه آشوريران است خواه امپراتوریا

) 182ص همان مأخذ، 
. 357، ص 1357ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام، تاریخ ماد، ایگور م. دیاکونوف، . 89
. 89، ص 1358ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام، اللغه ایرانی،مقدمه فقهام. ام. ارانسکی، . 90
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يهابـهیتکدر سـد: ینوی، میدهاال، محقق پارسـ91.یخیه است تا پژوهش تاریداستان شب

ه کـ، نـویانگـره ما یـمنیاهراز یه حتکست بلیاز زرتشت نینه تنها نامیهخامنش
اورمـزدوش از یـدار.ن نرفتـه اسـتسـخ،اسـتیاعتقادات زرتشـتيهاهیاز پایکی

را از شر يه وکند کیه درخواست مکند بلکحفظ منیاهره او را از شر کخواهد ینم
92.ندکحفظ دروغ

در سـت، ید نیـمورد تردیشناسیت او در حوزه هخامنشیکه مرجع، برگ]ی[نرگوبن
ر یـآداب و رسـوم غه بـا اسـتناد بـمبسوط ارائه داده است. او از جملـه ینه بحثین زمیا

، چون رسم اندودن مردگان بـه یمتداول در زمان هخامنشیزرتشتضدیو حتیزرتشت
ان را یبـودن هخامنشـیه زرتشـتیردن جـانوران، فرضـکیآنها و قربانيسپارکموم و خا
ه کـينهادنـد، مقـابریان اجساد خود را در گور میه هخامنشکم یدانیم.شمردیمردود م

ندر جسـد کاسـا یم که گویدانیمبرجاست، و همچنان پاد یجمشامون تختریژه در پیوبه
سد:ینویبرگ موده است. نیورش را دکحنوط شده 

ن یـوش مخصوصـاً ایـبـودن داریشتتاز طرفداران زرین به مناسبتیش از ایمن پ
ان یسپردن مرده نزد هخامنشـكن به خایان آئیه اختالف مکرده بودم کپرسش را 

دفـن كر خـایـان مردگـان را زیننـد: هخامنشـکیه مـیـا چگونه توجان ریشتتو زر
ن پرسـش را یـگذاشـتند. پاسـخ ایآزاد مـيان مـرده را در هـوایشتتردند، زرکیم

ن یـانگرفتنـد. ين پرسش را جدیه اکخورم یارند. افسوس مکهمچنان به من بده
ن حـال یباشـد و در عـیشـتته زرکـتوانـد یانسان نمـن دارد.یادیت بنیپرسش اهم

یافکـن بـاره بـه انـدازه یـدر ایشـتتند. اسناد زرکدفن كمردگان خود را در خا
93دهند.یروشن میآگاه

ن یـژه دیـخ ویدر تـارییچ جـایان هـیهخامنشـ<ن است:ینوبرگ ایقطعيریگجهینت
94>ندارند.یزردشت

ترجمه منوچهر امیـري و فریـدون سفرنامه جکسون: ایران در گذشته و حال، آبراهام و. جکسون، . 91
. 86-74، صص 1369اي، تهران: خوارزمی، بدره

92. Maneckji Nusservanji Dhalla, History of Zoroastrianism, Bombay: K. R. Cama Oriental
Institute, 1985, p. 134.
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27دین و دولت در اندیشه سیاسی
نوشـته به95ان اشـاره دارد.یهخامنشـیر زرتشـتیـز بـه آداب و رسـوم غیرشمن نیگ

یرا تنها تا عهد ساسـانین زرتشتینه آداب تدفیشیپیشناسباستانيهايشمن، حفارریگ
من یدوشـن گـ96پا شـد.بـهخاموشانيهابرجن زمان است که یشناسد و تنها در ایم

ششم تـا چهـارم يها، در سدهین زرتشت در دوره هخامنشیمعتقد است که گسترش آئ
ن یوش اوّل و پادشـاهان پسـیـسـت کـه داریدر دسـت نیلـیدلیالد، بود ولیش از میپ

ان یـگـرن پـس از بدنیـو97بودنـد.یدند، زرتشـتیپرسـتی، که اهورامزدا را میهخامنش
رد: یگیجه مین نتیان چنیبودن هخامنشین زرتشتین و موافقیمشروح ادله مخالف

ش یکـه گـرایم کسـانیابیـیدرنگ درمـیم بیفکنیبر مجموعه بحث بياگر نظر
کـه ینـد، در صـورتیجویات استناد میکنند به واقعیان را انکار میمنشهخایزرتشت

ات اکتفـا یم و بـه امـواج فرضـید بـه اسـتنتاجات مسـتقیه مخالف... بایمدافعان نظر
ن یـبـودن ایرا در جهـت زرتشـتياتـازهيهاتیکه واقعینسان، تا زمانیکنند. بد

مانـد کـه یمـيجـان موضـع عمـال مسـلم بـر یـم، ایشاهنشاهان بزرگ کشف نکن
98اند.نبودهیان زرتشتیهخامنش

ن شـناخته یـا دیـو ا وجـود نداشـت ین زرتشت یز آئینیانکو اشیکسلودر دوران
، ماننـد گورسـتان یانکو مقـابر عهـد اشـ99ردن جـانورانکینبود. قربانیشده و همگان

ا یـشت ن زرتیز آئینین ساسانیدر دوران آغازین ادعاست. حتیاد یمؤ100ع شوش،یوس
بـه بـزرگ یرشمن، کتینوشته گبرخوردار نبود. بهییموقع قابل اعتناا از یوجود نداشت و 

شـود در یشـناخته ماوستا نام که بهیکند متون مقدسیشاپور اوّل در نقش رستم ثابت م
در یحتـ101) وجـود نداشـت.يالدیمه دوّم سده سوّم میبه (نین کتیزمان انشاء و حک ا
یرومـ-یونـانیو ییان بـودایـر از ادیر دوّم، بـه تـأثی، اردشـيالدیاواخر سده چهارم م

ینـیآئ<جـاد یاير را تـالش بـراین اقـدام اردشـیرشمن اید را برافراشت. گیمجسمه ناه

ترجمه محمد معین، تهران: انتشـارات علمـی و فرهنگـی، ایران از آغاز تا اسالم، رومن گیرشمن، . 95
. 173، ص 1364

. 398همان مأخذ، ص . 96
97. J. Duchesne- Guillemin, Zoroastrianism , Americana, 1985, vol. 29, p. 814.

. 214، ص 1377ده، یآگاهان اتهران: ، ترجمه منوچهر فرهنگ، رانیايهانیدگرن، دنیگئو و. 98
. 319گیرشمن، همان مأخذ، ص . 99
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دین و دولت در اندیشه سیاسی 28
ه پـژوهش مهـم خـود در کن، یونکلو102داند.یم>یان همه اقوام شاهنشاهیمشترك در م

ش از یسـاخته، در دوران پـیبتنآن دوران ميهاهکسیرا بر مجموعه غنیخ ساسانیتار
ابد:یین زرتشت نمیاز آئیر نشانیرتک

اهـورامزدا نبودنـد. بـر پشـت يده از سـویتنها برگزین شاهنشاهان ساسانینخست
ه در کـر شده یتصويويم، فرزند بزرگتر شاپور، منظره تاجگذارکیه هرمزد کس

يبـزرگ شاهنشـاه بـانوه در آن زمـان بـا همسـر کـ-تـایترا و اناهیآن اهورامزدا، م
تــرا و یاند... مض داشــتهیشــور را بــدو تفــوکياریشــهر-نمــودیبــانوان همگــون م

تـرا بـا یمنتشـر شـد... م273م بـه سـال کـیهرمزد يهاهکن بار در سیتا... نخستیاناه
ن و یزمالنوع آفتـاب مشـرقربيتجزایه جزء الکن، یزريهاشعاعيدارايافسر

ور یــبــانوان، زيت، بــانویــدار اتــور اناهنگــرهکبــا افســر تــا یاســت، و اناهیســتیهلن
ــد... افتهی ــدر فهرســت درباران ــی ــیان اردش ــه یر حت ــب ــوان و پاکی ــعن ــذهبی یه م

اد شـده و یـموبد کیان پسرش، شاپور، تنها از یم و در فهرست درباریخوریبرنم
س ید و رئـیرسـیـیوااليهـاگاهیر بـه جایـرتکيپس از چندر است. یرتکز یآن ن
خ نگـارش یه تـارک، يالدیم262در سال یشاهنشاه شد. ولیمذهبیو مربیمذهب

در یدودمان ساسانياریم قرن از آغاز شهریم... و مقارن گذشت نکیبه شاپور یتک
ان نـام یـ... را داشت و در فهرسـت دربارربدیهکوچکگاه یر جایرتکران بود یا

، آمـده یاخ شـاهکـبـان و دروازههـا، پـس از زنـدانباننامنیاز آخریکیاو جزء 
103است.

ر یدهـد، تصـویدسـت مبهین ساسـانیران دوران آغـازیـن از ایکه لوکـونيریتصو
ان شـاپور اوّل در کرانـه ی، سپاهيالدیم256ان گوناگون. به سال یاست پر از ادینیسرزم

يسـایتعلـق داشـت. کلینـین و آئیـک بـه دیدند که هر یش از ده پرستشگاه دیفرات ب
یونـانیدر کنار زئوس یان بومیخدايها، انواع پرستشگاهيهودیسه یدر کنار کنیحیمس
هـا، نیان و آئیادن انواع یالنهرنیدر ب104>ان داشت.یرانیبه سبک ایشیپوشاك و آرا<که 

ان یـادیو گنوسـینوافالطـونيهاشـهیتـا انديگریت و زرتشـتیـهودیت و یحیاز مس
آن روزگـار ياشـهیانديرویـن نیتربزرگ<ح ین مسیآئیل، وجود داشت ویبابلیباستان
ن، بـه یر و بحریواردشیشان، شوش، ریت تا بدان حد بود که در میحیگسترش مس>بود.

. 378همان مأخذ، ص . 102
ت علمی و فرهنگی، اهللا رضا، تهران: انتشاراترجمه عنایت، تمدن ایران ساسانین، یونکلووالدیمیر . 103
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29دین و دولت در اندیشه سیاسی
105د شده بود.یپدیحیمسيهاژه اسقفی، مراکز ويالدیم225سال 

يعنوان عامـل معنـورا بهین مانید تا آئیدر عهد شاپور اوّل کوشیحکومت ساسان
فرسـتاده و <عنوان ساله را بـه25یت کند. شاپور، مانیدر قلمرو خود تقویگانگیجاد یا
گردانـد و از یکیموجود را يهانیهمه آئيهاتوانست خواستین نو که میانگذار آئیبن

کتـاب یرفت و مـانیبه حضور پـذ>عرضه کندياگانهیین جهانیآنان پا فراتر نهد و آئ
یدر عهد شاپور گسترشـین مانینسان، آئیبد106م کرد.یدشاه تقدخود را به پاشاپورگان 

، یافت. ولیر، از مصر تا هند، یچشمگ
ن یـروان ایـجدا از هـم پيهاکردند، سازمانیغ میان تبلیکه مانويدیشدینیبدب

و سر آخـر يمانویفلسفيهاشهیاندي، دشواريمانويهاحدود فرقهین، تنگیآئ
ها بـا آراء و ن مکتبیایکیو نزديمانويهااز مکتبیژه برخیویروح آزادمنش

ین جهـانیآئـنشـان داد کـه يگریمـانيهـایژگین ویهمه ا-هاید گنوسیعقا
107باشد.یافته ساسانیتیمرکزياریشهريبرایگاههیست که بتواند تکینیمذهب

ژه یووّل و بـه، از اواخر سلطنت شاپور ايالدیمه دوّم سده سوّم مین بود که در نیچن
ینـیدیو مربـیس مـذهبیعنوان رئـد و بـهیر موبد سـر برکشـیدر عهد بهرام دوّم، کرت

را ین زرتشـتیان، آئـیـر ادیروان سـایـان و پیحیان و مسیق کشتار مانویپادشاه، و از طر
بدل نمود. یدولت ساسانین رسمید و آن را به دیسامان بخش

ها برخـوردار ران از همه امکانیدر ایهبترور و جهالت مذيبرقرارير برایکرت
از آن یت مـذهبیار شخص خود داشت. حاکمیرا در اختیه امور مذهبیبود. او کل

ژه یـل اراده اهـورامزدا ویـر و تأویت اشراف و بزرگان جدا شد. تفسیپس از حاکم
ــکرت ــانی ــت ساس ــود. دول ــبهیر ب ــه تئوکراس ــرعت ب ــنزدیس ــد. کرتی ــک ش ر ی

س یها تأسـموبـدان جنـب آتشـکدهيها(بگوستان) و انجمنیدولتيهاپرستشگاه
يش نقـش اقتصـادیافـزاين بـه معنـایـداد. ایو دولتـیکرد و به آن جنبـه رسـم

اسـبان و ر در سراسر کشـور و هـر جـا کـه یها در سراسر کشور بود. کرتآتشکده
نداشـت، آتشـکدهیرواجین زرتشتیو هر جا که آئافتندیان شاهنشاه راه یلشکر

ن یآئـسـنا) و ین مزدیـن زرتشت (دیل خود را از آئیر و تأویر تفسیبر پا کرد. کرت

. 115همان مأخذ، ص . 105
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دین و دولت در اندیشه سیاسی 30
108کشور خواند.ین رسمیگانه آئیارائه داد و آن را زندگانيخود برا

ر بـا ی، کـه مغـایعصر ساسانيو خاکسپاريگرن پس از اشاره به رسوم عزاداردنیو
اند تـا دهیان کوشـین زرتشـتیپسـيهـارد کـه در دورانیگیجه مین زرتشت است، نتیآئ

دست دهند: بهیران ساسانیتر از ایهر چه زرتشتيریتصو
ه خاص کدارد ینیخصلت دکییه قلمرو ساسانکم ییم بگویتوانیدر خاتمه م

يبعـدیت زرتشـتیـاسـت روایعـید. طبیـنماینمـیو چندان زرتشـتآن است 
نـد. کمحـو رایر زرتشـتیـن خصلت غین است آثار اکه ممکده هر اندازه یوشک

109افشا گردد.یقیت حقین ماهیدهد تا ایان مکن امیشیپيهاسه با دورهیتنها مقا

-یاسـالمو سـخت -يدیر توحیآن تصویزرتشتیشناسجهانيمبادیدر بررس
ینـیشـه دیزد. اندیـریفرومیکلدهد بهیدست من زرتشت بهیکه آرامش دوستدار از آئ

ان سـده سـوّم یـتا پایبود. و حتیی، چندخدايالدیآغاز سده چهارم م، حداقل تا یرانیا
يهاداشت. در سـکهیستیو آنتروپومورفییهنوز صبغه چندخدایرانین ایز دینيالدیم

تـرا) حضـور یتا و می(اهورامزدا، آناه>نماان انسانیخدا<ر و بهرام اوّل یشاپور اوّل، اردش
110دارند.

مـه اوّل سـده ین زرتشـت در نیاز آئـیر وحـدانیائه تفسسم و اریئش به مونوتهیگرا
روم در يت بـر امپراتـوریحیر از غلبـه مسـی، در عهد شاپور اوّل و به تأثيالدیچهارم م

يمورد قبول عام نبود و از سويگرین زمان زرتشتیر، آغاز شد. در این کبیعهد قسطنط
ــان ــودايگریم ــهودی، يگریی، ب ــی ــه پیحیت و مس ــت، ک ــروان فرای ــر یوان را در سراس

نـرو، یسـخت قـرار داشـت. از ايجلب کرده بود، در معرض فشاریساسانیشاهنشاه
ير ارتقاء دهنـد و بـرایان کثیان خدایدند تا مقام اهورامزدا را در میکوشیموبدان زرتشت

جعل کنند. ین خود صبغه وحدانیآئ
سـت یبایاشت، مد رواج دیبر توحیان بزرگ مبتنیکه اديشه، در عهدین اندیا

یشمار رود. آنان سنن جنـوب غربـن در دست موبدان بهیت دیحمايبرایسالح
تـرا ید) و میتا (ناهیل آناهیم، از قبیان قدیتوانستند خدایرا اقتباس کردند و چون نم
ين عصـر، بـرایها را تا درجه دوّم فرود آوردند. در هم(مهر)، را کنار گذارند آن

. 161-160همان مأخذ، صص . 108
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31دین و دولت در اندیشه سیاسی
ه بـه آن یشـبیعقب نمانند، الزم بـود سـالحان اهل کتابیقه رومیطرکه از نیا

ن کـار در یـنـد. ایت نمایله کتابت تثبیوسدر دست داشته باشند و سنن مقدس را به
ار کهن یبسيها به عهداز آنیرا، که بعضیات شفاهیانجام شد و روااوستامورد 

در قـرن چهـارم ن کتـابیاز دانشمندان برآنند که اید، گرد آوردند. برخیرسیم
111رسانند.ی] ميالدیگران آن را به قرن ششم [مین شده است و دی] تدويالدی[م

افـت. پـس از یتـداوم ین زرتشـتیر موجه و مقبـول روز از آئـیش به ارائه تفسیگرا
و ير و دسـتکاریل و تفسـیـق تأویاز طریون زرتشتیران، روحانیشدن جامعه ایاسالم

يامبریـو زرتشـت را پیوحـدانینین خود را آئی، آئینیدانهدام متون یو حتيبازساز
رش مسـلمانان قـرار گرفـت. یمـورد پـذيرین تفسـیجلوه دادنـد و طبعـاً چنـیآسمان

سد: ینویسن مستنیکر
در ازمنـه یساسـانياوسـتاتـر شیافتد که چرا قسمت بیشخص به فکر میگاه
ــالم ــیاس ــت؟ م ــده اس ــابود ش ــتیدانین ــلمانان زرتش ــه مس ــاب یم ک ــل کت ان را اه

تـوان بـه تعصـب یفـه را نمین نابود شدن کتب مقـدس آن طایاند، بنابراشمردهیم
در یساسـانياوسـتايهاتـر قسـمتشیم بیدیکه دان منسوب کرد، و چنانیاسالم

ر یها بـه انضـمام تفسـآنيا الاقل ترجمه پهلویهنوز موجود بوده يالدیقرن نهم م
آن يم کـه از رویـدر دسـت داریاند... قرائنـشتهرا در دست دازندمعروف به 

اصالح شـده ين تسلط عرب تا حدیدر قرن نخستیعت زرتشتیتوان گفت شریم
ها و از افسـانهیانـد کـه بعضـل بودهیـان خـود مایدا کرده است و زرتشـتیر پییو تغ
ثبـت شـده بـود حـذف اوسـتا را که در فصـول یاز اعتقاداتیو بعضیر عامیاساط

112کنند.
ان داشته است: ین بینه چنین زمیرا در ایدگاه اسالمیديمطهریاهللا مرتضتیآ

ات اسـناد و مـدارك یم و محتویرا مالك قرار دهیخیخ و مدارك تاریاگر تار
ن یرا آئـین زرتشتیم آئیتوانیم، نمید بسنجین علم توحیموجود را با موازیخیتار

. 383گیرشمن، همان مأخذ، ص . 111
ترجمه غالمرضا رشـید یاسـمی، تهـران: امیرکبیـر، ان ساسانیان، ایران در زمسن، آرتور کریستن. 112

. 164-163، صص 1367
این کتمان باورها و انطباق آداب و سنن با شرایط زمانه، در مورد رسومی چون تطهیر زن حائضه با 

سـن بول گاو، که در متون متعدد به ثبت رسیده، و ازدواج با اقـارب کـامالً مشـهود اسـت. کریستن
اسـاس و بی<لسارا، نویسنده پارسی، براي انکار رسم وصلت با اقـارب در عهـد ساسـانی را کوشش ب
) 348خواند. (همان مأخذ، ص می>سبکسرانه
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ن زرتشـت نظـر یگر بـه آئـیه دیم از زاویانتویما مسلمانان میم... ولیبدانيدیتوح
ه فقـه و یـم [و] آن از زاوین قضـاوت کنـین آئـیاهدرباريگریم و با مالك دیافکن
ن یبـودن آئـيدیـرتوحیاسـت... چـون غیخـاص اسـالميهـاث و بـا مالكیحد

چ یجـاب کنـد هـیاین فقهـیست اگر مـوازیشه مسلم نیزرتشت به حسب اصل و ر
اهـل ان از یاصـطالح زرتشـتشـود و بهیتلقـيدیـتوحنین آئـیست که اینیمانع

اهـل کتـابف یـهـا را در ردن آنیمحسوب شوند. در گذشته که مسلمکتاب
ن مدارك بوده است، اگر چـه از نظـر فقهـا همـواره مـورد یاند به استناد همآورده

گـران نظـر مخـالف یاالصل کمتـر از دیرانیایاسالمياختالف بوده است و فقها
113اند.تهنداش

ن دوران، یـم. در ایرا شـاهدینـد مشـابهیز فرایـان به هند نییدر دوران رسوخ اروپا
ه ین خود را مطابق با مذاق آنان و شـبیدند تا آئیکوشیان مییتقرب به اروپايان برایپارس

شـناس یر را در آثار آبراهام جکسون، زرتشتین تصویر کنند. بازتاب ایت تصویحیبه مس
د از جمله آنجا کـه یتوان دیان هند بود، میک با پارسینزديوندهایپيداراکه ییکایآمر

سد: ینویم
در عـالم ياح چـون سـتارهیالد مسـیش از مـیعـه قـرن هفـتم پـی[زرتشت] در طل

ت در آن عهد دور یحینده مسیگانه روزگار آیبيدن گرفت و منادیت درخشیبشر
114د.یگرد

ه یگـر تشـبیامـروز، کـه ديایـتـداوم دارد. در دنيگرند همسانین فرایز ایامروزه ن
از آن متصـور يسـودن را نـدارد و یشیکاربرد پید اسالمیبه توحیزرتشتینیبجهان

آشـکار در جهـت یگرا، حرکتی، و پژوهشگران پارسیان روشنفکران پارسیست، در مین
ان یـل در مم غالـب و مقبـویو انطبـاق آن بـا مفـاهیزرتشتینیبجهانن کردنیامروز

ن چـارچوب، یـشـود. در ایمتنفـذ غـرب مشـاهده میاسیو سيفکريهاکانونیبرخ
نـده یت و شـرك زایـسـازد و ثنویرا میاستبداد شرقياد معنویبنيدیتوحینیبجهان

ق یـاز زمـان تطبین نین زرتشت با ایآئیاست؛ پس چه بهتر که مبانیاسیسم سیپلورال
قـرار ين زرتشـت مجـدداً مـورد بازسـازید است کـه آئـیجدين فضایداده شود. در ا

ن ینلز نماد ایگردد. پژوهش جان هیپلورال عرضه م-ين ثنویک آئیعنوان رد و بهیگیم
سد:ینویاست. او میزرتشتینیبجهانیدر مبانیدنظرطلبیتجد

. 204-203؛ صص 1362قم: دفتر انتشارات اسالمی، خدمات متقابل اسالم و ایران، مرتضی مطهري، . 113
. 74جکسون، همان مأخذ، ص . 114
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اساسـاً يرویـاسـت، و آن اعتقـاد بـه وجـود دو نین زرتشـتیـت مشخصه دیثنو

متضــاد يرویـباسـتان بــه دو نياهـایآرانــد. اندرکار عالمکــه دسـتمتضـاد اسـت 
ه) و نظما ییراست ن همـان یـاعتقـاد داشـتند. و اینظمـیبا یـدروغ(اَشـَ

115آن را اتخاذ کرد و گسترش داد.ین زرتشتیاست که دياشهیاند

ن یدر پنجمـيسـترین گـواه را بتـوان در گفتـار دسـتور خجسـته مید بهتری، شایول
افت: ی) 1990ه یژانو7-3، یان (بمبئیزرتشتیجهانییگردهما

گزارش ياگونهها را کنار نهادند و بهنیکم آئها کمن سدهیران در ایان ایزرتشت
ياگونـهز، بهیـان (مسلمانان) باشد. در هند نیرانیگر این دست زدند که دلخواه دید
ه افکنـده اسـت و یان سـایارسـپیوه زنـدگین هندو بر شـیو ديگریحیگر، مسید

زدارها یکیالکتیماند. کنار نهادن روند دیمیحیگان مسیتر به خداشیاهورامزدا ب
ن یـ] باور کهن، خود اي[ثنویاز ساختار دوبنیپوش(اضداد) از راه ستردن و چشم

116است نه شاخ آن.یخ آموزه زرتشتیت] بی[ثنویسازد. دوبنیه میمایباور را ب

از >ســاله آن2500خ یتــار<در طــول >یرانــیايخــدا<، ینــیکــانون ده یــدر نظر
. در اهللاباشد چـه اهورامزداگردد؛ چه نام او یمشابه برخوردار میمختصات و صفات

ونـد و تسلسـل یشود تا پیپرداخت میکامالً انتزاعیمفهوم>یرانیايخدا<ر، ین تصویا
ن یچنـیرانیکهن ایشناسیا واقعاً هستیند. آمحفوظ بما>یاهللا اسالم<آن به ییو فرارو

شناخته است؟ یاز مفهوم خدا را ميدیزان تجریم
ینـیديهاشـهین اندیتـریران باسـتان را در زمـره انتزاعیاینیشه دید اندیهر چند با

تر از افتـهیتـر و تکامـلیتر، غنبس بغرنجيه تفکرین زاویجهان آن روز دانست، که از ا
کـامالً یمفهوم>یرانیايخدا<که ين دعویکن ایدهد، لیرا ارائه میونانیینیشه دیاند

ت و اسـالم) بـوده و یحیت، مسـیـهودی(يدین بزرگ توحیسه ديچون خدايدیتجر
ست. ینیرفتنی)، پذیستی(آنتروپومورفيانگاروارهانسانيهاهیرایفارغ از پ

کـه آنيجابـهیـیزداک میـکنـد کـه یخاطرنشـان میدرستپروفسور کربن به
ن یسـت؟ زمـیپرسد: زمـان کیست؟ میست؟ آب چین چیست؟ زمیبپرسد: زمان چ

ان وم کـه زمـان جـینیبیمـیـینروست که در متون مزدایست؟ از ایست؟ آب کیک
د نـام. یـناهيان فرشـته اسـفند اسـت و آب فرشـتهین مهیاست و زمياپانزده ساله

.67هینلز، همان مأخذ، ص . 115
. 170، ص 1369، تابستان 7، شماره دبیره. 116
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اسـتد غـرض از کلمـه یـد دیـااسـت. باسـتکلمـه یواقعیمشکل در معن

آور امیکلمه، که صرفاً پیو قرآنیتوراتيها فرشته به معنانیگمان ایست؟... بیچ
اس یـپروکلوس قابـل قيخدا-ها را با فرشتهستند. کربن آنیباشند، نیو خادم اله

117داند.یم

ل یـهـا تأون زبـانیتـریم آن را بـا انتزاعی، هر قدر بکوشیستین تفکر آنتروپومورفیا
ن به سـتارگان در تـن یمزياان است: اهورامزدا جامهینمایرانیزدان ایم، در صفات ایکن

ي، جـای، در نور آسمانیدر عرش اعلاشز اسب چشم اوست و تختید تیدارد، خورش
گانـه امشاسـبندان هفت118نـد.یکه در خدمت اویدارد و فرشتگانيدارد؛ در آنجا دربار

ين خود در کنار اهورامزدا در اقامتگـاه او جـایزريهابر تخت(پسران و دختران خدا)
بـاً نقـش یند و تقرینشـین زاده خدا، در طرف راست اهورامزدا میبهمن، نخست119دارند.

ــاتریز<بهشــت یمشــاور او را دارد. ارد ــبندان اســت.یب ــر 120>ن امشاس ــپندارمذ دخت اس
نه هسـتند یدو موجود مادخرداد و امرداد121ند.ینشیاو ماهورامزداست و در طرف چپ

بــا تبــر <انضــباط و اطاعــت، يســروش، خـدا122ان.یــان ثــروت و رمــه چارپایو خـدا
ا یـنو، یمانگره123>زند.یمن ضربت میکند و به اهریوان را خرد میاش کاسه سر دیجنگ
>ان در شـمالیـپایبیکیدر تـاریمغاک<ان شر) است و در یوان (خدایرهبر دمن،یاهر
ا یـاش را عوض کند و به شـکل چلپاسـه و مـار يتواند صورت ظاهریدارد. او ميجا

دهـاك ياژ124شـه نـابود کـردن اهورامزداسـت.یانسان جوان ظاهر گردد. هـدف او هم
سه سر و شش چشم و سه پوزه و بدن او پـر از چلپاسـه يبکار، دارایو فری(ضحاك)، د

125و کژدم است.

يهاقلـهيسـوانسـان بهینـیشه دیدش انیپويبدويهاط، تنها گامیر بسین تصویا

تاریخ فلسـفه در اسـالم، کوشش]، ، م. م. شریف [بهاندیشه ایرانی قبل از اسالمالساندرو بوزانی، . 117
. 87-86، صص 1تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ج 

. 71-70هینلز، همان مأخذ، صص . 118
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ــم م ــزاع را مجس ــیانت ــه دوران ــد و ب ــانیکن ــوز انس ــه هن ــق دارد ک يپندارگونهتعل

ان و یـونانیداد. یرا شـکل مـياز جوامع بشـرياریبسینیتفکر د126سم)ی(آنتروپومورف
تجسـم یرانـیان این تفـاوت کـه اگـر خـدایـدند؛ با ایشیاندین میز چنیان باستان نیروم

-یونـانیتریانسانان یوان تعلق داشت، خدایکسره به دیهايبدبودند و هایخوب
ان بـا صـفات یگونه خـدان صـفات انسـانیـها پروا نداشـتند. ايکاراهیاز انواع سیروم

بـه ینـیدینیبن جهـانیق دارد. چنیعميافاصلهيدیان توحیواحد در اديخدایانتزاع
. یروم-یونانیر یباشد که اساطتفکرا رادع یه ندیتوانست زایهمان اندازه م

و >مطلـق<ییر آرامش دوستدار، خـدای، به تعبیزرتشت>واحد<و >یانتزاع<يخدا
>نیآغـاز زرتشـت<را از >ماینیکانون د<ست سرشت یبایمیین خدایاست. چن>قاهر<

ت و یـقاهرازین درکـیچنـیزرتشتیشناسیا، در واقع، در هستیآیآن شکل دهد. ول
ت خدا وجود داشته است؟یمطلق

یمقدر اسـت؛ آرمـانيامرشربر ریخيروزیان باستان پیرانیهر چند در آرمان ا
يسـوتگر او بهیت آن سـاخته و هـدایـرا در تماميبشرینیشه دیکه جوهره انديفطر

ن یود، چنکه ب، چنانیرانیکهن اینیبجهانیر) بوده است، ولیخیینهايروزی(پکمال
شـد سراسـر نبـرد و یانگاشـته مین جهـانیعکس، اشناخت. بهیرا نمياطره مطلقهیس

ها يهـا و بـدیاز خوبياک تجسـم گونـهیـکـه هـر ییروهایمتضاد؛ نيروهایچالش ن
يروهـایروز شـوند و نیتوانند پیمیمنیاهريروهایاست که در آن نيزین ستیهستند. ا

شـه، طبـق یمهـار و امتنـاع انديبـراییجایشناسین هستینند. در چنیپس نشییاهورا
بـه یام آن التـزام اخالقـیـدهد، وجود نـدارد و تنهـا پیدست مکه دوستدار بهيریتصو

اسـت کـه ين گـوهریاست. اییاهورايروهاینیینهايروزیبه پید آرمانیها و امیکین
شود.یافت می، یونانیر ی، از جمله در اساطینین دیدر هر آئ

تفکر و امتناع تفکر
دن را یشـیسرشـت اندینـیکـانون دن اساس کـه در یه آرامش دوستدار، بر ایدر نظر

ن یشود. چنـیممتنع فرض ميادهیسازد، تفکر پدیر میناپذیاعتقاد صلب و مقدر و چون
دن سـاخته نشـده یشـیاندياساساً برا<، و >برهوت<و سترون است و >میعق<یفرهنگ

126. Anthropomorphism



دین و دولت در اندیشه سیاسی 36
يادهیده، پدیما روئیدر حوزه فرهنگتفکرو دانشنام چه بهرو، آننیاز ا127>است.

ونـان و یابتـدا -غـربیست جز اقتباس صرف از حوزه فرهنگینيزیاست و چیبرون
سپس غرب معاصر. 

بـا دانـش نخسـت ییآشـنا-م همجـوار مـایقـديایـر سراسر دنینظ-زیما نيبرا
ن دوره، یـان ایـهـا پـس از پابـار دوّم، قرنيسم و سپس بـرایق هلنیماً از طریمستق

ن یـان. ایـرانیشـده اینـین بـار در پنـدار دیـرد و ایگیم صورت میرمستقیطور غبه
و یتنـنیتواند بـا وجـود روئیماند، هرگز نمیبوده و می، که از آغاز برونییآشنا
نیـب بـزرگ ایـن سبب، دروغ و فریمان به درون ما رخنه کند. به همینیديستبر

ز بـه سـبب داشـتن ارتبـاط بـا یدر دوره باستان نیم که حتیاست که به خود بباوران
128م.یاها داشتهبا آنيان نسبت فکریونانی

ش از یران پیتنها مختص اینیکره فرهنگ دیو هضم آن در پین اقتباس تفکر غربیا
ز تداوم داشته است. ینیست، در دوره اسالمیاسالم ن

اموزد ید بیران پس از اسالم باشد، بایانشمند پس انداختن ادیکه مدعیهر آدم
بـدون يو فکـریعلمـيهـامانین زایـو هر آن در مدّ نظر داشته باشد کـه تمـام ا

يگریانجیـسم در سراسر منطقه نفوذ خود پراکنده و اسالم بـه میکه هلنییهاتخم
مباحثـه را ییدافن ابتـیبود. اسالم حتیرممکن میها آبستن شده غت از آنیحیمس
آموختـه؛ -یو زرتشـتیی، بـودايهود، نصـاریاعم از -یراسالمیان غیروان ادیاز پ

د آمده در کل جهان اسالم هرگز از حد اقتباس تجـاوز نکـرده یبماند که دانش پد
بـارورکردن دانـش و يبـرایواقعـياهیز هرگز نتوانسته است پاین سبب نیو به هم

129ود.آن شیقیحقيشه به معنایاند
گفتـه ژرف مفلوجش، بهیوالوار و نظام دولتیعلت رشد کودکانه هاسالم که به

ن دولـت از یترخ و مفلـوكین تـاریـن دیتراکوب بورکهارت، کوتـاهیيو پرمعنا
ر و خطرنـاك فـراوان داشـته یـگونـه معجـزات خطنیاست، از ایحقوقینظر مبان

130است و دارد.

الخلقـه و ناقص-ا آمـده باشـدیدنگاه اساساً بههر-مانعقل<، یفرهنگين فضایدر ا

. 196ص هاي تیره، درخشش. 127
. 20، ص 2شماره الفبا، . 128
. 246-245صص هاي تیره، درخشش. 129
. 20، ص 2شماره الفبا، . 130
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ج همـان اسـت کـه فلسـفه یالخلقـه و افلـن عقل ناقصیا131>ش نبوده است.یبیجیافل

افته است.ینا تبلور یسیو بوعلیچون فارابییهانام گرفته و در چهرهیاسالم
ن وجـه ثابـت یمـا، بـه بهتـرينوابـغ فکـریعنـینا، یسـو ابنیچون فـارابیکسان

راه یدن فلسـفیشـیم و نـه بـه اندیاشـناختهیکنند که مـا نـه بغـرنج و پرسـش میم
یها هر پرسشنیکه اآنياند. چرا؟ برااند و گفتهکه ساختهيافلسفهم؛ با یاافتهی

، یدنیناپرسـیعنی-، مسخین اسالمیقینگرفته در پندار و یونانیشه یرا هنوز از اند
132اند.کرده-ینید

ننـدگان یدگان و هـم آفریـما عرفـان اسـت کـه هـم آفری، اوج پرواز روحدر مقابل
اند. ما بودهینیسرشت د

فرهنـگ مـا را از ینه عمومیکسو زمیچون اسالم از ینیچگونه ممکن است... د
، ییچـون حـالج، سـنایفکران و اژدهـادالنگـر غـولیديزد و از سـویجهالت بر

کـه ی. در شکم خود بپرورد؛ کسـان..ی، حافظ، جامي، سعديعطار، شمس، مولو
انـد و در را گرد آوردهیشان معضالت جهان و آدميفکريایک گردش آسیبه 

133اند.ما افشاندهیروحيهاشُش

م بزرگـان یران، بـه سـبب تکـریمعاصر اين سبب، دوستدار سخت به روشنفکریبد
ياوشـند از او چهـرهکیکه میشناسانژه به حافظ و حافظیوتازد؛ بهی، میفرهنگ اسالم

ارائه دهند. ستیالیماترین و گاه حتیامروز
نـه ین گنجیـانباشـته از ایت از بـر بـود، بـه ذهنـیـشود قرآن را به چارده روایم

خـود را از ید، دارونـدار روحـیـنامحـافظن مناسبت خـود را ید، به ایبالیقدس
ست حافظ را یباینمن صورتیدانست، و مسلمان مؤمن نبود؟ در ادولت قرآن

و یقگیاست و لودهنده بدسـلیار زشتیو بسیی، که نام جادوبیالغلسانيجابه
یم کـه معنـاً هـم نـامیخواندیمالکذبلسانا یدیالکلسانساحرانه ما، يخو

تـوان بـه حـافظ ین نسبت ناروا را نمیبود؟ خوشبختانه ایزشت اما در عوض روا م
ن هنرمند در عرفـان ماسـت... در یترد بزرگیحافظ، که شايایکه دنآنيداد. برا

يایــاوســت؛ دنییایــدها در اســالم رؤیــها و نوها، انگاشــتحســرتيایــاصــل دن
کـر یعنوان هنـر رنـگ و پاست که منحصراً در شعر بـهیانیز و پرنیدالويآرزوها

. 189ص هاي تیره، درخشش. 131
. 198همان مأخذ، ص . 132
. 102همان مأخذ، ص . 133
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134شوند.یرند و برآورده میگیم

ان یـبيتوانا بـرایبان ما بازتاب دارد؛ زبانز در زیش از هر چیب>برهوت تعقل<ن یا
اند مـا هرگـاه خواسـتهمتفکـرانن است که یشه منثور. و چنیانديمنظوم و ناتوان برا

هات و استعارات دور و دراز شـاعرانه یان کنند در ورطه تشبیرا به زبان نثر بياشهیاند
د.انشه نشان دادهیان موجز اندیش را در بیغرق شده و عجز خو

را برداشت؛ کـوه ياتپهیست که بتوان با آن حتیشه منثور ما چنان نیاندییتوانا
ژه از نـوع یوشـعر، بـهین بـار بـه همراهـیـا-تـوان بـا آنیمیچ. اما به راحتیکه ه
سـت، ینیدن کـافیشـیاندينه تنها براین زبانیاز کاه کوه ساخت. چن-اشیعرفان

135ضد آن است.ست؛ یدن نیشیبلکه اصالً زبان اند

د یر سراسـر سـپی، تصـویاسالم-یرانیاه از فرهنگ ایر سراسر سین تصویدر مقابل ا
مضاعف دارد. یدرخششیغربیحوزه فرهنگ

ــانیقــدرت غــرب در اصــل از منشــاء  ن دانــش از دوره یــایو وارثــان غربــیون
ند سراسر اند تا توانستهیپویند و میجویوتن همچنان میگه و نیک، کپلر، گالیکپرن

136ر کنند.یهان دوردست تسخیجهان را تا ک

تفکر: شرق و غرب
يرا به شکل شعریصورت تفکر به خود نگرفت زیشه شرقیکه اندحکمن یشگام ایپ

یت علمـیکه هگل تا چه حـد صـالحنیا137شد، ظاهراً هگل است.یان میک بیو سمبل
مـه دوّم سـده نـوزدهم یر نان دییـرا اروپایـحـرف دارد؛ زين ادعا را داشت جایايبرا

) هنـوز 1831سال یرا آغاز کردند و در زمان هگل (متوفیشه شرقیبا انديجدّییآشنا
گزاف ين دعویايبراياهیده بود که بتواند پایبدان حد نرسیشناسانباشت دانش شرق

باشد. 
ه )، مقبول عامـي(اروپامحور138سمین حکم اثبات نشده، بر بستر اروسنتری، ايبهررو

. 103همان مأخذ، ص . 134
. xxivهمان مأخذ، ص . 135
. 24، ص 1شماره دبیره،. 136
، 1، ج 1362الدین مجتبوي، تهـران: سـروش، ترجمه سید جاللتاریخ فلسفه، فردریک کاپلستون، . 137

. 24ص 
138. Eurocentrism
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منـدرج در فلسـفهدر مقاله 139هید. برهیش تکرار گردیر کم و بیشد و در دو سده اخ

ن نوشت: ی) چن1948(چاپ ستم یالروس قرن ب
اسـت کـه اروپـا ییهانیل فرهنگ اروپا و سرزمیار اصیاز عناصر بسیکیفلسفه 

ن و هنـد یر و مصر و چـیصغيایآسیباستانيهاافته است. تمدنیدر آن گسترش 
شـود یمشـاهده نميزیـدر آنجاها چیبوده است، ولینیمهم ديهاحنه نهضتص

افتـه اسـت، شـباهت داشـته یونـان تولـد یش در یقـرن پـ26ن فلسـفه، کـه یـکه با ا
140باشد.

راث یـو مییایـجغراف-یده قـومیـک پدیـرا یشه فلسـفیب، که اندیعجين ادعایا
خ یاز کتـاب تـارياریامروز بر بسـپندارد، تا بهیاز جهان میفرد بخش کوچکمنحصربه
ن بـاور یتواند ایسنگ، نم، هر قدر گرانیچ پژوهشیه افکنده است و ظاهراً هیفلسفه سا

ها را در کتــاب ن نمونــهیدتریــاز جدیکــیرا دگرگــون کنــد.ین غربــیانــه مــورخیعام
م:یخوانیکاپلستون م

ا یـن یـایافکار فلسفا یکه آنیاهکه برنت اشاره کرده است، پژوهش دربارچنان
ا نـه، عمـالً اتـالف وقـت اسـت مگـر یان منتقل شده است یونانیبه یآن مردم شرق

کـه نیانـد. ابودهيام که مردم مورد بحث ما واقعاً صاحب فلسـفهیکه ثابت کننیا
کـه نیاند که منتقل کنند هرگز ثابت نشده است، و فرض اداشتهياان فلسفهیمصر

141ن آمده است خارج از بحث است.یا چیاز هندیونانیفلسفه 

يک مبـداء بـرایم، قائل شدن به یبدانيذهن بشریت ذاتیرا خاصیاگر تفکر فلسف
م که فلسفه در خالء یرید بپذیصه است و الجرم باین خصیاینفيآن به معناشیدایپ

داند. ین خلق از عدم را ممتنع مید شد. عقل چنیمحض پد
يایسـت. در آن دوران آسـینین تصـادفیبود و ایونیر ایجزادریونانیمهد فلسفه 

يهاون ارتبـاط بـا تمـدنین امـر مـدیـشـد و ایر کانون فرهنگ باختر محسوب میصغ
يبـه اروپـايترانه واسطه انتقال تمدن بشرین بود که سواحل مدیشرفته شرق بود. چنیپ

چـون يان نامداریونانی، الدیش از میاز تمدن شد. حداقل از سده هفتم پیر و تهیسردس
ت از مصـر یـثاغورث، سولون، افالطون و دمکریتالس، که هندسه را در مصر آموخت، ف

139. E. Brehier
. 16، ص 1364ن: نشر پرواز، ترجمه احمد آرام، تهرایونانیان و بربرها، امیرمهدي بدیع، . 140
. 23، ص 1کاپلستون، همان مأخذ، ج . 141
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دن کرده و سخت مجذوب کمال و قدمت فرهنگ آن شدند. ید

پختـه و یش از سقوط تـروا تمـدنینبودند بلکه دو هزار سال پيمردم مصر بربر
ن گفتـه اسـت: شـما یسـولون چنـبـهيمصـریشرفته داشتند. کاهنیبس پییهنرها

ــونانی ــانی ــیان کودک ــتیش نیب ــویس ــکارهودهیو بيد، پرگ ــته چی ــد و از گذش يزی
142د.یدانینم

سد:ینوی، میسیشناس انگلیونانیتو، یک
ان کـرد. یـبود که افکارش را به زبان منطـق و نـه اسـطوره بین کسیتالس نخست

ات یاضـیرهدربـارینجا اطالعاتتالس، که تاجر بود، به مصر سفر کرده بود و در آ
حرکـت اجـرام در آسـمان هان دربـاریفراگرفته بود. کلدانیو نجوم کلدانيمصر

بـه يزین امر چیشان در امحركیول-دست آورده بودندبهياطالعات ارزشمند
امر مهـم يگرا بودند. از نجوم براعملینبود. آنان مردميصرف کنجکاویپوچ
شـرفت کـرده بودنـد یار پیان در حساب بسـیکردند... مصریمم استفاده یم تقویتنظ

زان کـاهش یـار باهوش بودند. [آنـان] میان بسی. مصریهمانطور که در هندسه عمل
نچ اخـتالف محاسـبه یـل با فقط چند ایما700به طول يال را در پهنهیسطح آب ن

ه بودنـد کـه ن قانون را کشف کرده و مورد استفاده قرار دادیکرده بودند. [آنان] ا
گـر. یه دیـه برابـر اسـت بـا مجمـوع دو زاویـالزاووتر در مثلـث قائميه روبرویزاو

ها، خاصـه، سه کرد نکرده بودند. فکر آنیها مقانیکه بتوان با ايچ کاریان هیونانی
تعقـل یعـیجهـان طبهبود. هر چـه دربـاریو اجتماعینیو دیر مسائل اخالقیدرگ

د تــا یـچرخیوجود آمــدن آن مبـهیبــث چگـونگکـرده بودنـد بــر گـرد مسـئله ع
143کار کردن آن.یچگونگ

ن یزممشـرقيهـاش به فرهنگیخويو هنري، فکريماديان خود به وامداریونانی
از ياریکردند کـه بسـیان گمان میونانیاکثر <144بردند.یاد نمیمعترف بودند و آن را از 

يش چنـان بـه انـدرزهایهاتهدر نوشـافالطـون145>شان از مصر اسـت.یعناصر تمدن ا
ر اسـت؛ و یدناپذیعنوان منبع معرفت، تردها، بهت آنیا حجیکند که گویاستناد ميمصر

پور، ف. مجتبایی، هــ. پیرنظـر، : یونان باستان، ترجمه ا. آریان2جلد تاریخ تمدن، ویل دورانت، . 142
. 84، ص 1365تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 

. 288-287، صص 1370ترجمه سیامک عاقلی، تهران: یونانیان، کیتو، . 143
. 10همان مأخذ، ص . 144
. 84دورانت، همان مأخذ، ص . 145
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وژن یـدانـد. دیدانان جهـان میاضـین ریرا نخسـتيکاهنـان مصـرک یزیمتافارسطو در 

ن ی، کـه نخسـتلسوفان بزرگیفیزندگو مؤلف يالدیسده سوّم میونانی، مورخ یالئرس
د یـگویران و مصر سـخن میبودن فلسفه در ایشود، از باستانیفلسفه محسوب مخ یتار

ز یـکـه او ن-ثـاغورث رایوس، فیـکنـد. فرفریشان جستجو میان ایو آغاز فلسفه را در م
چـه زرتشـت را اسـتاد یدانـد. و نیشـاگرد زرتشـت و مغـان م-آموخته مصر بوددانش
ــهراکل ــد. دوشــنیت می ــمن میگخوان ــیاشــه یان اندی ــانیو یران ــیون ش از ســقراط یپ

147يبـا اشـا ارتـایونـانی146ن آن تشابه لوگـوسیترند که مهمیبیميجدّيهامشابهت

نوشـته ونـد هـر دو بـا آتـش اسـت. بهی، و پیشـناختیک اصـل هستیـعنوان ، بهیرانیا
) و یونیـمندر و امپـدکلس (از حـوزه ایرا بر انکسـیرانیشه ایرات اندیمن، تأثیگدوشن
شک تفکـر یسد، بینویچ میا گرشویلیا148افت.یتوان یمیونانیگر فالسفه یون و دافالط

برجسـته یک بسـتر فرهنگـیـالد تنهـا از یش از میسده ششم پیط زمانیدر شرایرانیا
شه یدامنه انديگواه پهناوريدر زبان پهلویفلسفیواژگان غن149توانست زاده شود.یم
هنـد آن یتفکر فلسـفهرا درباریمشابهين داورشنایرادکر150در آن عصر است.یرانیا

دهد.یدست مدوران به
ش از یتـوان از قـرن ششـم پـیونان نمیرا در یاند که تفکر فلسفرفتهیهمگان پذ

م ینگـریالد میش از مـیکـه بـه هنـد قـرن ششـم پـیتر بـرد... امـا زمـانشیالد پیم
بود یشه فلسفید تحول اندن دوره در هند شاهیم. ایابییمتفاوت میکلبهيریتصو

يزیـدم فلسـفه نبـود بلکـه چدهیونان، سخن از سپیگر، مانند ینجا دینه شروع آن. ا
151د.ینامیکامل روز فلسفییتوان آن را روشنایبود که م

سد: ینویکوب منین زریعبدالحس

146. Logos
147. asha- arta
148. Duchesne- Guillemin, ibid, p. 815.
149. Gershevitch, ibid, p. 813.

مصطلحات فلسفی و منطقی در زبان براي آشنایی با توانایی زبان پهلوي بنگرید به: احسان طبري، . 150
، 1358تهـران: آلفـا، اجتماعی در ایـران، هايجنبشها و بینیربارة جهانها دبرخی بررسی(پهلوي
کوشش مجتبی مینوي و یحیـی مهـدوي، تهـران: الدین کاشانی (بهافضلمصنفات). 159-137صص 

دهد. ) نیز توانایی فلسفی شگرف زبان فارسی را در عهد اسالمی نشان می1366خوارزمی، 
ترجمـه خسـرو جهانـداري، تهـران: سـازمان سفه شرق و غرب، تاریخ فلسروپالی رادکریشنان، . 151

. 5-4، صص 1367انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 
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ده هـا داها را به آنن جوابیا آخرین یاست، نه اولیونان نه مبتکر مسائل فلسفی
ربـاز بـه یان از دیـونانیاسـت امـا خـود یونانیفلسفهاست. درست است که لفظ 

ونان با یاز فالسفه يارین باب که بسیاند... در ان باب اذعان کردهیتقدم شرق در ا
هـا در عهـد از آنيانـد و تعـدادن مربـوط بودهیکاهنان مصر و پزشکان آن سرزم

ا تلمـذ یـر و مـاد و پـارس مسـافرت یصـغيایا بعد از آن در بابل و آسییهخامنش
د یـبـاً تردیاند امـروز تقرداشـتهییم هندوان هم آشـنایبا هند و تعالیاند و حتکرده

و از عـدم محـض ینه قبلیش آن را بدون زمیدایهم پیعت فکر فلسفیست. و طبین
ضـا انـد، اقتخواندهونـانیمعجـزه آن را یپرسـتان غربـونانیچه ا تنها از اثر آنی

يهـاربـاز بـا وجـود تنازعین و فلسفه هم، کـه از دین دیکه قرابت بکند. چنانینم
آن اسـت کـه یانـد، مقتضـگر مشـترك بودهیکدیاز مسائل با ياریدر بسيظاهر

اختـراع یباسـتانيایـع دنیشود فلسفه در عرصه وسیگاه ادعا مچه گهبرخالف آن
، از بابـل و یشـرقيایـن مختلـف دنایـنبوده باشد و در نـزد ادیونانیقوم کوچک 

محقق باشـد؛ هـر يامریوه فلسفیز وجود فکر حکمت و شیران و هند، نیمصر و ا
لوحانه از باال به شرق رعونت سادهی، که غالباً با نوعیین قول با مذاق اروپایچند ا
152کنند، موافق نباشد.ینگاه م

خ فلسـفه غـرب یرا از تـوارن باور یست ایقادر نیسنگچ پژوهش گرانیم که هیگفت
ییهان پژوهشید افزود که چنیبوده است؛ و بایشه فلسفیونان مهد اندیا یبسترد که گو

سد: ینویدردمندانه میست. استفان پانوسیکم ن
داند کـه منطـق از ید نمیبعن ییالمشرقمنطق، در مقدمه ینا، در دوره اسالمیسابن
از یز برخـیـر نیـاخيهاده باشد. در سـدهیا رس، به میونانیر از راه ی، غيگریراه د
ن مسـئله را بـه یـانـد تـا اتـن در دادهياقات نسبتاً موشکافانهیبه تحقین غربیمحقق
دار برسـانند کـه عهـدهیتر بـه گـوش آنـانت هر چـه تمـامیمنظم و با جدّیصورت

هـات کـه حاصـل یهیاند. ولـا شـدهیـشـمار دنیبيهاس فلسـفه در دانشـگاهیتدر
ها گرد و خـاك کتابخانهيهااکنون در قفسهن همین دسته از محققیايهاژوهشپ
شـه یمقـام انديفلسفه راه خود را در راه اعتالیس سنتیکه تدریخورد در حالیم

دنظر یـچگونـه تجدی، بـدون هیونانیشه یعنوان تنها وارث بالمنازع انددر غرب، به

، 1369تهران: علمـی، در قلمرو وجدان: سیري در عقاید، ادیان و اساطیر، کوب، عبدالحسین زرین. 152
. 292-291صص 
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153کند.یدنبال م

مقاله خـود را یلد وست است که پانوسیچفین لیران مارتن پژوهشگین ایاز متأخرتر
يریگبه جبهـه<ن کتاب یلد وست در ایچفیاختصاص داده است. ل154کتاب اویبه معرف

را که یدگاه کسانیتازد و دیسخت میپرست و مغرور به فرهنگ غربیونانیدانشمندان 
داً یها هسـتند شـدحـهیرگـر قیبر دیونانیحه یقريو خداداديمادرزاديمعتقد به برتر

سد: ینویاو م>دهد.یمورد انتقاد قرار م
مفـروض یفیها چون تکلر ملتیبر سایونانییو ذاتيفطريبر برترید مبتنید

در یرات شــرقیکـه در راه کشـف تـأثياهیــاوليهـابـر دانشـمندان در همـان گام
شـود... در تمـام یبرداشته شده بود احسـاس ميبه صورت نسبتاً جدّیونانیفلسفه 

یعقالنـيهافلسفه تاج و اوج تالشیین آمده است که گویه چنیاوليهاپژوهش
داشـته یچنان قـدرتآنیونانیفکر ییان بوده است، گویونانیتر از شیپيهاانسان

ن را بهــم یران و مصــر و فلســطیــن و هنــد و ایچــيهــااســت کــه توانســته حکمت
155ها گرداند.ن آنیاستحاله دهد و خود را جانشها را هضم کرده و درنوردد و آن

جـه یپردازد و نتیمیونانیخ فلسفه ینه تاریمآخذ سده نوزدهم در زمیوست به بررس
ر فلسـفه ینه تـأثیدر زميسندگان فوق در آثار خود به مدارك جدّینویرد که تمامیگیم
ن یـه ایـکليداورشـیاد همـان پیـبـر بنیاشـاره دارنـد ولـیشرقيهاشهیاز اندیونانی

در >ابنـد.یییرهـایشـرقيهاشـهیتا از شـر اند<اند ده گرفتهیرا نادیخیمستندات تار
هر یخود را در نفيفتوا156ان سده نوزدهم، ادوارد تزلریاست که در پایین فضایچن

او در حـوزه >ت قـاطعیـمرجع<صادر کرد و در پرتو یونانیبر فلسفه یر شرقیگونه تأث
تزلـر، از جنـگ اوّل يفتـوارغم ن بحث مختومه اعالم شـد. بـهیونان ایه خ فلسفیتار

لـد یچفینه را ادامـه دادنـد. لین زمیمطالعه در ایو شرقیپژوهشگران غربیبرخیجهان

چهارم و پنجم، تهران: مؤسسـه کتابفرهنگ، ، تأثیرات شرقی در فلسفه یونانیاستفان پانوسی، . 153
. 346، ص 1368مطالعات و تحقیقات فرهنگی، بهار و پائیز 

154. Martin Litchfield West, Early Greek Philosophy and the Orient, Oxford, 1971.
. 347-346پانوسی، همان مأخذ، صص . 155

156. E. Zeller (1814-1908)
اش در حـوزه کـار خـود در زمان حیات طوالنیمحقق آلمانی و متخصص فلسفه یونان باستان که 

سقراط و و طرحی از تاریخ فلسفه یونان شد. از جمله آثار او باید به رقیب محسوب میصاحبنظري بی
اشاره کرد. مکاتب سقراطی 
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ن یـقرار داده اسـت. وسـت از ایز مورد بررسیها را نن پژوهشیوست در کتاب خود ا

نوزدهم تا بـه امـروز صـدها کتـاب و مقالـه که از سده نیرغم اکند که چرا بهیشکوه م
هنـوز یمنتشـر شـده، ولـیونـانیبـر فلسـفه یشرقيهاشهیرات اندینه تأثیدر زميجدّ

کننـد. او ین باره سکوت میدر اتزلريفتواغرب به اعتبار یو دانشگاهیمراجع رسم
د: یافزایم

یقـان باشـند ولـن محقیتروارسـتهاصـطالحبهيکه افـراددینماینمب یا عجیآ
اند عادت کردهین محققانیداشته باشند؟ چنیونانیریبه مباحث غینخواهند توجه

آن یشان زبـان و مقـدمات فرهنگـفهميسروکار داشته باشند که برایتنها با متون
خـارج از يانـهیاند. آنان خـود را در زمل فراگرفتهیرا با رنج فراوان در زمان تحص

ن دارنـد کـه مبـادا در یـترس از این دانشمندانیدانند... چنیمونان باستان صالح نی
157د.یشمار آاز ابلهان بهياگام بگذارند که خاص دستهياپهنه

ن است:یچن"یونانیمعجزه "ت درباره یدون آدمیفريو داور
اما نه به اطـالق امتـداد دارد، يادی، که هنوز هم تا حد زیدر سنت مورخان غرب

یاست عقلـیه سیشود: پاین مفروضات آغاز میبا ایاسیو سیتماعخ تفکر اجیتار
ون یتوســیبــود، کنستیونــانیاد یــآزاد و مســتقل بنيان نهــاد، شــهرهایــونــان بنیرا 
ــراع" ــود"اخت ــپارت ب ــاس ــار"ی، دمکراس ــوم"ابتک ــود، مفه ــن ب ــدالت"آت و "ع
ان آغـاز ونـیبـا یاسـیسيو تئـورم، یان هسـتیـونانیون یرا مد"قانون"و "يآزاد"

"ییطلوع تمدن اروپا"ل:ین قبیبود از ايگریات دیمتفرع بر کلید. آن معانیگرد
"پـدران"ونـان بـود، یزاده فرهنـگ "یونـانیار یر هشیضم"ره کرت بود، یدر جز

بـود و "معجـزه"ونان یبودند، و باالخره تمدن یونانیا هم یخ و جغرافیفلسفه و تار
و نداشـت یاش تمـاملسله مفروضات کـه رشـتهن سیبود. ا"ونانیعظمت از آنِ "

ها بالمعـارض مـدت-گرفـتیدانش و فکر و هنر را در بر ميهاباً همه رشتهیتقر
کردند. یبودند و مؤلفان با قوت تمام از آن دفاع م

ــد. مــورخ متفکــر ختهیرا مطالعــات تــازه در هــم فــرو ریآن مأنوســات جزمــ ان
ان بـدون یـونانیر درخشان خـود بـه عنـوان ن اثیدر آخر158گارنه،یی، لويفرانسو

زه یآلدهیـا"ونـان و یراجـع بـه يهاییگوافتـه، گزافـهییکه شهرت عموممعجزه، 
اعجـاز "، "یونـانییژنـ"چـون ییهاکسره طرد کـرد. وصـفیسم را یهلن"کردن

. 351-350پانوسی، همان مأخذ، صص . 157
158. L. Gernet
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ــانی ــل "، "یون ــانیعق ــت "و "یون ــانیعظم ــ"یون ــمار یجملگ ــات«در ش » خراف

159اند.در آمدهسده نوزدهم یسینوخیتار

یونانیشه یاند
سد: ینویآرامش دوستدار م

ان بالفعـل یـونانیافت کـه آن را یدن یشیدر خور اندياشهیتوان اندیبه زحمت م
160ده باشند.یشیندیا بالقوه نی

ر دامان فرهنـگ یاخيهااست که در سدهيماریونان باستان بیشه یکردن انديامروز
م ید بتوانیم شاینظر افکنیونانیبه فرهنگ ياچهین دریاز چنرا گرفته است. اگرییاروپا

م یتـوانیم کهـن مین از مفـاهیل امـروزیکه با تأوم؛ همچنانیبا گفته دوستدار موافق باش
کـه چنان-رایونـانیشه یم اندیاگر بخواهیم. ولیدهيتسرّیحکم فوق را به هر فرهنگ

کـه بـا زبـان خـود نیم جـز اینـدارياارهم، چیبفهم-دادیمیدر فضا و زمان خود معن
م طبعـاً بـه یسـتیشـناس نونانیم. و از آنجا که یچه آنان به کاوش بپردازیان و از دریونانی

ي، راهنمـایسـیشـناس انگلونانی161تـو،یرود کـه کیم. گمان میاز داریخبره نياریدست
ن کاوش باشد. یايبراياآزموده

سد: ینویکند و مید میدن فرهنگ هر جامعه تأکت زبان در منعکس کریتو بر اهمیک
ش جلـوه یهار سـاختهیتر از سـاحید صـریاش شـایدر ساختار زبانیذهن هر ملت

ان واضـح و مـوجز آن را یشه و بیبر انديالین استیایونانیآثار یابد، اما در تمامی
م.یابییم

که بـر یرغم کسـانبـهشناسـد. او،یرا میونـانیشـه یکردن انديامروزيماریتو بیک

شارات روشنگران و مطالعات زنـان، انتتهران: تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم،فریدون آدمیت، . 159
. 8-7، صص 1376چاپ دوّم، 

. 231-230صص هاي تیره، درخشش. 160
161. H. D. F. Kitto (1897-1982)
استاد زبان یونانی دانشگاه بریستول. از کارشناسان برجسته معاصر در زمینه فرهنگ یونان باسـتان. 

خوانده >شاهکار اختصار و اعتدال<او را ان یونانیسِر هارولد نیکلسون، مورخ سرشناس انگلیسی، کتاب 
است. 
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سد: ینویکنند، مین را حمل میامروزین تفکر عقلیونان باستان بار سنگیم یمفاه

گنـاه؛ در یا حتـیدارد: غلط، خطا، جرم و یچند معنیونانیدر 162ایواژه هامارت
ن واژه را یکه ایاست. [ما زمانریبه خطا رفتن تو به هدف نزدنیلغت به معن

درسـت گنـاهگرا بودنـد! ان عقـلیونانین یم: عجب! چقدر ایگوئیم] میشنویم
یونـانیل یاز فضـاین بار نشد نوبت بعـد!... برخـیاست... ابه هدف نزدنهمان 

یعنـیدر لغـت 163... مـثالً، واژه سوفروسـونهید که اخالقینمایمیهمانقدر عقالن
رد یـگیه در آن جـا مکـین واژه به تناسب متنـی. االذهنکاملا یالذهنجامع

، متانـت، یپاکـدامن، اعتـدال، اطیـاحت، خـردابـد: ییرا مـین معـانیـا
گـر یدياست، در جایک جا کامالً عقالنیدر یعنی. يشتنداریخوو یفروتن

بـه ید اصطالحات عقالنـیکه باییهان دو... در حوزهیان ایا در می، یکامالً اخالق
را مـورد اسـتفاده قـرار یان کلمـاتیـونانی، یاسـیه سیـر نظرمثـال ديم، برایکار بر

164دارد.ین اخالقیاند که بار سنگداده

ینـیشـه دیونـد آن را بـا اندیم و پیکنیآغـاز مـیونـانیعقـلتفحص خود را بـا 
م: یکاویم

عت را در بر داشـت. هـر یطبیاز تقارن و هماهنگيبارلوگوسیونانیشه یدر اند
د یــگنجیبــود و هــر چــه در قالــب آن نمیعقالنــن تقــارن بــود یــاچــه منطبــق بــا 

.یرعقالنیغ
فقـط دوسـت نداشـت کـه محصـوالتش متقـارن و صـاحب نظـم باشـد، یونانی

بـود. در یعـین امـر طبیـد متقـارن باشـد. ایـن معتقد بود که جهان در کل بایهمچن
عت یبشر جزء طبابند.ییصورت تقارن نمود مبهکمالو عقلبشر يهاساخته

یونـانین، ید متقارن باشد... بنابرایبر عقل است، بایز، که مبتنیعت نیاست. پس طب
هـم کـه در واقـع از آن محـروم بـود ییدوست داشت و نظم و شـکل را بـه آنجـا

کرد که بهتر بـود از مشـاهده و یه میتکعقلبه ییل کند؛ و درست در جایتحم
165ند.ینماین نکته را باز می] ایونانین [ینان نخستدایتجربه استفاده کند. جغراف

162. Hamartia
163. Sophrosyne

. 44کیتو، همان مأخذ، ص . 164
. 302همان مأخذ، ص . 165
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ا یـل را جویـآورد: هـرودوت در مصـر سرچشـمه رود نیاز هرودوت مـیتو مثالیک

د سرچشـمه یبـرد کـه شـاینام میبیلينامعلوم در صحرايشود. مخاطب او از رودیم
دوت، هـروعقـلن نظـر اسـت! ید ایز مؤینعقلد: یگویل باشد. هرودوت میرود ن

گمان او، همانگونه که رود دانوب اروپـا را ست. بهینتقارنش از یبيزیار ساده، چیبس
م کند!یم تقسیقا را به دو نیز آفریل نید نیکند، پس بایم میم تقسیبه دو ن
ر یبـود کـه در سـایو اخالقـینـیط همانقـدر دیبسـعقـلن یونان باستان، ایدر 
.یباستانيهافرهنگ

رود، معرفـت بـه وجـود، بـه یکه صاحبش به خطا نمی] معرفتیونانیشهی[در اند
معرفـتتر از عیتـر و وسـیار غنیاسـت بسـيزیـر، و در واقع به خداسـت. چیخ

محـرك آن اسـت و یز عقلـیـو نیاخالقـيما؛ چـون شـوریو صرفاً عقلیکنون
ق بـه قـت متعلـین حقیـز را در بر دارد. در واقع، ایاست که همه چیقتیهدفش حق

کسان است هر قدر کـه نوعـاً فـرق داشـته یت یحیت در مسیاست که با الوهینظم
، انجـام لوگـوس، ییت نهـایواقعيبرایونانیکه متفکران ییباشد. اوج جستجو

166بود.خدادادند، یم

ل عـدم رشـد یدل، بـهیونـانیت را بر چهره داشـت و یمُهر بدویونانیيمعهذا، خدا
ــشــه تجریاند ــويدی ــا تصــو، هن ــدا) از یســتیگونه (آنتروپومورفانســانيریز تنه خ

پنداشت. یم
مـا ی: زنـدگير اقـوام بـدویپنداشت که سایان را میهمانطور خدايبدویونانی

ن یـان بـه ایونانیاند مانند هوا. رونیار ما بیاست که از اختیخارجيروهایمحکوم ن
از دسـت مـا يرابـر آنـان کـارگفتند و بـر آن بودنـد کـه در بیم167ياوروها تهین

م یخـواهیا میـ-وجـود دارنـديگریديروهایروها، نین نیست. در کنار ایساخته ن
ن یـلـه و کـالن و خـانواده و منـزل. بـا ایان قبیکه از ما حفاظت کنند: خـدا-باشند

ان ین خـدایـاد رفتار کـرد. بـه تمـام اید با احترام زیبایگروه اجتماعيدایاران ناپی
توانــد موجــب یمیدقتــیم کــرد و هــر نــوع بیتقــدیرت مقــرر قربــانصــود بهیــبا

آنان شود...يناخشنود
، يالـهیبـزرگ قبيکردنـد. خـدایر میتصویصورت انسانان را بهیان خدایونانی

وس کـه نگهـدار زئـوس، ینام هرکز بود بهینییآسمان هم بود. خدايزئوس، خدا

. 313همان مأخذ، ص . 166
167. Thoi
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یعنـیشـدند. یکـیوسیـس هرکزئـور نـام یـن دو خـدا زیـمزرعه و فرد بود. ا

م یژه حفاظـت از حـریـت وینسـان، مسـئولیزئوس. و بديشد برایوس صفتیهرک
168ف زئوس شد.یگر از وظایدیکیافراد 

یکـی، تفکيو معنـويان جسم و روح، مادین خود، می، در مراحل آغازیونانیتفکر 
بازتـاب داشـت و یانونیمتقدم یشه فلسفیر و اندیط در اساطین پندار بسیقائل نبود و ا

ن دوران، یـدر ایمعهذا، حت169ک صورت گرفت.ین تفکیتنها از زمان افالطون بود که ا
بـر یستیو آنتروپومورفیستیمیآنيرود، پندارهایشمار مبهیونانییکه اوج تفکر فلسف

غلبه داشت.یونانیشه یاند
یه ارواحـیـنظراست، معتقد بـه یونانین مکاتب یاز نخستیکی، که یونیفلسفه ا

ن یـتـوان ایمیآورند. به سختید میگر را پدیديارات و اجرام سماویاست که س
که بر قله یز کرد. آنان زمانیمتمايریان و خدابانوان متداول اساطیارواح را از خدا

یکـه جامـه فلسـفیهنگـامیبودنـد؛ ولـینـیان دیداشـتند، خـدايکوه المپ جا
ل یـن تمایـگرفتنـد. اعقـول افـالكیقب فلسـفن شدند لینشدند و افالكیپوش

ا یـیافـت. اگـر در ارواح آسـمانیادامه یونانیيدر تمام مکاتب بعدیونیفلسفه ا
یونانییمیان قدید که آنان با خدایم دیم خواهیبنگریارسطو به ژرفینفوس فلک

170ندارند.یتفاوت چندان

شـدن هـر چـه ینتزاعـاسـت و آن ایمشخصيریسمتگيدارا171یونانیر تفکر یس
گانه است. زئـوس، کـه از دوران یيک شدن به مفهوم خدایو نزدیشناسیتر هستشیب

بـه مفهـوم یان شـناخته شـد، در دوران هلنـیخـدايعنوان خـدابهيهومريهامنظومه
گانـه بـدل یيبـاً بـه خـدایتقریشه رواقیک شد و در اندینزديدیان توحیدر ادخدا
ن حـد یآخر<ن تطور را یمال ایر گریکرد. پین میرا متعین هستیواند که افکار او قیگرد

ر خـارج شـده و بـه قلمـرو ین پس از قلمـرو اسـاطیداند که از ایم>تکامل مفهوم خدا

. 318-316همان مأخذ، صص . 168
. 281-280همان مأخذ، صص . 169
. 6، ص 1رادکریشنان، همان مأخذ، ج . 170
گوئیم، منظور اندیشه نخبگان فکري و فرهیختگـان اسـت نـه یکه از اندیشه یونانی سخن مزمانی. 171

عامه. اگر اندیشه عامه را مالك بگیریم، جامعه یونان باستان یکپارچه خرافات بدوي است. بنگرید به: 
. 219-217، صص 2ج تاریخ تمدن، ویل دورانت، 
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ین مردمـیان از نخستیونانیل، ین دلید به ایشا172و فلسفه گام نهاده است.یحکمت اله

173دند.یت گرویحیبه مسيدالیان، در سده دوّم میش از رومیپیبودند که، حت

ر یخ174>الحقوقيمتساويرویدو ن<ران باستان، جهان صحنه نبرد یاینیشه دیدر اند
و ینیبخـوشیر بر شر، که نـوعیمقدر خيروزیمان به پیجز ایچ عاملیو شر بود و ه

شـه یکرد. بر اندیل نمیتحمیساخت، سلطه خود را بر سرنوشت آدمینده را مید به آیام
یـیروینیونـانییشناسـیجزم حاکم بـود. در هستییرگرایتقدیعکس، نوع، بهینونای

ها حکومت ان و انسانیبر سرنوشت خدا176،رایموئا ی175آنانکهنام مرموز و قاهر، به
را. یان موئیافته در خدایصورت تجسمبلکه بهیان انتزاعین بیکرد؛ البته نه با ایم

در تضـاد يد متمـرد از قـانون و هـر از چنـدیشـاان ین خـدایاز ایهر چند برخ
در جهـان هسـت کـه گرچـه یکن نظـم و آهنگـیند، لینظر آگر بهیکدیآشکار با 

گذارنـد. بـه یر پـا نمیـهرگز آن را زیان] با آن مقابله کنند ولیممکن است [خدا
ن یان ایونانیستند. یان قادر مطلق نیان. خدایتر از خدايهست قوییرویگر، نیان دیب
ــن ــبهم را يروی ــی، آنانکــهم ــچــه باآنیعن ــد باشــد، ی ــوئی ــیرا، یا م ــدیعن ر، یتق
177دند.ینامیم

چ یانـد کـه هـیر و تجسم قانونیناپذر) سخت سنگدل و انعطافیرا (تقدیان موئیخدا
178ست.یاز آن نیچیسرپيارایان، را یخدایکس، حت

ل یـتوانـد، چـون ویمیک غربیرا آزاد است. یان موئیل خداین در تأویانسان امروز
ان حـاکم یـان و آدمیه بر سرنوشـت خـدایر کند که بالسویتعبقانونرا را یدورانت، موئ

را قـانونبودند کـه مفهـوم ین مردمیان نخستیونانیرد که یجه بگیزده نتاست؛ و ذوق

، ص 1، ج 1367کبیر، ترجمه احمد بهمنش، تهران: امیرفرهنگ اساطیر یونان و روم، پیر گریمال، . 172
934 .

ترجمه اسداهللا مبشري، تهران: حسینیه ارشاد، [بی تا] مبانی مسیحیت، آکادمی علوم اتحاد شوروي، . 173
. 71ص 

. 356دیاکونوف، همان مأخذ، ص . 174
175. anan ke
176. moira

. 318کیتو، همان مأخذ، ص . 177
. 590-589، صص 2گریمال، همان مأخذ، ج . 178



دین و دولت در اندیشه سیاسی 50
ک یـهمانگونـه کـه 179!>خیشـان در تـاریت ایو اهمیابین است راز کامیا<افتند؛ و یدر

ن و مخلـوق یگذار نخسـتقانونیشداد)، به معنی(پپِشداتيتواند واژه پهلویمیرانیا
ان) یشـدادی(پیرانـیاین سلسـله پادشـاهینـام نخسـتیرانیر ایکه در اساط-ن، راینخست
ر کنـد (کـه بـه یتفسـقانونش بر یدایران از بدو پیایاسیشه سیانديل ابتنایدل-است

را بـر زئـوس یابـد مـوئیآنگـاه کـه در-نیانسان امروزز یز هست.) و نیح نیصحيریتعب
یانتقام، که از نواب وفادار زئوس بودند، تنها تجلـيهاحکومت نداشت و همچون الهه

يجبرگرا و اسـتبدادینیک نظام دیاد یرا در بنیونانیيرایتواند موئیم180-اراده او بود
سـتم یسم) در سده بیسم و فاشیتر غرب (کمونیتوتاليهامیکه رژیقرار دهد؛ چنان نظام

گونه است. نیبه ایونانیشه یموند پوپر از اندیر سِر کارل راید ساختند. تفسیپد

و يالدیستم مـینوزدهم و بيهااروپا در سدهیستیالیسوسيهاش حرکتیدایپوپر پ
انـهیگراخینش تاریـبرا به 1940-1920يهازده دههسم در غرب بحرانینفوذ مارکس

ن محصـوالت کارخانـه یترعیخود، که از بديپرداخت تئوريز برایکند. او نیتسب ممن
عنوان را، بـهشـرقکنـد و یرا دراز منیـددوران جنگ سرد اسـت، يپردازيتئور

ل نقـش آن در ظهـور یدلن بـار بـهیـکشد؛ و ای، به صالبه میخیشر تارکانون صدور 
فلسفه!

عکس آرامـش کن بـهینـد، لـیبیونـان باسـتان میدر ز منشاء تمـدن غـرب را یپوپر ن
ياغـرب، بلکـه شـالودهیحـوزه فرهنگـیان تعقلـیـرا نـه بنیونـانیدوستدار، فلسـفه 

شناسد. یگرا مخیشه تاریانديبراینید-ییجادو
تـوان بازتـاب سـقوط آن جامعـه بسـته و یبه اعتقاد من، نفس ظهـور فلسـفه را م

شـمار آورد. ظهـور فلسـفه در واقــع آن جامعـه بهمعتقـدات جادوانـه یختگـیفرور
مان به جادو. ظهـور فلسـفه یایخاليدر جایمان عقلینشاندن اياست برایتالش

د یـک سـنت جدیـک اسطوره را بـا ابـداع یا یه یک نظرییدرد و رنج مرگ سنت
181سازد.یم و معتدل میمال

یشـه شـرقیر اندیتـأثش فلسـفه، بـود کـه تحتیدایپیعنین تحول، یدر چارچوب ا
گرا شکل گرفت. خینگرش تار

. 157دورانت، همان مأخذ، ص . 179
. 319کیتو، همان مأخذ، ص . 180
. 211، ص 1364اصغر مهاجر، تهران: انتشار، ترجمه علیجامعه باز و دشمنانش، کارل پوپر، . 181
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ود بود که او یمتوسل شد، هزيپردازخیه تاریکه به نظریونانیلسوف ین فینخست

182قرار داشت.ید شرقیر عقایتأثتحتيهم به احتمال قو

ز مـتهم بـه یـاست و او نییگراخینانگذاران تاریه تحولش از بیخاطر نظرت بهیهراکل
.>ید شرقیو عقاالهام از آراء <

ه تحول را ابداع کـرد. اسـالف یاست که نظریونانیلسوف یتوس همان  فیهراکل
ک یـ، جهـان را بمثابـه ملهـم بودنـدید شرقیکه اکثراً از آراء و عقالسوف، ین فیا

ن جهـان در یـايمـاديزهـایگفتند چیشمردند و میم میعظيک بنایا یعمارت 
لفـظ اسـت از مـواد. ياد و آن بنـا منظومـهآن بنا هسـتنیقت مصالح ساختمانیحق

ا منظومـه از آن یـمجموعـه يلسـوفان معنـاین فیـ، که در عهد ایونانیکسموس
183بوده است.یشرقيک ردایا یک چادر یيا در اصل به معنایشد، گویافاده م
ــه عرصــه میکــه هراکلیم، از هنگــامیونــان قــدیدر  ــازار یتــوس پــا ب گــذارد، ب

ن یـاز اي، خبـریونـانیش از او، در فلسـفه یشـود. پـیداغ میدگیبرگزيهاهینظر
دانند، اعتقاد بـه یها نبود. مثالً هومر، که اغلب او را قائل به وحدت وجود محرف

اسـت امـا یخ جهان اساسـاً محصـول اراده الهـید تاریگویکثرت وجود داشت. م
خ یانـد و تـارهوضـع کردین کلـیخ جهان قوانیتکامل تاريان براید خدایگوینم

خ جهان فاقد وحدت است. یعکس، معتقد بود که تارجهان وحدت دارد؛ بلکه بر 
ان متعـدد در یسـت و خـدایک نفر نیخ فقط یس صحنه تارینوشنامهیدر نظر او، نما

ک یـخ در یحات هومر از تـاریشنامه دست دارند. البته توجین نمایح ایف و تنقیتأل
را] یو آن احساس مبهم در باب سرنوشت [مـوئت وجه مشترك داردیهودینکته با 

مشـغول بـه يرومنـدینيهاخ دسـتیکه در پشت صـحنه تـارنیاست و اعتقاد به ا
184کارند.

ر قرار داد. یتأثان را تحتیونانید رشد فلسفه یمديهاتوس تا مدتیشه هراکلیاند
قـت، یتـوس، افالطـون و ارسـطو، در حقیدس، دمکریپارمنیفلسفيهاتمام حرف

ه تحـول کـه یـاز آن نظریحـل مسـائل ناشـيدهـد بـرایغ آنان را نشان میجهد بل
185توس کشف کرده بود.یهراکل

افسون افالطـوندهد. یرا در نقد خود به افالطون میگاه اصلیو باالخره، پوپر جا

. 19همان مأخذ، ص . 182
. تأکید در متن از اینجانب است. 20همان مأخذ، ص . 183
.19همان مأخذ، ص . 184
. 21همان مأخذ، ص . 185
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هرا داراسـت. آرامـش دوسـتدار دربـاريگـاه محـوریپوپر جا186ییگراخیتاريدر تئور

را شـاخص تفکـر در ییشـه ارسـطویسکوت کرده و تنها ارسـطو و اندیکلافالطون به
شـه ید پـوپر بـر افالطـون کـامالً بجاسـت. اندیـغرب شمرده اسـت. تأکیحوزه فرهنگ

شد و در دوران تحول اروپـا از محـدوده یمنبع فلسفه مَدرسیدر قرون وسطییارسطو
یاروپـا نقشـیول فرهنگشه افالطون در تحیک فراتر نرفت. در مقابل، اندیخشک آکادم

رات را ین تـأثیترافالطون شـگرفکرپوس د، ترجمه یم دیکه خواهفا کرد. چنانیبزرگ ا
در تفکـر یبـت آرمـانک یـنهاد و از آن پس افالطـون بـه يا بر جایتالیدر رنسانس ا

ش از جنـگ یگفته کراسمن، تا پـد. نفوذ افالطون تا بدان حد بود که، بهیغرب بدل گرد
در <ع، یـرفياجرئت محاجه با افالطـون را داشـت و او در قلـهیکمتر کسیاناوّل جه

نرو، پوپر کامالً محق است که افالطـون یاز ا187گرفته بود.ي، جا>جاهیعاليمرتبت مرد
رغم به<-د پوپر، ارسطویبه د188بشمرد.>باستانین عالِم اجتماعیمتنفذتر<د یتردیرا، ب

نه افکار افالطون افزود یچه به گنجآن<و >نداشتلیشه اصیاند<->دانش شگرف خود
189>بود.يسازمنظومه

از ياری، که متأسفانه هنوز هم بر اذهان بسـییارسطوين منشاء نفوذ فکریترمهم
ـــا ن ـــر م ـــفه معاص ـــه دارد... و در فلس ـــران غلب ـــمتفک ـــز پای ـــان ی ـــده، هم دار مان

کار در آن بـهییرسطواز علوم که روش ايااوست... هر رشتهيهايپردازفیتعر
190مانده است.یخُنُک باقيگرخشک و طلبهیرفته، در چارچوب لفاظ

یتفکر در حوزه اسالم
ی، سـهم کـوچکیید دلجویو شايبزرگواران، از سر ین بوده که غربیتاکنون مرسوم ا

، تمـدن هیـعطن یـدادنـد. در ایرا بـه مسـلمانان ميفرهنگ و تمدن بشريزیریاز پ
د باشد.یجديبه اروپایونانیانتقال فرهنگ واسطهرا داشت که افتخارن یایاسالم

اند کـه مسـلمانان واسـطه ق کردهید و تصدییاست که همه هزار بار تأيزین چیا
ارزش سـهم ش کـمین سـتایـاند. اروپا با اونان به اروپا بودهیدن فلسفه و علوم یرس

186. Historicism
. 99همان مأخذ، ص . 187
. 45مأخذ، ص همان. 188
. 229همان مأخذ، ص . 189
. 237همان مأخذ، ص . 190
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ده گرفته اسـت و یلم اروپا بزرگوارانه نادعيگذارهیرا در پایمستقل تمدن اسالم

گران نسبت بـه یاحتراميارج از اداش کمین ستایاروپا تا امروزه با ايخنگاریتار
ها هــم بودنــد. تــالس و يان و هنــدیـونانیواســطهکــرده اســت... يآن خـوددار

ها هسـتند... پـس یها و بابليون مصریو نجوم خود را مدیاضیثاغورث دانش ریف
191ز ورثه هستند؛ ورثه شرق کهن.ین نآنا

را از آنان افتخارن یمسلمانان، ایناسپاسل یدلد بهیو اکنون آرامش دوستدار، شا
کند: یم میتقدیحیت مسیرد و دربست به روحانیگیم

و بازدهنـده یونانی-یرنده فرهنگ رومین گینخستیحیمسيسایت و کلیروحان
192آن در اروپا بوده است.

غـرب يهاس فلسـفه در دانشـگاهیمعاصر در اعتراض به سنن تدریحین مسیحققم
سد: ینویکنند. کاپلستون مید شده اشاره میپدیخ تفکر فلسفیم که در تاریعظیبه خالئ

س یالد، به فرانسیش از میپ322ید از ارسطو، متوفیباییان فلسفه اروپایدانشجو
اند، متولـد شـدهيالدیمـ1596و 1561ياهب در سالیترتکن و دکارت، که بهیب

193بپرند.

ن جز تکرار فلسفه افالطـون و یم اگوستیریکند که اگر بپذیز اشاره میلسون نین ژیات
ن صـورت بـا یـانـد، در انکردهيا دان اسکات جز تکرار کالم ارسـطو کـاریناس یاکوئ
مـه اوّل سـده یت (ن) و دکـاريالدیمه اوّل سده سوّم مین (نیان فلوطیق در میعمیخالئ

ت یـفلسـفه در روايخنگـارین خالء در تاریا194م بود.ی) مواجه خواهيالدیشانزدهم م
سال است! 1350لسون یت ژیسال و در روا1880کاپلستون 

آن ین کانون نوافالطـونیدر واپسیشه فلسفیرخ داد که اندیش اسالم در زمانیدایپ
ن یت اسـالم، آخـریـموجوديهان سدهیتده بود. در نخسیگرائیش به خاموشیها پسده

مجـدداً يد فکـریـن کـانون جدیـن اخـذ و در ایتوسط مسلمیراث فلسفیمياخگرها

ترجمه مرتضی رهبانی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، فرهنگ اسالم در اروپا، زیگرید هونکه، . 191
. 309-308، صص 2، ج 1361

. 204ص هاي تیره، درخشش. 192
193. F. C. Copleston, Aquinas, London: Penguin, 1982, p. 18.

ترجمه ع. داوودي، تهران: انتشـارات علمـی و فرهنگـی، روح فلسفه قرون وسطی، سون، اتین ژیل. 194
. 624، ص 1366
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ن حداقل از یبرتر بود. مسلمياآن به قلهين اقتباس نبود، اعتالیفروزان شد. سهم مسلم

سـوّم تـايهاشناختند و در سدهی) ارسطو را ميهجر259حدود ی(متوفيزمان الکند
195ترجمـه شـد.ی، بـه عربـاسـتیسجز باً همه آثار مهم ارسـطو، بـهیتقريپنجم هجر

ز پرچمـدار یـخ فلسـفه نی، کـه در عرصـه تـاریشـه فلسـفینه اندین نه تنها در زمیمسلم
خ یبه تاریان توجهییاروپایان قرون وسطیتا پایب زمانه بودند. پس از دوره هلنیرقیب

مان یابوسـلصـوان الحکمـه ن دوران، چون یخ فلسفه ایتاریفلسفه نداشتند و منابع اصل
ون یـع، یقفطاخبار العلماء باخبار الحکماء جلجل، ابنطبقات االطباء و الحکماء ، یمنطق

ههـنز،یشهرسـتانالملـل و النحـل بعه، یاصـیابن ابطبقات االطباء یاالنباء ف
ن نگاشته شد.  یتوسط مسلمياشکورهقوويشهروزه

تنها کانون ی، به مدت چهار قرن، تمدن اسالميالدیاز سده هشتم تا سده دوازدهم م
يالدیمـ1150-1130يهادر جهان آن روز بود و تنها در سـالیشه فلسفیانديشکوفا

را یبا تفکـر فلسـفيجدّیین آشناینا به التیسیق ترجمه آثار بوعلیبود که غرب از طر
ن ترجمـه شـد و آثـار یبـه التـیپس از آثـار بـوعلیمدتیو فارابير کندآغاز کرد. آثا

ر از فلسـفه ینسان، به تأثیبد196افت.ی، به غرب راه يالدیم1230رتر، به سال یرشد دابن
کردند. ییآرارشد در اروپا در برابر هم صفنا و ابنیسابنینی، دو مکتب التیاسالم

سـتودند یرشـد را مو حدت ذهـن ابنيعلم و پرکاریقرون وسطیالهيعلما
عنوان شـارح منـاك بودنـد. آنـان او را بـهیاو سخت بیج دستگاه فلسفیاز نتایول

ا بـه یـ، ینـیا و احکـام ضـد دیعنوان طـرّاح قضـابـهیکردند ولین میارسطو تحس
از هنرمنـدان يپرداختند. در آثارین بودن، به رد و محکوم کردن او میاحتمال چن
رشـد بـه رو ش داده شـده کـه ابنینمـایتوماس نشسته بر درختـ، سنیقرون وسط
لسـوف عـرب را یتوماس فاو قـرار گرفتـه اسـت. سـنير پاهاین در زیافتاده به زم

ن گفتـه از نبـوغ سرشـار او و یخوانـده و در کنـار همـهاکننده همه فلسفهرانیو

، صـص بیسـت و هشـت و 1366الدین خراسانی، تهران: گفتار، ترجمه شرفمتافیزیک، ارسطو، . 195
چهل و دو (مقدمه مترجم). 

میالدي، عمدتاً از عربی و 13سده و نیمه اوّل 12سینا و در نیمه دوّم سده آثار ارسطو دیرتر از ابن. 196
هاي جدّي براي آشنایی طـالب تعدادي از یونانی، به التین ترجمه شد. در این دوران کلیسا محدودیت

او منطـق و اخالق ارسطو ممنوع ولی طبیعیات و متافیزیک با ارسطو قائل شد. مثالً، در پاریس مطالعه 
(Copleston, ibid, pp. 63-64)آزاد بود. 
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197سخن گفته است.حشارعنوان رشد بهاد کرده است. او غالباً از ابنیارسطو 

ده تـا سـهم فلسـفه ینـاس کوشـیتوماس آکوئخود از سنیوگرافیکاپلستون، که در ب
شـه یکنـد کـه اندیح میمسـکوت گـذارد، تصـریحین فلسـفه مسـیرا در تکـویاسالم
198نا بود.یسو ابنیت متأثر از فارابیناس در باب جوهر و ماهیآکوئ

آغاز شـد و ترجمـه یآثار فالسفه اسالمنیالتيهاوع فن چاپ، انتشار ترجمهیبا ش
نسان، فلسـفه ید. بدیبا به چاپ رسیار زیبسیبه شکل1495نا در سال یسابنعه یمابعدالطب

ه اشـتغال یـما<، يالدیب به چهار قرن، از سده دوازدهم تا سده شـانزدهم مـیقریاسالم
199>بود.ینین التیدر مغرب زميذهن بشر

غـرب، کـه یدانشـگاهیسـنتيبندمیکند که تقسیروشن میاجمالحات ین توضیا
شناسد، تـا چـه حـد یمدیجدو ییقرون وسطا، یونانیخ فلسفه را تنها در سه دوره یتار
است. یستیو متأثر از فرهنگ اروسنتریرواقعیرمنصفانه، غیغ

سد: ینوید هونکه میگریز
نجـات داد و آن را یونـان را از انهـدام و فراموشـیه ی... نه تنها ارثیتمدن اسالم

ک، جبـر، یـزی، فیشـیآزمایمیگـذار شـهین پاید، بلکـه مسـلمیاسلوب و نظم بخش
هسـتند. تمـدن یشناسـو جامعهیشناسنیو مثلثات، زميات به مفهوم امروزیاضیر

یعلم تجربـيهاات گرانبها و اختراعات در همه بخشیکشفيادیتعداد زیاسالم
ییسـندگان اروپـایهـا را نوبعـدها اکثـر آنه کـرده اسـت کـه ین هدیبه مغرب زم

یعیق علوم طبید روش تحقیها شان آنیدزدانه به حساب خود گذاردند. گرانبهاتر
عت ین طبین راه اروپا را هموار ساخت و به شناخت قوانیمسلمیشگامیباشد که با پ

200د.یو تفوق و کنترل بر آن انجام

از ما گفته منسـوب بـه ياریم و بسیاسشنیله را خوب میک گالیهمه ما داستان تراژ
ن، تـو یـرغم ابـهر لـب گفـت: یـن زیو انکار حرکت زمـتوبها به گاه یاو را، که گو

ک یـان، بـه ییـز، ماننـد اروپایـان نیرانیما ايله برایم. داستان گالیدر ذهن داريگردیم

، صص 4ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ج متفکران اسالم، ارون کارادووو، ب. 197
83-84 .

198. Copleston, ibid, p. 103.
. 87-86کارادووو، همان مأخذ، صص . 199
. 312-311هونکه، همان مأخذ، صص . 200



دین و دولت در اندیشه سیاسی 56
چهارصـد م کـه تـایبـریاسپرس، گمان میز، چون یبدل شده است. ما نیاسطوره اخالق

ن یبـودن زمـياز کـرویچگـاه آدمـیه<ن را شناخت، یت زمیش، که غرب کرویسال پ
ین آگـاهیسپرس اای201>در عالم حدس و گمان، آگاه نشده بود.ی، حتینگونه واقعیبد

م کـه در یب جلوه کند اگر بـدانیما عجيد برایداند. پس، شاید میرا سرآغاز دانش جد
ن و حرکــت آن را یت زمــیـن مســلمان کرویکــرمتفيســوّم و چهــارم هجـريهاسـده

اند. شناختهیم
، را بـا سـهیالنفاعالقست، کتاب خود، یزیميرُسته، که در اواخر سده سوّم هجرابن

کنـد و سـپس اقـوال یخواند، آغـاز میعت فرامیرا به شناخت طبی، که آدمیات قرآنیآ
رسـته ر غالب، که نظر ابننظ202دارد.یان مین بیگوناگون عصر خود را در باب شکل زم

ن است: یز هست، چنین
ده یـو گردنـده، آفریان تهـیـشـکل کـره مگون، بهرهیبزرگ فلک را دايخدا

ک بـار یـن در هر شـبانه روز یده است... زمیشکل آفريز کروین را نیاست، و زم
203گردد.یبر دو قطب م

است: یتجرب-ین کامالً علمیت زمیرسته بر کرول ابنیدل
يا، کـرویـو دریش، اعـم از خشـکین هم با تمـام اجـزایکه زمنیاهلما دربارع

د و مـاه و یکه طلـوع و غـروب خورشـن مدعا آنیل بر ایدلاست اتفاق نظر دارند.
ک یـکننـد در یمین زندگیگوناگون زمیکه در نواحیر ستارگان بر مردمانیسا

204ست.یزمان ن

ف یشکل توصـين کرویز زمی، نيچهارم هجرالصفا، متعلق به سدهاخوانرسائل در 
205>است زنده.یوانیح<که دارد یئت و حرکتیشده که از لحاظ ه

دانشـمندان يز بـرایـد نین بـه دور خورشـیزمین دوران، مسئله حرکت انتقالیدر ا
سد: ینویرسته ممسلمان شناخته بود. ابن

ن یاقـع حرکـت زمـرسد در وینظر مکه از ستارگان بهیند: گردشیگویو جمع

. 114، ص 1363ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی، آغاز و انجام تاریخ، کارل یاسپرس، . 201
. 34-32، صص 1365چانلو، تهران: امیرکبیر، ترجمه حسین قرهاالعالق النفیسه، رسته، ابن. 202
. 17همان مأخذ، ص . 203
. 21همان مأخذ، ص . 204
. 141، ص 1359تهران: خوارزمی، نظر متفکران اسالمی دربارة طبیعت، سید حسین نصر، . 205
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206د.یاست نه فلک خورش

ه، چون برهما گوپتا، دربـاريمنجمان هندیق.)، برخ442-362(یرونیبه گزارش ب
دار یـ، که او در سـفر هنـد بـا آنـان ديد هندیاساتیاند و برخن سخن گفتهیحرکت زم

ن دو یان عمـر در بـیـتـا پایرونیاند. بد قائل بودهین به دور خورشیداشته، به حرکت زم
از يگریو دیونانییعقلیشناسهانیاز کیکیزمان خود، که یشناسهانیکینظر اصل

ت یـبه مرکزیونانیر از نظر یهند متأثر بود، سرگردان ماند. او به تأثیتجربیشناسهانیک
ده یـچیدر اواخر عمـر بـر اسـاس محاسـبات پیباور داشت ولین در منظومه شمسیزم

ن عـدول یشـیرفت و سـپس بـه نظـر پین را پـذیو حرکت زمـد یت خورشیه مرکزینظر
207کرد.

سـت. ین قابـل انکـار نیـد و ایشگرف رسیبه اوجیدر کانون اسالميشه بشریاند
آنگـاه کـه یآور باشـد. ولـق مـاللیان با کتاب و تحقیآشناين مسئله براید تکرار ایشا
یروانيهایدگرگونیرخاد بیجامعه ما و بر بنیتیبا شناخت تحول جمعیم کسانیابیدر

و جـز يعـادف را یـن کتمان و تحریایبیعجیروز با گستاخیاسیمتأثر از مسائل س
م. یابیینميزین تکرار گریدهند، از ایجلوه ميرعادیغآن را 
ن تمدن را مولـود یاگر اید شد؟ حتیپدیتمدن اسالمنام بهيادهیچرا پدیراستبه

سـاله 80م یهـا در دوران سـلطه مسـتقن تخمیم، چرا ایبدان>سمیپراکنده هلنيهاتخم<
الد تا سـقوط حکومـت یش از میپ330ران توسط اسکندر در یران (از فتح ایان بر ایونانی

بارور نشـد؟ و چـرا بعـد، در دوران یاشکانیلیهلنوفساله 474) و در دوران یسلوک
د؟ و یـزمان خود بدل نگردیه فلسفشیران به کانون اندی، ایساسانیساله شاهنشاه425
برهـوت <صـورت گرفـت کـه از یله تمدنیوسها بعد، به، سدهیعقلیین شکوفایچرا ا
یشناسـد ولـیها را من پرسـشیـد، آرامش دوسـتدار ایتردیده بود؟ بیسربرکش>حجاز

گونه، است.ن حال اعترافیز، و در عیآمپاسخ او سخت طفره
تر راه را نیبتر و سـهلسـهلینین دیگزیعنوان جاد بهقطعاً اسالم... با عرضه خو

د، امـا نـه یگشایران میسم در جامعه مسلمان شده ایررس فرهنگ هلنیر دیتأثيبرا
یفرعـيهادهیـاز پدیکـین در واقـع ین کرده باشد. ایو قصد چنیکه با آگاهآن

. 33رسته، همان مأخذ، ص ابن. 206
. 217-215ذ، صص نصر، همان مأخ. 207
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208اسالم است.یو تصادفیخیتار

یستیو نیهست
در یسـتینو یهسـتم یرامون مفاهیرا به بحث در پیخاصگاهیآرامش دوستدار جا

ینیب، بـرخالف جهـانیاسـالمینیبگمان او، جهـانداده است. بهیونانیو یتفکر اسالم
بـه ین تلقـیـا209.یسـتینش از نیشـود: آفـریآغـاز م>قـت مسـلمیحق<ک یبا ،یونانی

ز یـ، و نیاسـالمیو فلسفینیشه دیاندنهیاو در زمیانگر دانش سطحین شکل بیاتریگو
.است،یونانی

ده نشده باشـد و یآفریستیما از نینینش دیست که در بینيچ مفهوم و تصوریه
قـرار دارد کـه يام آن دسـتهیبدان راجع نگردد. در وهله اوّل و در رأس همه مفاه

ییتوانـاکنـد. ین میـیح و تبیتوضرا یجزئيهادهیت خود پدیاست و در کلیکل
محـرك در يرویـاعـم آن، کـه نيبه معنـایاست. توانانیم کلین مفاهیاازیکی

جنبـد و ینمياده ممکـن و واقـع باشـد و بـدون آن ذرهیـعت و هـر پدیسراسر طب
يد. معنـایـآین خلقت از عـدم برمیما از همینینش دیز در بیلغزد، نینمیخاشاک

ه تظـاهرات و یـدر کلفرهنگ ما را يو وجودیاتین است که نبضان حین گفته ایا
کـه خـود ياننده و سازندهیآفريروینیعنیکند؛ یسر میمییتوانان یاتش ایتجل
210برآمده است!یستیاز ن

تـر و یمعنیتر، بتر، باطـلیدنیشـیز نااندیـچ چیهـیونـانیشـه یانديدر مقابل، بـرا
211ست.ینیستیمردودتر از ن

گـردد کـه ین مشـخص میرسطو، بـدان گرفته تا ایسقراطشی، از پیونانیشه یاند
ــرا ــتیب ــه بنبهیش هس ــمنزل ــه چی ــه هم ــت ک ــاد آن اس ــآیز از آن برمی ــدان ی د و ب
ستد. چون هر چـه هسـت یایزد و در آن باز میخیز از آن برمیگردد. همه چیبازم
ان همــه یــآغــاز و پایدارد. هســتیو در هســتیاش را از هســتیو چگــونیــیچرا
212دادهاست.یرو

. 246ص هاي تیره، درخشش. 208
. 11، ص 2شماره دبیره، . 209
. 19، ص 2شماره الفبا،. 210
. 34ص هاي تیره، درخشش. 211
. 43همان مأخذ، ص . 212
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یسـتینمحـض محـال اسـت و اصـوالً مفهـوم یسـتیتصوّر نیانسانشهیانديبرا
در زبان یستینیبه معنینازندگرساند (مانند واژه یمیآن را بر هستي) ابتنای(ناهست

شـه بـه یل اندین نشانه نیشود، این مفهوم موفق میآنگاه که زبان به خلق ای). وليپهلو
تـوان یا نمیـن معنـا، آیگـر. بـدیز دیـچو انتـزاع اسـت نـهیاز بغرنجـینـیمرحله مع

در يدیـم تجریمفاهیاز عدم رشد کافیرا ناشیستینان به مفهوم یونانی>ییاعتنایب<
شـود یبه جدّ گرفتـه مین پرسش زمانی، دانست؟ ایونانیيجوهر فکرییکتایآنان، نه 

(خـالء) 213یتهـیونـانییدر واژگان فلسفیستینن مفهوم به یترکیم نزدیابیکه در
(مالء) قرار داشت. 214يپُربود که در برابر آن 

از پررا زهایچیشود، تمامیشناخته میونانیلسوف ین فی، که نخستیتالس ملط
را تـوان حرکـت دادن آهـن را داشـت. در یـاز روح، زپرربا را د و آهنیدیان میخدا
و سست:یتهناموجودپر و سفت است و موجودت، یشه دمکریاند

ــر ــاموجود يگــریو د215را موجــود [هســتنده]یکــیعناصــرند: یو تهــيپُ را ن
و سسـت ینرو، موجود پُر و سفت است و ناموجود تهینامند. از ایم216[ناهستنده]

217است.

د یـ، همـان اسـت کـه در تجری، وجود تهـبود)(ناناموجودیستیمین مفهوم آنیا
نام گرفت. الوجودممکنیفلسف

نسـبت یشـه اسـالمیرا بـه اند218خلـق از عـدمآرامش دوسـتدار ابـداع مفهـوم 
ن سـبب شـده کـه او یاندك اسـت و همـیفلسفه اسالمدوستدار با ییآشنا219دهد.یم

213. to kenon
214. to pleres
215. to on
216. to me on

. 18ص متافیزیک، ارسطو، . 217
218. creatio ex nihilo

آسیا کند. (داریوش شایگان، مسیحیت منتسب میرا بهخلق از عدمداریوش شایگان منشاء اصل . 219
تهران: امیرکبیـر، هاي ذهنی و خاطره ازلی، بت؛ 25-24، صص 1371تهران: باغ آینه، در برابر غرب، 

) باید توجه داشت که در تفکر متقدم مسیحی اندیشه حدوث ذاتی مورد توجه بود. سن 15، ص 1371
اند، جهان نیز حامله علل جمیـع که مادران آبستن کودکانچنان<نویسد: م.) می430-354اگوستین (

←
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د یـن نبـود، او بایابـد. اگـر چنـیفهم آن درهمـهيرا تنهـا در معنـایستینو یهست

یاست که در حوزه تفکر اسالمین مبحثیتریاصلحدوث و قدمدانست که بحث یم
عدم اعتقاد به حدوث تهافت الفالسفه در یان داشته و غزالین و فالسفه جریان متکلمیم

220کار گرفته است.نا بهیسیه بوعلیخود عليل جدّیاز دالیکیعنوان عالم را به

یرش حدوث زمـانیها عدم پذمعتقد بودند و به گمان آنین به حدوث زمانیمتکلم
افـت کـه جهـان یینش آنگاه معنـا مـیاز خالق بود. آفريازینیرش بیپذیز به معنیناگز
عکس، به قِدَم عالم معتقـد بودنـد. فالسفه، به.شدیمبودیو در زمانبودینمیزمان
ن یـفـوق در ایشـناختیاسـت. اصـل هست-یو نامتناهیازل-میقدید آنان، هستیبه د
اد مـاده و یـبر بنيادآمدهی(هر پدف بازتاب داشت: یتعر

سد: ینوینا میسید شده است.) بوعلیزمان پد
اسـت کـه در یشیپيد شد، دارایکن] پدی[ما لم یکه پس از نابودگیحادث

221ست.یعدم نیشیپن یآن نبوده است... ا

222ست.یمحض نیئینا، عدم محض، الشیسینش بوعلیدر ب

←
طوري که باید گفت حوادث در عالم جز به اراده ذات متعال احداث اشیایی است که باید زاده شوند. به

>گیـرد.شود و نـه انجـام میمیرد، نه آغاز میزاید و نه میشوند. در چنین عالمی هیچ چیز نه مینمی
) در تفسیر اتین ژیلسون بـر ایـن اندیشـه فلسـفی 226ص لسفه قرون وسطی، روح ف(اتین ژیلسون، 

چون عالم را، ماننـد مسـیحیان، مخلـوق خـدا <شود: مسیحی، آفرینش یک تجلی وجودي انگاشته می
بینگاریم باید وجود جمیع موجودات را در اساس تـابع وجـود خـدا و متکـی بـه ذات او بشـماریم. 

ها نیز از اوست. یعنی گوهر ز به تبع خدا وجود ندارند، بلکه ماهیت آنموجودات نه تنها در هر آن ج
ها نعمتی است که آفریده خداست، و چون قدرت اشیاء به علیت نتیجه حاصله اشیاء نیز مانند هستی آن

هاست، این علیت را نیز به ضرورت به خدا باید منسوب داشت، و چون فعلیت نیز حاصل از وجود آن
این علیت از قوه به فعل نیز از خداست... بدین ترتیب، امکان ذاتی موجـود نامتنـاهی وجود است سیر

شود و همه اشیاء در اصل خود باید به همـین وجـود الوجود میباعث تبعیت مطلقه او نسبت به واجب
) 219(همان مأخذ، ص >هاست.واجب منسوب گردند که منشاء موجودیت و گوهریت و علیت آن

حدوث و یی با آراء گوناگون در زمینه حدوث و قدم بنگرید به: اسماعیل واعظ جوادي، براي آشنا. 220
. 1362تهران: انتشارات دانشگاه تهران، قدم، 

. (در ترجمـه 288، ص 1366ترجمه حسن ملکشاهی، تهران: سروش، اشارات و تنبیهات، سینا، ابن. 221
ام.) فارسی اندکی تصرف کرده

ترجمـه محمـدعلی فروغـی، تهـران: فن سماع طبیعی، سینا، ؛ ابن521، 93-91همان مأخذ، صص . 222
. 175-157، صص 1361امیرکبیر، 
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بـه يازمنـدیرا منـاط نیـنش نبود زیدگار و آفریآفریاز جهان مستلزم نفرین تصویا

عـدم ان دو مفهـوم یـ. فالسـفه میشد نه در تأخر زمـانیانگاشته میعلت در تأخر ذات
رقابل جمع با وجـود یاست غیعدمیز قائل بودند. عدم زمانیتمایعدم ذاتو یزمان

الوجـود نسـان، ممکنی. بدیئیود شـاست قابـل جمـع بـا وجـیعدمیو عدم ذاتیئیش
ن یـ. و ایاست نـه عـدم زمـانیآن مسبوق به فقر ذاتیشد که هستیانگاشته ميوجود

ن معنـا، یـکنـد. در ایازمنـد میده را در تحقق خـود بـه علـت نیاست که پدیامکان ذات
توانسـت هـم یشـد و لـذا جهـان میان میبابداعو یحدوث ذاتم ینش با مفاهیآفر
باشد هم مخلوق. میقد

ده و بـه رد یبه بحـث کشـهات یاشارات و تنبنا مسئله حدوث و قدم را در یسیبوعل
آراء متکلمان پرداخته است. 

را یگردد، زیخود موجود نميکه در مرتبه ذات ممکن باشد، به خوديزیهر چ
اویسـتیتر از نستهین مرتبه، شایاو، در ایممکن از آن جهت که ممکن است هست

ا یـگـر یز دیواسطه وجود چدا کند، بهیت پیاز دو طرف اولویکیست. پس اگر ین
223گر است.یز دیاز چیهر ممکنیعدم آن خواهد بود. پس، هست

الوجـود بالـذات ش از وجودش ممکنیپیاست. هر حادثیامکان ذاتف ین تعریا
داد وجود بر وجود استع<ن یاو حاصل بوده است؛ و بنابرايامکان وجود برایعنیبوده، 

ياسـتحقاق وجـودنه در زمان و مکان، که در يتأخر وجود224>حادث سبقت دارد.
بخش هـر دو یرد و وجـود هسـتیـگیميگـریکه بود خود را از دياست. پس، وجود

رد: یگیشکل میحدوث ذاتنجاست که مفهوم یزمان باشند. در اتوانند همیم
ش یاسـت، پـیستیخود سزاوار ناشد، خود بهر بیآن از غیکه هستيهر موجود

225است.ین همان حدوث ذاتیباشد. و ايآن وجوديکه برااز آن

یشناسـین هستیو در چارچوب ااست یم زمانیعت قدینا، طبیسد ابنینرو، به دیازا
226.داندیمرا محال خلق از عدميمطهریاست که مرتض

جه یت و در نتسینک قائلیتفکعتیطبو یهستان دو مفهوم یآرامش دوستدار م

. 260ص اشارات و تنبیهات، سینا، ابن. 223
. 299همان مأخذ، ص . 224
. 294-293همان مأخذ، صص . 225
. 43، ص 4، ج 1370تهران: حکمت، شرح مبسوط منظومه، مرتضی مطهري، . 226
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نش به یکند که آفریابد. او توجه نمیتواند دریمخلق از عدمينش را تنها به معنایآفر
را یوجـود دارد کـه جـوهره هسـتیتیت و ابـدیـسـت بلکـه ازلینیستینسبق یمعن

سازد. یم
گ ودایراست. در یم هستیگانه، ذات مطلق، اصل قدیهند، فرد یشه باستانیدر اند

ن یشود. در ایر میمحض، تصویستینش در خالء، نه نی) آفر129سرود دهم، يالاماند(
ا یبود. آیکی، و همه جا تاریبود نه آسمانیینه هوا228،نابودبود نه 227بودخالء نه 

کنـد و یاست که انسان کهـن از خـود مین پرسشیوجود داشت؟ ایانیپایآب ژرف ب
229ن خالء آب وجود داشت.یابد: در ایین میپاسخ را چن

عـالم ینامتنـاهیتجلـ231است و برهمنیهستیذات نامتناه230، اتمنشادیاوپاندر 
ن (هرن گربهه= تخـم ی، که از بذر نخستیستینه از نیش هستیدایپد یرگ بدر 232.ینیع

شـاد یا اوپانیچانـدوگدر 234داشـت.ين در آب جـاین بـذر نخسـتیاست و ا233جهان)
نـدارد، یاسـت و دومـیکـی، که ین هستیف شده است: در ازل این توصیچننشیآفر

مطـرح خلق از عـدمز ین بودا نیدر آئ235د شد.یبود پدين نابودیوجود داشت و از ا
236ناشناخته است.ییرورت از مبدایچه هست حرکت و صو آنستین

، >کرانـهیب<یممفهو>زمان<دهد، یمیگواهبندهش که ، چنانیرانیشه کهن ایدر اند
ی، تجلـیمنـد، متنـاهدر زمان کرانهیتناهین زمان الی، است؛ و ايو ابدیو ازلیتناهیال
د و یـآید میـپد>کرانـهیبییروشـنا<، اورمـزد از یشناختیر هستین تصویابد. در اییم

227. sat
228. a- sat

؛ همان مأخذ، 5-4، صص 1367ترجمه سید محمدرضا جاللی نائینی، تهران: نقره، ، گزیده ریگ ودا. 229
. 40مقدمه مترجم، ص 

230. atman
231. brahman

506، 493-492، صـص 2، ج 1368کوشش تاراچند و جاللی نائینی، تهـران: علمـی، به،اوپانیشاد. 232
، صـص 1، ج 1362کبیر، ، تهران: امیرهاي فلسفی هندادیان و مکتبب؛ داریوش شایگان، 507یب، 
103-108 .

233. hiranya- garbha
. 650-649، صص 2، ج اوپانیشاد. 234
. 809، ص 2ج ادیان...، شایگان، . 235
. 154، 149، صص 1همان مأخذ، ج . 236
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(سـپنتو >یکـین<)  از 3، بند 30سنا، هات ی(گاتاها در 237.>کرانهیبیکیتار<من از یاهر
238اد شـده اسـت.یـ>م همـزادیدو گوهر قـد<عنوان و) بهینی(انگره مئ>يبد<و) و ینیمئ

سد: ینویر آن میسن در تفسستنیکر
ده یـن دو گـوهر بـود، عقیاقدم، که پدر این است که زرتشت به اصلیظاهر چن

از شاگردان ارسـطو، موسـوم بـه اودمـوس یکیکه از یتیداشته است. بر طبق روا
ن یـان راجـع بـه ایشـود کـه در زمـان هخامنشـیست معلوم موس، در دست ایرود
ار بـوده اسـت و موجـب مباحثـات و مناقشـات یده بسـین اختالف عقینخستيخدا

م را یواحـد قـديآن خـدایرا جمـاعتیـشده اسـت، زیات و نجوم میار در الهیبس
239اند.دانستهیزمان (زرون) میثوش) و جماعتییمکان (به زبان اوستا

بـوده هـوایعهد هخامنشـینیشه دیم در اندین اصل قدیبرد که این منوبرگ گما
240است.

>الوجـودجوهر و ذاتـش دائم<و به یرا ازل>موجود اول<ی، فارابیدر فلسفه اسالم
241اسـت.>یو متکفـیکـاف<ش یر و در دوام و بقـایاز غیتش مستغنیداند که در ازلیم

سـت. ینیسـتیش از نیدایـن پیـایول242د شدندیضان وجود او پدیموجودات همه از ف
ن نظـام یـانـد. اکاملیناقص و برخیمند، است. موجودات برخ، رتبه>متفاضل<یهست
تر از نیشـود. در پـائین آن خـتم میترن مرتبه وجود آغاز و به ناقصیتراز کاملیهست

خوانـد. یم>يالامکان وجـود<آن را یاست که فارابیانتزاعيان سلسله، مرتبهیان ایپا
عـدم یکه وجود در شأن اوسـت) متصـور اسـت ولـيزید او، عدم ملکه (عدم چیبه د

243محض محال.

مـالك ینـه حـدوث زمـانین را در زمی، چه نظر متکلمـیشه اسالمی، در انديبهررو
نش ین را، چـه آفـریصدرالمتألهيفالسفه و چه حدوث جوهریم، چه حدوث ذاتیریگ

یی: خداهستیتناهیم الیک اصل قدی، لق از عدمخم و چه یوجود بشناسیرا تجل

. 75، ص 1368ترجمه رقیه بهزادي، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، بندهش هندي، . 237
. 89، ص 1363روهر، ترجمه هاشم رضی، تهران: فاوستا، . 238
. 171سن، همان مأخذ، ص کریستن. 239
. 177همان مأخذ، ص . 240
. 75، ص 1361، ترجمه سید جعفر سجادي، تهران: طهوري، هاي اهل مدینه فاضلهاندیشهفارابی، . 241
. 114-113همان مأخذ، صص . 242
. 120-119همان مأخذ، صص . 243
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، يدار ابـدیـ، پایت هستی، غایم، دائم، باقیچون قدییهامحض است و با نامیکه هست

که به ذات خود زنـده يامطلق، زندهیاز، زندگینیاحد، واحد، اول، آخر، ظاهر، باطن، ب
بخش عالم، یو روشنهمه نورهاستيش و پس و در ورایکه پياست، نور مطلق، نور

244شود.یر خوانده میناپذیو نور خاموش

از یکـیم به یابیبهتر دریشه اسالمیرا در اندیستینو یهستم یکه مفاهآنيبرا
یکاشـانین محمـد مرقـیالدافضلمصنفات یعنی، ين متون سده ششم هجریترجذاب

:میکنی(بابا افضل)، رجوع م
شناسد: یمیک انتزاع عقلیعنوان بهرایستینبابا افضل مفهوم 
يدیآن اسـت کـه سـپیاهید که: سـیها را بشناسد، گویستین [عقل] نیو هم چن

زهـا را وصـف بـه ین چینبود، و فـراغ آن اسـت کـه درو جسـم نبـود، و عقـل چنـ
245شان.برداشتن کند از محمل

افتن درسـت یبه بودن <، و افتنیو بودندر واژگان بابا افضل، وجود دو گونه است: 
تحقـق اسـت کـه یو نقصـانیآن کاسـت>یستین<رورت و شدن، ین صیدر ا246>باشد.

شود: یوجود را سبب م
بــود و ییدر کائنــات و متولــدات جهــان، آن را مبــدایابیــرا کــه يرییــهــر تغ

یش بـود، متنـاهیرات کمـال بـه افـزایـکه در مبـداء وجـود متغ، و همچنانیمقطع
247است و بطالن.یستینیکاستيت و انتهایو غاشدنش به کاهش باشد، 

دهد: ین معناست آنگاه که اندرز میدر همیستینو 
د تـا ی، پـس بکوشـیتر است کـه بـه هسـتمانندهیستیو غفلت به نيخودیچون ب

چه بـه و آنیستید تا از نیپالوده کنیدانشیو بيخودیش غفلت و بیجان را از آال
248د.یماند جدا گردیستین

افتن است: یت مدام حرکت و ی، نبودن و شدن، غایستینن یا

هاي فوق از دعاي جوشن کبیر اخذ شد. نام. 244
. 449ص مصنفات، ن کاشانی، الدیافضل. 245
. 58همان مأخذ، ص . 246
. 102همان مأخذ، ص . 247
. 147همان مأخذ، ص . 248
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احـوال جسـم اسـت یستیو نیشدن هستیاپید که جنبش و حرکت پیدانسته با

احـوال جسـم... را یستیو نیشدن هستیاپین پیچ حال در وجود. و ایدرنگ هیب
249نام حرکت گفتند.

ف او از انواع حرکت مفهـوم یدهد و در تعریبابا افضل چهار نوع حرکت را شرح م
اسـت، یکـه حرکـت مکـان>جسـميجـایستیو نیهست<شود: یآشکارتر میستین
ا رو به کاهش یش است (نمو) یا رو به افزایکه >جسميمقدار و چندیستیو نیهست<

(اسـتحاله)، و حرکـت در نهـاد و وضـع جسـم ی(ذبول)، تبدل و حرکـت در چگـونگ
250(انقالب).

ط (محـض) یسلسله مراتب است: وجود بسيبابا افضل وجود دارایشناسیدر هست
اسـت، وجـود مرکـب کـه >ثابت و آرامنده<ست و لذا یخته نیآمیستیاش به نیکه هست

ط همان بودن یوجود بس251است.>ریحادث و متغ<و لذا >نباشدیستینیبيویهست<
خـالء و يقصـان) دارا(نیسـتیزش با نیل آمیدلافتن است که بهیو وجود مرکب همان 

است.یفقر ذات
اس با جسم، که جسـم را از بـودن هـم یست به قیاش جدا نیستیجسم از نیهست

252ست که از نابودن، و به نزد اجسام وجود چون عدم است.یچندان آگه

ــ ــودیچن ــود او هســتين موج ــه در وج ــتیو نیک ــویعلیس ــان یالس ــت، هم ه اس
الوجود است: ممکن

ياس بـا ویافت بُوَد، بود و نابودش به قییبيوجودات که بودِ وهر موجود از م
253کسان بود.ی

يچه بودن و نـابودنش ضـرورمطلق ممتنع است: آنیستیبابا افضل، نینیبدر جهان
د حرکـت یـگویو در آنجا کـه در بـاب حرکـت سـخن م254بُوَد، محال و ممتنع است؛

جسـم یستیمقدار گردد نیب<چون جسم رایداند زیان به سمت کاستن را ممتنع میپایب

. 164همان مأخذ، ص . 249
. 165همان مأخذ، ص . 250
. 492همان مأخذ، ص . 251
. 151-150همان مأخذ، صص . 252
. 59-58همان مأخذ، صص . 253
. 517-516همان مأخذ، صص . 254
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سـخن شـر255ّ>چ ذات اقتضا نکند.ین حرکت را هیاست و چن

: >ستیآن را وجود ن<داند که یم>محضیستین<شرّ مطلق را د یگویم
اشـخاص نـوع نبـود، آن یافـت چـون در بعضـیکه در نوع توان یتیو هر خاص

هر چـه توانـد بـود نقصـان وجـود یستیرا؛ و ننقصان وجود شمرند مر آن شخص
256ست.یمطلق است؛ و آن را وجود نیستیبود؛ و شرّ خوانند، و شرّ مطلق ن

حمـل >سپهر<مطلق محال است، آن را بر یستیبابا افضل تصوّر نيو از آنجا که برا
نش ینسان، آفریبد257>جا گردد.ست که سپهر بدانینییرون از سپهر جایب<را یزکند ینم
داست: یدا به پیبلکه ظهور از ناپخلق از عدمنه 

ر کـه بـه یع بصـیسـمیاز حـیـنیبيست توانـايات و عالمات را خداوندین آیا
دا بـه یـاز ناپيت ویجمله هسـت شـدند و بـه خواسـت و مشـير و انداخت ویتدب

258دا افتادند.یحضور پ

ینیغرب و تفکر د
روم يخ کهن داشـت. دولـت امپراتـوریتارن... یان در مقابل قدرت دیغربیبندگ

ن سـاخت... ینشـرا بـه زور خانهیحیرمسـیان غیـاديالدیان سده پنجم میقبل از پا
یت غربـیحیلسـوفان مسـیون و فیـبـر الهيالدیم13د ارسطو... از سده یاصول عقا

ن از یسندگان التـین نویو عصر اگوستیسروئیوه عصر سیل شد. و سبک و شیتحم
259ل شد.یزبان تحمنیسندگان التیبه بعد بر نويدالیم15سده 

و آن یونانییشه تعقلیاندراث یکسره محصول مید را یآرامش دوستدار تمدن جد
زاده کـانون يادهیـپدییخـونیدگمان او، دانـد. بـهیمینیه دیرایمبرا از هر گونه پار
در شـد،لیـتحمآنان ح بر ین مسیکه دیان، صرفنظر از دورانیشرق است و غربینید

طره تـام و تمـام ین دوران سـیـااند. بودهینیردیخود غیسرشت خود و در ذات فرهنگ

. 182همان مأخذ، ص . 255
.235همان مأخذ، ص . 256
. 165همان مأخذ، ص . 257
. 285همان مأخذ، ص . 258
. 643-642، صص 1368ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی، تاریخ تمدن، بی، آرنولد توین. 259
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ان آن را یو پا260، که اگر آغاز آن را سده چهارمییت بر فرهنگ اروپایحیمسین شرقید

نـدارد؛ یتـیه دوسـتدار اهمیـد، در نظریقرن به درازا کش13م یبدانيالدیسده هفدهم م
د یـش فرهنـگ جدیـان آن بـا زایـماست که یونانیشه یاندن غرب تنها شاخص تمد

شـه یاندم، منظور دوستدار از یدیکه دسال فاصله وجود دارد. چنان2000غرب حداقل 
عقـل ، که تنها و تنهـا یژه افالطونیومتنوع، از جمله و بهيهاز نه انواع نحلهینیونانی

است. ییارسطو

سده هفـدهم سـرآغاز سمیونالیراسغرب، معموالً یدانشگاهک و یدر آموزش کالس
از نخبگان جوامع یان برخین سده بود که در میشود. در این انگاشته میشه نوینضج اند

د شـد؛ یپدده شود، ینامیپرستعقل، که بهتر است یرتجربیغییگراعقلینوعییاروپا
پژوهنـده ذهـن يرویـني، به معناعقلکه امروزه از ینه به مفهومعقلبه اعتقاد

گفتـه پرستان سـده هفـدهم، به. عقلیعیقدرت ماوراءطبیم که بمثابه نوعیفهمی، میآدم
رریکاس

ش از مطـرح شـدن حـل شـده اسـت و یپـین داشتند که مسئله حتیقیشترشان یب
ن یـم. ایانسـان بـرآئیاجتماعین زندگیاصول نخستيست که در جستجوینيازین

م: بـه یان کنـیو بيبندها را از نو صورتآنیاند. کافدا شدهیهاست پاصول مدت
يتنها کـارم...یدکارت درآورزیواضح و متمايهاشهی، به زبان اندیزبان منطق

هـا پنهـان ر آنیـعقـل زییرا که تاکنون روشـنایین است که ابرهاید کرد ایکه با
ن خـود را کنـار یشـیپيهـايرهمـه اعتقـادات و داویعنـی-میمانده است کنار بزن

ب را دارد که هـم خـود و هـم ین قدرت غرینوزا، عقل ایقول اسپرا، بهیم زیبگذار
261د.یتواند راست و دروغ، هر دو، را بازنمایمقابل خود را روشن کند؛ م

کهـن يهاشـهید، متـأثر از اندیسم را، که در هگل بـه اوج رسـیونالین راسیرر ایکاس
یده نـو و محصـول جهـانیـن پدیکند که ایح میتصریداند ولیم،یی، نه ارسطویرواق
کهن بود. يایز با دنیمتما

خود، معروف یخیر)، امپراتور روم فرمان تاریبکن ین اول (قسطنطینستانتکيالدیم313در ژوئن . 260
ش یبه اتباع خوینیديآزاديرا در اعطايتورد امپرایاست جدیسو ردک، را صادر النیفرمان مبه 

هاي کثیر مردم بدون هراس از پیگردهاي پیشین به مسیحیت این فرمان سبب شد که تودهاعالم نمود. 
بگروند و روم را به یک امپراتوري مسیحی تبدیل کنند.

. 212-211، صص 1362ترجمه نجف دریابندري، تهران: خوارزمی، افسانه دولت، ارنست کاسیرر، . 261
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ط یبـود. شـرایو رومـیونـانیيهـار از فرهنگیتمدن قرن هفدهم غینه کلیزم
د چگونه یار تفاوت کرده بود. متفکران جدیبسيو اقتصادی، اجتماعینی، ديفکر

گذشـت در یه دو هـزار سـال از عمرشـان مکیم و اصطالحاتیتوانستند با مفاهیم
262ن عصر بکوشند؟یحل مسائل ا

ین خود مولود عوامل متعـدد و بغرنجـید است و ایجدياید محصول دنیتفکر جد
افـت ین یج تکویتدرر بهیکه در پنج سده اخید، تمدنیش تمدن جدیه زایاست که در پا

ن، ین تکـویـقرار داشـت. در ان درآمد، یستم به شکل امروزینوزدهم و بيهاو در سده
عکس، تمـدن نداشـت. بـهیگـاهیونان باستان، جایم یعنوان وارث مستقونان امروز، بهی

بودنـد و در یبیصـلییخـونیدیاصـليهاافت که کانونیتحقق یید در کشورهایجد
و تجـارت بـرده و ییایـدرین سـهم را در راهزنـیشـتریشانزدهم تا نوزدهم بيهاسده

ا).یتانیا و پرتغال و سپس هلند و بریبحار و استعمار داشتند (ابتدا اسپانغارت ماوراء
یکار کسـانیحیمس-یر اروپا از هر گونه زنگار شرقیراستن تحوالت پنج سده اخیپ

ن قالـب، هـر قـدر یـقه خود به قالـب کشـند. ایخ را مطابق سلیخواهند تاریاست که م
تنهـا یید اروپـایـ. سـازنده تمـدن جدسـتینیخیت تـاریباشد، واقعمقبولو روز

اعـم از -عـوامن یـژه کـه ایوز هسـت؛ بـهینعوامنش یست، بیختگان نیشه فرهیاند
را در انباشت یسهم اصل-يان و مردم عادیگان ثروت و ماجراجویاستمداران و خدایس

شـه یاندم یتـوانیا میـن معنا، آید داشته باشند. در ایش تمدن جدیدایه در اروپا و پیسرما
ختگـان را شـاخص تفکـر یاگـر فرهیو حتـم؟ یرائیـبپییخـونیدرا از یمعاصر غرب

ار یر خـاص و بسـیشـده، و چـرا تفسـنیختگـان دستچیم، چـرا فرهیریمعاصر غرب بگ
شان؟ یشه ایاز اندین حتیامروز

را یاز بزرگ قـرون وسـطیجدهم اروپا امتیسده هيهاکیم که رومانتید بدانیچرا نبا
يروزها<ا اروپایت یحیمسس در رساله یانگاشتند و نوفالیآن میجهان-ینیمان ددر آر

ت وجـود یحیک نوع مسیش از یکرد که در قاره اروپا بیش میستارا يبا و شکوهمندیز
پهنـاور را بـه يمعنـوين امپراتـوریـاالت دورافتـاده ایـک نفع بزرگ اینداشت و فقط 

را، کـه یپرسـتکـه شـرك و بتوم یـن نظر هید بر ایا چرا بای263>داد.یوند میگر پیکدی
اسـتوار >مبتـذليهاکسره بر سـنتی<ن نماد آن است، یترونان باستان برجستهیشه یاند

. 214همان مأخذ، ص . 262
. 234همان مأخذ، ص . 263
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ا چـرا هگـل را، کـه بـه حلـول یم؟ یچشم بند264ستود،یسم را میئدانست و مونوتهیم

کـرد و یرا در حکومـت مطلقـه متجلـیمثـال الهـد و یپوشـیعقلجامعه یحیمس
نهـاد، ير اروپـا بـر جـایـدو سـده اخیاسـیو سیرات را بر تفکر فلسفین تأثیتربزرگ

م؟ یریشاخص نگ
در سـده نـوزدهم، در یزاده شد و حتیحیمس-ینیشه معاصر غرب در بستر دیاند

بـر یحینه مسـیشیطره پیسهم تینیدبود. منظور ما از ینیدز یسم، نیئاوج ظهور آته
گفـت: یمیاولیـز مولود آن بود (ماکیمعاصر نيزیستنیاست، که دییپاد اروینش جدیب
هـا واسطه آنم که بهین را به گردن دارین دیشانش ایرم و کشيسایا از کلیتالیما مردم ا<

ن انـدرز یـن کـه در ایـهمگـان بـه ديو هم باور فطر265،)>م.یان شدهیدیبدجنس و ب
ان است: ی)، نما1835نوامبر 18مه مورخ ش مارکس به پسرش، کارل مارکس (ناینریها

د نـدارم. یـبـود واقعـاً تردیکه تو همچنان به اصول اخالق آراسته خـواهنیدر ا
یدانـیمان خالص به خداوند پشتوانه بزرگ اخـالق اسـت. تـو می[بدان که] ایول

انسان اسـت و یاز واقعیا زود نیر یمان دین ایایستم ولیک نیچوجه فناتیکه من به
بـه پرسـتش قـادر يرارادیـطور غک ملحد بـهییکه حتیاست در زندگیحظاتل

ــب م ــق جل ــشــود. و ایمطل ــر عمومی ــن ام ــچــه کــه نت دارد... آنی وتن، الك و ی
266تواند بدان اعتقاد داشته باشد...یتس بدان معتقد بودند، هر کس مینبیال

یفرهنگ-یاجتماعک جنبشیعنوان ، بهییگرانیده دیز ظهور و رشد پدیو امروزه ن
خطابهم رودنسون در یماکسندارد.یحوزه فرهنگا آن ین ی، اختصاص به ایاسیو س

د: یگوین میمارکس و انگلس، چنفستیمانخود، به سبک 
. یمین حـال قـدیتـازه و در عـیکهن خانه کرده است. شـبحيدر اروپایشبح

س یحومـه پـاريهاستیالکیهمه از آن باخبرند و اغلب از آن وحشت دارند. سند
يکند... مردم در جستجویون غش میزیر در تلویخورند و وزیبه قرآن سوگند م

ننـد: یبیمیقصـد و مرضـینند و در هـر نـامینشـیده به بحث مین پدیايبراینام
توانـد در یچ کـس نمیسم... امـا هـر چـه باشـد، هـیسم، اسالمیسم، فاندامنتالیانتگر
د کند.یده تردین پدیت ایواقع

. 78-77، صص 1360حمید عنایت، تهران: خوارزمی، ، ترجمه تاریخ طبیعی دیندیوید هیوم، . 264
. 156کاسیرر، همان مأخذ، ص . 265

266. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, Moscow: Progress, 1975, vol. 1, p.
647.
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سـر است که جهان امروز در آن به>یعمومیدوران سرخوردگ<ده محصول ین پدیا

ک مولـود آن. یدئولوژیـان ایاز وضع موجـود غـرب و انـواع خـدایبرد: سرخوردگیم
گفته رودنسون، به

د معتاد شده است و دسـت یش از حد به امین انسان بیشیاکنون که بر اثر تحول پ
شان متزلـزل شـده اسـت، انیاعتبار و بنیز بیم نیتسليهايوژدئولیایمدتيکم برا

زد و مـردان و یانگیان برمیها را به خشم و طغاز نقاط جهان انسانياریت بسیوضع
ــ ــان بس ــیزن ــیار، حت ــم و ب ــره ک ــوردار، بیاز زم ــتجویش برخ ــه جس ــه ب يتابان

د یـبـه آنـان امت کنـد و یشان را هـدانهیان و کیاند که طغبرخاستهییهايدئولوژیا
دارد...یارزان
و بازگشـت بـه اصـل، کـه بـا وضـع یاصـالحيهاب است که جنبشین ترتیبد

نجـا و آنجـا سـر بلنـد یت ایاز موفقیزند، با درجات متفاوتیموجود جماعت در ست
رو روبـهيشـتریبيهـاهـا و بحرانیها، ناکاميکنند. [هر چه] جامعه بـا دشـواریم

کسـان چـاره درد و رنـج ياریدتر خواهـد بـود... بسـیشـدیباشد، جنبش اعتراض
ن یصادره از مبداء نخستیام نورانیکه پنینند و آن ایبیز میک چیامروز را تنها در 

267ها مندرج گردد.شهیات، اعمال و اندیمجدداً در واقع

یاستبداد شرقآرامش دوستدار و 
ج اسـت. یـرایسنتيهايشداوریپیشدت مغلوب برخآرامش دوستدار بهیاسینش سیب

اد دولـت یطور اخص، از آغاز بر بنران بهیطور اعم، و اشرق بهید او، حوزه فرهنگیبه د
268؛انـدبوده>کهـنيایـدنیینمونه بدا<يسازژه، در دولتیوان، بهیرانیشکل گرفته و ا

منظور ن معنا، یت و قانون. در ایبر فردیمبتن-یجامعه مدنيزیریان در پیونانیکه چنان
يایـدنیاسـین سـازمان سیترافتهیجاد رشدیدر اآنان یشگامیپ>انیرانیايسازدولت<از 

، اسـت کـه در آن یدولتـيوالیک هی269تان،یک لوایس یست بلکه منظور تأسیباستان ن
ک تن، پادشاه، بوده است. یجامعه بنده یتمام

ــیــرانیا ــعیخــود، یو تمــدنیاســین دوره سیتردر درخشــانیان حت در دوره ین
ک یـکسره بنده یشان، چه مهتر و چه کهتر، نیسرزمینیب، به سبب جهانیهخامنش

. 81-76، صص 1366، بهار 2، چاپ پاریس، شماره دازانچشم. 267
. 17، 8، صص 2، شماره الفبا. 268

269. Leviathan
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اند. شناختهیرا... اصالً مياند و نه آزادجه نه آزاد بودهیاند: بنده شاه. در نتتن بوده
ونــان و روم و متصــرفاتش شــهروندان حقوقــاً آزاد و تــابع قــانون یکــه در یدر حال

270.یو فرمانبردار کساند نه بندهبوده

ساله قائل اسـت 2500يعمر>یرانیايسازدولت<ده ین پدیايآرامش دوستدار برا
داند. یر میکورش کب)الدیش از میپ530-549(گر سرآغاز آن را حکومت یعبارت دو به
ت جامعـه یـنید<وش، بـود کـه یـ، و توسط کـورش و داریش حکومت هخامنشیدایبا پ

ت یـن فرهنـگ در حاکمیـاینیت دیماه<شد و >یو سازمانیاسیس<در دولت >یرانیا
ران را یـایاسـین تحـول در سـازمان سیـدوستدار ا271افت.یتبلور >ياریخداگونه شهر

.نامدیم>نیچرخش هخامنش<
ن یگر دو رکن و دو بُعد تکویدياز سویدولتیسازماندهکسو و یاز تفکراگر 

يهادهیـن پدیتـرن سـبب بزرگیبـه همـب در غرب و شرق باشـند ویترتتمدن به
272.یانگذار دومیبنانیهخامنشاست و یسازنده اولیونانیجامعه خ کهن؛ یتار

آن، از يوارد کردند و اسـالم بـر مبنـایرا به تمدن اسالمیراث دولتین میان ایرانیا
273ان، حکومت خود را سازمان داد.یعهد عباس

ینـیونـد بـا سرشـت دیرا در پیاسیزمان سن سایم، دوستدار ایدیتر دشیکه پچنان
دست بهياستبداد-ینیک ساختار دیاز یینسان شمایکند و بدیمطرح میحوزه فرهنگ

یتیاسـت، انسـان هـوینـیه و روح آن فرهنـگ دیـرماین ساختار، که خمیدهد. در ایم
صـالً م ایا بهتـر بگـوئیشود یده میکشيبه نابودیت آدمیدارد؛ در چنبره آن فردیجمع
>يت و مخل تشخص فـردیمانع رشد شخص<ن نظام، به ذات خود، یابد. ایین نمیتکو

274>شناسد.ینميتشخص فرد<است و اصوالً 

امـده ید نیار و متفرد و خودساخته پدیبسيروهایچون از تعارض نینیفرهنگ د
ژه یود بـهیو شاید و ببالد، حتیز همواره از نو بزاین جنبش خودزا و خودخیتا در ا

دسـت و کیاسـت ینـدگان آن، فرهنگـیگذشته و نمايهادورهیبر ضد و در نف
استفاضـه يک تـن بـرایـو قاعدتاً در اصل توسط یکنواخت که از افاضه وحدانی

. 115، ص هاي تیرهدرخشش. 270
. 9، ص 3، شماره الفبا. 271
. 8، ص 2شماره ،الفبا. 272
. 116، ص هاي تیرهدرخشش. 273
. 16همان مأخذ، ص . 274



دین و دولت در اندیشه سیاسی 72
275همگان و همسانان ابتنا گشته است.

است: ینین نظام دی، اسالم سازنده جوهره ایدر دوره اسالم
زنـده اسـت و در یو اجتمـاعيفـردیاآگـاهش نیاسالم بنا به سرشـتش از خـو

ــه بینت ــر میپیجــه در جامع ــد. یک ــرو، در پیاز ابال ــکرگین ــرديری ــديف يو برومن
کش تیو شخصـيش ضـدفردیک فرهنـگ خواهـد مـرد... اسـالم کـییاجتماع
276است.

تر یتوتاليهادارد که از نظامییشباهت تام به الگوهاینینظام در دوستدار از یتصو
قاً یدست داده شده است. در واقع، دوستدار دقسم) بهیسم و فاشیستم غرب (کمونیسده ب

را مدّ نظر دارد: یین الگویچن
يروهـاینـد نیاسـت برتـر از برآیباشـد سـاحتیمسـتولین هرگاه در فرهنگید

اش نـه فقـط یجهـاناسـت کـه بـه سـبب سرمنشـاء آنیمتنافر و متضاد آن. سـاحت
ار یـشه خود را معیکند بلکه عمالً و همین میع را تضمفرد و جمياخرويرستگار

يهـامرجـع ارزشیعنـیدانـد یافـراد میجهاننیایو جسمیست روحیو داور ز
ن مانع هر یم که دیآنجا سروکار دارینیطره دیها. با سآنیو اخالقي، فکریحس

ياگـردد و هـر مقابلـهیخود ميهاادها و ارزشیش و پرورش بر ضد بنیگونه رو
را یجهـانداسـت هرگـاه سرمنشـاء آنیکشـد. ناگفتـه پیرا، اگر بتواند، در نطفه م

ر یـنیتواند به هر نظامیمینین تعیدر چنینین منوال دین و به همیم، دیحذف نمائ
در یسـتیالین بدانـد. امثـالش جوامـع سوسیدشمن دیاطالق گردد که خود را حت

277است.یگرخواهیو دیشیگراندیت دیشان محکوميکه آزاديحد

م، ضـرور اسـت یکنـیران را بررسیخ ایتر دوستدار از تاریر توتالیکه تصوش از آنیپ
ونـان ییگاه آرمـانیل جایدلن کاوش بهیم. ایندازیونان باستان بیبه جامعه یاجمالینگاه

، ییشه دوستدار تا بدانجاست که در جایونان در اندییدر تفکر دوستدار است. برجستگ
تازد کـه یت مید عنای، به حمیونانیيبرابربا یاسالممساواتسه مفهوم یل مقایدلبه

چرا
و يرا با مفهـوم فکـریاسالمینیدییط و ابتدایتصورات بسیعنیامور نامتجانس 

ن واضـع یکـه نخسـتياسنجد؛ جامعـهیمیونانیدر جامعه يده برابریچیپیفرهنگ

. xviهمان مأخذ، ص . 275
. 79همان مأخذ، ص . 276
. xiiهمان مأخذ، ص . 277
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کهن از آنـرو ياین فرهنگ دنین و ممتازتریترهشرفتیدر پیاجتماع-یاسیقانون س

278دانسته است.یمیشه و هستیاد اندیبوده که قانون را حاکم مطلق در بن

است!هایخوبونان اوّل و آخر، مبداء و محور همه یشه دوستدار، یدر اند

یروم-یونانیيرنسانس و نوستالژ
ان یـان و رومیـونانیان یـر مما را دیروش آموزش و پرورش ما، که از زمان کودک

سـه یوسته آنان را با خود مقاین معتادمان کرده است که پیدارد، به ایوامیبه زندگ
چـه از م... آنیخ خـود مـورد سـنجش قـرار دهـیشان را بر اساس تارخیم و تاریکن

ده را در مـا یـن عقیـانـد امـا بـه ارث گذاردهيشان بـرایچه ام و آنیریگیشان میا
ما دشوار است کـه آنـان را چـون ياند. برااست که آنان مانند ما بودهجاد کردهیا

ــیبییهــاملت ــه تصــوّر کن ــیوســته خــود را در ایم. پیگان از ياریم. بســینیبیشــان م
د شده است. ینجا پدیما از ايخطاها

شمند و مورخ یفوستل دوکوالنژ، اند279یشهر باستاناز مقدمه یچه نقل شد، بخشآن
.  ، استيفرانسو

مه دوّم یاست که در نیین پژوهشگر اروپای) نامدارتر1889-1830فوستل دوکوالنژ (
ونان و روم باستان بر فرهنـگ معاصـر غـرب ینیر امروزیه سلطه تصویسده نوزدهم عل

ن نظر بـود کـه یابد. او بر ایباز-که بودد تا جامعه باستان را، آنچنانیپا خاست و کوشبه
اسـت کـه ياشـدهیر آرمانیونان و روم باستان در واقع تصویز معاصر اییر اروپایتصو

يند. دعویبیخود را در آن متجليانسان عصر انقالب فرانسه ساخت تا آمال و آرزوها

. 227-226همان مأخذ، صص . 278
279. Numa Denis Fustel de Coulanges, The Ancient City: A Study on Religion, Laws, and

Institutions of Greece and Rome, New York: Doubleday, 1956.
ترجمـه تمـدن قـدیم، کتاب فوق با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است: فوستل دوکوالنژ، 

ش. (چاپ دوّم، تهران: کیهان، بی تا). از این پس به ترجمه فوق ارجـاع 1309فلسفی، تهران: نصراهللا
شود. داده می

داد. بنوشته محیط طباطبایی، ترجمه این کتاب را دکتر محمد مصدق بـه نصـراهللا فلسـفی سـفارش 
اول اسـفند مـهین، 25، شـماره حافظ، »دکتر مصدق و دهخدا«ید محمد محیط طباطبایی، بنگرید به: س

.25-24، صص 1384
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د بـه مطالعـه یـب بایـن فریاز اییرهايست و برایش نیبیبیونان باستان فریدر يآزاد

، ینـین مطالعـه عیـاز ايمـادفوسـتل دوکـوالنژ نیزندگ280خ کهن پرداخت.یتارینیع
يهاخ باسـتان در دانشـگاهیس تاریاست. او ضمن تدریقیتحقيو نوآوریکوشسخت

ن پژوهش بـزرگ کـرد و در سـال یاوقات خود را وقف ایس تمامیاستراسبورگ و پار
ثمر کار خود را منتشر نمود. 1864
قابـل يچـرویبهامـروزيایـدنیو فرهنگـینظر فوستل دوکوالنژ، اوضاع اجتماعبه

جـز يزیـن بر آن دوران چیم امروزیست و انطباق مفاهیونان و روم باستان نیسه با یمقا
آنـان یاجتمـاعيروح در شـالوده واحـدهايان به بقایونانیست. اعتقاد ینیبیخودفر

آتـش مقـدسج بـود و هـر خـانواده یـرایاپرسـتینیونانیدر جامعه 281قرار داشت.
داشت. یخود فروزان مینماد روحانعنوان(اجاق) را به

سـتود و چـون بـه یخواست از خانه برون شود، آتشـگاه را میچون ميهر مرد
آورد و از او یدار زن و فرزند، در برابر آن سر فرود میگشت، قبل از دیخانه بازم

282کرد.یاستعانت م

نـده یو نمایاصـاختصیونـانیوند داشت، در هر خـانواده یپیاپرستی، که با ناجاق
چوجــه بــه آتــش یکــرد و بهیت نمیــاکــان او بــود؛ جــز افــراد خــانواده خــود را حماین

گاه خـانواده، عبارت بـود از سـکونتیونانیخانه 283گر شباهت نداشت.یديهاخانواده
یونانیل، واژه ین دلیبه ا284که در مرکز آن آتشگاه قرار داشت.یها و مزرعه کوچکگله

یمراحل گونـاگونيبدوین سازمان اجتماعیا285داد.یمی، معنآتشرامون یپخانواده، 

280. Robert Lotouche, Fustel de Coulanges , International Encyclopedia of the Social

Sciences, vol. 6. p. 43.
. 28-1فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، صص . 281
. 16همان مأخذ، ص . 282
. 27-26همان مأخذ، صص . 283
. 52همان مأخذ، ص . 284
. 31همان مأخذ، ص . 285

یابیم نشین کهن ایرانی، صرفنظر از تمایزات، مفهوم کم و بیش مشابهی را میدر برخی طوایف کوه
هـم یـک مفهـوم اجـاقشود. در طوایف سُرخی فـارس (آتش) خوانده میتشیا اجاقکه 

، به معنی محل افروختن و حفـظ اجاقواژه <سیاسی است. -خویشاوندي و هم یک مفهوم اجتماعی
ترین واژه خویشاوندي در ایل سُرخی است و تعلق به اجاق واحـد نیرومنـدترین پیونـد نیاديآتش، ب

خورند. این اجاق گاه کند... در ایل سُرخی به اجاق نیا قسم میاي ایجاد میخویشاوندي را در نظام قبیله
←
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در آن ،د شـدیپد>ینیوند دیپ<اد یس بر بنیاست. پول286سیپولکرد که اوج آن یرا ط

هـا) اداره هـا (آرخونکاهن-ت داشتند و توسط شاهیعضونیسیپاتريهاتنها خانواده
، جوامـع هـاپلبد را از دست داد و ن خویج بساطت نخستیتدرن نهاد بهیا287شد.یم

توسـط روم یونـانیيهـاسیس، به درون آن رسوخ کردند. بـا اشـغال پولیخارج از پول
د و سـرانجام یآن فروپاشـیسـنتیاسـیدگرگـون شـد و سـازمان سیکلسرشت آن بـه

ت آن فرود آورد. ین ضربه را بر موجودیت واپسیحیمس

ا یـتالیايهاسـتیتان را انسـان معاصـر از اومانونان و روم باسیر یکردن تصویآرمان
ين غـرب بـر جـایرات را بر فرهنگ نـوین تأثیترقیراث رنسانس عمین میآموخت و ا

نهاد. 
ن یش فرهنـگ نـویـعنوان سـرآغاز زاغرب بـهیرسميخنگاریرنسانس، که در تار

ياهکـه در سـدهیحیات مسـیه فرهنگ و اخالقیبود علیشود، جنبشیغرب انگاشته م
ان فلـورانس بـود و ین عصـیایا رخ داد. کانون اصلیتالیدر ايالدیشانزدهم مپانزدهم و

ز خانــدان یحکمــران ثروتمنــد فلــورانس. ســت-یچین چهــره آن لورنتســو مــدیمــؤثرتر
ز عـام حکمرانـان یاست از ستيازرساالر فلورانس با پاپ جلوهیگارشیو ال288یچیمد

←
خاموش که اصطالح اي است نیاي طایفه است... گاه نیاي اوالد و گاه نیاي زاد... در این مفهوم طایفه

(عبـداهللا >شود...از معناي متعارف و عمومی آن در سایر نقاط ایران متمایز مییا روشن کردن اجاق
) 74-73، صص 1366، تهران: نشرنی، نشینان سُرخی فارسایل ناشناخته: پژوهشی در کوهشهبازي، 

286. Polis
. 175همان مأخذ، ص . 287
ونـد ین پیـاثبـات ايرسانند و برایمیان عهد شارلمانیز نظامایکیتبار خود را به یچیخاندان مد. 288

نامه شجره>البافهیخيبازساز<ا، یکمولو، استاد دانشگاه براون آمرینوشته آنتوناند. بهساختهياتبارنامه
اسـت. یخیتاريدر سده شانزدهم و در دربار آنان صورت گرفت و فاقد هرگونه مبنایچیخاندان مد

ن کزدهم در فلـورانس سـایها احتماال در سده سـیچیمد>ن خانواده ناروشن است.یشاء ادر واقع، من<
تعلـق يالدیم1216ند به سال کین خانواده اشاره میاياز اعضایکیه به کيان نوشتهیرا اولیشدند ز

ل سـده یـاشـتغال داشـتند. در اوايو ربـاخواریه آنان از همان زمان به صـرافکرسد یدارد. بنظر م
شهر یاشرافيهاشان با خاندانگرفتند هرچند هنوز فاصلهيفلورانس جاثروتمندان چهاردهم در زمره 

دار پاپ شدند و کخود را در شهر رم گشودند، در سده پانزدهم بانین سده، صرافیاد بود. در اواخر ایز
از دست آمـد.فوق بهدر سده یچینسان، ثروت انبوه خانواده مدیالن بردند. بدکيسودهاطریق ایناز 

←
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ان ین عصـیـزد. ایآن عصر را رقم مياروپایاسیسخ یسا که تاریت کلیسکوالر با حاکم

ونـان و روم باسـتان آغـاز شـد کـه در یکیآنتات یکرد به ادبیبا رویفرهنگ-یاسیس
ز، کـه یـ) نیی(نـوزا289تایناشـیرییایـتالیگذشته در اروپا ناشناخته و مهجور بـود. واژه ا

ات هنـر و یـد حیـتجديکار رفت، در آغاز صرفاً به معنـابه1550ن بار در سال ینخست
فرهنـگ ییافـت و بـاالخره بـه مفهـوم عـام نـوزایونان و روم کـاربرد یفرهنگ باستان 

در زبـان 290) شد. کاربرد واژه رنسـانس1772-1751(فرانسه يکلوپدیانسوارد ییاروپا
291د.یآغاز گرد1840تنها از سال یسیانگل

د یـرد آورد و بـه خررامون خـود گـیسندگان را در پیاز نویگروهیچیلورنتسو مد
شـده بـود، يها نگهـدارها در صـومعهسـدهی، کـه طـیرومـ-یونانیکهن ینسخ خط

جلـد آن بـه زبـان 260جلد کتـاب کـه 1039د شامل یتدارك دياپرداخت و کتابخانه
د. یرنسانس بدل گردين کتابخانه به پشتوانه فکریا292بود.یونانی

ن یک فرهنـگ نـویـن یتدويود را براحرکت خیچیسندگان دربار مدینسان، نویبد
ن حرکت، هـر یآغاز کردند. ایروم-یونانیمتوان کهن ترجمهبر اساس ییسایضدکل

را دربرداشـت و يزیبس متمـایبار فرهنگیبود، ولکیآنتظاهر ترجمه متون چند به
. بـودنیمتـرجميهاآلدهیـها و امنطبق با خواسـتروزو آزاددر واقع برداشت 

یواقعـیمعرفـيبـرایان صالحیدانستند که راوینمیونانیقدر رنسانس آننیمترجم
مغلـوط یونانیشان بوکاتچو بود که با ین ایترند. برجستهیشمار آونان بهیفرهنگ باستان 

ونان باستان اشاعه داد. یرها را از ین تصویترین و آرمانیتریرواقعیخود غ
يبـه بوکـاتچو آموختـه بـود کـه ویونـانیقدر ] آنینونایالتوس [استاد زبان یپ

ونـان را بخوانـد. بوکـاتچو یک یکالسيهادست و پا شکسته متنياگونهبتواند به
کنـد. یرا درك میونـانیيهااز متنییهاخود اعتراف کرده است که فقط بخش

الهـام همتاست. بوکاتچو، بـه یو لطافت بییبایکند در زیچه را که درك ماما آن

←
دند: لئـو دهـم، یرسیل سده هفدهم، به مقام پاپین خاندان، چهار تن، در سده شانزدهم و اوایاياعضا

(Americana, 1985, vol. 18, p. 614)ازدهم.یوس چهارم و لئو یلمنت هفتم، پک
289. Rinascità
290. Renaissance
291. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 2, p. 1794.

زاده و ابوطالـب صـارمی، تهـران: : رنسانس، ترجمه صفدر تقی5جلد تاریخ تمدن، ویل دورانت، . 292
. 137، ص 1367سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 
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بـاً بالکـل یخـود را تقریآثار ادبـیپترارك، باقییز به راهنمایها، و نن کتابیاز ا

ک یـونـان کـرد. در یخ یر و تـاریات، اسـاطین با ادبیالتيوقف آشنا ساختن اروپا
، از آدم تـا ژان، یدر احـوال مـردان نـامکوتاه تحـت عنـوان يهانامهیسلسله زندگ

زنان مشهور، از حـوا یبه شرح زندگیزنان نامدر کرد ویپادشاه فرانسه، را معرف
ها هـا و چشـمههـا، جنگلکوهاوّل، ملکـه ناپـل، پرداخـت. در رسـاله يتا جووانـا

از یونـانیات یـرا کـه در ادبییهاهـا و چشـمهها، جنگلب حروف الفبا کوهیترتبه
از ییمـاکتـاب راهنان ینامه خـداشجرهف کرد، و در یها نام برده شده بود توصآن

يونان شده بـود کـه خـدایات یک گرد آورد. او چنان مجذوب ادبیر کالسیاساط
از ونـوس و مـارس چنـان نـام و دیـنامیمپلوتـونطان را یو شـودنیت را یحیمس

هـا کـه بـه ن کتابیـاند. اقـت داشـتهیح حقیم و مسـیبه اندازه مرییبرد که گویم
دارنـد امـروزه سـخت يزیارزش نـاچیقـیاند و از نظـر تحقبد نوشته شـدهینیالت

يونان راهنمایات یپژوهندگان زبان ادبيند، اما در زمان خود براینمایآور ممالل
293فا کردند.یایبودند و در اشاعه رنسانس نقش مهمییگرانبها

سـا را یآن که اقتـدار کلیاسیسيهازهیونان و روم باستان، صرفنظر از انگییینوزا
یونـانیين نوسـتالژیـک بود. ایکرد نوستالژیروینوعیاز نظر فرهنگهدف گرفته بود،

ارسـطو را یحین مسـیق متکلمیتر از طرشیارسطو نبود؛ اروپا پیمعطوف به فلسفه عقل
ک ین یرفت. ایشمار مبهیشناخته بود و در آن دوران ارسطو نماد فلسفه خشک مدرس

بـود و لـذا بـه یحیفرهنگ مسـیبانه میبه شرك باستان و علیارزش-یکرد اخالقیرو
دسـت ونـان باسـتان بهیاز ياافسـانهيری، کـه تصـویونـانین یان و مـورخیسراحماسه

شدند، چـون یانگاشته مدیاخالق جدکه حامل بار یونانیشمندان یدادند، و آن اندیم
بـا افالطون بود که کرپوس ارسطو که ک یزیمتافن نه یسقراط و افالطون، توجه داشت. ا

ا بـدل شـد و یـتالیايهاستیاومانکتاب مقدسنو به یچیو فیلیترجمه آن توسط مارس
کـه آنیا، بیـتالیايهاسـتیاومان294د.یرسـانمه خـداینو سیقدافالطون را به مقام 

خوردنـد و آن را یان زمان سقراط غبطه میونانیيآزاد<بشناسند، بر یدرستسقراط را به
ز بـر آن ین نیفلوطيهاشهیدر فلسفه افالطون، که اند<پنداشتند که یآنان م>ستودند.یم

ت یحیتوانند بـا آن در مسـیاند که مافتهیفلسفه رازورانه یگسترده بود، نوعیه ابهامیسا
چگـاه رهـا یگر به آن اعتقاد نداشتند اما عشـق بـه آن را هیکه دیتیحیدار بمانند؛ مسیپا

. 49-48همان مأخذ، صص . 293
. 138-137همان مأخذ، صص . 294
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295>نکردند.

ــرا ــتیاومانيب ــله زمــانها دس ــرن فاص ــمیه ق ــطنطی ــه خطــایان قس ين و دانت
يهاشد و بـه منزلـه انحـراف از راه درسـت بـود. افسـانهیمحسوب ميزیآمفاجعه

ییها جـاشد تا در ذهنیها محو مآنيهاسان از خاطرهیم باکره و قدیز مریانگدل
باعظمـت يسـاهایهـوراس بـاز شـود. کلیدوجنسـيد و سـرودهایاوومسخ يبرا
کـه ییهاچشـميها بـراروح آنیبيهاد و مجسمهیرسیميبربرون به نظر اکن

یـیرایگـر گیکه آن را لمس کرده بـود دیانگشتانيده و برایآپولون بلودره را د
نداشت. 

يات اسـطورهیحیکردند که انگـار مسـیرفتار ميطوریطور کلها بهستیاومان
که یر اســت امــا کســانیپذازشمــردم ســیالیــو خیاخالقــيازهــایاســت کــه بــا ن

يهایها در سـخنرانسـتیکننـد. اومانیتلقيد آن را جدّیآزاد دارند نباياشهیاند
ت یحیبنــد مســيشــتن را پایکردنــد، خویت دفــاع میحیخــود از مســیعمــوم
را یونـانیح و فلسـفه یمـات مسـیدند تـا تعلیکوشـیدادند و میبخش نشان منجات

از ياریها بود. بسآنیها نمودار معتقدات واقعستیاناومیهماهنگ کنند... زندگ
و یتر از جنبـه شـهوانشیدوران شرك، آن هم بین اخالقیها در عمل از موازآن

296کردند.یميرویآن، پینه رواق

خـالق رنسـانس، و هـم لئونـاردو یآرمانيخدان یست که هم سقراط، ایهوده نیب
297بودند.گراهمجنسنس، هر دو ن مخلوق رنسایترن شگرفی، اینچیداو

ن یـنبـود. در ایدمکراسـو یشـیآزاداندج، فلورانس کانون یر رایبرخالف تصو
یالمللنیق تجارت بیحکومت داشت که از طریتیاشراف298،ییایتالین کوچک اینشحاکم

. 91همان مأخذ، ص . 295
. 97-96همان مأخذ، صص . 296
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ش از ین تا پیکس شد، لیگاه ارتش روم تأسیعنوان پاالد بهیش از میپ59فلورانس هر چند در سال . 298
ن سـده ین شـهر در سـه دهـه نخسـتیـاییوفاکنداشت. اوج شیتیاهميالدیازدهم میمه دوم سده ین

نسـان، یشـود. بدین زده میر تخمهزار نف95ن زمان حدود یت آن در ایاست و جمعيالدیچهاردهم م
از پنج شهر بزرگ قاره اروپا بدل شد. یکیالن و ناپل به یز، میس، ونینار پارکفلورانس آن زمان در 

افـت. یاهش کوع طاعون به نصف یعلت شبه1348نداشت و در تابستان سال یت دوامین جمعیالبته ا
هزار 167حدود 1872ت آن در سال یت؛ جمعنداده اسيرا در خود جاینه انبوهکچگاه سیفلورانس ه

←
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سـاخته بـود. بـدل اروپـایتخت مـالیانبوه انباشته و شهر خود را به پایثروتیو صراف

يانتخاب شورايشد و برایت زرساالر (پلوتوکرات) اداره مین اشرافیرانس توسط افلو
ه کـمرانـان شـهر، کحداشـتند. يمـرد حـق رأ3200تنهـا يکصد هزار نفـرین شهر یا

سـخت ینظارت، يلدیق ساختار گیاز طرشدند، یها) خوانده ملفتک(گردن 299فربهان
جـز يآزادیر فلورانسـیسواد و فقیتوده بيبرا300ردند.کیر شهروندان اعمال میبر سا

يجـز آزاديفلـورانس آزادیپلوتوکراسـينبـود و بـرا>فرمان بردن از اربابانيآزاد<
>هـاا فئودالیـها ا پاپیبدون دخالت امپراتوران <حکومت آنان بر شهر و متصرفات آن 

دهم بود که ن سده نوزیمورخ>يسخاوتمند<ن یل دورانت، ایگفته ونداشت. بهیمفهوم
از ییبهشت توانگرسـاالر بـو<ن یاعطا کرد که ایاز دمکراسيابه فلورانس چنان درجه

د؛ یبه اوج رسـیچیدر عهد لورنتسو مديطلبانه از آزادن مفهوم جاهیا301>آن نبرده بود.
>دیآفریپاپ م<، >رفتیها کلنجار مبا معشوقه<و بس ثروتمند که باشکوهیحکمران

عصر خود در سراسر اروپـا مـورد احتـرام ییایتالین ایترلین و اصیترن بزرگعنوابه<و 

←
هزار نفـر گـزارش شـده اسـت. 198حدود 1891هزار نفر و در سال 169حدود 1881نفر، در سال 
هزار نفر است. 400ش از یبیمکت فلورانس یامروزه، جمع

299. popolo grasso
هفـت شـدند: میتر تقسیم اهمیتشهروندان فلورانس به هفت گیلد (صنف) اصلی و پنج گیلد کم. 300
، صـرافان و كپوشـایالمللـنیداران و تجار بـکقضات و محضرداران، بان:عبارت بود ازیلد اصلیگ

ننـدگان کدیان و داروفروشان، تجار و تولک، پزشیشمینندگان منسوجات ابرکدیرباخواران، تجار و تول
ان یاران، بناکفاشان، فلزکقصابان، عبارت بود از: تر تیاهممکلد ی، و تجار خز. پنج گیمنسوجات پشم

خود قرار يد رؤساکیر نظارت ایز در زیلدها نیگيار و فروشندگان اجناس دوست دوم. اعضاکسنگ
از آن برخوردار بودنـد. شهروندانه تنها کبود یاز بزرگین ساختار امتیت در ایداشتند. معهذا، عضو

ریـمـردم حقه کـداشـتند يجایوق مدناز افراد فاقد هرگونه حقيریثکلدها توده یدر خارج از گ
(popolo minuto)هاثافتکا ی(ciompi)ن شـاخه اقتصـاد یتـرنمونـه، مهـميشدند. برایده مینام

نندگان منسوجات کدیلد تولیه گردانندگان آن در گکبود یفلورانس صنعت و تجارت منسوجات پشم
ه کـن صـنعت اشـتغال داشـتند یـر در اارگک9000لد، حدود یت داشتند. در خارج از گیعضویپشم
ردند. تجـار و کیار مکشان یهاه در خانهکبودند ین افراد مردان و زنانیبودند. اینندگان واقعکدیتول

دادند و بـر اسـاس یار آنان قرار میار را در اختکشدند، ابزار یخوانده مارکصاحبه کیدارانهیسرما
,”Florence“)شـد.یاخـت مـشده دستمزدشان پردهیتهتعداد البسه “Italy”, Britannica CD 1998;

Britannica, 1977, vol. II, p. 943)
. 83دورانت، همان مأخذ، ص . 301
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302>بود.

ها سـتین اشـکال آن، بـود. اومانیترعهد رنسانس کانون خرافات، به موهوميایتالیا
سرون خـود یبه سبک سيهانوشته<اعتقاد داشتند و یبینگهبانان غا یهمزادغالباً به 

يهـا، از چهرهینیپودجـو براتچـول>ختنـد.یآمیش میط خـویمحيآسارا با روح جنون
سـر یگفـت کـه ماننـد سـواران بیسـخن مییهـاتیبرجسته رنسانس، شادمانه از عفر

بـارو را یخاسـتند تـا زنـان زیا برمیـکـه از درییشویريوالهایا از هیکنند، یهجرت م
ن یـکرد و اعتقاد خود را به ایاشاره م>امکان پر بودن هوا از ارواح<به یاولیند. ماکیبربا

اعالم ی، الهام و عالئم آسمانییشگویب، پیاز صور عجییهاع بزرگ با نشانهیامر که وقا
در دفــاع از ینــو، متــرجم افالطــون، شــرحیچیو فیلیداشــت. مارســیشــوند ابــراز میم
اقتـران يل که سـتارگان داراین دلیو اعتقاد به اجنه نگاشت. او به اینیبو طالعییبگویغ

و بوکـاتچو، کـه 303رانـدوال معـذور داشـت.یکودالمیدار بـا پیـنحس بودند خود را از د
بـه ییشگویو پینیبل طالعیبه موهومات زمان خود از قب<، >نبودیقیچگاه متفکر عمیه<

304>ن اعتقاد داشت.یاطیبند بود و به وجود اجنه و شيمدد خواب پا

بـود. یشناسـخت تحت فشـار ستارهشه و احساس سیعصر رنسانس از لحاظ اند
توانسـتند ینمییک از متفکران اروپایچ یراندوال، هیکودالمیپیعنیک تن، یجز به

ذهن بزرگ و یزندگیره گردند. حتیا بر آن چیکنند ین فشار شانه خالیر ایاز ز
هـم یاولیـنو پر از خرافات و ترس از گردش ستارگان بود. ماکیچیمانند فییواال

آزاد ینیببان خود را از چنگ تصورات موهوم مربـوط بـه سـتارهیانست گرتوینم
305گفت.ید و سخن میشیاندیکند. او هم به روش معاصرانش م

نگشـود کـه، یشـه عقلـیدر انديدیـرنسـانس نـه تنهـا مرحلـه جدیونانیکرد یرو
ه بود. یعلوم خفییاز شکوفايدیعکس، دور جدبه

برخوردار بـود. جئوردانـو یت علمیثیحياز حد اعالینیبا و ستارهیمیجادو و ک
اسـت. او را معمـوالً در یکیکـوپرنیشناسـستارهیفلسـفين سخنگویبرونو نخست

اگـر آثـار او را یآورنـد. ولـیشـمار مد بهیـدان علـم جدیشاهنگان و شهیف پیرد
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ر اسـت.یناپـذد. اعتقـاد او بـه جـادو خللیـم دیاز او خواهيگریر دیم تصویبخوان

306موندوس لولوس.ینوشته رفن اعظم است از رساله يدیمنطق او تقل

رنسانس، يختگان و نخبگان فکریها، فرهستینش اومانیاز بياچه ذکر شد، شمهآن
م مقهـور یعظـیاسـیدر مقییر اروپـایـسواد و فقیاست که فرهنگ عامه بیعیاست. طب

307جهل و خرافه بود.

د یـتمـدن جديریمعاصر، که در پرتـو جهـانگياروپايرنسانس برايارمغان فکر
مـان یو سسـت شـدن اینـیود دیـقيزِیـغرب پژواك آن سراسر جهان را گرفت، فرور

ش یونـان و روم باسـتان بـود. سـتاییت اخالقـیو بدویپرستو رجعت به بتیحیمس
م یمـرس یافـت هـر چنـد تـا بـه امـروز تنـدیطره یسییبر هنر اروپایجسم و برهنگ

ن سده نه یز داشت: ایگر نیدیامیپيالدیسده شانزدهم متوار و مقاوم است. اسمحجبه
ز شـاهد بـود. در یکا را نیونان و روم باستان بود که کشف قاره آمریکشفتنها دوران 

ا بـود بـا ثـروت یتالیايهاستیکه مخلوق اومانيدیب، فرهنگ جدین تقارن عجیپرتو ا
ا و هند، بـه یو سپس غارتگران آس308ستادورها،یئان و کانکویکه توسط ماجراجویانبوه
د ساخت که مـا یرا پديزین آن چیپسيهاسدهیخت و طیر شد آمیسرازیغربياروپا

م. یخوانیمد غربیتمدن جدامروزه 

بورکهارت و رنسانس
مـه دوم سـده یاز نرنسـانسنـام خ اروپـا بـهیدوره از تارکیردن کز یش به متمایگرا

دیعصر جدو یقرون وسطان یمیز شد و منظور دوران واسطه و انتقالجدهم آغایه
ژول 1855در سـال رخ نمـود. يطور جدسده نوزدهم بهدوّم مه یش در نین گرایبود. ا

قـرون عنـوان برابرنهـاد را بـهرنسـانسخـود خ فرانسـه یتاردر جلد هفتم 309شلهیم
و یشـناخت علمـين و تـالش او بـراانسـايو آزادیعنوان دوران آگاهو بهیوسط

شـف کشف جهان و کشله، شاخص رنسانس یزعم معت مطرح ساخت. بهیسلطه بر طب
، يست فرانسـویونالین مورخ ناسیشود. ایانگاشته مروح مدرنه جوهره کبود انسان

یانون اصـلکـعنـوان خاسـتگاه و سده پانزدهم، را بـهيایتالیفرانسه سده شانزدهم، نه ا
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ن یـ. اشله منتشر شـدیتاب مکهارت پنج سال پس از کتاب بورکرد. کیمیانس معرفرنس
ر یاشاعه تصـوجاد ی) و در ا1860افت (یرنسانس انتشار هبود که دربارین اثر مستقلیاول
شدت مؤثر بود.بهن از رنسانس یج و امروزیرا

وزدهم اروپـا به تمدن سـده نـن الگویترکینزدسده پانزدهم را يایتالیهارت اکبور
يز و جنـوا اعتنـایبه ونییایتالیايهادولت-ان شهریهارت در مکمعهذا، بور310د.یدیم

هن نمونـیزعـم او اولـه بـهکـبـود یچیفلورانس خاندان مدشگریچندان نداشت و ستا
رفت: یشمار مبهدولت مدرن

ر اروپـا ه سراسـکـا بلیـتالیانون روح و ذوق مدرن نـه تنهـا اکن یترفلورانس مهم
طور ان و بـهییـایتالیب سرمشـق ایـا و معایاز مزاياریث بسیان از حیفلورانس311بود.

312ان مدرن هستند.ییاروپایلک

چهـاردهم و يهـاسـدهيمرانـان اروپـاکاثبات نظر خود ابتدا از حيبرابورکهارت 
یچینار آن فلورانس و خانـدان مـدکند تا در کیر میتصوكبس هولناياپانزدهم چهره

نـدارد و یگـاهیچ جایسا هـیلکو یحیقانون مسر، ین تصویابد. در ایشتر یدرخشش ب
313امپراتـور روم مقـدس.>کیع فردریت مطیرع<ست جز ینیسکناس یوئکتوماس اسن

ن عنصر یت فلورانس بود و این مزیاء فرهنگ باستان اروپا بزرگتریهارت، احکزعم بوربه
رد: کفا یاییوپاد ارین تمدن جدیوکدر تینقش مهم

م، یـاش اصـرار ورزد دربارهیه باکتاب، کن ین اصول موضوعه ایتراز مهمیکی
ونـد و اتحـاد آن یه پکـباسـتان بلهه نه تنهـا تولـد دوبـاره فرهنـگ دورکن است یا

314ن را مسخر ساخت.یباختر زميایه دنکبود ییایتالیروح قوم افرهنگ با 

ننده دارند. کنییگاه تعیجایهارتکشه بوریدر اندیقوميهاروحگونه نیا
ونان و روم باستان یجز نفرت دارد، بهیژه اسالمیوبهیشرقيهاهارت از تمدنکبور

ز، یـنیشـرقيهاراث تمدنیمين برایشناسد و بنابرایت نمیمدنينه جدیشیچگونه پیه
سـت یب نیـعج،نیراست. بنابیقائل نيگاه مؤثریانه، جایميهاسدهيراث اروپایمانند م

، 1376، ی، تهران: خوارزمیمحمدحسن لطفهترجما، یتالیفرهنگ رنسانس در اهارت، کوب بورکای. 310
. 17ص 
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ینیعيهاهیاعتنا بماند و بدون توجه به پایها بوند و تسلسل و تعامل تمدنیبه پيه وک

بـا ییایـتالیايهـادولـت-، تجارت شهریبیصليهاچون جنگيانندهکنییو عوامل تع
صـرفاً يادهیـرا پدیید اروپـایـن تمـدن جدیوکـشرق و تهاجم و غارت ماوراءبحار، ت

ار کامالً آشـکـهـارت کتاب بورکن نفرت در یبداند. ایروح قومن یمولود او یفرهنگ
عنـوان واسـطه ا بـهیتالیبنادر ايتجار-ییاینه تنها به موقع جغرافينمونه، وياست. برا
ه خـدا را سـپاس کـدهـد بلینمـین بهائیمترکت و فرهنگ از شرق به اروپا یانتقال مدن

ن بـه یه آن سـرزمکـم مـانع از آن شـد کـا دست یتالیاان بر ییایتسلط اسپان<ه کد یگویم
315>ده شود.یشکتوحش هبه ورط] ی[عثمانها كدست تر

م مولـود یانطبـاق مفـاهيدانست براید تالشیهارت را باکتاب بورکطور خالصه، به
ه فوسـتل کـاسـت یوه نگرشین همان شیگذشته؛ ايایسده نوزدهم بر دنییتمدن اروپا

آن یروم-یونانینمونه یگیپای)، ب1864(م یتمدن قدرجمند خود، تاب اکوالنژ در کدو
از -از رنسـانس رایهـارتکر بوریتصـو،سـتمین سده بیمورخیرا نشان داده است. برخ

ده گرفتن نقـش مهـم آن در یو ناداروپا يبه دوران قرون وسطاییاعتنایبل یدلجمله به
لمور، استاد دانشگاه هـاروارد،یرون گید. ماانمورد انتقاد قرار داده-دیجدين اروپایوکت
سد: ینویم

يایـدنيو اقتصـادیاسیسين نظرند که نهادهاید در مجموع بر این جدیمحقق
ون تحوالت یر کرده مدیکه بورکهارت تصویاز رنسانسشیار بید غرب بسیجد

316است.يالدیزدهم میدوازدهم و سيهاسده

رواج رنسـانسعنـوان خ اروپـا بـهیدوره از تارکیکیکتفتمایل به معهذا، هنوز 
يشـود. بـراین باب معموالً فاقد اعتبار شناخته مـیدر ایهارتکر بوریدارد هر چند تصو

را در رنسانس واقعاً مـؤثر غـرب، سرآغاز ياقتصادمورخ317،يآرماندو ساپورنمونه، 
جه، در یدر نتداند.ین مه مسلمانایعلیبیصليهاو ظهور جنگيالدیازدهم میاواخر سده 

، ینیه شـاخص آن شهرنشـکـد آمـد یپديدیا جامعه جدیتالیسده دوازدهم در سواحل ا
-خودمختـار در دولـتیاسـیسيهـا، ظهور نظـاميتجاريدارهیبر سرمایاقتصاد مبتن

ن رنسـانس را یـاییوفاکاوج شـيبـود. سـاپورییسـایلکرید غیـشهرها و فرهنگ جد

. 102همان مأخذ، ص . 315
316. Americana, 1985, vol. 23, p. 381.
317. Armando Sapori, The Italian Merchant in the Middle Ages, trans. Patricia Ann Kennan,

New York: 1970.
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ن یافت. در ایآن تا سده شانزدهم تداوم يایه بقاکداند یزدهم میدوازدهم و سيهاسده

شـتر در یشـان بیز ثقـل اکه مرکردند کظهور يدیجديو اقتصادیاسیسيروهایزمان، ن
از 318ترانـه و شـرق اروپـا.یانوس اطلس و شمال اروپا بـود تـا در منطقـه مدیاقیحواش

319رد.کـاشـاره انس سـده دوازدهـم رنسـنام بهنزیهسکتاب کد به ینگونه آثار بایجمله ا

ان را یهودیل روت نقش یسیو س320هردکبر رنسانس توجه یر تمدن اسالمیس به تأثیها
321ان داشته است.یا بیتالیدر رنسانس سده پانزدهم ا

که بود!ونان: آنچنانی
ياست که مانند هر تمـدن بشـریم، تمدنیشناسیونان باستان مینام که بهیخیده تاریپد

ات انسـان یـحيهان نشانهیش، اوج، انحطاط و سقوط داشته است. نخستیزايهادوران
رسـد. عصـر یالد، میش از می، در هزاره هفتم پیسنگنهیریونان به عصر دیره یجزدر شبه
شـود. یالد انگاشـته میش از مـیپـ2800تـا 6000يهاسـالبین ونان معموالً یینوسنگ

ره کرت بود که حـدود ید شد، تمدن جزیونان پدیر ن دوران دیکه در این تمدنیترمهم
خـود در عصـر ییالد به شکوفایش از میپ2800الد آغاز شد، در یش از میسال پ4000

ل هجوم اقـوام یدلالد، احتماالً بهیش از میهزاره دوّم پيهان سالید و در واپسیمفرغ رس
يگندم و جو و دامـداربه زراعت یونانی، یونان، خاموش شد. در دوره نوسنگییشمال
ن عصـر یـایونـانی، ينـویلینوشته چستر استار، استاد دانشـگاه ااشتغال داشت. بهيبدو

ن یـن، بود و احتمـاالً ایالنهرنیژه مصر و بیوک، بهیخاورنزديشکوفايهامتأثر از تمدن
322ها را از آنان آموخته بود.مهارت

اس یـرقابـل قیغيشود، در حـدیمخواندهياتمدن اژهعصر مفرغ، که یونانیتمدن 
د یـرا پد>متمـدنيهـادولت<نوشته استار، ک بود که بهیخاورنزديهاتر از تمدنعقب

ــد. آورده  ــانیبودن ــایون ــانی ــر بازرگ ــناخت و جزیرا مین عص ــرهیش ــرت، ینش نان ک

318. Britannica, 1977, vol. 15, p. 662.
319. Charles Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge, Mass.:

Harvard University Press, 1972.
320. John R. Hayes, [ed.], The Genius of Arab Civilization: Source of Renaissance,

Cambridge, Mass: The MIT Press, 1983.
321. Cecil Roth, The Jews in the Renaissance, Harper, 1965.
322. Chester G. Starr, Prehistoic Greece , Americana, 1985, vol. 13, p. 389.
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ا) هـیها (کنعانیقیکرده و با فنیه سفر میونان، قطعاً به مصر و سورین سکنه یترشرفتهیپ

از >م تمـدنیمفـاه<فرهنـگ کـرت را انتقـال یخیت تـاریـمراوده داشـتند. اسـتار اهم
323داند.یونان میره یجزک به شبهیخاورنزد

در یره جماعـات انسـانیـن جزیـبـود. در ايالـهیکرت سازمان قبیسازمان اجتماع
د. بـويافـهیک مرکـب از طایستند که هر یزیدهکده) م90(ظاهراً یکوچکيهادهکده

ره یـد شد که سراسـر جزیپديف قدرت برترین تجمع پراکنده طوایج، از درون ایتدربه
، نـوسیمد آمد که توسط شاه، موسوم به یپديرا تحت فرمان گرفت و حکومت مرکز

و یسـتی، آنتروپومورفیسـتیمین او آنیـداشـت و د>ینـیسرشت د<یشد. کرتیاداره م
اسـتوار >نیـزور و قـانون و د<، بـر يا، شاه اژهنوسیمسرشار از خرافات بود. اقتدار 

ونان است. یخیماقبل تارن یا324بود.
کننـد: دوره یم میونـان را بـه چهـار دوره تقسـیخ یتـارکیدوران کالسن یمورخ

ق. م.)، اوج 500-800(یونـانیيهـاسیق. م.)، دوره توسعه پول800-1000ن (یتکو
ق. م.) و دوره انحطـاط تمـدن 404-500ونـان (یتمـدن یـیعصـر طالا یها سیپول

اوج که از عهد رنسانس تـا بـه امـروز يادهیآن پدق. م.). 338-404ونان (یک یکالس
ونـان را یک یتمـدن کالسـیـیعصـر طالشـود تنهـا یعنـوان مبشـریتمدن باسـتان

س یپـولکیـو تنهـا در )الدیش از مـیدر سده پنجم پ(ک سده یرد که کمتر از یگیدربرم
وجود داشت.)آتن(

ن مـانع تجمـع و تمرکـز یترر متعدد مهمیونان و وجود جزایره یجزشبهیعیوضع طب
ان یونانیالد، یش از میبود. در آغاز هزاره نخست پیتیبزرگ جمعيان در قطب هایونانی

داشـت، یک قلمـرو مسـتقلیـکوچک و پراکنده، کـه هـر يهازارع و دامدار در دهکده
ونان را یاست یاقتصاد و سیست، که عدم تمرکز و پراکندگیزین پراکندگید. استنیزیم

س کوچـک و یاد صـدها پـولیکه بر بنیاست؛ تمدنیونانیشد، شاخص تمدن یسبب م
مـه هـزاره یها اسـپارت و آتـن بودنـد کـه در نسین پولین ایتربزرگ شکل گرفت. مهم

ک یـد و در دوران معاصـر هـر ونـان بـدل شـدنیالد به محور تمدن یش از مینخست پ
8700بـه مسـاحت يافتند. در آن زمان، اسپارت با قلمـرویشگران خود را یستاینوعبه

323. ibid, p. 390.
. 17، 14، صص 2دورانت، همان مأخذ، ج . 324
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325ره بودنـد.یجزشبهيهاسین پولیترلومتر مربع بزرگیک2750ک با یلومتر مربع و آتیک

500ار انـدك، کمتـر از یهـا عمومـاً بسـت آنیـز و جمعیها ناچسیتر پولشیمساحت ب
شـهروندهـزار 20ش از یبـیتـیس جمعیتو، تنها سه پـولینوشته ک، بود. بهروندشه

سِ مطلـوب یشه افالطـون، پـولیل) و آتن. در اندیسیراکوس، اکراگاس (در سیداشتند: س
د تا بدان حـد باشـد یس بایت پولینظر ارسطو، جمعت. بهینفر جمع5000بود با یسیپول

نبـود. يپردازالیـو خییگران آرمـانیـبشناسـد. اافـهیرا به قيگریدشهروندکه هر 
گفتنـد. در زمـان یزمـان خـود سـخن میونان متعارف يهااسیافالطون و ارسطو با مق

و يرعـادیغيچـروینفره خود را اعزام کرد که به80نا سپاه یس موکیران، پولیجنگ با ا
326ه تمسخر نبود.یما

بر امـوال و ياندازو دستیطلبوسعهستند. تیزیها در صلح و آرامش نمسین پولیا
ان یـن در جریخـونيزهایان آنان هماره جنگ و سـتیگان رواج داشت و میقلمرو همسا

ماجراجو و غارتگر یبردند. آنان، که قومیسر مبهیسختیستیط زیان در شرایونانیبود. 
ا یـتالیاقـا،یا، شمال آفریآسیکسب ثروت مهاجرت و تهاجم به سواحل غربيبودند، برا

الد بــا اشــغال یش از مــیهشــتم تــا ششــم پــيهال را آغــاز کردنــد و در ســدهیســیو س
، ین غربیاست که مورخین دورانیها پرداختند. ایکولونگر به احدث یديهانیسرزم
اد یونان باستان یيدوران استعمارخ معاصر غرب، از آن با عنوان یتاراز يسازنهیبا قر

327کنند.یم

ست آن یبایداشت، میا صاحبانیخود ساکنان ي] برایچون هر اقامتگاه [کولون
ش از مـا بـه اصـول یان بـیـونانیگونـه مـوارد، نیله اشغال کـرد. در ایا حیرا به زور 

مـورد يهـا... همـه سـاکنان محلیونـانیمهاجمان یماندند: گاهید نمیمقیاخالق

325. Norman Brown, Greek City- State Civilization , Americana, 1985, vol. 13, p. 392.
. 111-109کیتو، همان مأخذ، صص . 326
بازسازي تاریخ یونان باستان طبق مدل تاریخ معاصر غرب از نیمه اوّل سده نوزدهم میالدي آغـاز . 327

) نظـام سیاسـی 1856-1846خود (تاریخ یونان جلدي 12انگلیسی در کتاب (G. Grote)شد. گروت 
آلمـانی در (Droysen)عنوان الگویی براي هر دمکراسی اروپایی مطرح ساخت، و درویـزن آتن را به

(Eduard Meyer)یر گري پروس دید. ادوارد مـهمقدونیه باستان را الگویی براي نظامیتاریخ هلنیسم 
) تاریخ یونان و روم باستان را طبق الگوي زمان خود بـه 1884(تاریخ عهد باستان نی در آلما-یهودي

تاریخ کمونیسـم و ، مؤلف (R. Pohl Mann)مان داري تقسیم کرد؛ و ربر پلمراحل فئودالی و سرمایه
ان هاي سوسیالیستی سده نوزدهم اروپـا را در یونـان و روم باسـتنمونه جنبش، پیشباستانسوسیالیسم 

یافت!
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328گرفتند.یمیش را به بردگینظر خو

ونـان داشـت، یيدارش نظـام بـردهیدایـرا در پی، که سـهم اصـليریگتعمرهن مسیا
تمـدن ییدر شـکوفا>یانقالبـيریتأث<-ایفرنیاستاد دانشگاه کال-نوشته نورمن براونبه
نهاد: يونان بر جای

ل یـد و قبایـونان شگرف بود: مستعمرات جدیبر اقتصاد يریگرات مستعمرهیتأث
ونـان را سـبب یو صـنعت یم بازرگانیاختند که توسعه عظد سیپديبربر آن، بازار

329شد.

سـقوط کـرده بـود، یهتـيا امپراتـوریان بـود: در آسـیونانیسود ز بهیاوضاع زمانه ن
ه را مضـمحل کـرد، یـران، که سـرانجام لودیایه تجاوزکار نبود، شاهنشاهیلودیپادشاه

بـرد، در روم یسـر متـوحش بهمه یه در حالت نیان نبود، مقدونیونانیيبرايهنوز خطر
شـه بودنـد نـه یتاجرپیز مردمـیـهـا نيهـا و کارتاژیقیامده بود، فنید نیپدیهنوز قدرت

ک یـش آمـد کـه در یپـیان فرصتیونانیيمدت چند سده بران بود که بهیتجاوزکار. چن
کننـد و تمـدن خـاص خـود را شـکوفا یشـان زنـدگيازهایو منطبـق بـا نیعینظام طب
330سازند.

ن یـک بـود. ایس آتیالد و در پولیش از میونان در سده پنجم پیک یاوج تمدن کالس
است که نورمن بـراون آن را >یسم خارجیالیو امپریداخلیدمکراسیتجربه آتن<اوج، 

ن یـدر ا331خوانـد.یم>یونانیيشهر-فرد تمدن دولتن دستاورد منحصربهیتربزرگ<
د و آن یرسـیونـانیيهـاسیر پولیالجزاجمـعان میـزمان، آتن به اوج قدرت خود در م

آتـنيامپراتـوریفتگیاز سـر شـین غربـیمـورخید ساخت کـه برخـیرا پديزیچ
هـا سیر پولیز با اتحاد سایتجاوزکارش در ستيل خویدلخوانند. در واقع، اگر آتن بهیم

ن یترفـت کـه نخسـیاسپارت قرار نگرفته و در هم نشکسته بود، بـدان سـو ميرهبربه
د آورد:یرا پدییمتمرکز اروپايامپراتور

يهـاسیاز پولییایـه دریک اتحادیران، ید ایل تهدیدلالد، بهیش از میپ478در سال 
يرویـان بـه سوءاسـتفاده از نیـشکل گرفت که آتن در رأس آن قرار داشـت. آتنیونانی

. 150دورانت، همان مأخذ، ص . 328
329. Brown, ibid, p. 393.

. 115کیتو، همان مأخذ، ص . 330
331. ibid, p. 394.
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طلبانـه خـود بهـره انه و توسعهیه پرداختند و از آن در جهت آمال سودجویاتحادییایدر

از ياریک بـدل شـد و بسـیکننده در اقتصاد آتنییتعیبه عاملییایدريروین نیبردند. ا
حفـظ يه نه تنهـا بـرایان از وجوه اتحادیآتن<اندوختند. یان از قِبَلِ آن ثروت هنگفتیآتن

ن، آتـن یـعـالوه بـر ا332>کردنـد.یز اسـتفاده میـآتن نیارتقاء زندگيناوگان بلکه برا
ش گرفـت؛ یگان خـود، در پـیهمسـارغمبـهرا، ياطلبانهاست تجاوزکارانه و توسعهیس
ن یونان بـود. در چنـیها و اقتصاد سراسر سیر پولیبر سايسروريکه در راستایاستیس

بـه قـدرت -شـودیانگاشـته مآتـنیقله دمکراسکه حکومت او -کلسی، پرییفضا
بود و حکومـت او، یسم آتنیالیامپرور پرشيکلس مجریق. م.). پر429-461د (یرس
در واقـع یشـد ولـیخوانـده میهر چند اسماً دمکراس<، ید مورخ آتنیدینوشته توسبه

333>ک تن بود.یحکومت 

ه یـاسـپارت در اتحاديرهبرها بـهسیر پولیطلبانه آتن سبب اتحاد ساياست برتریس
ه سـرانجام در جنـگ یـحادن اتیـ؛ و اشـودیده میـناماتحاد پلوپـونزشد که يدیجد

سـاله 27ن جنگ یان داد: در ایپاآتنيامپراتورات یق. م.) به ح404-431پلوپونز (
س یت پـولیـک چهارم جمعیده شد و در اثر جنگ و طاعون یونان به خون کشیسراسر 

کـه یک، در حالیـکلس، جان خود را از دست دادند. و باالخره، آتیک، و از جمله پریآت
ين ناوگان خـود را بطـرزیکسان شده و آخریقلمرو آن با خاك یه و تمامشهر و حوم

نـورمن بـراون، بـا تأسـف، 334ش اسپارت شد.یم بخشایبار از دست داده بود، تسلخفت
و بر تنهـا یفرهنگيو روشنگریاسیسم سیبرالیارتجاع بر ليروزیپ<ن جنگ را یفرجام ا

335کند!یمیابیارز>تونان را داشییاسیاتحاد سییکه توانایسیپول

بـر يسـروريش را بـرایها بنوبه خود شـانس خـوسیر پولیپس از سقوط آتن، سا
يخود را به نـابوديو اقتصادین توان نظامین تالش خونیونان آزمودند و در ایسراسر 

ق. م. بـا اشـغال 338بـود کـه در سـال -یشـاه مقـدون-پیلین فیدند. سرانجام، ایکش
افتـه ارسـطو، یمین تعلـیـونان را بنا نهاد و پسرش اسکندر، ایاحد ونان دولت ویسراسر 
د. یرا تحقق بخشیونانیسم یالیامپرآرمان 

332. ibid.
333. ibid, p. 395.

.221-220کیتو، همان مأخذ، صص . 334
335. ibid.
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آن يرا بـراشـهر-دولـتکـه معـادل یونانیيبایبنده و زین واژه فری، اسیپول

ارسـطو اسـت یسفارسـی ن پرسش به ترجمـه یافتن پاسخ ایيست؟ برایچم،یادهیبرگز
م: یکنیمراجعه م

شــهرد یــآید میــن دهکــده پدیکــه ســرانجام از فــراهم آمــدن چنــدياجامعــه
ش یخـويازهـایبـرآورد نییتوان گفت از لحاظ تواناینام دارد که م336س]ی[پول

گـر اسـت... شـهر یت جوامـع دیـس] غایده اسـت... شـهر [پـولیت کمال رسـیغابه
اسـت و یاجتمـاعیانویـعت حیاست و انسان به حکم طبیعیطبيادهیس] پدی[پول

ــر اثــر تصــادف، بــيآن کــس کــه از رو س] اســت، یپــولیوطن [بیطبــع، و نــه ب
337ا برتر از او.یاست یا فروتر از آدمیيموجود

ن یش چنـیسـال پـ2300ب بـه یـارسطو، کـه قريگفتار و خرد واالییباین زیاز ا
کرده است، یوطنیباز يریدست داده و چنان تعببهینیشهرنشو شهراز یفیتعر

ان سال است که ما را مسـحور یز کالم ارسطو سالینیراستزده شد؟ و بهد شگفتیا نبایآ
یاجتمـاعیوانیـانسـان ح<م کـه یاکار بـردهن جمله ارسطو را بهیکرده است: ما بارها ا

م. اکنون اگر یام فرود آوردهیلسوف باستان سر تعظین فیشه ژرف ایو در برابر اند>است
یونـانیسیپـولتنهـا معطـوف بـه ینیشهرنشو شهرش ارسطو از یم که ستایانبد

نده یبـرد و سـتایسـر مز چون افالطون در دوره انحطـاط آن بهیکه او نيزیاست (آن چ
ن است که تنهـا آن یم که منظور ارسطو ایاش بود)، و اگر بدانییایک گذشته رؤینوستالژ
طبـع يان، کـه از رویگر آدمید و دیزیس میدر پولسته نام انسان است کهیشايموجود

ستند پس فروتـر یان نی)، از آنجا که در زمره خدابربرانیعنیکنند (یمین زندگیجز ا
م گفت؟ یچه خواه338اند،یاز مرتبه آدم

سیپـولکـه يامستقل، بسته و خودبسـندهیاجتماعيان در واحدهایونانییزندگ
ییایاز وضع جغرافیدژ و قلعه است) ناشیس در اصل به معنیلشود (واژه پویده مینام
ک قدرت برتر بود که توان و یها و فقدان سیان پولیاز تعادل قوا در میز ناشیونان و نی

دهنـد. بنگریـد بـه قـرار میstateیا cityهاي انگلیسی نیز معادل پولیس یونان باستان در ترجمه. 336
له فوق در مأخذ زیر: ترجمه جم

Aristotle, Politics, translated by Banjamin Jowett, Kitchener: Batoche Books, 1999. p. 5.
. 5-4، صص 1358، ترجمه حمید عنایت، تهران: جیبی، سیاستارسطو، . 337
. 16کیتو، همان مأخذ، ص . 338
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مـدت آتن بهیم، در دورانیدیکه دک دولت متمرکز را داشته باشد. چنانیجاد یاستعداد ا

ل فقـدان یدلبـهیافـت ولـیرا يسراسـرک دولـت واحـد و یـجاد یاتوانپنجاه سال 
ن دولـت یـبر آن ناکام ماند و سـرانجام ايالهیقبيو غلبه خودمحوریاسیساستعداد
ن یـز ایـ) نيونان (دوران هـومریيریخ اساطیان محقق شد. در تاریدست مقدونواحد به

گانه)، وجود داشت: ینوس (شاه یدومیايرهبرقدرت متمرکز واحد، به
کــه يد: ســاختاریــآینظر نمگانــه بــهیم کــه بینیبیمــیاســیســاختار سد ایــلیادر 

ن یـد. در ایـناميالـهیا مـنحط نظـام قبیـشـرفته ی، نوع پیتوان، بنا به ذوق شخصیم
و -کنـدیکه بر مردمش سـلطنت م-لئوسیساختار هم شاهان هستند، همچون آخ

خان اعظـم. او است ماننديزیکه چشاه مردمهمچون آگاممنون -هم شاهنشاه
گـر یگشت بـا دیکه به منافع مشترك برميامورها عرفاً مکلف بود درباریاخالقاً 
کردنـد و یبرگـزار مییطور مرتب شـورال شور کند. آنان بهیقبايا رؤسایشاهان 

گرفت. یخود را به نشانه صحبت در دست ميبه هنگام بحث ناطق عصا
د: یافزایتو میکمعهذا، 

سـت یني. آگـاممنون مسـتبدیاست نه شرقیین سنت اروپایکه امشخص است 
339گونه حکومت کند.يچون و چرا خدایکه با اقتدار ب

نه شـرق کند که ولی با این گفته روشن میاست، ياشناس خبرهونانیتو، هر چند یک
نیرا. اگر چنـیشناسدانش مردمیغنيهاو نه پژوهشيالهیشناسد، نه سازمان قبیرا م

ک یـکـه ییده اروپـایـک پدیـنه یینظام شورازد. یفوق دست نمينبود، او به داور
ز یـنیل شـرقیـونان بلکـه در قباییل باستانیاست که نه فقط در قبايالهیده کهن قبیپد

م: یابیین میل مغول چنین ساختار را در قبایوجود داشته است. ا
اً یـت متوالیـاهمگان دورافتـاده کمله شاهزادیوسل واسال بهیقبايرؤسايشوراها

تـر تـر و مهمبزرگيل شـوراهاین اجتماعات مـانع از تشـکیایشد، ولیل میتشک
ینـدگان خانـات و نـواحیبـزرگ نماياز شـوراهایکه در بعضيطورشد. بهینم

ن یـکردند. در ایروات، شرکت میخلخ و ايهامغول، مانند فئوداليایمختلف دن
کـه مـورد نظـر عمـوم بـود یمهمـيجنگ و صـلح و کارهـااجتماعات به مسائل

ــمات ایشــد... تصــمیمیدگیرســ ــوانی ــه شــکل مجموعــه ق ن ین شــوراها اغلــب ب
ن شورا شرکت جسته بودند مجبور بـه یکه در اییآمد و همه اربابان و رؤسایدرم

. 108همان مأخذ، ص . 339
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340ن بودند.ین قوانیرش ایپذ

ا یـگاه بـزرگ ک سـکونتیـعنوان ز نبود؛ هر چند بـهیشهر نبود، دهکده نسیپول
سـاختار خـاص ین، نـوعیـس، فراتـر از ایا دهکده را داشت. پـولیکوچک چهره شهر 

ان معـادل یـرانیها و ایسـیکـه انگل-سین معنـا، عضـو پـولیـبـود. در اینـید-يالهیقب
افـت تـا ییز مـیرازآمیمفهوم-انددهیآن برگزيارا برشهروندو Citizenکننده گمراه

در 342یروح مشترك و جمع341د.یدیت میت آدمیارسطو آن را مالك و غابدان حد که 
یدرستداشت و، همانطور که فوستل دوکوالنژ بهیفراانسانيس حضوریپوليهمه اجزا

ت، بقـا و دوام خـود را از یـس، موجودیداد. پـولیمـینـیدیس سرشتیافت، به پولیدر
س هـم یک بـود. پـولیـس آتیولپیحام343گرفت؛ مثالً الهه آتنهیخود میحاميخدا
یم اجتمـاعیز، و همه مفاهی؛ و در آن همه چینیزميداشت و هم اعضایآسمانياعضا
ونـد داشـت. یان پیس بـا خـدایداد. سـاختار پـولیمیان معنیوند با خدای، در پیاسیو س
آن بر گرد پرستشـگاه بنـا يهاشد و خانهیبود که با مرز مقدس محدود میس مکانیپول

، سینظـم پـول344>س بـود.یان و مردمان پولیمقدس خدايمأواین مکانیچن<ود. شده ب
ان یخـدا-رایالهه نظـم و مـادر مـوئ345س،یز ملهم از تمینم، ینامیمقانونچه که ما آن

بود. -ر و سرنوشتیتقد
ان در هـر کجـا کـه بودنـد یونانیان المپ را یس سرشته بود... خدایز با پولین نید

يهـانینداشت دسـت کـم آئیانیخود خدايس اگر برایاما هر پولدند، یپرستیم
ز] مـورد پرسـتش بـود ینسان، آتنه... در اسپارت [نیبدان را داشت. ین خدایخاص ا

آتنـا یعنـیآمـد؛ یشـمار مهـا بهیها همان نبود که در نـزد آتنیاما در نزد اسپارت

رجمه شیرین بیانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگـی، تنظام اجتماعی مغول، ب. والدیمیرتسف، . 340
. 284-283، صص 1365

اخالق اگر ما آثار نویسندگان یونان باستان را دربارة اخالق مطالعه کنیم، مثالً <نویسد: کاسیرر می. 341
بزرگواري، اعتـدال، عـدالت، -ها تحلیل روشن و مرتبی از انواع فضایلارسطو را، در آننیکوماخوس 

ها اثـري نیسـت. ایـن یابیم، ولی از فضیلت کلی موسوم به انسانیت در آنمی-ت و آزادمنشیشجاع
) 133ص افسانه دولت، (کاسیرر، >اصطالح ظاهراً در زبان و ادبیات یونانی وجود ندارد.

342. to koinon
343. Athene

. 141فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص . 344
345. Themis
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اسـت... یاسـیسو هـمینـیس هـم واحـد مسـتقل دیس... پولی: حافظ پولسیپول

يایاورسـتن وجـه در یرا بـه بهتـریاسـیسو ینـیرابطـه تفکـر دیکـیزان نزدیم
عـدالتبر حـول مفهـوم يولوژین تریم: اینیم ببیتوانیل] می[آش346سخولوسیآ

کند و همزمـان یر میسیبه نظم و از اختالف به آشتینوشته شده است، از آشفتگ
347ان.یسطح خدارود: سطح انسان ویش میدر دو سطح پ

شد یاطالق میتس به کسیونان باستان پولیس) که بود؟ در ی(عضو پول348تسیپول
ک شـدن بـه یـس را بپرسـتد، از حـق نزدیان پـولیس باشـد، خـداین پـولیرو آئـیـکه پ

که محل اجتماعات بـود، و شـرکت در یحدود مقدسس، ورود به یپوليهاپرستشگاه
م یش او را سـهیروزانـه خـويهایدر قربانآرخونو اد و مجالس برخوردار باشد، یاع

گفتنـد او در یاسـت مشـهروندند فالن کس یکه بگونیايجاونان باستان بهیدر کند. 
ینوشته فوسـتل دوکـوالنژ، مفهـوم واقعـک است. بهیس شریپولياء مقدس با اعضایاش

349د.ین عبارت فهمید از ایونان باستان را بایدر يشهروند

ا یـن ساختار، خـانواده (یاستوار بود. در ايالهیس بر ساختار قبیپولیزمان اجتماعسا
350گنـوسهـا رفـت. از تجمـع خانوادهیشمار مبهین واحد اجتماعیترياهیاجاق) پا

352يفراتـرها رهی، از تجمـع عشـگفتنـد)یم351ژنـسهـا بـه آن یره، کـه رومی(عش

شـد. ید میـپدسیپولل یله)، و از تجمع قبای(قب353لونیفها فهیفه)، از اتحاد طای(طا
ان ین و خدایبود که از سرزمیک واحد اجتماعیل در یائتالف قباسیپولن معنا، یدر ا

لـه یشـد، هـر قبیم میلون) تقسـیله (فیک به چهار قبیس آتیمشترك برخوردار بودند. پول
ن، یه (گنـوس) بـود. بنـابراریعش30فه مرکب از ی)، و هر طايفه (فراتریمرکب از سه طا

اسـپارت، واحـد يالـهیشد. در سـازمان قبیل میره تشکیعش360ک جمعاً از یس آتیپول

346. Aeschylus, The Orestia.

. 438-432، صص 2د به: دورانت، همان مأخذ، ج بنگری
. 124-123کیتو، همان مأخذ، صص . 347

348. Polites
.  199-198فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، صص . 349

350. Genos
351. Gens
352. Phratria
353. Phylon
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ونان باستان یدر 355اوبه بود.10له مرکب از ینام داشت و هر قب354اوبهله یخردتر از قب

شکل نگرفته بود. ملتمعادل یمفهوم
ل یـافتـه اسـت، بـه دلیشـهرت آتنیانگذار دمکراسیبنعنوان که به356ستنس،یکل

د آورده یـس پدیپـوليبـرایکه تنازعات طبقاتیو مخاطراتیساختار اجتماعیدگرگون
د آورد کـه یک پدیجامعه آتیاسیدر سازمان سیراتییالد تغیش از میپ508بود، در سال 

ر ایلون) را بر اساس معیله (فیستنس چهار قبیمعروف است. کلستنسیاصالحات کلبه 
يخُردتـريگاه به واحدهاله بر اساس سکونتیم کرد. هر قبیله تقسیبه ده قبییایجغراف

س ینسـان، پـولیقرار گرفـت. بد358دماركک یم و در رأس هر دِم یتقس357دِمنام به
يالـهیلون عالوه بر بار قبیرات، فیین تغیپس از ا359م شد.یدِم تقس150ش از یک به بیآت

الهـه دِم، 360،دمتـرداشـت و ینـیز بـار دیـافـت. واژه دِم نیز یـنییایآن مفهوم جغراف
شد. ین و گندم) شناخته میعنوان الهه خاك (زمبه

ر ییـتغیآتن، بیسازمان اجتماعیدودمان-یعیاد طبیعنوان بنن زمان، گنوس، بهیدر ا
یکننـده سـازمان اجتمـاعنییعنوان واحـد تع(گنوس) بـهیونانی)رهیعش(361ماند. کالن

ر بود: یمختصات زيدارايالهیقب
؛ينسب مشترك پدرتبار-1
ن اعضـا ینخسـتيایـکه نیان مشترکیژه خدایومشترك بهینیها و مراسم دنیآئ-٢

رفتند؛ یشمار مبه
گورستان مشترك؛ -3
اعضا؛ ییحقوق متقابل در تملک دارا-4
مشترك و متقابل اعضا؛یو دفاعیتیحمايکارکردها-5

354. Obe
ترکی قابل تعمق است. اوبايیا اوبهتشابه این واژه به 

مه محسن ثالثی، تهران: مؤسسه مطالعـات و تحقیقـات ترججامعه باستان، لوئیس هنري مورگان، . 355
. 356-354، صص 1371فرهنگی، 

356. Cleisthenes
357. Demes
358. Demarch
359. Donald W. Bradeen, Cleisthenes , Americana, 1985, vol. 7, p. 43.
360. Demeter
361. Clan
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362).ی(اندوگامیزدواج درون گروها-6

ها دوام داشت. ارسطو، که در سیت پولین دوران موجودیتا واپسيارهین نظام عشیا
-سـتیزیالد میش از مـیدر سده چهارم پـیونانیيهاسیپولیزمان انحطاط و فروپاش

خود را از دسـت داده و بـه مفهـوم یت واقعیز موجودیک نیس آتیپولیکه حتیدوران
نام بـهیمشترکياینياد تعلق داشت که دارایپره آسکلهیبه عش-ک شده بودینزدشهر

363وس بودند.یاسکلوپ

سد: ینوی، مییکایآمرنامدار شناس مورگان، مردم
عـام يهاشـان همـان خصـلتجدا از هم بودنـد و حکومتیلیها عموماً قباهلن

هـا د... وضـع آنیـنمایرا بـاز م...364هارهیافته در عشـی] سازمانییایل بربر [آسیقبا
انتظـار يارهیعشـيبـا نهادهـایتـوان از مردمـیبـود کـه میقاً به همان صـورتیدق

365داشت.

م: یان دارین تشابه را در دو مورد بیم تا ایکوشیح است. میگفته مورگان صح
ژه در سلسـله جبـال زاگـرس، هـم یوران، بـهیـن اینشفهیطایدر مناطق کوهستان-1

، گـاه يافهیبر نظام طایمبتنیل تعدد جماعات انسانیدلو هم بهییایل وضع جغرافیلدبه
مثـال، در منطقـه کـوهمره يم. بـرایخـوریژه برمیخـودويهاشیاز گویبیبه تنوع عج

لـومتر مربـع حـداقل پـنج یک3000بـه مسـاحت ياراز) در محدودهی(جنوب شیسُرخ
فـه یک طایـياسـت کـه گـاه اعضـايه حدها بشین گویز ایش وجود دارد و تمایگو

ونان باسـتان یرا در یشیده تنوع گوین پدیا366فهمند.یگر را نمیفه دیواژگان خاص طا
م: یابییز مین

362. Endogamy
. 360-359مورگان، همان مأخذ، صص . 363
و ژنـسو (Clan)کـالنعنوان معـادل بـهتیـرهاژه در ترجمه فارسی کتاب مورگـان، و. 364

کار را بهعشیرهترین معادل یعنی کار رفته است. این اصطالح دقیق نیست و لذا ما دقیقبهگنوس
بریم که در طوایف ایران رواج دارد و بیانگر ساختاري کم و بیش مشابه با نمونه اروپایی، صرفنظر می

اي بنگریـد بـه: و فرهنگی، است. براي آشنایی با مفاهیم بنیادي در نظام قبیلهاز تمایزات خاص دینی 
. 1366تهران: نشر نی، اي بر شناخت ایالت و عشایر، مقدمهعبداهللا شهبازي، 

. 351مورگان، همان مأخذ، ص . 365
. 181، ص ل ناشناختهیاشهبازي،. 366
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ن نسبتاً کوچک متراکم بودند، کمتر یک سرزمیان، که در یونانیش یتفاوت گو

د. معهـذا، خـوریافتند، به چشم میکا تکامل یع آمریوسيهاکه در جنگلیاز آنان
ک مجموعــه یــش واحــد دارنــد در یرا کــه گــویلیز فقــط قبــایــنجــا نیدر ایحتــ

ش خـاص خـود را داشـت یز گویکوچک نيکایآتیم. حتیابییتر متحد مبزرگ
367شد.یونانیکه بعدها زبان غالب در نثر 

اسـت. اگـر يافـهیک کـارکرد طایـقصاصران، یف ایالت و طوایایدر برخ-2
شاوندان بالواسطه او، بـا یفه مقتول، و نه تنها خویفه کشته شود، کل طایک طایاز يفرد

کـه یا بـا مراسـم خاصـیـا بـا قصـاص و یـيخونـدارن یشود. ایمخوندارقاتل 
يتگریسـتم حمـاین سیـز ایـونـان باسـتان نیدر 368ابـد.ییان مـینام دارد پابسخون

:بودله قتل ها) در مسئيف (فراتریان طوایکننده روابط ممیتنظ
سـپرده ییقضـايهاب قاتل به دادگاهیفه تعقیر وظیکه در روزگار اخش از آنیپ

فـه یره شخص مقتول واگذار شده بـود. امـا طایاصالً بر عهده عشیشود، خونخواه
يهـادیومنیاداشت. در يافهین الزام صورت تعهد طایم بود و این کار سهیز در این

ن یـدست اورستس، افتن از کشته شدن مادرش بهش از سخن گیس پینيل، اریآش
ده یش بـر او پاشـیهايافـهیطااز هميریـچه آب تطهکشد: یش میپرسش را به پ

ن باشـد کـه در آن زمـان کـه یـن جمله دال بر اید که اینماین میچنخواهد شد؟
اش انجـام گرفتـه بـود نـه فـهیطاياو از سوییر نهایخته بود، تطهیفر گریقاتل از ک

فـه بـر تبـار مشـترك یره بـه طاین الزام از عشـین گذشته، گسترش ایره او. از ایعش
369کند.یفه داللت میک طایيهارهیعش

سد: ینویک میآتيالهیف نظام قبیل دورانت در توصیو
يالـهیبـود. هـر خـانواده بـه قبیخـونیوستگیک بر اساس پیآتین اجتماعیقوان

را ینـیمعيدانست، خدایمقدس میز نسل قهرمانله خود را ایتعلق داشت و هر قب
حـاکم و يآورد، و دارایمـيجارا بـهیخاصـینـیفات دیکرد، تشـریپرستش م

لـه یرقبیلـه بـا غیقبيبـود. اعضـاین مشترك و گورستان اختصاصـیدار و زمخزانه
دند. یکوشیميد؛ همه در همکاریرسیر نمیراث آنان به غیکردند و میازدواج نم

جمه مسـعود احمـدزاده، تهـران: ترمنشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، فریدریش انگلس، . 367
. 146، ص 1357شباهنگ، 

. 160-158شهبازي، همان مأخذ، صص . 368
. 379مورگان، همان مأخذ، ص . 369
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ن اصـل یـله بـود. ایقبيآن، بر عهده همه اعضايک از اعضایا هر یله، یاز قبدفاع

370کرد.یها صدق ماز افراد آنیا برخیگر یل دیاز قبايریگدر مورد انتقام

بـود. تطـور سـازمان يالـهین ساخت قبیبرخاسته از ایونانیس یپولیاسیسازمان س
کرد: ید در دو مرحله بررسیک را بایآتیاسیس

ش از ین هـزاره اوّل پـیک، که سـه سـده نخسـتیس آتین پولین تکویدر مراحل آغاز
بـود کـه 371لئوسیک بازیلون) یله (فیک از چهار قبیرد، در رأس هر یگیالد را دربرمیم
بزرگـاناز ییلـه در رأس شـورایس قبیشد. رئیله) خوانده میس قبیلئوس (رئیلوبازیف

ن یـا372ها) بود.رهیها (عشاز بزرگان گنوسیجمعله قرار داشت که میدان) قبیسفشی(ر
فصـل امـور وله، کـارکرد حلیقبییله و نظم شورایاست قبیاز ریبی، ترکیاسیساخت س

بود و ین موروثیره معین از عشیک دودمان معیله در یاست قبیعهده داشت. رله را بهیقب
لـه خـود را یاسـت قبیرالعمرشد معمـوالً مـادامیده مین سمت برگزیکه به ایلئوسیباز
ینـیديکارکردهايدارایو نظامیاسیلئوس عالوه بر کارکرد سیلوبازیدست داشت. فبه

گرفـت: او هـم یان می، از خـداخونت خود را، عالوه بر یز بود و مشروعینییو قضا
له خود بود. یقبی، هم کاهن و هم قاضیس، هم فرمانده نظامیرئ

شـد قـرار یخوانـده م373لئوسیکه پامبازیلئوسی، بازکیل چهارگانه آتیدر رأس قبا
خـاند کـل و یسـفشیکرد و کاهن اعظم، ریس را اداره میپولیداشت. او امور عموم

ل یـاز بزرگان قباییق شورایس را از طریلئوس امور پولیپامباز374رفت.یشمار مک بهیآت

. 128، ص 2دورانت، همان مأخذ، ج . 370
371. Basileus

. 386مورگان، همان مأخذ، ص . 372
373. Pambasileus

. 396-389مورگان، همان مأخذ، صص . 374
دهند و حمیـد ي یونانی قرار میبازیلیارا معادل پادشاهیموالً هاي جدید اروپایی معدر ترجمه

شـهریار را پامبازیلئوسارسطو برگزیده است. او سیاست عنایت همین معادل را در ترجمه فارسی 
تـوان هماننـد والیـت سـرور می<که ارسطو صراحت دارد که پامبازیلیا را نامیده، حال آنخودکام

[بازیلیاي]  خـانگی پادشاهیکه والیت خدایگان نوعی ن دانست زیرا همچنانخانواده بر اعضاي آ
(ارسـطو، همـان >است، پامبازیلیا نیز نوعی پدري بر یک شهر [پولیس] و یا یک یا چند قوم اسـت.

اي اسـت کـه، صـرفنظر از ) بازیلیا پادشاهی نیست و نـوعی سـاخت سیاسـی قبیلـه144مأخذ، ص 
تر شـبیه اسـت. بنـابراین، معـادل قبایل مغول بیشرؤساينمونه کالسیک کارکردهاي دینی آن، به

←
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375آرئوپـاگوسيروکرد که طبق سنن کهن جلسات خود را بر یفصل موچهارگانه حل

ده یـنامآرئوپـاگوسيشـورانـرو یکردنـد و ازایجنگ) برگزار ميخدا376(تپه آرس
377شد.یم

س بـود، یانگـذار پـولیک و بنیـل آتیـلئوس آتن، کـه متحدکننـده قباین پامبازینخست
آرئوپـاگوس، کـه يشـورايان او و اعضـایـشد. از همان زمـان، میده میکاتِزُس نامیآت

د شد. سرانجام، تِـزُس مغلـوب یدها) بودند، اختالف پدیف (اوپاتریوال و طیقبايرؤسا
یلئوسـینام مِنِستِس را به بازبهیدها شخصید جان سپرد. پس از او، اوپاتریشد و در تبع

ییایـلیع و مقهور آنان بود. سـپس، دودمـان تِـزُس مجـدداً پامبازیدند که مطیک برگزیآت
دس بـه یـکومـت کـرد و آنگـاه دودمـان مالنتدست گرفت و تا سه نسل حس را بهیپول

378د.یقدرت رس

379ایـنام ژروزبـهيدیسفشیريس شوراین ارگان حکومت پولیتریدر اسپارت، عال

ت داشتند و دو تـن از یالعمر عضوطور مادامساله به60يمرد باال30ن مجمع یبود. در ا
382بـود.یروثمـو381اسـپارت در دودمـان هراکـليایـلیباز380لئوس بودنـد.یآنان بـاز

نـام 383ز داشتند که آپالیساله، ن30ي، مرکب از مردان باالیک مجمع عمومیها یاسپارت
داشت. 

یر تحول آن را از گذشته حماسیا را شرح داده و سیلیساختار بازاست یسارسطو در 
384ان داشته است.ی، بیشکل آرمانمتأخر، البته بهيهاتا دوران

ج دسـتخوش یتـدرالد بهیش از مـیه سـده هشـتم پـمیکهن آتن از نیاسیسازمان س

←
مورگان تفاوت بازیلئوس بـا پادشـاه اروپـایی را . پادشاهتر است تا لئوس مناسبیبازيبراخان

)397ص همان مأخذ،توضیح داده است. (مورگان، روشنیبه
375. Areopagus
376. Ares
377. Chester G. Starr, Boule , Americana, 1985, vol. 4, p. 340.

. 253-252فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، صص . 378
379. Gerousia
380. ibid, pp. 340-341.
381. Heraclide

. 85ارسطو، همان مأخذ، ص . 382
383. Apella

. 144-140همان مأخذ، صص . 384
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دها تسـلط یـک کدروس بود که با مرگ او اوپاتریلئوس آتین پامبازیشد. آخریدگرگون
به مجمع آرئوپاگوس منتقل شد. از سده نـوزدهم یافتند و از آن پس قدرت اصلیکامل 

تحـول بـه ن یـا ایافته که گویت یش رسمیافت و امروزه کم و بین نظر رواج یايالدیم
شـاهلئوس را، که معـادل یبازيجاآرخونا بود و از آن پس یلیحذف نهاد بازیمعن
ا در اسپارت تا به آخـر یژروزيدیسفشیريا و شورایلینهاد باز385شد، گرفت.یمیتلق

و یگارشـیالاسپارت را یاسین معاصر غرب نظام سیل مورخین دلیپا بر جا بود و به ا
سد: ینویفوستل دوکوالنژ م.خوانندیمیدمکراسا رآتن یاسینظام س

نامند ین میآن سرزمیخ آتن را دوره آرخونین قسمت از تارین معاصر ایمورخ
ن یـبر جا نبـوده اسـت. لکـن، اين دوره اثریا] در ایلیو معتقدند که از سلطنت [باز

ن پـدر یپشت جانشـ13ست؛ چه اوالد کدروس تا یده کامالً مقرون به صواب نیعق
کتـب یانـد، از برخـخواندهیمـآرخـونشان را یکه از آن پس اگشتند و با آن

شده یز بر آنان اطالق میلئوس] نی[بازشاهشود که عنوان ین استنباط میم چنیقد
386داشت.ین مدت سلطنت موروثیاست. پس، آتن در ا

ک نهاد کهـن ین یان نبودند.یک شاه به مفهوم امروزیچ یلئوس و نه آرخون هینه باز
ن یاست که انتساب ایخواندن آنان همانقدر مشروط و نسبشاهبود و ینید-يالهیقب

، وجـه يغنا. بهـررو387یله آشانتیقبشاه؛ مثالً ییقایل آفریقبايرؤسایعنوان به برخ
د ین هنوز مـبهم اسـت و شـایپسيهاش از سده هشتم و آرخونیپيهالئوسیز بازیتما

يهان نهـاد در سـدهیـچه مسلم اسـت ااز تحول واژگان باشد. آنیفقط ناشزین تمایا
یدرسـتکه فوستل دوکـوالنژ بهگونه همانکرد. یرا طینیمعیر تحولیهشتم تا پنجم س

ن از یمعـيهـاک در دودمانیـل چهارگانـه آتیـز در قبایـاشاره کرده، سـمت آرخـون ن
ن یشــیپيهــالئوسیا پســران بازهــن آرخونیبــود و نخســتین مــوروثیمعــيهارهیعشــ

هـا، چـون دسـت داشـت. آرخونک را بهیس آتیاست پولیها راز آرخونیکی388بودند.
ز یـنینـیاز اعتقـادات ديارهیعشـيوندهایخود را عالوه بر پیاسیها، مقام سلئوسیباز

ک. یس آتیله خود بود و آرخون بزرگ کاهن بزرگ پولیگرفتند. آرخون کاهن قبیم

385. Thomas Kelly, Archon , Americana, 1985, vol. 2, p. 239.
. 254فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص . 386

افالطون نیز از تبار کدروس، آخرین بازیلئوس آتن، بود. 
387. Ashanti

. 407مورگان، همان مأخذ، ص . 388
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بـر سـر 389از مـوردیشـدند تـاجین مقام نائل میکه بديآتن روزيهاآرخون

کردنـد. در ضـمن یم میتقـدیان را قربـانیرفتنـد و خـدایس مینهاده به آکروپـول
زدنـد. و از یاز برگ درخـت بـر سـر میالرسم تاجیز علیش نیف خویانجام وظا

ز لـوازم دعـا و و ایشود که تاج در آغـاز امـر نشـان مـذهبین استنباط مینجا چنیا
ان معمـوالً حکـام را بـا یونانیام نشان سلطنت گشته است... یبوده و به مرور ایقربان

انجـام يکه بـرایکساناللفظ آن تحتیکردند که معنیف میتعریعبارت خاص
ن مفهوم کلمه حـاکم ین عبارت نخستیباشد. و از ایماندن شدهییتعیمراسم قربان
شـان یايهـایقربانسد که ینویحکام مهنداروس دربارید. پتوان کریرا استنباط م

390س] است.ینه [پولیدر راه آتشگاه موجب حفظ سعادت مد

مـدت ده الد بهیش از مـیپـ752از سـال یالعمر بود، ولسمت آرخون در آغاز مادام
ق. م.) بــه 572-594ک (یـآتیسـاله آرخــون22سـال محـدود شــد. سـولون در دوره 

391نام بولـهبـهيانفـره400يس دست زد. او شـورایپولیاسیر ساختار سدیاصالحات

ت یک سـال، در آن عضـویـکصد مرد، به مدت یک یله آتیل داد که از هر چهار قبیتشک
ف یکهـن آرئوپـاگوس و قطعـاً فروتـر از آن، وظـايبوله، در کنار شورايداشتند. شورا

و آرئوپـاگوس را پارلمـانرا ن معاصـر، بولـهیدست داشت. مـورخس را بهیاداره پول
ر ییـالد عالوه بر تغیش از میپ508ستنس در سال یکند. کلیمیونان باستان تلقیيسنا

ک در قالب آن شکل گرفته بود، یب به پنج سده جامعه آتین، که قریشیپيالهیسازمان قب
نفر کرد که 500بوله را يگانه، تمام اعضال دهیها و قباصورت دِمدسازمان آن بهیو تجد

شـدند. یده میـت آن برگزیک سال به عضویساله به مدت 30يمرد باال50له یاز هر قب
شـدند و جمـع ید قرعه انتخـاب مینفر) به ق5له ینفر (از هر قب50بوله يان اعضایاز م

س را یپـوليفصل امور جاروساختند که کارکرد حلید میپد392ینام پروتانبهیپرتحرک
یب در طـول سـال تمـامین ترتیک دهم سال بود و بدییت پروتانیعضوداشت. مدت

393س را داشتند.ینقش در اداره پوليفایعضو بوله امکان ا500

يبـود: اعضـاینـیک نهـاد دیـن کـه یامـروزيبه معنایمدنک نهاد ینه یپروتان
ا بـه رطعـام مقـدسم مراسم یس و تنظیپوليهافه حفظ آتش در آتشگاهیوظیپروتان

روید. ها و جویبارها میدرختی که در ایران نیز در کنار چشمه. 389
. 183فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص . 390

391. Boule
392. Prytaneum
393. Starr, ibid, p. 341.
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بـود کـه مراسـم ونیپروتـانز مأخوذ از محوطه مقدس ین نهاد نینام ا394عهده داشتند.

ن ین مجامع چنـیه ایونان باستان، کلیدر 395شد.یدر آن برگزار مطعام مقدسیعموم
پرداختند. سپس، بـا یان میشگاه خدایبه پیم قربانیشد: نخست، کاهنان به تقدیافتتاح م

ل یره تشـکیـکردنـد و مجمـع در آن داین رسم میزميبزرگ بر رويارهیآب متبرك دا
یمخصوصـيد، دعـایزبان به سخن گشـایبیکه خطش از آنیشد. در آغاز جلسه، پیم

کردند و یان استشاره میبگوینشستند. سپس، غیساکت میشد و حضار همگیخوانده م
کردنـد. یل میـطدرنـگ مجمـع را تعیشـد، بیظـاهر میهرگاه در آسمان عالمت شوم

نهـاد یاز برگ درختان بر سر میز مقدس بود و ناطق به هنگام نطق تاجیخطابه نیکرس
396گفت.یان سخن میخدايدر مدح و ثنایو تا مدت

ن یمعـيهـال پا بر جا و در دودمانیقبایالد، سمت آرخونیش از میدر سده پنجم پ
ن ادعـا مـورد یا397محدود شد.ک سالیشود که دوره آن به یگفته میبود، ولیموروث

کلس ین بود و پـریش از ایار بیبسيستنس و حکام بعدید است: دوران حکومت کلیترد
ان یـده شـد. از میـعنوان آرخـون برگز، با چند فاصـله کوتـاه، بـهیاپیسال پ30مدت به

دسـت داشـتند: آرخـون س را بهیپـولیل، سـه آرخـون مشـاغل اصـلیـقبايهاآرخون
است یر399لئوسیک بود، آرخون بازیآتيه و دستگاه اداریقوه مجرسیرئ398موسیاپون

ان را انجـام یـم قربانیدست داشت و مراسم تقـددان (آرئوپاگوس) را بهیسفشیريشورا
گـر یس بود. شش آرخـون دیپولیو انتظامیفرمانده نظام400داد، و آرخون پولماركیم

يهاز در سـدهیو کهن آرئوپاگوس ننهاد متنفذ 401تر اشتغال داشتند.تیاهمبه مشاغل کم
ه و روم، یـدر دوران اشـغال آتـن توسـط مقدونیالد، و حتـیش از مـیششم و پـنجم پـ

ت داشتند. یالعمر عضوطور مادامن بهیشیپيهاهمچنان پا بر جا بود و در آن آرخون

ششـم و يهاآتـنِ سـدهیاسـید غرب از سازمان سیجديخنگاریتاریر آرمانیتصو

. 347خذ، فوستل دوکوالنژ، همان مأ. 394
. 157همان مأخذ، ص . 395
. 165-164همان مأخذ، صص . 396

397. Kelly, ibid; 203کیتو، همان مأخذ، ص 
398. Archon Eponymous
399. Archon Basileus
400. Archon Polemarch
401. Kelly, ibid, p. 239.
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گـاه نهـاد ینـه جاین آن در زمیتـراسـت کـه مهمیتناقضـاتيالد حـاویاز مشیپنجم پ

شـود یز انگاشـته میآتن نـاچیاسیات سین نهاد در حیآرئوپاگوس است. معموالً نقش ا
ت یـل دورانـت اصـوالً موجودیـابـد. ویب یـرقیبیگـاهیبولـه جاکیدمکراتتا نهاد 

تـو یو ک402ده گرفته،یکلس، نادیپرستنس و چه در زمانیآرئوپاگوس را، چه در زمان کل
نداشـت جـز يسـابق، کـاريهـام، متشکل از آرخونیآرئوپاگوس قد<است که یمدع
یدوران مجمعـن یـمسلم اسـت کـه آرئوپـاگوس در ا403>قتل.يهابه پروندهیدگیرس

ارات آن بـه یـاز اختیض بخشـی، بـا تفـو462ا ی، 487متنفذ و مقتدر بود و تنها به سال 
404دست آورد.ن را بهیشیت پیبعد اهمیمدتیاز قدرتش کاسته شد، ولبوله يشورا

ياد در ذهـن جامعـهیم شـایگـوئیونان باستان سخن میيالهیکه از سازمان قبیزمان
ر در مـورد جامعـه آتـن ین تصـویـگر شـود. اجلوهيارهیبر مساوات عشیط و مبتنیبس

ست.یصادق ن
ره یعشـ360يد و در سـازمان کهـن آن اعضـابـویطبقاتیک نظامیآتيالهینظام قب

کـه طبقه سـوارانشدند: یم میطبقه تقسبه سه 405یاز نظر منزلت اجتماعی(گنوس) آتن
کـه طبقه گاوداراننند؛ ینظام تدارك ببها سوارهتوانستند در جنگیمالک اسب بودند و م

طبقـه اشـتند؛ و دین آمـادگینظام سـنگادهیل پیتشکيبودند و برادو گاو يک دارایهر 
406دادند.یل میاده را تشکیسبک پيهادستهکه کارگران مزدور

د. یـفراروئیواقعـیک ساختار طبقاتیبه يبدوين قشربندیک ایبا توسعه اقتصاد آت
407دهایـشـدند: اوپاتریم میل آتن به سـه طبقـه تقسـیقبايت پلوتارك، اعضایطبق روا

پا (کشاورزان خرده409بازرگانان)، ژئومورهاگران و (صنعت408ورژهایله)، دمی(اشراف قب
رنده طبقات دو و سه بود. ی(مردم، خلق) دربرگدموسوران و کارگران). واژه شهیو پ

از منزلـت يریـگدها) در طـول چنـد سـده بـا بهرهیـک (اوپاتریـآتيالـهیاشراف قب

. 284، 146-145دورانت، همان مأخذ، صص . 402
. 203کیتو، همان مأخذ، ص . 403

404. Thomas Kelly, Areopagus , Americana, 1985, vol. 2, p. 250; Starr, ibid, vol. 4, p. 341.
405. social status

. 130دورانت، همان مأخذ، ص . 406
407. Eupatrides
408. Demiurges
409. Geomores
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ت یک اشـرافیـس را تصـاحب کردنـد و بـه یپـولین اراضـیترخود مرغـوبیاجتماع

تجارت يشان را به آنان فروختند و برایا اراضین یدار و رباخوار بدل شدند. زارعنیمز
هـا بـه آنینه تنها اراضیعلت بدها بهیبه شهر آتن رفتند، و يو کارگريگرو صنعت

ن همان یگرفته شدند. ایشان به بردگدار درآمد بلکه خود و خانوادهنیتملک اشراف زم
به آن اشاره کرده است: آتن یقانون اساسدر است که ارسطو یتحول

ک بـود بلکـه یگارشیها الجنبهی[آتن] در تمامین زمان نه تنها قانون اساسیدر ا
یاراضیرتر، اعم از مرد و زن و کودك، برده ثروتمندان شدند... تمامیطبقات فق

ن یدر دست چند نفر قرار گرفت و اگـر کشـاورزان قـادر بـه پرداخـت اجـاره زمـ
410شدند.یگرفته میشان به بردگنبودند خود و فرزندان

دار (شـش ا اجارهیصورت دهقانان مزدور ن که در مزارع ماندند بهیآن بخش از زارع
ادامه دادند. يک کار) به کشاورزی

سـتند و بردگـان و یزیکه در تجمل م-دها)ی(اوپاتريالهیاشراف قبيشهر آتن مأوا
ــزدور اراض ــارگران م ــایک ــان نقدیرا منش ــتند و بازرگان ــار ینگیکاش ــه ک ــان را ب ش

ورژهـا) بـود کـه از لحـاظ یو طبقه متوسط بازرگان و صـاحب حرفـه (دم-انداختندیم
ان یـز در جریـن طبقـه متوسـط نیـدها قـرار داشـتند. ایـثروت در مرتبـه پـس از اوپاتر

ج فرودسـتان یتـدرکرد و بهین تنگ میرا بر طبقه پائیر خود زندگیناپذانیپاییسودجو
الد، مجموعـه یش از مـیکـرد. در اواخـر سـده هفـتم پـیل میبدهکار را به بردگان تبـد

د. پلوتـارك یک انفجـار کشـانیـآتـن را بـه آسـتانه یو فساد اجتمـاعیطبقاتيفشارها
سد: ینویم

ده بـود تـا بـدان یر به اوج خـود رسـیو فقیان غنیدر آن زمان، اختالف ثروت م
جز بـرد و بـهیسـر مبهیس در وضـع واقعـاً خطرنـاکید پـولیرسـیمنظر حد که به

نجات آن از آشوب وجود نـدارد. همـه يبرايگریله دیچ وسیهيقدرت استبداد
... از یشـان را بابـت بـدهیاراضیمردم به ثروتمندان بدهکار شده بودنـد. گروهـ

ا یـده، ن گـروه بـه اسـارت گرفتـه شـیـشـان را. اگران جسمیدست داده بودند و د
گانگـان فروختــه یا بـه بیـشـدند و یکار گرفتـه معنوان بـرده در داخـل آتـن بـهبـه

مجبـور بودنـد کـه یوجـود نداشـت، برخـیچ منـع قـانونیشدند. از آنجا که هیم
زنـد. ینجـات از قسـاوت طلبکـاران از آتـن بگريا برایشان را بفروشند و کودکان

410. Aristotle, The Athenian Constitution, translated by Sir Frederic G. Kenyon:
http://www.fordham.edu/halsall/ancient/aristotle-athcon.txt
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گر را بـه یکـدیر حکومـت... ییـغتين مردم متحـد شـدند و بـراین ایجسورتریول

411ق کردند...یمقاومت تشو

ل کرد: یانقالب نشد و سولون با اصالحات خود اوضاع را تعدیول
وسته دچار مخالفت یدها پین مدت اوپاترین منوال گذشت و در ایزده سال بدیس
نان تـوانگر بودنـد. سـرانجام ینشـم ساحلیـکوهستان و تعرضـات ماليد فقرایشد

داستان شدند و متفقـاً سـولون را بـه رفـع اخـتالف طبقـات سه دسته همهريعقال
دها و یاز انقالب مأمور کردند. سولون از لحاظ نسب با اوپاتريریگانه و جلوگسه

ن اسـتنباط یچنـيبـا تجـار منسـوب بـود و از اشـعار ویام جوانیاز جهت مشاغل ا
ن سـبب... بـا یشته و بـدل فراوان دایمیش و مال و خوشگذرانیشود که به آسایم

412د آتن مأنوس بوده است.یجدیزندگان

ت یـن در حاکمیاصالحات سولون مشارکت طبقه بازرگان و شهرنشـیمضمون اصل
و ییایـماوراءبحـار و تجـارت دريهـایق کولونیـن طبقـه، کـه از طریـس بـود. ایپول

سـهم خـود را در ،يالـهیت کهن قبیرغم اشرافده بود، اکنون، بهیبه ثروت رسيریگبرده
جبـار در 413سـتراتوسیسین طبقه بود که در عهد سولون و پیخواست. ایس میاداره پول

ن بافت ید. ایکلس به اوج اقتدار خود رسیستنس و پریحکومت رخنه کرد و در عصر کل
الد بـه صـحنه یش از مـیششم و پنجم پيهاخ آتن را در سدهیسراسر تاریبغرنج طبقات
خت.سایر قدرت بدل مسه بر سیتوطئه و دس

يطور جـدّد، کـه بـهیـجدیاسـیش سـازمان سیدایدر آتن و پیدمکراسيروزیپ
ک (ژئومورها) نبـود و بـه پـر یل آتین قبایسود طبقه پائافت، بهیستنس تحقق یتوسط کل

ان یـشـدت جرک بهیـدر آتیز طبقاتیز ستید. در سده پنجم نینجامینیشدن فاصله طبقات
ا تعلـق فـراوان نشـان یـتانیبریستوکراسیدر کتاب خود نسبت به آرتو، که یک414داشت.

سد: ینویآتن مییعصر طالضعف ن نقطهیه ایدهد، در توجیم
هـم یح شد، اما تا چه اندازه مرز اجتمـاعیار صریبسیاسیمرز سیر و غنین فقیب

415ان ما!یتوان گفت نه به اندازه موجود در میطور قطع موجود داشت؟ به

411. Plutarch's Lives, Edited by A.H. Clough, The Project Gutenberg Etext, October 1996.
. 294فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص . 412

413. Pisistratus
.317-310ص همان مأخذ، صبنگرید به: دورانت، . 414
. 382کیتو، همان مأخذ، ص . 415
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ن اجتمـاع از ی، بود و همیدرونیطبقاتي، با قشربندینید-يالهیقبياس جامعهیولپ
، بـا فروتـر از انسـان، سیپـوليوان دارایـحعنوان ز انسـان بـهیمالك تمـایونانید ید

ک دو گـروه از یس آتیپولییایرفت. در محدوده جغرافیشمار م، بهسیوان فاقد پولیح
یس داشـتند ولـیات پـولیـدر حیاساسـیه هر چند نقشستند کیزیمموجوداتن یا

محـروم یه حقـوق اجتمـاعیـرفتنـد و از کلیشمار نمس، بهیعضو پولیعنی، شهروند
و بردگان. 416ها)(متکگانگانیببودند: 

کـه بـه یانیونانیآن یها (بربران) و بردگان آزادشده نبودند. حتیرهلنیها فقط غمتک
ک مجبـور بودنـد و یـس آتیست در محدوده پـولیگسسته و به زس خود یاز پولیلیدال
ز متـک یـشـدند، نیخوانده م417ایمی، که آتيشهروندمحروم شده از حقوق يهایآتن
گانـه، هـر یبود و ب418>یبافته و خصوصبهميواحد<س یرفتند. پولیشمار مگانه) بهی(ب

ک تعلـق یـآتيهـاز گنوسایکیبود که به یکسیم آن راه نداشت. آتنیکه بود، به حر
ک یـان آتیبا خـدايوند معنویداد، و از پیک ربط میاکان آتیاش او را به نداشت، تبارنامه

سد: ینویبرخوردار بود. فوستل دوکوالنژ م
ت یـس راه نداشت و از حمایپولینیر دیشد که در شعایاطالق میگانه به کسیب

ه یـان فقط ادعیرا خدایتوانست کرد زیز نمیش نیان محروم بود و آنان را ستایخدا
س یرا کـه در پـولیان کسیرفتند... آتنیپذیش را میس خویافراد پوليهایو قربان

که را چنانیرفتند زیپذیآنجا گشته بود نمیرفته شده و شامل حقوق مدنیگر پذید
ز یـس گشـتن نیر بود، عضو دو پولیناپذک حال امکانیعضو دو خانواده بودن در 

توانسـت در آن واحـد دو مـذهب یچ کس نمینمود و هیم مذهب محال مبه حک
ز یـنیس نبود از حقـوق مـدنیرو مذهب پولیگانه چون پیکند... بيرویمختلف را پ

اجتمـاع يکـه کـاهن بـرایکه هرگاه به حـدود مقدسـتوانست، چنانیاستفاده نم
شـد. یگ مگذاشت محکوم به مریس] رسم کرده بود قدم میپوليون [اعضایمدن
گشـت او را چـون یمرتکـب میاثر بود و هرگاه جرمـیاو بهس دربارین پولیقوان

د ملـک یـگانه را حق خریکردند... در روم و آتن بیمحاکمه مجازات میبندگان ب
را کـه یدانست و طفلینمیو قانونیگانگان را رسمیس تأهل بیو تأهل نبود و پول

در ینـین دیداشت... مذهب و قوانیه محسوب مزادآمد حرامیوجود مشان بهیاز ا

416. Meteques
417. Atimia

. 122همان مأخذ، ص . 418
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د یـح داشت. به حکم مـذهب خریترجيبر منافع مادیشان بر عواطف و حتینظر ا

ن یتوانست در زمیچ کس نمیس هیرا جز افراد پولیگانگان ممنوع بود زیملک بر ب
419م گردد.یس سهیمقدس پول

نان و روم باستان که در ویرا نه در کاستست که چرا غرب معاصر نظام یمعلوم ن
افته است!یهند 

ن حرفه بود و نه تنها بازرگانان طبقـه متوسـط یپردرآمدتريداربردهونان باستان، یدر 
ز بدان اشتغال داشتند.ینيالهیبلکه اشراف قب

ينداشــت. دادوســتدهایتفــاوتییایــک دزد دریــن دوران، بازرگــان بــا یــدر ا
یلوح، کـه سـرانجام بـه بردگـداران سـادهیـرت خرغالباً به غارت و اسایبازرگان

420د.یگردیشدند، منجر میفروخته م

یترانه شـرقیبعد در مدینوشته ارنست بارکر، شارح ارسطو، تا زمان ارسطو و مدتبه
گـر ارسـطو، یرفت. ورکـم، شـارح دیشمار مبهیه بازرگانیهمپايهاشهیاز پ>یراهزن<
يهاخانــدان421بـود.>فیشـريهاشـهیپ<از یهزنــونـان رایسـد کـه در شـمال ینویم

ــالکمائون ــ422يدای ن یو ســولون، دو خانــدان سرشــناس و مقتــدر آرخــون آتــن، از چن
بودند. یبازرگانان

و جنـگ بـود. ییایـدري، دزدیران خـارجیوارد کـردن اسـیمنبع عمده بردگ
ز مـردم یا و نیآسيهانیر سرزمیو سايدیر]، لیصغيای[آسیجیه، فریساکنان سور

ه و مصر قسمت عمده بردگان یت)، تراکیر (سیصغيایآسیشمال شرقيکشورها
ـــانی ـــد. تجـــارت ســـاحلیل میرا تشـــکیون ن و یتـــراز مهمیکـــیران یـــایدادن

ع یوسـيو، ساموس و افـس بازارهـایبود. در خیبازرگانيهان رشتهیترسودبخش
ــ ــه در آن اس ــت ک ــود داش ــان وج ــروه از دزیبردگ ــروه گ ــدان درران را گ ییای

ه یـبفروشند. در تراکياونان قارهی] يهاسی[پوليهادند تا آنان را به دولتیخریم
ان خـود در جنـگ یـه مـدام میـتراکیکردند. نواحیبردگان را با نمک معاوضه م

. 202-199فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، صص . 419
اهللا همدانی، باقر مؤمنی، ترجمه صادق انصاري، علیتاریخ جهان باستان، و. دیاکوف، س. کووالف، . 420

. 57، ص 2، ج 1353تهران: نشر اندیشه، 
.19ارسطو، همان مأخذ، ص . 421

422. Alcmaeonidae
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مـردم هر نداشتند... هرودوت دربـاریکمبود اسيان معاملهیچنيبودند و هرگز برا

گانــه یعــادت داشــتند کودکــان خــود را بــه ب<هــا د کــه آنیــگوین مین ســرزمیــا
از جملـه <سازد کـه یپونت خاطرنشان ميوس در مورد کشورهایبیپول>بفروشند.

ار یت بسـیـفیبـرده بـا کيادیـکردند دام و تعداد زیه میها تهکه آنياء ضروریاش
شـدند. یز بـه بـرده مبـدل میـنیکودکان بردگـان و کودکـان سـرراه>بود.یعال
داد کودکان خود یبود که به پدر و مادر اجازه میونان رسمیه، در سراسر عالوبه

توانسـت یزدند: پدر مین کار دست میک مورد به ایرا بفروشند. در آتن تنها در 
ز گرفتـار یـدختر فاسد خود را بفروشد. در آتن بدهکاران ناتوان از پرداخـت وام ن

ولون در آتـن منسـوخ شـده بـود در قبال وام در زمان سـیشدند. بندگیمیبردگ
هـا را دادگاهیونان برقرار بود. باالخره، بردگیگر ین رسم هنوز در مناطق دیایول
ر) در قبـال یصـغيای(آسـیسـیکردنـد: از جملـه در لیل میـز تحمیفر نیعنوان کبه

يبرقرار بود. بهـايفرین کیت چنیو در آتن در قبال سوءاستفاده از حق تابعيدزد
ک دوّم یـتـا 2داشـتند ییساده آشنايکه تنها با کارهاییهااوت بود: آنبرده متف

ا یـین ارزش داشتند. بردگان تجملـیم4تا 3دانستند یمياکه حرفهین و کسانیم
ر تـا یک برده مـدیدند. بنا بر اسناد، یارزین میم30تا 15-10) یحیخدمتکار (تفر

423شد.یدوفروش مین خریم40

سد: ینویورك، میوینیاستاد دانشگاه دولتت،ین نایفرانکل
اه چنـان یسـيایـونان تجارت برده در دریک یدوران کالسيهان سالیدر واپس

الد، یش از مـیسـده دوّم پـیونـانیوس، مـورخ یبیافته بود که پولیيت اقتصادیاهم
یونـان تمـامیاسـت. جامعـه >یزنـدگيازهـاین<گفت: بـرده در کنـار رمـه از یم
ثروتمنـد بازرگـان يهارا دارا بود. خانوادهیدار واقعک جامعه بردهیيهایژگیو

کار در يرویونان بخش عمده نیکردند... بردگان یميگذارهیسرمايداردر برده
ــد. بردگــان، خــدمتکار خــانگیل میع را تشــکی، معــدن و صــنايکشــاورز ، یدادن

را به عهـده داشـتند. یف انتظامیوظایبرخیفروشنده و نگهبان زندان بودند و حت
424ان (بربران) بودند.یونانیریان و هم غیونانیونان هم شامل یبردگان 

شد. ارسطو بـرده را ظاهر یعیطبیپرداز بردگهیعنوان نظرارسطو بهیین فضایدر چن
را بـه دو گونـه یدانست. او بردگـیم>گریمقدم بر افزار ديافزار<و >ییاقالم دارا<از 
و >انـدطبعاً برده<است که یانیآدمیبردگیعیطبیکرد: بردگیم میتقسینقانوو یعیطب

. 105دیاکوف، همان مأخذ، ص . 423
424. Franklin W. Knight, Slavery , Americana, 1985, vol. 25, p. 19.
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یقانونیبردگ>است و هم روا.شان هم سودمنديبرا<یبندگ>عتین طبیحکم قوان<به 

کـه در جنـگ یمیغنـا<شـود: یبرقـرار مین قـانون همگـانیاست که طبق ایآن بردگ
425>روز است.ید از آن پیآیدست مبه

ت جلـوه دادن نقـش یـآشکار به کـم اهمیلیتو تمایل دورانت و هم در کیهم در و
است که کارگران آتن اکثراً یخورد. دورانت مدعیونان باستان به چشم میدر يداربرده

خـود ياثبـات مـدعاياو برا426>شدند.یمحسوب میتیبردگان اقل<مردم آزاد بودند و 
گرانـه هیتـو توجی) ارجـاع داده اسـت. ک1884ر (یاثـر ادوارد مـاخ عهـد باسـتان یتـاربه 

گر بعد از خود یاز ملل دياریان همچون همه ملل متمدن باستان و بسیونانی<سد: ینویم
د: یافزایاو م>دار بودند.برده

ن سنت هنوز پـا بـر جـا بـود کـه یوجود نداشت: ايداربردهياوال، در کشاورز
يخُـرد سـوديدر کشـاورزيدارن داشـته باشـد و بـردهیخـود زمـيشهروند بـرا

یکـرد. کشـاورزانید میـکرد کـه تولیباً همانقدر مصرف میرا برده تقرینداشت ز
داشـتند کـه ياخود در شهر، چند بردهيشان خوب بود، همچون همتاهاکه وضع
رفـت ید میـکه به خریشدند. آتنیو خانه استفاده میشخصيکارهاياغلب برا

ا دو برده، زن یک یبرد و یحمل اجناس با خود مي، برا، در حد استطاعتيابرده
ن بردگـان یـبچه بود. ايو پرستاريشاگردو مرد، در خانه بودند که کارشان خانه

شـدند؛ درسـت یموجب ارتقـاء تمـدن ميافزودند و تا حدیمیبه سهولت زندگ
سـازند یم زنان طبقه متوسـط را قـادر میار داریکه ما در اختياهمانطور که خدمه

427سند.ید کتاب بنویکنند و اساتيبازکه بعدازظهرها ورق

ونـان آمـار متعـدد و یت و تعـداد بردگـان در یـاز سده نوزدهم تا به امـروز از جمع
ان یـونانیبوده است. در واقع، اگر قول ينه مناقشات جدّین زمیارائه شده و در ایمتفاوت
ونـان باسـتان یدر يدارز دامنه بردهیانگرتیان معتبر باشد، آمار آنان از وسعت حیو روم
هـزار نفـر ذکـر کـرده؛ و 470نـا را یگیس آیکند: ارسطو تعداد بردگـان پـولیت میحکا

س کورنـت را یالد، تعداد بردگان پولیش از میسده چهارم پیلیسیمورخ س428وس،یمایت

. 17-7ارسطو، همان مأخذ، صص . 425
. 131همان مأخذ، صدورانت، . 426
. 212-211کیتو، همان مأخذ، صص . 427

428. Timaeus
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ی، مدعيدالیسده دوّم میونانیسنده ینو429وس،یهزار نفر گزارش کرده است. آتنا300

ن یـت ایالد در آتن انجام شد، جمعیش از میپ317که در سال ياست که طبق سرشمار
هزار برده 400گانه و برده آزاد شده، و یهزار ب10، شهروندهزار 21س مرکب از یپول

، تعـداد بردگـان مـرد آتـن را بـه يالدیس سده دهم مینوفرهنگنامه430داس،یبود. و سو
داند. یهزار تن م150ییتنها

ارائه شده اسـت. یز از تعداد بردگان آتن ارقام درشتیستم نینوزدهم و بيهادر سده
داند: ین میچن>آنیدر اوج خجستگ<ت آتن را یش انگلس جمعیدریفر

نفر؛90،000ها: و زنان و فرزندان آنیآتنشهروندان-1
نفر؛45،000وابستگان (مهاجران و بردگان آزاد شده): -2
431نفر.365،000بردگان (از هر دو جنس): -3

سـتند و تعـداد بردگـان را یموافق نین ارقامیبا چنین معاصر غربیاز مورخیگروه
بـر اسـاس 432ت آتـنیـجمعدر کتـاب یسـیداننـد. پروفسـور گـوم انگلیز میـآماغراق

ن بـرآورد کـرده اسـت: یرا چنـيش از جنگ پلوپـونزیت آتن پیده جمعیچیمحاسبات پ
حـدود یت آتنـیـن اساس کل جمعیتن و بر ا45،000سال 18يباالیمردان آتنتعداد

گمان گـوم، از تن. به125،000تن؛ تعداد بردگان 28،500گانگان یتن؛ تعداد ب100،000
نفـر در 10،000ع و ینفـر در صـنا50،000بودند، ینفر برده خانگ65،000بردگان آتن 

ان بـا یـرفتـار آتن<سـد: ینوین ارقـام میـد اییکر و تأتو پس از ذیمعادن اشتغال داشتند. ک
ان یآتنیاه بر دامن بشردوستیز بود که تنها لکه مهم سیآمت شقاوتینهایبردگان معادن ب

تو حاضـر اسـت بـر دامـان یپروفسور کاست که ین تنها لکه ننگیادر واقع، 433>است.
ند!یان ببیآتن>یبشردوست<

3000ک، با مساحت کمتـر از یچون آتین کوچکیزمسرییایبا توجه به ابعاد جغراف
، چـه يرسـد. بهـرروینظر منانه بهیبله گوم واقعیوست ارائه شده بهیلومتر مربع، جمعیک

یفـید بـه نکتـه ظریـتـر، باشیم و چه بیهزار تن بدان125ک را یتعداد بردگان ساکن آت
ل دورانت به آن اشاره کرده است:یم که ویتوجه کن

429. Athenaeus
430. Suidas

. 166همان مأخذ، صانگلس، . 431
432. A. W. Gomme, Population of Athens, Oxford University Press, 1933.

. 212همان مأخذ، صکیتو، . 433
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يکـه موقتـاً در بازارهـاید بدان سبب اسـت کـه بردگـانین ارقام شاین اباال رفت

434ز جزء آن آمده است.یفروش عرضه شده بودند نينا و آتن برایگیکورنت و آ

از ياریسـت. بسـیآتن باستان نيدارم شاخص ابعاد بردهیدر واقع، تعداد بردگان مق
از یجه هماره انبوهیدار؛ و در نتبردهتر تاجر برده بودند تا شیبیاشراف و بازرگانان آتن

ل یـنوشـته وونان در حـال مبادلـه بـود. بهیيهاسیر پولیآتن و سايبردگان در بازارها
مون پس از جنـگ یشد و کیک هزار برده فروخته میدورانت، در دلوس معموالً روزانه 

435فروشان برد.را به بازار بردهیر جنگیهزار اس20ائورومدن 

نسـبت بـه زنـان يزنـان مصـر<سـد: ینوی، میسی، مورخ نامدار انگلیبنیوآرنولد ت
ح است. ین گفته کامالً صحیا436>داشتند.يبهتریوضع حقوقیونانی

سـتیاکونومو کزنفـون در 437از زنان در کنار بردگان سخن گفتهاست یسارسطو در 
دقت خداونـد بـه<: آورد دانستهیکه مرد به خانه مییزهایفه زن را سامان دادن به چیوظ
438>ن اساس متفاوت کرده است.یعت مرد و زن را بر ایطب

یدهـد: زنـدگیمردسـاالر ميااز جامعـهيریونان باستان] به مـا تصـویات [یادب
باً تماماً با مردان سروکار دارد... یم تقریقديندارد. کمدیدر آن بازتابیخانوادگ

همـان یمییکـه آقـاینـد... مـوقعصحبت همـواره مرديهادر آثار افالطون طرف
.. خانـه کردنـد.یدا نمیـحضور پیهمانیکرد جز زنان بدنام در مجلس میدعوت م

يهـاو اتاقشـدیمم یتقسـزنانيهااتاقو مردانيهااتاقبه دو بخش یآتن
د خانـه را یـرفتند... مرد بود کـه خریرون نمیزنان قفل داشت... زنان تنها از خانه ب

شـد تـا بـا خـود بـه خانـه یدسـت بـرده سـپرده مد بهیخریچه مداد و آنیمانجام 
439آورد.

ان یدر ميو نه به بدیکین است که نه به نین شهرت زن ایبهتر<گفت: یکلس میپر

. 308دورانت، همان مأخذ، ص . 434
. 309-308همان مأخذ، صص . 435
. 250بی، همان مأخذ، ص توین. 436
. 37-35ارسطو، همان مأخذ، صص . 437

438. Xenophon, The Economist: A Treatise on the Science of the Household in the form of a

Dialogue, Translation by H. G. Dakyns, The Project Gutenberg Etext.
. 356کیتو، همان مأخذ، ص . 439



دین و دولت در اندیشه سیاسی 110
440>د.یایان نیبه ميمردان از او ذکر

شـد یمحسـوب نمشـهروندمحروم بـود و یاسیه حقوق سینه تنها از کلیزن آتن
یت نداشت. هـر زنـیز محروم بود. زن حق مالکینین حقوق اجتماعیترییابتدابلکه از

سـر شاوند مرد خـود بهین خویترکیا نزدیشوهر یر سرپرستیاز بدو تولد تا مرگ در ز
مند شود. سرپرسـت زن او س بهرهیت پولیتوانست از حمایق مین طریبرد و تنها از ایم

شـد ی، مطلقـه مییل نازایدلفرستاد و اگر زن، بهیه میزیهمراه او جهداد و بهیرا شوهر م
441گشت.یه او به سرپرست برمیزیجه

بـود و نـه يو اجبـارینـیضـه دیک فریـیونـانینوشته فوستل دوکوالنژ، ازدواج به
يبـود کـه بـرایجاد شـخص ثـالثین. منظور از ازدواج ایبر اساس توافق طرفيقرارداد

ن شـخص یـا442باشد و لذا طالق زن نـازا واجـب بـود.قیخانواده الینیر دیادامه شعا
فرزنـد مـردن یمـنکلس از بـ<اکـان را تـداوم بخشـد. ینيبود تا بقاینه مید نریثالث با

داشته باشد که پس از مرگ به خاکش سـپرده، مراسـم يل بود پسریشه داشت و مایاند
ان یـو از من ایـرا بـا قطـع نسـل دیـز443؛>آوردياو به جاهمخصوص مردگان را دربار

ال یخبخـت و آشـفتهرهیتیکلشد و مردگـانش بـهیاش خاموش مرفت، آتشگاه خانهیم
گـذارد تـا در یبـاقين، بر هر کس الزم بود که پـس از خـود پسـریبنابرا444شدند.یم

شـد یاز تولد دختر منظور ازدواج حاصل نم445ات جاودان از سعادت محروم نشود.یح
کرد و از یار میرا اختيرا ترك کرده، مذهب شويپدررا دختر هنگام ازدواج مذهبیز
ن و آتشـگاه از یـخانواده پدر از او ساخته نبود. پس، خانواده و دینیر دینرو ادامه شعایا

446ز بسته به وجود پسر بود.یاکان نیماند و سعادت نیدار میوجود اوالد ذکور پا

ات یـختـر داشـت در زمـان حاز ارث محروم بود. اگر مرد تنها فرزند دیونانیدختر 
راث بـه دختـر منتقـل نشـود، یگرفت تا میمیره خود را به فرزندخواندگیاز عشيپسر

و اگـر 447ن شـود.یاو تـأماجـاقن و یـديداشته باشـد، و بقـایاش سرپرستخانواده

. 358همان مأخذ، ص . 440
همان مأخذ. . 441
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شـاوند مـرد او را بـه ین خویترکیشد نزدیمی، از سر تصادف، وارث پدر متوفيدختر

و عمـو بـا یـین آتـن ازدواج دایه را تملـک کنـد. (در قـوانیـتـا ارثگرفت یميهمسر
سد: ینویمورگان م448مجاز بود.)یز ازدواج با خواهر ناتنیخواهرزاده و برادرزاده و ن

آن به جا بماند، تا زمان سولون یره مالک متوفید در عشیبایین اصل که دارایا
بـودن سـازمان یاتیـح[سـنت فـوق]ین سرسـختیـسفت و سخت پا بر جـا بـود. ا

ن قاعده بود کـه دختـر وارث یدهد. همین دوران نشان میرا در سراسر ايارهیعش
449ره خود ازدواج کند.یداشت تا در درون عشیرا وام

م پسـر و در یبـرد (نـیران باستان دختـر نـه تنهـا ارث میاست که در این در حالیا
مند بود. ز بهرهینياتهسیشایبلکه از حقوق اجتماع450معادل پسر)یطیشرا

بود کـه ین در صورتیران باستان] دختر موظف بود از پدر مراقبت کند. ای[در ا
، ینداشـت و کسـيافـهین وظیگران چنـیدختر در مورد دین بخواهد. ولیپدر چن

موظـف بـدارد. در ضـمن، پـدر حـق ين کـاریتوانست او را به چنیپدر، نمیحت
451درآورد.یو اراده او به ازدواج کسلینداشت دخترش را برخالف م

یدند و در دوران اسـالمیرسـیمیان زنان به پادشـاهیم که در زمان ساسانیدانیو م
ه.)یبوالملوك در آلده امیز بودند. (مانند سیزنان فرمانروا ن

و از حقـوق ینـیديت امریم و تربینکرده بود. چون تعللیسواد و تحصیبیزن آتن
خواندن چنـدان يعادیدر نزد آتن<نها پسران به مدرسه راه داشتند. اصوالً س بود، تیپول

، یتـا در مردانگـ<فرسـتاد ین به مدرسـه میايپسرش را تنها برایآتن>نبود.یامر مهم
452>ابد.یم یاخالق و رفتار و جسم، تعل

تـو ینام خـودش. کنام شـوهرش بخواننـد نـه بـهکه زن را بهن بود یدر آتن رسم بر ا
سد: ینویم

نزد خود مـا ین کامالً درست است. ولیاسم هم نداشت. ایحتیچاره زن آتنیب

. 359-358صص کیتو، همان مأخذ، . 448
. 370مورگان، همان مأخذ، ص . 449
اهللا رضـا، تهـران: ترجمه عنایـتشهرهاي ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ن. پیگولوسکایا، . 450

. 262، ص 1367انتشارات علمی و فرهنگی، 
همان مأخذ. . 451
. 375کیتو، همان مأخذ، ص . 452
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453ن است؟یر از ایها] مگر غیسی[انگل

یـــیگراخـــورد. همجنسیغوطـــه میدر فســـاد جنســـیدر مقابـــل، مـــرد آتنـــ
کـرد. یر میـنگـذارده و مقـام زن را تحقيخانواده بر جـايبرایانیته) بنی(هموسکسوال

ان زن و یـشد و با همان صداقت عشـق میمیتلقيان دو همجنس [مرد] عادیمعشق <
454>شد.یمرد به آن برخورد م

ن وضـع یـکه از ایانیهستند. روسپیان ممتاز، پسربچگان آتنیب عمده روسپیرق
کننـد کـه عشـق بـه یاخطـار میدر پـیاند پـده شـدهیـتا اعماق وجود خـود رنج

کننـد یوارد ميق. بازرگانان پسران خـوبروع و ضداخالیاست شنيهمجنس کار
ن کودکـان، یـفروشند. کار ایگران پول بدهند میش از دیکه بیو آنان را به کسان

آنـان یداران است و بعد به غالمـیدارند، ارضاء شهوت خریکه طراوتیتا هنگام
زنـد و یانگیدار را برمزادگان مخنث شهر شـهوت مـردان سـالند. اشرافیآیدر م

يشـمارند. بـراین عمل را زشت میاز مردان آتن ایلیکنند. تنها عده قلیضاء مار
سـت... یدر کـار نيدوبنـدیز، چـون آتـن، قیـدر اسـپارت نیگونه امـور جنسـنیا

کـه ین مردان آتن است، به وجود مردانـیترادس، که در عصر خود محبوبیبیالک
بـر سـر یونـانیعشاق و، در زمان ارسطیکند. حتیدارند فخر میاو را دوست م

خورنــد. کزنفــون، ســردار یوالئــوس، دوســت هــراکلس، ســوگند عشــق میمــزار 
اس جـوان یـنیفتـه کلیپوس، فریسـتیگفتـه آرلشکرها و مرد سرسخت جهـان، بنـا به

د، منظـورش یـگویاز عشـق سـخن مفـدروسافالطون در رساله یوقتاست... 
[افالطـون] بـه یهمـانیمه که در رسالیعشق همجنس به همجنس است؛ و کسان

کننـد: عشـق یک نکته توافق حاصـل میاند سرانجام بر سر بحث و جدل مشغول
455ان زن و مرد است.یتر از عشق مفیان دو مرد شریم

گفـت، بـرخالف تصـوّر مـا، یکه از اشتراك زنان و کودکان سخن میافالطون زمان
ید افالطـون، حتـیبود. به دیت بلکه اشتراك جنسیم و تربیمنظورش نه اشتراك در تعل

456ز مجاز بود.یپدر و پسر و برادر و برادر ن>یدلدادگ<

ن وضـع بـود. یر از تحمل ایز داشت و همسرش ناگزین457معموالً معشوقهیمرد آتن

. 363همان مأخذ، ص . 453
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ا کـه، ینام آسپاسـداشـت بـهياآتـن، معشـوقهییعصر طاليکلس، فرمانروایپریحت
زن در هان باستان دربـاریونانید یعقا458لتوس بود.یان شهر میستوفان، از روسپیگفته آربه
:شدین جمله دموستن خالصه میا

زکـان و زنـان نامشـروع خـود، در اوقـات روز، یم، بـا کنیبریاز فواحش تمتع م
مــا يمــان فرزنــدان مشــروع بــرام و زنانیکنین مــیش را تــأمیســالمت جســم خــو

459کنند.یمهامان را حفظ و حراستآورند و وفادارانه خانهیم

ن و فرانسه کهن وجود داشت. ی، التیونانیيهااست که در زبانياواژهیدمکراس
(دمـوس قـدرت دمـوسيبـه معنـا460ایدمکراتالد یش از میونان سده پنجم پیدر 

بود که با اصالحات سولون آغـاز شـد و ینینویاسیو منظور از آن ساختار سکراتوس) 
ن کـرد. یس تأمیپولینیو دیاسیت سیجمع بوله در حاکمق میمشارکت دموس را از طر

س یک تنهـا دو طبقـه سـواران و گـاوداران عضـو پـولیل آتیکهن قبایاسیدر سازمان س
هـا (حکـام، قضـات و ن حق محروم بود؛ و آرخونیشدند و طبقه سوّم از ایمحسوب م

يشـهرونده ستنس دامنیکل-اصالحات سولون461کاهنان) تنها از طبقه سواران بودند.
وران و کـارگران) شـهیپا و پژئومورها (کشاورزان خردهيریگرا گسترش داد، رسم برده

ه، شـناخته یـپادونيس، هر چند عضویعنوان عضو پوللغو شد و آنان بهیبدهيدر ازا
یکـیعضو يسته نبود که فردیکرد. شایجاب مین را ایز همینيالهیشدند. سنن کهن قب

ر اعضا به اثبات رساند، از یاو را با سایوند خونیاش پک باشد، تبارنامهیآتيهارهیاز عش
س شـناخته یپـولیم در زنـدگیکن عضو و سهیک برخوردار باشد، لیان آتیت خدایحما

چگاه به ژئومورها اعطا نکرد یرا هيشهروندآتن حقوق کامل ینشود. معهذا، دمکراس
یعنـی، يشـهروندن حـق یترشه از مهمیمهيبرادموسن بخش یرتریو در واقع کث
، محروم ماند. یاسیمشارکت س
ن یـشـود کـه ایانگاشـته میعین امر طبیآتن، معموالً ایج از دمکراسیر رایدر تصو

س یسـاکن در قلمـرو پـولگانگـانیبس محدود باشـد و یپوليتنها به اعضایدمکراس
سد: ینویمیکالسک، رابرت مکنمونهيها) و بردگان از آن محروم باشند. برا(متک

. 281-279دورانت، همان مأخذ، صص . 458
. 338همان مأخذ، ص . 459

460. Democratia
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او بـود و نـه مقـام او یبر منزلت اجتمـاعیحقوق فرد مبتنیونانیيهاسیدر پول

462شد.یرشهروندان نمیشامل غیونانیشهروند يرا] آزادیعنوان انسان [زبه

همگـان شـهرونداندر محدوده یهر چند محدود بود ولین دمکراسیا ایپس، گو
اسـت کـه یل دورانت مدعیبرخوردار بودند. ویاسیکامل از حقوق سطوره و بهیبالسو

موجود بود و>کسانییاسیرسماً قدرت س<ک یآت>شهروندان<يکلس برایدر زمان پر
بـود کـه یکس>شهروند<داشتند و >ين افراد در برابر قانون و مجلس حقوق متساویا<
و يحسب قرعه به مقام کالنتـرا بریبه حکم سوابق و <داشت بلکه >ينه تنها حق رأ<

463د.یرسیم>يداور

ن یـن این که بخش فـرودیرا مسکوت گذارده و آن ايت جدّیک واقعیر ین تصویا
محـروم بودنـد. در واقـع، اصـالحات یدمکراسـاضـافه زنـان، از ز، بهینشهروندان

یعنی،دموسبخش مرفه و متنفذ یاسیمشارکت سيستنس تنها راه را برایکل-سولون
د تنهـا دو طبقـه یـورژها)، گشود و در سـازمان جدی(دميطبقه بازرگان و متوسط شهر

را ینـیو دیاسـیبـه مقامـات سیابیورژها) حـق دسـتیدها و دمیس (اوپاترین پولیفراز
مستلزم یاحراز مقامات حکومت<ن دوران یسد که در اینویفوستل دوکوالنژ م464داشتند.
شوند کـه از طبقـات دوگانـه >عضو سنا و محاکم<انستند تویمیو کسان>بوديتوانگر

465>داشـت.یشتن مِلکیتوانست شد که از خویبه مقام حکومت نائل میکس<بودند، و 

سد: ینویمارسطو 
ان یگر به مردم [دموس] حق دادند که فرمانروایاز قانونگذاران دیسولون و برخ

که خود آنیمت گزارش بخواهند بان خدینند و از آنان در پایها] را برگز[آرخون
466ن است.یز همیاشغال مناصب مجاز باشند و شرط خِرَد نيبرا

نبود. دموست همه یز، حاکمیآن نیدر مفهوم آتنیآتن، حتین، دمکراسیبنابرا
آتـن یروشـن از دمکراسـيریم تصویکوشیاکنون، بر اساس آمار پروفسور گوم، م

تن از آنان 25،000ک یس آتیسال عضو پول18يمرد باال45،000م: اگر از یدست دهبه

462. Robert G. McCloskey, Civil Liberties , International Encyclopedia of the Social

Sciences, vol. 3, p. 308.
. 281ان مأخذ، ص هم. 463
. 341فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص . 464
. 349همان مأخذ، ص . 465
. 129ارسطو، همان مأخذ، ص . 466
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ت در ین جمعیاز ایمیم که نیم، و اگر فرض کنی(ژئومور) بدانطبقه پسترا متعلق به 

ها مجسـم از انسـانیسال به باال) قرار داشـتند، اجتمـاع30ت بوله (یعضوینصاب سن
رانند. یهزار تن فرمان م240ز ش ایبیتیده هزار نفره بر اکثریتیشود که در آن اقلیم

يبـه معنـای، دمکراسیم: در مفهوم آتنین رقم برسیم به ایتوانیز میگر نیق دیاز طر
ین قاعـده مفهـومیـط بود. ایواجد شراشهروندانیم تمامیحق حکومت کردن مستق

ک بـار بـه مجمـع یـش از یقطعاً بشهروند، داشت و هر یر، نه آرمانیپذو تحققینیع
خـود یدر طول زندگشهروندسد که هر ینویفوستل دوکوالنژ م467افت.ییوله راه مب

ت یتـن و دوره عضـو500بوله يم که اعضایدانیم468شد.یحداقل دو بار عضو بوله م
ن مجمـع راه یـسـاله ده هـزار تـن بـه ا20ک دوره یـن، در یک سال بود. بنابرایدر آن 

و ین رقـم اسـت: منتسـکیـک به ایز نزدیکوالنژ نو و فوستل دوین منتسکیتخمافتند. ییم
9را ییحق فرمـانروايداراشهروندانهزار تن و تعداد 31آتن را شهروندانتعداد 

هزار تن و تعـداد افـراد 18را شهروندانو فوستل دوکوالنژ تعداد 469داند.یهزار تن م
ن یتـرل دوکـوالنژ خبرهقطعـاً فوسـت470کند.یهزار تن ذکر م6را ییحق فرمانروايدارا

ن مسئله است. یایابیارزيونان برایخ یکارشناس تار

سد: ینویتو میک
کنند، از آنجا کـه زنـان و یمیآتن را نفیدمکراسیکلکه بهیهستند البته کسان

ــخارج ــی ــور دخــالتیان مق ــان از فینداشــتند. اگــر تعریم و بردگــان در اداره ام م
یالغ کشور در حکومـت باشـد، آتـن دمکراسـت بیع جمعیشرکت جمیدمکراس

اسـت؛ چـه بـه سـبب وسـعت یدمکراسـيامروزيهاک از دولتیچ ینبود و نه ه
يادست کارگزاران حرفـهر است حکومت را بهیهر دولت ناگزیکنونيهادولت

471است.یگارشیالین نوعیبسپارد و ا

. 43-42همان مأخذ، صص . 467
. 355فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص . 468
. 1036، ص 1362اکبر مهتدي، تهران: امیرکبیر، ، ترجمه علینیالقوانروحمنتسکیو، . 469
. 355ان مأخذ، ص فوستل دوکوالنژ، هم. 470

از میان اعضاي پولیس، سالخوردگان از کار افتاده، بیماران و مسافران از عضویت بوله معاف بودند 
دادند نیـز از ایـن حـق محـروم بودنـد. خود را از دست میشهرونديدالیل قضایی که بهو کسانی

) 101(ارسطو، همان مأخذ، ص 
. 201همان مأخذ، صکیتو، . 471
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یسـت کـه حامـل اصـلیت نیجز اشرافیکس>ياکارگزاران حرفه<ن یتو، اید کیبه د

انـاً ین بنیچنـ<جـدهم یسـده هيزعم او، اگـر اروپـاک کشور است. بهییراث فرهنگیم
طور چگـاه بـهیه>تیاشـراف<و >طبقه متوسط باالتر<ل است که یاست بدان دل>متمدن

له طبقـه متوسـط یوسـجه فرهنـگ طبقـه اشـراف بهیگر جدا نشدند و در نتیکدیقطع از 
سد که در سده نـوزدهم همـان رونـد ادامـه ینویو دردمندانه مجذب شد و سالم ماند. ا

د و یـس انجامیجامعه انگلیساختار طبقاتيزیربه بهم>یفاجعه انقالب صنعت<افت و ین
در 472محروم شـد.>خودیفرهنگ بوم<يهاییبایاروپا، از زیا، و تمامیتانیجه بریدر نت
وند با یدر پ>طبقه متوسط باال<هم جدیسده هيرخ نداد و چون اروپا>فاجعه<ن یآتن ا
نسان، چند سده تمرکز قدرت و ثروت در دست یم شد. بدیت کهن در قدرت سهیاشراف
را فراهم ساخت.یفرهنگ هلنییک امکان شکوفایآتيالهیت قبیاشراف

ن طبقـه یرا فقـط همـیـشـود زیزاده میاشرافيابا طبقهیعالیخ فرهنگیدر تار
م آتــن، کــه در ســولون و یآن را دارد... عقــل ســلســاختن يرویــفرصــت و ن

، در ید، موجب شـد کـه اشـراف آتنـیستنس به مرتبه نبوغ رسیستراتوس و کلیسیپ
شان بـه قـوت يهالتیکه فضیک وارد شوند در حالیدل به نظام دمکراتکیکل، 

ن یان بـاالتریـاز میـدو نسـل بعـد یبـود. اکثـر دولتمـردان بـزرگ آتنـیخود بـاق
473کلس نمونه بارز آن است.یا برخاستند. پرهخانواده

آتـن بـا یدمکراسـسـه ی، در مقاییایـتالیایاسـیشـمند سی، انديسارتوریووانیج
دارد: یان مین را بیریزات زیمعاصر غرب تمایدمکراس

عبارت بـود. بـهیاسـیت سیم شهروندان در حاکمیآتن مشارکت مستقیدمکراس-1
بـا ین نـوع خـودگردانیـس شرکت کنـد. ایماً در اداره پولیتوانست مستقیمیگر، آتنید

>مشـارکت<معاصر، مبنـا نـه ین دارد. در دمکراسیادیمعاصر تفاوت بنیمفهوم دمکراس
ت، ماننـد یریسـتم خودمـدیک سیـمعاصر یاست. دمکراس>انتخاب کردن<م که یمستق

تم کنتـرل و سـیستند بلکه سینیکیشوندگان کنندگان با حکومتست و حکومتیآتن، ن
به حکومت است. یدهتیمشروع

ن وجود نداشـت. یونان باستان به مفهوم امروزیدر يفرديسم و آزادیدوالیویاند-2

. 176، ص همان مأخذ. 472
. 175همان مأخذ، ص . 473
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که تبلور آن 475شهروندان بود که در همگان،474کیکایونان باستان یدر فردمنظور از 

ر مفهـوم سـت. دیزیس میخاطر پولتس) بهیل بودند و شهروند (پولیس است، مستحیپول
د در خدمت شهروندان باشد. ین دولت است که باین، ایامروز
یسـتمیاز سیـیار محدود و جزیک جامعه بسیونان باستان، فرد در خدمت یدر -3

ن خوانـد و بهتـر اسـت یامـروزيبه معنـاحکومتتوان آن را یميبود که به دشوار
476ده شود.ینامسیپولهمان 

ر فوسـتل دوکـوالنژ، در یـ، بـه تعبیبیخـودفرن یـن اسـت، پـس منشـاء ایاگر چن
کهن جستجو کرد. یاسیم سین کردن مفاهید در امروزین منشاء را بایکجاست؟ ا

است که ما با ییمعنايونان باستان در زمان خود داراییاسیم سیدر واقع، همه مفاه
ن یـاز ایم. برخـیـان را دادهیشه امـروزیانديباین و زیبه آن بار سنگیم ولیاگانهیآن ب
م: یکاویم را میمفاه

ونـان یدارد. در يته) جایدوالیوی(اندتیفردمعاصر مفهوم یاسیشه سیاد اندیدر بن
وجـود فـردن از ین مفهوم امروزی، اینید-يالهیل غلبه ساختار صلب قبیدلباستان، به
ا یـکننـد گویمرد کـه تصـوّریـگیخرده م>گمراهانیبرخ<، بر یدرستتو، بهینداشت. ک

شـگام یپیط اجتمـاعیشناخته و با وقوف بر شـراین هنر را میامروزيهاهومر شاخص
تنهـا از سـه یاودو اد یـلیاد که هومر در یافزایدر هنر بوده است. او م>یل اجتماعیتحل<

یگـاهیشـه او جایدر انديد و سرباز عـادیگویان سخن میشاهان و شاهزادگان و خدا
ت و یـدر دوران موجودیعنـیالد، یش از مـیا آغـاز سـده چهـارم پـحداقل تـ477ندارد.
دن فرد بـه یر کشیبه تصويبرایچ تالشیهیونانییکرتراشیس، در پینظام پولییشکوفا

478ان را بسـازد.یر قهرمانـان و خـدایکوشد تا تصـویهماره میونانیخورد و یچشم نم

ونـان باسـتان ییسـینورا بر درامسمیرئالچون یمیخواهند مفاهیکه میتو به کسانیک
ک یـبـه یسـخولوس حتـیآان یرانیاشنامه یسد که در نماینویو متازدیمز یحمل کنند ن

474. each body
475. all body
476. Giovanni Sartori, Democracy , International Encyclopedia of the Social Sciences, vol.

4, p. 115.
. 278کیتو، همان مأخذ، ص . 477
. 295همان مأخذ، ص . 478
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س (تمـرد از ین اسـت: هـوبریـشـنامه فـوق ایام نمایـبه اسم اشاره نشده است. پیونانی

ارشا است. یس خشاین هوبریان) ضرورتاً مجازات دارد و نماد ایخدا
شـنامه، یز هسـت. در نمایـنيبلکـه ضـروریعـیشنامه نه تنهـا طبین نمایهر جزء ا

شـگر روح یز نمایله او، و نیان فقط وسیونانیکند و یارشا را زئوس سرنگون میخشا
479ونان، هستند.ی

ونـد بـا یاشـاره کـرده، در پيکـه سـارتورز، چنانینيآزادونان باستان مفهوم یدر 
بود (فرد در خـدمت دولـت) کـه در يزیآن چقاً منطبق با یگرفت و دقیس شکل میپول
شود. یتر انگاشته میتوتاليهامعاصر شاخص نظامیاسیشه سیاند

مـا یس] اسـت و هسـتیما وطن [پـولیبخش و مربيسد که روزینویافالطون م
س] نگهـدار وجـود یوطـن [پـولد کـه یـگویبسته به وجود اوست. و سـوفوکل م

نبـوده اسـت... یآدمـيفقط مسـکن و مـأواین وطنیاست که چنیهیبدماست.
ز یساخت، پـس نـاگزیش میبند خويرا پایمقدس آدمياس] با رشتهیوطن [پول

م یسـراپا تسـلع باشـد و یـبود که او را چون مذهب دوست بدارد و چون خـدا مط
س] ی... پـس حفـظ وطـن [پـولاو بخواهـد.يز را برایس] گشته همه چیوطن [پول

ش یخــويهامعابــد و آتشــگاهيبــرایونــانیو یحفــظ مــذهب بــود و رومــ
480د.یجنگیم

سد: ینوینو میگوب
شـهر -کـه بـه دولـتياان بـر اثـر عشـق کورکورانـهیـونانی، ییدر تمدن اروپـا

فـردونـان یوجود آوردنـد. در را بـهیپرستهنیس] داشتند، آرمان کاذب می[پول
سـاخت کـه همـه یا مجبـور مهمه ریو اعتقاد عموميشداوریبود. پقانونتابع 

ین روابـط انسـانیتریو شخصییدارایها و عادات خود را، حتشهیالت و اندیتما
481کنند.ین مفهوم انتزاعیايخود را، فدا

ان یـونانیبـر >یر فرهنـگ سـامیتـأث<از ین امر را ناشینو ایست چرا گوبیو معلوم ن
داند!یم

بود کـه نظـم يمجموعه قواعدقانونونان باستانی: در قانونن است مفهوم یچن
ن معنـا یشه داشت و در ایريالهین قواعد در سنن کهن قبید. ایبخشیس را سامان میپول

. 297همان مأخذ، ص . 479
. 204فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص . 480
. 303یرر، همان مأخذ، ص کاس. 481
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افته بود کـه یتبلور ین در جمالت کوتاهیبود. قوانیر و خصوصیرناپذیی، تغینیکامالً د

سـرودها، یعنـبـه م482،ینـومرا بـا واژه قـانونان یـونانیرا یـظاهراً موزون بـود ز
را یـدانسـت زیر و مقـدس میرناپـذییکهـن، تغيزیرا چقانونیونانی483دند.یفهمیم

افالطـون 484ک جا بنا نهـاده بودنـد.یک زمان و در یس را در یان آن و آتشگاه پولیخدا
بـود کـه يدر حـدن تقدسیا>ان است.یاطاعت از قانون اطاعت از امر خدا<گفت: یم

بر آن حک شده بود حرام بود و تنها کاهنان مجاز ینومه کیدست زدن به سنگیحت
در دوران سـولون و پـس از آن، یحتـینوميریرناپذیین کار بودند. تقدس و تغیبه ا

ن یـوضع شد، پا بـر جـا بـود و ایط اجتماعیشرایدگرگونيبر مبنايدیکه قواعد جد
485تطابق داشت.ینومن موضوعه الزاماً با یقوان

د و لـذا آن را یـفهمیس خـود میقواعـد مقـدس پـوليرا بـه معنـاقـانونیونانی
س اختصـاص داشـت، یس بـه همـان پـولین هر پولیرا چون دیخواند زیم486یاونوم

س تعلـق داشـتند از یان دو فرد که به دو پـولیبود. پس، میز کامالً خصوصین آن نیقوان
هامتکل ین دلیود نداشت. به همز وجینیوند حقوقیبرقرار نبود پینیوند دیآنجا که پ

قـانونین مفهوم خصوصـیا487بردند.یس بهره نمیگانگان) و بردگان از قانون پولی(ب
ر آشکار است: یدر نمونه ز

لن را، از زن و مرد و خُرد و بزرگ، محکـوم بـه یتیمیاهالیکه آتن تماميروز
يده اسـت. و فـرداش تجاوز کریکرد که از حق خویمرگ ساخت ابداً تصوّر نم

آن روز هم که به حکم خود مراجعه کرد و به قتل هزار نفر از آن مردم و تصـرف 
و شـفقت نبـرد. پـس از یش گمـان مردمـیشان اکتفـا نمـود بـاز در خـویایاراض

دنـد و زنـان را فروختنـد، یکه تمام مردم آن شـهر را سـر برز، با آنیتصرف پالنه ن
488دود حق و انصاف متهم نساخت.ن را به تجاوز از حیچ کس فاتحیه

نبود بلکـه آن شهروندانان یدر معدالتن یتأميبرايامجموعهیونانیقانون

482. Nomoi
. 195فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص . 483
. 192همان مأخذ، ص . 484
. 194-193همان مأخذ، صص . 485

486. Eunomia
. 197همان مأخذ، ص . 487
. 212همان مأخذ، ص . 488
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س انطبـاق یپـولینیو زمید طبق آن خود را با نظم آسمانیبود که فرد بايرفتاريکُدها

لت) را ی(فضـ489آرتهيسوداشت و تحرك شخص بهییاستعالیمفهومینومداد. یم
س. آرتـه یهـر پـولینـید-يالـهیل قبینبود جـز فضـايزیچلتیفضن ید و ایطلبیم
ملهـم از الهـه ینـومم، یکه گفتـچنان490ان.یم به خدایتقديارجمند بود برایشکشیپ

س، بود. یآن، تمیحام
از يچ بـاریهیزونومیا491).یزونومی(ادر قبال قانونيبرابرن است مفهوم یو چن

سـت بـر یبایعکس طبق آن آحاد شـهروندان مآن را در بر نداشت که بهن یمفهوم امروز
گفت: یس را محترم شمرند. ارسطو میگاه خود نظم پولیاساس جا

اسـت کـه ین اصلیاست... و ايبرابردارد یدار میرا پایاسیجامعه سچه هر آن
ک یـتواننـد در یرا همه آنان نمیز برقرار باشد زیان افراد آزاد و برابر نیمید حتیبا

ا بـه هـر یـک سـال و یـد به تناوب، بـه مـدت مـثالً یکنند؛ بلکه باییزمان فرمانروا
نسان، همـه مـردم بـه تنـاوب در کـار ین مقام برسند. بدیگر،  به ایب و مدت دیترت

492حکومت شرکت خواهند داشت.

امعـه جکنـد. اگـر در برابـر یرا مطرح نميانه فاضلهیچ مدین گفته، هیارسطو، در ا
م، یرا قـرار دهـیزونـومیاو سیپـولیعنیآن، یاصليهاواژهيبرابرو یاسیس

استوار یزونومیس بر ایپوليدارید: پایگویشود. ارسطو میمنظور ارسطو کامالً روشن م
ط یشرکت در مجمع بولـه واجـد شـرايس که برایپوليآن اعضایاست و همگان، حت

د بـه یتوانند همه با هم حکومت کنند بایند و از آنجا که نمت کنید آن را رعایهستند، با
ند. به گمان نگارنده، اگر یت بوله درآیک سال، به عضویتناوب، مثالً چون آتن به مدت 

بـه اسـت، یسجز بـه493باً همه آثار مهـم ارسـطو،یتقريسوّم تا پنجم هجريهادر سده
ل بـود یـبلکه بدان دلیاسیشه سیاندمسلمانان بهییاعتنایل بیترجمه شد نه به دلیعرب

د و قابـل یـدنـد و در آن مطلـب مفیفهمیارسـطو را ماسـت یسکه مسلمانان آن عصـر 

489. Arete
. 279-278کیتو، همان مأخذ، صص . 490

491. isonomia
. 43-42ارسطو، همان مأخذ، صص . 492
هاي ارسطو جز فقراتی پراکنده بر جاي نمانده و آثار او عموماً منقـوالتی نوشتهتوجه کنیم که از . 493

وسیله شاگردانش تدوین شده است. است که پس از مرگ ارسطو به
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494افتند.ییآموختن نم

م: ینیبیمیروشنشه افالطون بهیرا در اندیزونومین مفهوم ایا
یهـر فـرد در زنـدگف کـرده اسـت.یتعریهندسيتساوافالطون عدالت را 

سـت. دولـت یک اندازه نیبه يچرویها بهن سهمیدارد اما ایس] سهمیدولت [پول
کند اما حقـوق و یسته او را واگذار میکار شایبه فرد و هر طبقه اجتماعیافالطون

م شده اسـت یها تفاوت فراوان دارد... کشور افالطون به چند طبقه تقسف آنیوظا
از ینـده سـنخ خاصـیاهر کـدام نمش است [و] ینفس خاص خويو هر طبقه دارا

ردادن ییـتغيبـرایرنـد. هـر تالشـیرناپذییها ثابت و تغن سنخیااست.یع انسانیطبا
ان و نگهبانـان و یـان فرمانروایـميهـاا کاسـتن تفاوتیـل کـردن یـزایعنـیها، آن

شـورش بـر ضـد ین تالشـیجـه چنـی، فاجعه به بـار خواهـد آورد. نتيمردمان عاد
495د با آن سازگار باشد.یبایبود که نظام اجتماعخواهد یعت انسانین طبیقوان

د غرب یجديخنگاریو تاریاستبداد شرق
) و ي(اروپـامحوریسـتین آن، بـا روح اروسنترید غرب، از بدو تکـویجديخنگاریتار

سبب شد کـه یبیصل-یروم-یونانیراث یشکل گرفته است. میضداسالم-یضدشرق
کسـره بـر تطـور یرا مرکز و محور عالم بپندارند و ن اروپا ینه تنها سرزمین غربیمورخ
خ چشم بندند، بلکـه بـا یو سهم آنان در چرخش گردونه تارییراروپایکهن غيهاتمدن

شـرق آن را در یاسـیسيهااز ساختيچ شناخت جدّینانه و بدون هیبرواقعینگرش غ
یاسـیزمان سسـایاولیدر سده شانزدهم، ماک496زند.یخود بریبوميهايشداوریقالب پ

نگارنده، متأسفانه، با یکی از نظرات آرامش دوستدار موافق اسـت و آن فقـدان اندیشـه جـدّي و . 494
وشنفکران ایرانی است. براي مثال، در میزگردي کـه در گري فکري در میان رانتقادي و رواج اقتباس

شرکت داشـتند، ایـن بحـث بـه درازا کشـید کـه آیـا هاآن سه تن از اساتید علوم سیاسی دانشگاه
عبارت دیگر، آیـا جامعـه ایـران فهمیدند یا نه! به، را میقانون، یعنی ایزونومیهخامنشیان مفهوم 

) 1371، بهار 7شماره نامه فرهنگ، انونمند بود یا نه! (هخامنشی، مانند یونان باستان، ق
. 130-129کاسیرر، همان مأخذ، صص . 495
یانتخاب در دانش اجتماعيهايآن: دشواريهاسم و تجسمیاروسنترن در مقاله یمانوئل والرشتیا. 496
ن از یالرشتمنظور و>نه آن اروپامحور است.یخ نهادیدر سراسر تاریدانش اجتماع<سد: ینوی) م1997(

و منظـور شودیس میتدریدانشگاهيهادر نظامیاست که دانش اجتماعیآن دوراننهیخ نهادیتار
گیرد. وي از اروپا، اروپاي فرهنگی است نه جغرافیایی که اروپاي غربی و آمریکاي شمالی را دربرمی

طور عمده فقط در پنج کشور به1945حداقل تا سال یشمندان دانش اجتماعیدر واقع، اند<افزاید: او می
←
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د: یدین میرا چنیعثمان

ن نـوکران یریکند و سایک فرمانروا اداره می] را یسراسر مملکت ترك [عثمان
م کـرده و کـارگزاران یات] تقسـیها [والاو هستند، و او مملکت خود را به سنجاق

کند. یل باشد آنان را عزل و نصب میفرستد و هر گاه که مایرا به آنجا میمختلف
انـد کـه مـورد قبـول و از اشـراف کهـن احاطـه کردهیپادشاه فرانسه را جمعیول

باشـند یخاص خـود میازات موروثیقلمرو و امتياند و داراشیمحبوب اتباع خو
ازات را سـلب کنـد... حکومـت ین امتیايتواند بدون مخاطرات جدّیو پادشاه نم

بـود یکـافبـود و لـذا ]یز مشابه حکومت ترك [عثمانیران نیوش [سوّم] در ایدار
را تصـاحب کنـد. پـس از يکه اسکندر نخست او را براندازد و سپس مملکـت و

ي] بـرایفـوق، سراسـر مملکـت [هخامنشـلیدالبـهوش کشـته شـد، یـدارکه نیا
497اسکندر امن شد.

فرانسـه را یاشـراف-یبـومیاسـیسيهاسـاختیاولیشود، ماکیکه مالحظه مچنان
ل بر عـدم وجـود سـلطنت مطلقـه در ین دلیشمرد و بدیشاه میدکننده خودکامگیتحد

ییهان نهادهـا و سـاختیبرد که چنیگمان میدر مورد عثمانیدهد، ولیميفرانسه رأ
داند. یسلطان ميل حکومت خودکامه و فردین را دلیوجود ندارد و ا

د یـجديخنگاریانگذاران تاریاز بنیکیو يش فرانسویدر سده هفدهم، بوسوئه، کش

←
دانش یرغم گسترش جهانامروزه، بهیاالت متحده. حتیا و ایتالیا، آلمان، ایتانیساکن بودند: فرانسه، بر

در پاسخ بـه مسـائل یاند. دانش اجتماعییجهان هنوز اروپایم عالمان اجتماعیت عظی، اکثریاجتماع
نرو، موضوعات، یغلبه داشت. از ایا بر سراسر نظام جهانخ که اروپیاز تارید شد و در دورانیاروپا پد

بود کـه در آن ییفضايهاتیمحدودبازتاب ر یآن ناگزیشناس، و معرفتیشناس، روشيپردازهینظر
یقـا و آگـاهیا و آفریدر آسـییشد، اسـتعمارزداآغاز 1945که از سال یزاده شد. معهذا، در دوران

شـه یانديایبر دنساخت، را متأثر یاست نظام جهانیهمانگونه که سییراروپاینده جهان غیفزایاسیس
آماج حمله، حملـه یدانش اجتماعيسال گذشته، اروپامحورینرو، حداقل در سیگذارد. از ار یز تأثین

بخواهد یست که اگر دانش اجتماعینيدین حمله بالطبع موجه است و تردیسخت، قرار گرفته است. ا
آن را مغشـوش و يهـالیخـود، کـه تحليد بـر اروپـامحوریشرفت کند بایم پکیست و یدر سده ب

>د.یآن را در مواجهه با مسائل جهان معاصر محدود کرده است، فائق آيتوانمند
Immanuel Wallerstein, Eurocentrism and its Avatars: The Dilemmas of Social Science ,

1997; in: http://fbc.binghamton.edu/iweuroc.htm
497. Nicolo Machiavelli, The Prince, Translated by W. K. Marriott, 1998, The Project

Gutenberg Etext: http://www.mega.nu:8080/ampp/prince.txt
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) نوشت: 1681(یخ عمومیدر تاريگفتارغرب، در کتاب 
زنانـه آنـان ییبـایو زییا و ظرافت و خـودآرای... به مردم آسیونانیکه یهنگام

توانست. از شکل حکومـت ینمير کند کاریکه آنان را تحقنیست، جز اینگریم
ن آن بـود، یرتمقـدسین حتـیشان، که مالک همـه قـوانیر ایآنان، که جز اراده ام

ونان در برابـر خـود یکه يزین چیزتریانگافتاد. نفرتینداشت به وحشت میقانون
498داشت بربرها بود.

یونـانیتر است. ارسطو هر چند شرقیاز ارسطو ضدین گفتار، بوسوئه حتیدر ا
-شـرقیاسـیبه دو بُعد سازمان سی) بود ولیونانیری(غبربرقاً ضد یو عمدیشیاندیم

ران بـا جبـاران یـان شـاهان ایـسه میتوجه داشت. او در مقا-آن بر قانون و مردميابتنا
نوشت: یونانی

نـد. امـا یخواه اوکیـراننـد کـه همـه نیفرمـان میشاهان بر طبق قانون بر مردمـ
دسـت مـردم کننـد. آنـان بهیجو و ناخرسـند حکومـت منهیکیستمگران بر مردم

499مردم.نان از دستیشوند و ایحفظ م

شـکل یاسـتبداد شـرقه یـو بود کـه نظریجدهم و توسط منتسکیمعهذا، در سده ه
افت: ین خود را یمدوّن امروز

يبندمین تقسـیـد و بـه ایـدیمياستبدادکسره یا را یآسیاسیو سازمان سیمنتسک
(قانونمنـد) دانسـته، کیـنوموتتيهـاران را در زمـره حکومتیارسطو، که حکومت ا

را یاسـتبداد شـرقشـه یاو ر500خواند.یمياستبداديامپراتوربود و آن را معترض
د. قلمـرو یـدیم-ع و عـدم اعتـدال آب و هـوایوسيهاوجود دشت-یعیدو عامل طب

یمـیباشـند و عـدم اعتـدال اقلياسـتبدادیشـرقيهاشود که حکومتیع سبب میوس
ن دو عامـل در اروپـا یـگردد. ایداد مبه استبيریان و خوگییایدر آسیموجد روح بندگ

ن قاره شده است: یدر ايآزادش و دوام یداین سبب پیعکس است و همکامالً به
بـزرگ بـه ياهـایها و درله کوهیوسبزرگ وجود دارد که بهيهاا دشتیدر آس

قـرار یها در آفـاق جنـوبن دشـتیاند و چون ام منقسم شدهیقطعات بزرگ و عظ
آن زودتـر ذوب يهـارا بـرف کوهیـشـوند زیش زودتر خشـک میگرفته، رودها

ن جهـت یاروپا برف ندارند. به ايهار کوهیآن قاره نظيهاشوند و اصوالً کوهیم

. 30بدیع، همان مأخذ، ص . 498
. 142ارسطو، همان مأخذ، ص . 499
. 312همان مأخذ، صمنتسکیو، . 500
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باشد چه اگر استبداد در آنجاها حکمفرما نباشـد يد استبدادیا بایآسيهاحکومت
501زود به قطعات مجزا خواهد شد.یلیآن خيکشورها

بـا یکـوچکيها کوچـک اسـت و کشـورهاها و جلگـهاروپا دشتاما در قاره 
ن کشـورها بـه یـایت ارضـیـحفـظ تمامياند و بـرااز هم جدا شدهیعیحدود طب

کنـد... یت میـکفایست. همان حکومت قانون و اصـول قـانونینیاجیاستبداد احت
یعـیعکس، وضـع طببهیرا در اروپا قوت داده... وليروح آزادیعین وضع طبیا

ک یـچ از یکـه در هـيطورده بهیـگردیت و بردگـیت روح رقیا موجب تقویآس
از بروز و ظهور روح یافت که حاکید ینخواهیم مبحثین قاره عظیخ ایفصول تار

502باشد.يآزاد
ع و وجــود دو منطقــه یک منطقــه معتدلــه وســیــواســطه عــدم وجــود ا بهیدر آســ

ن یـاند. بـه ام شـدهیلـوب تقسـبه دولت فاتح و مغییایر، ملل آسیر و گرمسیسردس
آورنـد و یت میـگر را تحت رقیکنند و ملل دیک دسته همواره فتح میق که یطر

در اروپـا تمـام ملـل یت دسـته اوّل باشـند. ولـیـد تحـت رقیگر همواره بایدسته د
ن یـباشـد. ایگـر مطلقـاً نـاتوان نمیو دسـته ديمطلقاً قـويارومند هستند و دستهین

ن جهت اسـت کـه در یاست و به همیقوت اروپا و ضعف آساز عللیکیموضوع 
شـدت و یگـردد منتهـیدر اروپا برقرار میشود ولیبرقرار نميا هرگز آزادیآس

503کند.یدا میضعف پ

را ن احساسـات یتريقو<که ->ضعف اعضا<ا، یدر آسیین عدم اعتدال آب و هوایا
د سـاخته و یـرا پد>یجسـمیلتنب<و >یروحیتنبل<، >کندین میزمب ملل مشرقینص

را در طـول هـزاران سـال ین و آداب و رسـوم شـرقین عوامل ثبات قوانیايامجموعه
504سبب شده است.

کـانون ه یـب نظریترتنیبـدو داندیمیاستبداد شرقاز علل یکین را یو دیمنتسک
نهد: یان میبود، بنیبینه صلیرا، که در آغاز خود سخت متأثر از کینید

ده است از ظلم و ید گردیمت تأکیت مالطفت و مالیح رعایانت مسیچون در د
ح هسـتند یمـذهب مسـيکه داراین و زمامدارانیباشد، [لذا،] سالطیدور ميتعد

عکس،] کننـد... [بـهيبگردنـد و بـا خشـم زمامـداريست گرد ظلم و تعدیباینم

. 454همان مأخذ، ص . 501
. 455-454ان مأخذ، صص هم. 502
. 451-450همان مأخذ، صص . 503
. 396همان مأخذ، ص . 504
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رسـانند و از ملـت یممـردم را بـه قتـل يبا خونسـردین اسالمیزمامداران و سالط
505خود دور هستند.

خـارج يپردازهیـ، آنگـاه کـه از قلمـرو نظریغربیفتگین خودشیرغم او، بهیمنتسک
ید و شـرقیستایمدوّن شرق را میاتیستم مالیپردازد، سیشود و به بحث مشخص میم

کـه دانـدیمییاز مردم اروپا>ترخوشبخت<از آن يل برخورداریدلجدهم را بهیسده ه
506د آمده است.یپد>اتین مالیله مباشریوساست که بهیخ آن پر از مصائبیتار<

، یسندگان غربیغالب نويشداوریپیاستبداد شرقه ی، نظريالدیدر سده نوزدهم م
و مـالهوترا، متفکـر یراجبود. ییایل، در نگرش به جوامع آسیاز هگل تا جان استوارت م

سد: ینوی، ميهند
چـون هگـل یله متفکرانـیوسـه خـام تفـوق غـرب بهیفرضـيتعماردر دوران اس

خ اروپـا بـود. یتـاريک تئـوریدر اساس او یخیتارعاميافت که تئوریاعتبار 
د یانـد تـا فاعـل. همانگونـه کـه ادوارد سـعتر مفعولشیه جهان بیبقين تئوریدر ا

خ یامرتبط بـه تـار، و نيثابت، استبدادقا یا و آفریهگل آسياشاره کرده، در تئور
ــان ــته مجه ــاریانگاش ــه ت ــل ب ــرش هگ ــود. نگ ــر تارخ بهیش ــدت ب ــاریش يخنگ
ر گذارد.ی، هر دو، تأثیستیو اومانیستیمارکس

مطلـق يکند. اروپا در معنـایخ جهان از شرق به غرب حرکت میتار<نوشت: هگل 
ت واحد یک کلیرا يخ بشریتطور تاراو >ا آغاز آن.یخ جهان است و آسیان تاریکلمه پا

کـامالً روح جهـانن یاست. در نگرش هگل، اروح جهانده تکامل ید که زائیدیم
تنهـا ییراروپـایغيایـدنید تابع آن شوند. تمامیر بایها ناگزر فرهنگیاست و سایغرب

ا بـر هنـد را یـتانیمثـال، هگـل غلبـه اسـتعمار بريرونـد. بـرایشمار مان بهییابزار اروپا
یا کمپـانیـها، ییایتانیبر<گفت: ید و میدیمتکاملند یر در فرآیناپذتناباجيامرحله

م شـدن بـه یتسـلییایآسـيهايرا سرنوشت مقدر امپراتوری، اربابان هندند زیهند شرق
ارزشـمند یراث فرهنگـیخ و میدگاه هگل، هند فاقد هر گونه تاریاز د>ان است.ییاروپا
507بود.

. 669همان مأخذ، ص . 505
. 387همان مأخذ، ص . 506

507. Rajiv Malhotra, Eurocentrism of Hegel, Marx, Mueller, Monier Williams, Husserl ,
The Infinity Foundation, 2001, in:

←
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شـه یکارل مارکس بر اندییاید آسیوه تولیشق مفهوم یطرژه ازیوبهيشداورین پیا

ش انگلـس در دوران یدریـنهاد. کـارل مـارکس و فرير جدّیستم تأثیسده بيروشنفکر
وه یشـو یاستبداد شرقم ی، مفاه1850خود، در دهه یخیسم تاریالیه ماترین نظریتکو
ان، شرق باسـتان در رونـد تکامـل گمان آنبردند. در آن زمان، بهکاررا بهییاید آسیتول

یو فئـوداليداربـردهيهـابرخوردار بـود کـه آن را از نظامیخود از مختصاتیاجتماع
ياقتصـاد-یاجتمـاعيهاونین مفهوم فورماسـیبعدها، با تدویولکرد.یز میاروپا متما

وه یشـسـم) بحـث یالیو سوسيدارهیسم، سرمای، فئوداليداره، بردهیپنجگانه (کمون اول
، یپس از جنگ دوّم جهـانيهاسم به کنار گذارده شد. در سالیاز مارکسییاید آسیتول

مـارکس مـورد توجـه محافـل ییاید آسـیـوه تولیشـ، مفهـوم 1960ژه در دهه یوو به
ن یتـراز داغیکـیرارتـدکس قـرار گرفـت و بـه یک غرب و روشنفکران چـپ غیآکادم

ن مفهـوم در یـایید کـارایـرا بایجـه ناگهـانن تویبدل شد. علت ايمباحث روشنفکر
یرسـميدئولوژیدار کردن اق خدشهیطرنیو از ایخیسم تاریالیماتريهاشکستن قالب

دانست.ياتحاد شورو
ر یتـأثشـدت تحتشه مارکس و انگلـس در مسـئله شـرق بهیاند1850در آغاز دهه 

سـال در دربـار 9ت ، بـه مـديپزشـک فرانسـو508ه،یـه بـود. فرانسـوا برنیسفرنامه برن
مه اوّل سده نوزدهم سـفرنامه او یهند، خدمت کرده و در نیب، پادشاه گورکانیزاورنگ

ن یـژه ایو، بـههیـسـفرنامه برنشد. یاروپا محسوب میشناسن منابع شرقیتراز مهمیکی
>کشـور اسـتيهـانیو زمیگانـه و تنهـا مالـک اراضـیسلطان <گفته او که در شرق 

ا در مسـئله یـد شـد کـه گویدر مارکس پدن تصوّرینسان، ایبدب کرد.مارکس را مجذو
ن وجـود دارد و آن یادیـز بنیتمـایفئـوداليو اروپـایان جوامع شرقیمیت ارضیمالک

1853ژوئـن 2ن در شرق است. مارکس در نامه مـورخ یبر زمیت خصوصیفقدان مالک
به انگلس نوشت:

تر و تر، واضــحیعــالیچ کتــابین هــیزممشــرقيشــهرهايریگدر مســئله شــکل
ب یـزسـال پزشـک اورنگ9توان خوانـد. (او یه نمیتر از کتاب فرانسوا برنجالب

ره... یـر و غیـف کشـور مغـوالن کبیدر توصيسفرن است: یه ایبود.) نام کتاب برن
او -هادهیـه پدیـه کلیدارد که در شرق، در پایان میت را بین واقعیایدرسته بهیبرن

بـر یت خصوصـیـفقدان مالک-ران و هندوستان را در نظر داردی]، ایعثمانه [یترک
←

http://www.infinityfoundation.com/mandala/h_es/h_es_malho_euro.htm
508. Francois Bernier (1625-1688)
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509درك آسمان در شرق.يبرایحتید واقعین است کلین قرار دارد. ایزم

د از یـز بایـن در شـرق را نیده دیپدین است که حتیمنظور مارکس در جمله آخر ا
ژوئـن 6س در ن شـناخت. انگلـیبـر زمـیت خصوصین فقدان مالکیادیق مفهوم بنیطر

در پاسخ نوشت: 1853
نجـا یشرق است. در اید درك تمامین واقعاً کلیبر زمیت خصوصیفقدان مالک

ت یـها بـه مالکیآن نهفتـه اسـت. امـا چـرا شـرقینـیو دیاسـیخ سیه همـه تـاریپا
طور ن امر بهینظر من، ادند؟ بهیآن، نرسیدر شکل فئودالین، حتیبر زمیخصوص

یابـانیم بیعظيژه در نوارهایوو خاك بهییبه وضع آب و هواعمده مربوط است 
ن بخـش یترتـا مرتفـع510ران، هندوسـتان و تاتارسـتانیـکه از صحرا به عربستان، ا

ياریـن شـرط زراعـت آبینخسـتین نـواحیـده شـده اسـت. در ایا کشـیفالت آسـ
ا یـاالت و یـايهـافـه حکومتیا وظیـهاسـت ا کـار کمونیـن یاست و ایمصنوع

511.يفه دولت مرکزیوظ

واقـع یعیوسيهاابانیدر بیکهن تمدن شرقيهابرد که مهد کانونیانگلس گمان م
یباسـتانيهانه تمدنیشیانه ممتد است. او با پیميایقا تا هند و آسیبوده که از شمال آفر

منطقه مـورد یمیز و با اوضاع اقلیحاصلخيهابزرگ و درهيها و کناره رودهادر جلگه
که صرفنظر از چند انقطـاع اروپـا را بـه خـاوردور یمیعظیخوردگنیژه چیوبه-بحث

ییآشـنا-سـازدیا را میـمالیدهد و سه سلسله جبـال زاگـرس، هنـدوکش و هیوند میپ
نداشت. 

ن مـؤثر در یادیـدند کـه عامـل بنیه رسین فرضیب، مارکس و انگلس به این ترتیبه ا
ش یدایـن کمبـود آب، پیـاسـت. ایقـاره آسکمبود آب دریشرقيهاشکل خاص تمدن

ر سـاخته و ضـرورت اداره و یناپـذرا اجتنابیمصـنوعياریـده آبیـچیع و پیشبکه وس
د یـرا پدیم و متمرکـز و خودکامـه شـرقین شبکه، دولت عظیانه از ایجواستفاده صرفه

در د یـتولیله اصـلیعنوان وسن را، بهیبر زمیت خصوصیا رشد مالکیآورده که بروز و 
، ممتنع ساخته است. يدارهیماقبل سرمايهاتمدن

ون یق فورماسیتطبيست برایپژوهشگران مارکسی، برخ1960ژه در دهه یوبعدها، به

509. Karl Marx and Frederick Engels, Selected Correspondence, Moscow: Progress, 1975,
pp. 75-76.

گفتند. میتاتارستانغربیان سده نوزدهم به منطقه کنونی آسیاي میانه . 510
511. ibid, p. 76.
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جـاد کردنـد. یايدارنظـام بـردهو ییاید آسـیوه تولیشاز یبیبر شرق ترکيداربرده
مـردم جوامـع یباً به تمـامیرا تقربرده، مفهوم يومنف، مورخ شوروینمونه، آ. تيبرا

از مـردم فاقـد حقـوق یصورت انبـوهبهیب، جامعه شرقیترتنیبد512بسط داد.یشرق
ن نگـرش بـه یـبودند. ایر شرقیگم و همهیم شد که مقهور و بنده دولت عظیترسیمدن

ه بود.یکامالً شبیاستبداد شرقمتأثر از مفهوم ین غربیر مورخیتصو

خ و فرهنـگ شـرق در دو بُعـد ینه تـاریپژوهش غرب در زم، يالدیستم میدر سده ب
ه یـرغم غنا و تنـوع کارما، بهیسنتيهايشداوریاد پیبر بنیافت: گروهیان یمتفاوت جر

ن نگـرش، رشـد یستند. در اینگریبه شرق مییویچه کهنه منتسکی، از همان دریپژوهش
اسـتبداد ردن همـان قالـب تر و مستندتر کدهیچیپيبود برايصرفاً ابزاریخیدانش تار

تفوگـل یکارل و513ک)یدرولی(هياریجامعه آبات، یگونه نظرنین ایتر. معروفیشرق
است. 
د یـشـود. بـه دیمارکس محسوب مییاید آسیوه تولیه شیتفوگل تداوم نظریه وینظر

يشکل گرفتـه و داراییایجغراف-یعیک ضرورت طبیاد یبر بنیتفوگل، استبداد شرقیو
از اسـتن ضـرورت عبارتیـر ساخته است. ایناپذاست که آن را اجتنابینیمعکارکرد

ق نظام یم و تنسیتنظيبراییاین ازمنه جوامع آسیترا. لذا، از کهنیکمبود آب در قاره آس
د یـمتناسـب را پدیاسـیآنان اسـت، سـازمان سیستین بُعد زیتریاتیخود، که حياریآب

است که با حضـور خـود در يساالروانیم دیستگاه عظدیاسین سازمان سیاند. اساخته
را به يارینظام آبیدهکارکرد سامانتواندیخود منیپنجه آهنجامعه و با يهمه اجزا

فرجام رساند. 
است کـه در آن جامعـه بـه ياک نظام سربازخانهییتفوگل از جامعه شرقیر ویتصو

ن یـدر اشـود. یم میتقسـوندهشـحکومتو حکومتگرگونه به دو بخش شکل هرم
ذات و بـهقائميو نهادهـایاسـیو سیبافـت اجتمـاعیگونط، تنوع و گونهیساختار بس

جامعـه وجـود نـدارد؛ چنـان ینیو پـائیانیـدر سـطوح میت اجتمـاعیریخودگران مد
و اعمـال نفـوذ و يریگمیر گذارند و دامنه تصمیتأثیکه بتوانند بر قدرت دولتیینهادها

، ص 1368ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، ط و ظهور شیوه تولید آسیایی، سقواستفن دون، . 512
85 .

513. Hydraulic Society
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مـوارد بـا یاحتمـاالً در برخـ514یاسـتبداد آبـش یدایـآن را محدود کنند. پبداداست

خـود یسـنتیقدرتمند، که خواستار حفـظ خـودگردانینیديهال و گروهیمقاومت قبا
دند تا مـانع کسـب یمه مستقل کوشینیموارد رهبران نظامیبودند، مواجه شد و در برخ

فاقـد تـوان >بیـرقيروهاین<ن یایوند؛ ولشياریقدرت مطلقه توسط سران دستگاه آب
جـه، در جوامـع یونان و روم باستان بودنـد. در نتیان خود در یهمتایو سازمانياقتصاد

را حـذف یردولتـیغیاسیو سیاجتماعيه ساختارها و نهادهایکليدولت مرکزیشرق
یازمانم سـیو تحکيریگب و ممانعت از شکلیرقیفائقه و بیکرد و با کسب قدرقدرت

ن مفهـوم، دولـت یـبـدل شـد. در ا>قدرتمندتر از جامعهییروین<به یردولتیغينهادها
516است.515>دستگاه<ک یو یاسیس>بیرقیب<ک نهاد ییشرق

انگر یـب<و >یتر و سـتمگرتر از اسـتبداد غربـجـامع<را >یاستبداد شـرق<تفوگل یو
و شـکل یفهوم در نزد منتسکن میکه ایرا زمانیداند زیم>ن شکل قدرت مطلقهیترسخت

) هنــد را یه تجربــه خـود در دولـت مغــول (گورکـانیـکـه فرانســوا برنیگرفـت و زمان
یعنـی518،>تـام<را >یاسـتبداد آبـ<تفوگل یو517نگاشت در اروپا استبداد حاکم بود.یم
و 519نـد،یزیخوفناك میین نظام، مردم در تنهایداند. در ایو سنجش، ميرقابل داوریغ

520ز است.یبه همه کس و همه چياعتمادیران بقانون حکم

صـدور آن بـه غـرب یش استبداد و حتـیدایتفوگل شرق را مهد پیب، وین ترتیبه ا
خ یدر تارياستبدادیاسیسيهان سازمانیترن و هولناكیرتریناپذاز کتمانیکیداند. یم

نـد کـه نهـاد کین لکـه ادعـا میستردن ايتفوگل برایاست. ویروم غربيکهن امپراتور
ک یعنوان را بهين امپراتوریاو لذا 521روم از شرق نشئت گرفتيسلطنت در امپراتور

د آن را بـا اسـتبداد یـدانسـت بلکـه بایکـییغربيبا استبدادهاد ینبا>یپ اجتماعیت<

514. Hydraulic Despotism
515. apparatus
516. Karl A. Witfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power, New

Haven & London: Yale Universiry Press, 1957, pp. 49-50.
517. ibid, p. 1.
518. total
519. ibid, p. 154.
520. ibid, p. 155.
521. ibid, p. 211.
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522سنخ شمرد.شرق همیآب-يکشاورز

ش از ید بـیپوپر، باکارلجامعه بستهسان ز، بهیتفوگل را نیکارل وياریجامعه آب
کرد. یابیک دوران جنگ سرد ارزیدئولوژیاز مخلوقات زرادخانه ایکیعنوان ز بهیهر چ

جنگ سرد خود، یجنجالدر کتاب ،یسی، پژوهشگر انگلس ساندرسیفرانسخانم راً، یاخ
نشـان داده اسـت کـه در دوران جنـگ سـرد چـه ا و جهـان هنـر و قلـم، ی: سـیفرهنگ
سـم، از جملـه در عرصـه یمقابله بـا کمونيبرایرف امور فرهنگصیهنگفتيهابودجه

ک یا) در رأس یکا (سیاطالعات آمرين دوران، آژانس مرکزیدر اشد.ی، ميپردازهینظر
ت یسم تقویرا در برابر کمونجهان آزادد یجهانشمول قرار داشت که بایشبکه فرهنگ

سد: ینویکرد. ساندرس میم
نیـابـهوروديبـراودانسـتیمـشمندانیاندچالشعرصهراسردجنگایس

هـا،کنفـرانسکتـب،ات،ینشـر: یفرهنگـيهـاسـالحازیبزرگزرادخانهعرصه
. آوردفراهمرهیغوزیجواها،کنسرت،يهنريهاشگاهینمانارها،یسم

حنـا نـام ماننـد صـاحبو هنرمنـدان سندگان یاز نویگروهنوشته خانم ساندرس، به
آرتـور 526هـوك،یدنیسـ525ن،یا بـرلیزایآ524ستول،ینگ کریرویا523ارول،جرجآرنت، 
ت یـدوا531استفن اسـپندر،530،ین السکیملو529ل بل،یدان528،نگریآرتور شلز527کستلر،

536مـون آرون،یر535لونه،یو سیگناسیا534،یکارتمکيمار533رابرت الول،532مکدونالد،

522. ibid, p. 212.
523. George Orwell
524. Irving Kristol
525. Isaiah Berlin
526. Sidney Hook
527. Arthur Koestler
528. Arthur Schlesinger Jr.
529. Daniel Bell
530. Melvin Lasky
531. Stephen Spender
532. Dwight MacDonald
533. Robert Lowell
534. Mary McCarthy
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ره یـو غ540برگنیکلمنت گر539جکسون پوالك،538کراسلند،یآنتون537سلسون،یکل یما

یا کمک مالیم از سیطور مستقا بهیا قرار داشتند که یت سیدر فهرست مورد حماره یو غ
کـه از یسـندگانینوشد.یج میع و ترویآثارشان توزا یا با بودجه سیکردند و یافت میدر
گرا جلب عالقه روشـنفکران چـپيکردند آزاد بودند که برایافت میدریا کمک مالیس

قطعـاً ینـد ولـیکا سخن بگویاالت متحده آمریسم ایالیامپرهقاد کنند و درباراز غرب انت
ا در یسـاختند. سـیمتوجـه مینیسم استالیانیتاریتوتاله یز حمالت خود را علید لبه تیبا

یدنیله سـیوسـون دالر بود، بهیلیم34آن یجنگ روانکه بودجه ی، در زمان1950سال 
ید نقشـیـدست زد کـه با541یفرهنگيکنگره آزادسیبه تأسین السکیهوك و ملو

يو اروپایرادن سال بود که یکرد؛ و در همیفا میمشابه سازمان ناتو در عرصه فرهنگ ا
کار کرد. آغاز بهین غربیا در برلیسيون دالریلیم10با بودجه آزاد

لقـه مطياسـتبداديک الگـویـساختن ی، در پیپوشتفوگل، آشکار و بدون پردهیو
خ و یخاص تـاریاسیک مقصد سیل به ینين است و برایشیپيم اتحاد شورویه رژیعل

ــان ــگ شــرق را قرب ــرایمیفرهن ــد. او ب ــاليپرداخــت شــمايکن ــان یتوت تر خــود چن
کامالً مشابه يریکند تا تصویخ شرق جعل میتاريبرایمخوف و ترسناکيساالروانید

یسـتینسان منشاء نظـام کمونیشود؛ و بدیداعن تیدوران استاليو منطبق با نظام شورو
سد: ینویه انگاشته شود. او میروس>یسنن شرق<د غرب بلکه در ینه در تمدن جد
یک نظام بردگـیش یم که انقالب اکتبر سرآغاز زایم بگوئیتوانیمیدرستما به
542بر صنعت بود.ی) مبتنی(دولتیهمگان

ینـوعیجوامـع شـرقيبـرایرود که حتیش میجا پر تا بدانین مسیتفوگل در ایو
جامعه را در کنتـرل يایزوایدر ازمنه کهن تمامییتراشد که گویمیتیامنيهاسیسرو

←
535. Ignacio Silone
536. Raymond Aron
537. Michael Josselson
538. Anthony Crosland
539. Jackson Pollock
540. Clement Greenberg
541. Congress for Cultural Freedom (CCF)
542. Witfogel, ibid, p. 441.
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543اند؛ درست مانند کا. گ. ب.!داشته

شده و دلبخواه پرداخت شده و معلومـات نیدستچيهاه فاکتیتفوگل بر پایه وینظر
گران لیـتحليهال که بر کتـب و رسـالهیذ اصتر نه بر مآخشیبیجوامع شرقهاو دربار

شـود یده نمیـدخلـدون مقدمه ابناز یاستوار است. مثالً، در فهرست منابع او نامیغرب
از یـنییهـاینیزبین ریتفوگـل بـه چنـیل موجـود بـود. وییکه قطعاً در کتابخانه دانشگاه 

بـود تـا یکـافنین بـود و همـین با هدف معیمعیاسیسيک تئورینداشت. او سازنده 
ه او را به عرش برد و در سراسر جهان، از جمله یغرب نظریغاتیک و تبلیدستگاه آکادم

کند. یران، معرفیدر ا

سـتم یخ و فرهنگ شرق، در سـده بیز به تاریآمو تعصبیرعلمین نگرش غیرغم ابه
کوشد بـا احتـرام و التـزام بـه روحیشکل گرفت که میشیغرب گرایخیدر دانش تار

خ و فرهنگ شرق، یتارینی، به شناخت عیج و سنتیرايهايشداوریدور از پق و بهیتحق
خ یابـد. پـژوهش اسـتانفورد شـاو در تـاریر، دسـت یگیا نـاپیر یگیا آن جنبه، پین یدر ا

گونه است. نیآن، از ايهایرغم کاست، بهیعثمان
مطالعـات یالمللـنیجلـه بمر یا و سـردبیفرنیخ دانشگاه کالیاستانفورد شاو، استاد تار

را کنـار گـذارده و بـه یج و سـطحیرايهااست که قالبیاز پژوهشگران544انهیخاورم
ر آن در یو تـأثیت اجتماعیریگاه آن در مدیو جایردولتیغیاسیسيساختارها و نهادها

ا یـ(یرساخت درونیز<ق به مفهوم ین تدقیتوجه کرده است. شاو در ایشرقيهادولت
ت یـشـرق از اهمیاسـیکه در شناخت سـازمان سرسد یم>ياانهیمعه خاورم) جایصنف

ن یــانــه ایدگاه اســتانفورد شــاو، در جوامــع خاورمیــکننــده برخــوردار اســت. از دنییتع
ر آن یو تـأثییعهده داشته و دامنه کـارام امور جامعه بهیرا در تنظیها نقش اصلساخت

یر و دگرگـونییـکه گاه دسـتخوش تغاستییهاو حکومتيبس فراتر از دولت مرکز
اند. مدام بوده

جامعه بود که بـر یرساخت صنفی] زیمتحدکننده نظام [عثمانيروین نیتریواقع
کسان متحد یطور رمسلمانان را بهیمشترك اتباع... مسلمانان و غيهاتیاساس فعال

انـه یورمهـا در خاقرنی، کـه طـیاجتمـاعيا نهادهایجامعه يکرد. دستاوردهایم
ق متضـاد را یـن کنـد، منـافع و عالیهمـه مـردم را تـأميازهـایافته بود تـا نیتکامل 

543. ibid, p. 57.
544. International Journal of Middle East Studies
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هرگـز نـه بـدان اقـدام یعثمـانیاسـیسيزد که ساختارهایوند میبهم پياگونهبه

545برآمدند.ين امریانجام چنیکردند و نه در پ

-یرانـیهـن ام کیرا متـأثر از مفـاهیجامعـه عثمـانیاسـیاستانفورد شـاو فلسـفه س
افت.یجذب شد و تکامل یند که در خالفت عباسیبیمياانهیخاورم

م یاز هدف و ساختار حکومت و جامعه ظاهراً در اصـل از مفـاهیبرداشت عثمان
ان مطـرح ین بار در عصر ساسـانیم نخستین مفاهیانه متأثر بوده است. ایکهن خاورم

خـدمت یگاه خالفـت عباسـ، کـه در دسـتیرانـیان ایـوانیق دیـشد و سـپس از طر
در یاسـیسـازمان سیفلسـفیافت. مبانیانه راه یخاورمیکردند، به تمدن اسالمیم

ان مـردم یـت در میـعـدالت و امني، که بـه برقـراریالملک و غزالنظاميهانوشته
546ل شد.ید داشتند، تحلیتأک

استبداد ر، همچون یگم همهیعظيساالروانیک دی، دولت نه یاسین فلسفه سیطبق ا
بود کـه کـارکرد يو سراسريمرکزيدوستدار، بلکه نهادینینظام دتفوگل و یویآب

کسـب -بـر دو محـوریاسین فلسفه سیعهده داشت. ارا بهیبه مسائل همگانیدگیرس
استوار بود. بـر اسـاس -ن مردمین عدالت در بیجامعه و تأمياعتاليد و ثروت برایتول

عبارت بود از: یدولت عثمانیاصليدهاکارکریاسین فلسفه سیا
)؛ی(همگانیثروت دولتيعملکرد گردآوریسازمانده-1
ن ثروت و دفاع از آن؛ ینه توسعه ایفراهم آوردن زم-2
نظم در جامعه؛ يبرقرار-3
یر مذاهب قلمرو تحت حکومت عثمانیسا<که ن آنینشر و گسترش اسالم در ع-4

>شند.د خود آزاد بایز در عقاین
يه کارکردهـایـن کارکردهـا شـکل گرفـت و کلیرامون ایدر پیعثمانيساالروانید

قرار داشت.یردولتیغيها و نهادهاگر در محدوده ساختید
ق یـل خـود و از طریـشـد و آنـان طبـق میگـر بـه مـردم واگـذار میهمه امـور د

فـه یان وظیـن میـدادنـد. در این امور را انجام میکردند ایجاد میکه اییهاسازمان
کـه آنـان پرداخـت ییهـااتیماليفرمانروا حفظ حقـوق مـردم بـود در ازایاصل

زاده، مشهد: معاونت ترجمه محمود رمضاني عثمانی و ترکیه جدید، تاریخ امپراتوراستانفورد شاو، . 545
. 286، ص 1، ج 1370فرهنگی آستان قدس، 
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547.یعدالتیسلطان در برابر هر گونه بيایت از... رعاین حمایکردند و همچنیم

انـه در یجوامـع خاورمیاسـیدار سشهیمتنوع و رياستانفورد شاو به نقش ساختارها
ارات، نفوذ و قدرت آن توجه کرده اسـت.  در یمنه اختد دایبر دولت و تحديرگذاریتأث
ییز بود عمالً توانایارات مطلق نیاختيده و پرنقش اگر سلطان رسماً دارایچین بافت پیا

را نداشت.ین قدرتیاعمال چن
ت امـر یـباً از قدرت مطلق برخوردار بود... اما در واقعیسلطان تقريبه لحاظ نظر

ار یبود که قدرت سلطان را بسـياگونهدر واقع بهیثمانت نظام عیمتفاوت بود. ماه
يبـردارل بهرهیـاز قبيز دامنه قدرت سلطان به اموریکرد. قبل از هر چیمحدود م

ت یـامنيو دفـاع از آن و برقـراري، گسترش قلمـرو امپراتـورياز ثروت امپراتور
يهـاا، انجمنههیـبلکـه اصـناف، اتحاد548هـان، نه تنها ملتیشد. بنابرایمحدود م

ــذهب ــار گروهیو ســایم ــه عثمــانیرســاخت صــنفیکــه زییه ــهیجامع وجود را ب
خواهند عمل یآزاد بودند تا به هر نحو که میآوردند در ابعاد گوناگون زندگیم

ات یـجزئینظام نظارت بر تمـامیدگیچین پیدر داخل طبقه حاکم، همیکنند. حت
ان همـه یـن مطلـب کـه سـلطان در میـپـس، اکـرد... یاندازه دشوار میالزم را... ب

ت یریک مـدیـکـه از نیتر از اشیکرد بیجاد میایهمبستگیعناصر جامعه عثمان
549ن داشت.یشده باشد جنبه نمادیفعال ناش

يموجـود-جامعـهيسـتارهایارها و ایدر چارچوب مع-، فردین نظام اجتماعیدر ا
.یدولتآپاراتدرياچ و مهرهیکامالً آزاد و مختار بود نه پ

ار یونـد بسـیپيروابـط فـردیشخصـمـرزا یافراد با مفهوم حد یرفتار شخص

همان مأخذ. . 547
داراي سرپرسـت و ملـتشـدند. هـر خوانده میملتدر جامعه عثمانی پیروان هر دین یک . 548

ها عالوه بر مسلمانان سـه کرد. عثمانیداخله نمیقوانین خاص خود بود و دولت در امور داخلی آنان م
شامل اتباع مسـیحی اسـالو و یونـانی و ملت ارتدکسشناختند: رسمیت میمهم دیگر را بهملت

باشی خود بود. که تحت رهبري حاخامملت یهودبا بطریق قسطنطنیه بود. ملترومی. رهبري این 
طور مشخص پیشـرفت ر خود استقالل یافتند که موقعیت آنان بهیهودیان چندان در امو<نوشته شاو، به

وسـیله مسـیحیان و نیـز کرد و شمار وسیعی از یهودیان اسپانیا پس از تسخیر دوباره ایـن کشـور به
که ملت ارمنی>یهودیان به جان آمده لهستان، اتریش و بوهم به امپراتوري عثمانی مهاجرت کردند.

رغم استقالل رسـمی کـه در امـر ها، بهها و مارونیشد. کاتولیکستی میتوسط سراسقف ارامنه سرپر
) 264-263صص همان مأخذ،بودند. (ملت ارمنینظر خود داشتند، رسماً تحت

. 286همان مأخذ، ص . 549



135دین و دولت در اندیشه سیاسی
از عوامـل گونـاگون يامجموعـهین حد و مرز شخصین اییک داشت. در تعینزد

ن چـارچوب، یـاز جمله خانواده، مقام، مذهب، طبقه و ثروت دخالت داشـت. در ا
و یکه رفتار سـنتيجز موارد، بهیتیمحدودچ یهیباً آزاد بود تا بیتقریفرد عثمان

550ل خود عمل کند.یکرد، مطابق میل میقانون تحم

) حکومـت م.1566-1520سـاله (46ژه بـر دوران یول استانفورد شـاو بـهین تحلیا
اش بـه عـدالت او را يبنـدیل پایدلمان خـان انطبـاق دارد کـه مسـلمانان بـهیسلطان سل

ن یـدر ا.دنـدینامیم551مان باشـکوهیسـلعلت جاللـش بهان یو غربیمان قانونیسل
و فسـاد یاسـیو سینـیديهـاانیو طغیاز انحطـاط اجتمـاعیغربيدوران، که اروپا

رفـت. یشـمار مت بهیـدر نزد آنان قله رفـاه و نظـم و امنیبرد، عثمانیرنج میحکومت
:استین تلقیمان گواه ایر فرانسه در دربار سلیگزارش سف

یمـذهبيهـانیمختلـف، آئيهـااز مـردم گونـاگون بـا زبانياریبر بسـسلطان 
يزیـاو چيامپراتوريکرد که پنداریمتنوع چنان حکومت ميهامتفاوت و رسم

552در همه جا گسترده است.یست. آرامش و نظم مدنیم نیک شهر عظیجز 

نوشت: سده شانزدهم، يشمند فرانسویژان بودن، اند
ک از یـرانـد، چـون هـر یاز اروپـا فرمـان میعیبخـش وسـها، که برشاه ترك

چ کـس یدارد. او به هـیگران را پاس میدیسته جهان حقوق مذهبیشاهزادگان شا
دهد تـا هـر کـس بـر اسـاس حکـم وجـدانش یکند، بلکه اجازه مینميریسختگ
روان یـخـود... بـه پیدر عمارت سـلطنتیکه حتو عبادت کند. تعجب آنیزندگ

ن یان بـا آئـیحیو مسـین رومـیان بـا آئـیحیان، مسیهودییعنی-ختلفميهاشیک
553دهد.یخود را ميمراسم عبادياجازه برگزار-و مسلمانانیونانی

مـه دوّم سـلطنت یاز نیعثمانیو اجتماعیاسیسيروند انحطاط دولت و ساختارها
افـت. در یادامـه يالدیجـدهم مـیان سده هیتا پاییهاآغاز شد و با وقفهیمان قانونیسل

از آن جـدا شـد، ییهانید، سـرزمیج به ضعف گرائیتدربهیب، دولت عثمانین سراشیا
ظـاهر شـد یئتیگرفت و سرانجام در سده نوزدهم با چنان هیفزونینفوذ استعمار غرب

. 287همان مأخذ، ص . 550
551. Süleyman,The Magnificent

ران: انتشارات آسـتان قـدس رضـوي، ترجمه محمد حسین آریا، تهسلیمان باشکوه، آنتونی بریج، . 552
. 60، ص 1367
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گـرا د دولتمردان غربیطبقه جديهان زمان، نطفهینام گرفت. در امار اروپایمرد بکه 

-1808(یبر محمـود دوّم، سـلطان عثمـانيرگذاریکل گرفت و آنان با تأثشیدر عثمان
سد: ینویفراخواندند. استانفورد شاو میاستبداد غربي)، او را به اقتباس الگو1839

در یجه نفوذ غرب بـود کـه کشـور عثمـانیو در نتيالدیتنها در سده نوزدهم م
ر بـاز آن را انتخـاب کـرده یز دحکومت مطلقه و متمرکز، که اروپا ایواقع به نوع
554افت.یبود، دست 

ر بـا یمغـایکلو شـرق بـهیخ عثمـانیم، نگرش استانفورد شاو به تارینیبیکه مچنان
د غرب است. یجديخنگاریتاریسنتيهاقالب

؟ یا شرقییاستبداد: غرب
حامـليکتـاتوریدو یخودکـامگ، استبدادچون ین ما واژگانیدر فرهنگ امروز

يپهلـويکتاتوریر از تجربه دیژه به تأثیور و بهیاخيهاخاص است که در دههیمفهوم
يکند که در رأس آن فـردیرا القاء مینظام حکومتین مفهوم نوعیشکل گرفته است. ا

محدودکننـده یو اجتماعیاسیچ نهاد سیهاست،قانونخودکامه قرار دارد که کالم او 
الت و یر بـا خواسـت و تمـایالت و مصـالح او مغـایتماست، و خواست ویقدرت او ن

ز یـنوتیعـدم مشـروع، ظلـمم ین معنا، مفاهیشوندگان است. در امصالح حکومت
شـاهنام د آورده که او را معمـوالً بـهیپديخته شده و موجودیآمیت مردمیعدم مقبول

شـدت بهیسـلطنتیمتبا شکل حکواستبدادن ما، مفهوم یر امروزیدر تصو.میشناسیم
م. هر چند بـا توجـه یدانیماستبدادبا يرا مساوسلطنتگره خورده تا بدان حد که 

سم و یتر معاصر غرب (کمونیتوتاليهاو نظامیجهان سوميهايکتاتوریديهابه نمونه
نفسـه یرا فيجمهـورمعموالً نظام یم ولیشناسیز میگر استبداد را نیسم) انواع دیفاش

خ یتـاري، آنگاه که بـه داوریر ذهنین تصویبا چنم.یدانیماستبدادنماد عکس مفهوم 
ــته م ــیگذش ــق دارینینش ــم ح ــی ــه آس ــهیم ک ــومتا را ب ــام حک ــد یخاطر نظ اش مه

ا یـارسـطو یتیپـولاش، مـثالً در یدمکراسـخاطر و اروپـا را بـهمیبشمراستبداد
م. یبپنـداريآزادیعـیگذشته، کانون طبياها در سدهیتالیره ایجزشبهيهايجمهور
ن یـن پرسش مطرح خواهد شد که ایر ای، ناگزن ملوکهمیدیالناس علم که یریاگر بپذ

ده ینپروریخودکامگاش جز خ چند هزار سالهیاست که شرق در طول تاريچه سحر

. 286شاو، همان مأخذ، ص . 554
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ن یچنـرا شـناخته اسـت! بـایدمکراسونان باستان) مفهوم یو غرب در پگاه تمدنش (

م: ینانه برسیجه بدبین نتیم بود اگر به ایمحق خواهيادغدغه
یشده نظـام خودکـامگشناختهيهاان انواع نظامیران از میایاسیشک نظام سیب

ک فرد بدون ضابطه و قانون رابطه شهروند را یظاهر که بهینظامیعنیبوده است؛ 
ن یه رابطـه بـیـماجانتـرسیکند. در نظـام خودکـامگیت مشخص میبا حاکم

ن ترس برابرند...یپادشاه و مردم است و همه در ا
ن اسـت، و یم، کـه قطعـاً چنـیبـدانیرا برآمده از نظـام اجتمـاعیاسیاگر نظام س

م یز برخـورد خـواهیـرآمیتحقیم، بـه وضـعیم و جلوتر برویتر کنفیل را ظریتحل
ن یـجـز اياچـارهیشـناختل جامعهیـن حال منزجرکننده است. تحلیکرد که در ع

555ندارد.

ما، عـالوه یاسیشه سیر شدن آن در اندیگیخ و بن خطاست و جایاز بین نگرشیچن
ن یدر بر دارد که کمتـریخطرناك روانيامدهای، پينگرین و مزمن کردن سطحیبر نهاد
خ و فرهنـگ یشرق و خضـوع مطلـق در برابـر تـاریخیت تاریر فرهنگ و هوّیآن تحق

غرب است.

یرانـیتچـون یبـا واژگـانیمعاصر غرب، استبداد و خودکامگیاسیشه سیددر ان
ــــوران ــــاتورید)، ی(ت ــــ، يکت ــــمیابسولوت، یاتوکراس و ســــمیدسپوت، س

اسـت، يرنده استبداد فـردین واژگان گاه صرفاً در بر گیا.شودیان میبسمیانیتاریتوتال
يکند و گاه برایان میز بیز جامعه را نایاستبداد گروه خاصيگاه عالوه بر استبداد فرد

رود. یکار مبهيخ و بن استبدادیاز بیاسیک ساختار سیم یترس
ان جبـار یـونـان باسـتان بـه فرمانراویاست که در 556یتورانم ین مفاهین ایترکهن
ن منافع یفقط به راه تأم<است که ایلیبازینوعیتوراند ارسطو، یشد. به دیاطالق م

در 557>س فرمان راند.ی[دسپوته] بر پولیک تن به خودکامگی<و >ده شودینروا کشفرما

شناختی ضحاك ماردوش، تهران: نشـر نـی، شناسی خودکامگی: تحلیل جامعهعلی رضاقلی، جامعه. 555
. 9-8، صص 1370

ایران انتشار یافته و پیش و پس از انتشار کتاب رضاقلی، کتب و مقاالت متعددي با این مضمون در 
اسالمی به نـام و شـهرت -کسان فراوانی با اندوخته ناچیز علمی از قِبَلِ تحقیر تاریخ و فرهنگ ایرانی

اند. رسیده
556. Tyranny

. 120همان مأخذ، صارسطو، . 557
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ن نوع حکومت وجود داشت که ارسـطو ی، ايونان، در عهد هومریيالهیسازمان کهن قب

يایـلیکهن همـان سـازمان بازین تورانیخواند. منظور ارسطو از ایم558ازومنتهآن را 
ش از یششم و پنجم پـيهادر آتن سده559.>یتوران<بود و >یانتخاب<است که يالهیقب
ن یتـرنبـود. معروفیانتخـابوجود داشتند که حکومت آنـان ین جبارانیز چنیالد نیم

یاشـرافيهـاان دودمانیـان تنازع قـدرت میستراتوس است که در جریسیآتن پجبار
ن جبـار یـ، از اتـویز کیارسطو، و نیابید. ارزیپس از سولون، به قدرت رسیک، مدتیآت

ک یـحکومت او عادالنه بـود و بـه روش <ت منسوب به ارسطو، یمثبت است. طبق روا
560>ک جبار.یکرد نه یاستمدار رفتار میس

سـال، تـداوم 19الد، بـه مـدت یش از مـیپـ527تا 546ستراتوس از یسیحکومت پ
سـال)17ق. م. (510اس) تـا یـپیپـارکوس و هیداشت و پس از مـرگ او پسـرانش (ه

ک یـتوانسـت بـه یسـتراتوس و پسـرانش میسیسـاله پ36حکومت کردنـد. حکومـت 
آرخـون، کـه در يهـاان دودمانیـد قـدرت میبدل شود اگر تنازع شدیموروثيایلیباز

گاه بالمنازع قـدرت خـود را داشـتند، وجـود یک پایک هر یچند پاره آتيالهیساختار قب
ــنداشــت. ا ــانروای ــداوم فرم ــدر یین وضــع ت ــداد و پســران ک دودی ــان را اجــازه ن م

ستنس، برکنـار شـدند. یکليرهبر، بهيدایله دودمان مقتدر الکمائونیوسستراتوس بهیسیپ
سـتنس و یانـد کـه سـولون، کلی، مدعیل طبقاتیتحلن معاصر، بر اساس یمورخیبرخ
ــر ــیکلس نمایپ ــراف آتن ــده اش ــدرگین ــر در تجــارت دری ــد و ییای ــان بودن و بازرگان

دار بودند و مخالف نیک که عمدتاً زمیانگر منافع آن بخش از اشراف آتیبستراتوسیسیپ
ين فضـایبار سنگیت داشته باشد ولیدر واقعییهاشهید ریر شاین تصوی! ایدمکراس

کلس یسـتنس و پـریب، سـولون و کلیـن ترتیتر در خود دارد. به اشیمعاصر را بيفکر
سـتراتوس و همگنـان او یسیو پیدمکراسـآتن و بـالطبع مـدافع يبورژوازنده ینما
ر، ین تصـویشوند. طبق ایانگاشته ماستبدادر مدافع یک و ناگزیآتسمیفئودالنده ینما

جدهم یهيهاتحوالت سدهیخینمونه تارشیست جز پینيزینبرد قدرت آتن باستان چ
!یغربيو نوزدهم اروپا

يهـاس، از دودمانین پـولیـت ایدک، در طول موجویان آتیفرمانروایدر واقع، تمام
ن یـت خـود را از ایل خـود بودنـد و مشـروعینده قبایک نمایآرخون و هر -لئوسیباز

558. Aesymnetae
. 143-142همان مأخذ، صص . 559
. 141دورانت، همان مأخذ، ص . 560
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هر دو از دودمان جبارستراتوس یسیو پدمکراتگرفتند. سولون یميالهیساختار قب

. يدایـکلس هر دو از دودمـان آرخـون الکمائونیستنس و پریآرخون سولون بودند و کل
کلس نواده او. یکوئون بود و پریسرانیت، جبارستنس ینواده کلدمکراتستنس یکل

بولـه را حفـظ يشـوراجبـارستراتوس یسینداشت: پیز تفاوتیت حکومت آنان نیماه
ز از یـکلس نیستنس و پریرا ادامه داد و سولون و کلدمکراتکرد و اصالحات سولون 

تیـجبارسـتراتوس را بـه یسیکـه پیتنهـا عـامل. بودنـدجبارییوه فرمانرواینظر ش
آرئوپاگوس که يک و با توافق شورایآتيالهینه طبق سنن قبين بود که ویشهرت داد ا

یانتخـابنسان حکومت او، طبـق گفتـه ارسـطو، یبه زور قدرت را به چنگ آورد و بد
نبود.

ر یاخيها، در سدهیاسیسک مفهوم یعنوان ، بهرانیت) و ی(تورانیرانیتيهاواژه
طور اعـم حکمـران و بهرانیتن معنا، منظور از یافت. در ایکاربرد ییدر فرهنگ اروپا

که قدرت خود را ستمگرانه، ظالمانـه يا نهادیطور اخص فرد فرمانروا و پرنس بود و به
مـه ینیسـینگار انگلس و روزنامهیداستان نو561ل دوفوئه،یبرد. دانیکار مرحمانه بهیو ب

562،يو جـان گـا>سـا شـد.ین کلیگزیپارلمان جایرانیت<گفت: یجدهم، میاوّل سده ه

یران نبـاش! بـه مردانـیـت<بـرد: یکار من بـهین واژه را چنـی، ایسیس انگلینوشنامهینما
563>شوند.یشاهان زاده میبردگيش که برایندیب

ل گرفت. در آن دوران در روم باستان شکیاسیک ساختار سیعنوان بهيکتاتورید
مجلـس يبودن اوضـاع از سـويل اضطراریشد که به دلیاطالق میبه کسکتاتورید

گرفت و امرش مطـاع یالعاده قرار مارات فوقیاختيبزرگان (سنا) در مقام حکمران دارا
564وس سـوالیـوس کورنلیکتاتور محدود (شش ماه) بـود. لوسـیبود. دوران حکومت د

عنوان ق. م. بـه79تـا 82يهان قاعده را شکسـت و در سـالیااست کهین کسینخست
بـود 565وس سزاریکتاتور روم جولین دیکتاتور روم حکومت کرد. پس از او، نامدارترید

561. Daniel Defoe (1660?-1731)
562. John Gay (1685-1732)
563. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 2, p. 2395.
564. Lucius Cornelius Sulla (138-78 B. C.)
565. Gaius Julius Caesar (100-44 B. C.)
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566امپراتـورالعمر قرار گرفـت و خـود را کتاتور مادامیق. م. در مقام د45که در سال 

نسـان، از درون یگرفـت. بدياز جـیـروم نینـیوس سزار در مقام رهبـر دیخواند. جول
صـریقن مسلمان آن را با نام عام یسر بر آورد که مورخيروم ساختاريالهیسازمان قب

يالـهیقبيروم را گـذار از نظـام آشـنایاسـیخلدون تطـور سـازمان سشناختند. ابنیم
مـورخ -دیـعمنقل از ابنداند. او، بـهیبه سلطنت م567روم)يا سنایت عرب یخوخی(ش

سد: ینویمصرهایدر باب آغاز کار ق، یحیسم
صد یدند. شمار آنان سیگردانینان همه کارها را میوخ بود. ایدست شکار روم به

رنـد، از یرا نپذیچ پادشـاهیان سوگند خـورده بودنـد کـه هـیست تن بود. رومیو ب
شـتند دایرا بر خود مقدم میکینان یوخ بود. این شیدست انرو سررشته کارها بهیا

وخ بود یاز شیکیدست ر کارها بهین روزگاران تدبیخواندند. در ایخ میو او را ش
اسـت کـه او را ین کـار بـود و همـان کسـیوس. او چهار سال در ایموسوم به اغان

وخ مـدبّر در روم یاز شـیکـیصـر یند که اوگوسـتوس قیگویاند... مصر خواندهیق
روزمنـد بازگشـت. یرون برد و پیو اندلس بفتح مغرب يان روم را برایبود. او سپاه

ز بـا او یـخ را از سمت خـود برکنـار سـاخت. مـردم نیافت و شیوخ غلبه یپس بر ش
568موافقت کردند.

افـت. در آغـاز، یکـاربرد یسـیدر زبان انگليالدیاز سده هفدهم مکتاتوریدواژه 
آخـر را ت داشـت و حـرف یـاش مرجعیبود که نظر او در حوزه تخصصيمنظور فرد

س و یطنزنـو569فت،ین معنـا، جاناتـان سـویـ. در ايادر هر عرصهکنندهکتهیدزد: یم
سـخن >رفتار، پوشـاك و اخـالقيکتاتورهاید<، از يرلندیا-یسیانگلیاسیسنده سینو
ر تحـوالت یتـأث، تحتیاسـیک مفهـوم سیـعنوان بهيکتاتوریدگفت. سپس، واژه یم

کـالم او <د کـه یـاطـالق گرديو به حکمران مستبدجدهم، مرسوم شد یسده هياروپا

566. imperator
قبیله خود را برگزیده رومولس، نیاي اساطیري روم و پسر مارس خداي رومی، یکصد تن از سران. 567

ي او را تشـکیل دهنـد. اینـان را بعـدها سـنابود تا او را در پی افکندن روم یاري کنند و شورا یا 
اي روم یـا (از تبار پدران) خواندند کـه اشـرافیت قبیلـهپاتریچی(پدران) و اعقابشان را پاترس

دادند. را تشکیل میهاپاتریسین
ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقـات خلدون)، تاریخ ابنالعبر (خلدون، ابن. 568

. 230، ص 1، ج 1363فرهنگی، 
569. Jonathan Swift (1667-1745)
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شدند. یده میوفور دکه در آن دوران در اروپا بهیچنان حکمرانان570؛>قانون بود

یونان باستان بـه معنـیکه در اخذ شده یونانی572دسپوتاز 571سمیدسپوتواژه 
وان حکمـران عنن واژه در اروپـا بـهیـانـه، ایميهادر سـدهبود.اربابو گانیخدا

ک لقـب یـعنوان را بـهدسـپوتزانس) عنـوان ی(بیافت. امپراتوران روم شرقیکاربرد 
دادند. از اوائل یشدند، میالت میک ایکه حاکم یبه پسران و مقربان خود، زمانيافتخار
ز داد و آن را پس از عنـوان ین لقب را به خود نیوس سوّم ای، آلکسيالدیزدهم میسده س

شرق اروپا، تابع حکومت یحیا و حکمرانان مسیتالیايهاپرنس573برد.کار بهامپراتور
در اواخـر 574خواندند.یمدسپوتزانس، خود را یز در تداوم سنت دوران بی، نیعثمان

کـه قـدرت خـود را مسـتبدانه اعمـال یحکمرانعنوانبهدسپوتجدهم، واژه یسده ه
ن یترسـاده<گفـت: یم575ا،یتانیبریاسیپرداز سهشیافت. ادموند برك، اندیکند کاربرد یم

576>ک است.یشکل حکومت، حکومت دسپوت

(واژه مـاکس 579یمونوکراسـو 578سـمیابسولوت577،یاتوکراسچون ییهاواژه
يو فکـریاجتمـاع-یاسـیز همـه محصـول تحـوالت سیـافـت) نیوبر که رواج عام ن

است. یغربير اروپایاخيهاسده
و یذات بـودن، خـودگردانبـهقائمیبـه معنـیاتوکراس، يالدیجدهم میدر سده ه
یاتوکراسـ<ا یـ>پـاپینـیدیاتوکراس<رفت مانند: یکار م) بهی(اتونومیاستقالل داخل

ه خود را اتـوکرات سراسـر یتزار روس<عنوان عام فرمانروا مانند: ز بهی؛ و ن>یاجرام فلسف
ارات یـاختيکه دارایپادشاهيبه معناراتاتوکدر انقالب فرانسه، >خواند.یه میروس

570. ibid, vol. 1, p. 544.
571. Despotism
572. despotes
573. Americana, 1985, vol. 9, p. 18.
574. ibid, p. 82.
575. Edmund Burke (1729-1797)
576. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 1, p. 530.
577. Autocracy
578. Absolutism
579. Monocracy ساالريتک
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مفهـوم عـام یاتوکراسـافت؛ و در سده نـوزدهم ینامحدود است (شاه مطلقه) کاربرد 

اشـراف <گفـت: یا، میـتانیبریشـمند اجتمـاعیاند580افت. هربرت اسپنسـر،یاستبداد را 
581>خود.يها] اتوکرات خودند، و اتوکرات سرفيهاه بندگان [سرفیروس

، تنها در سده نوزدهم مرسوم شـد. در سـده یاسیک مفهوم سی، بمثابه سمیولوتابس
و واحـدیانـه بـه معنـیمیسـیانگل582ابسولوتشه ی، از رسمیابسولوتجدهم، یه

بـود. از سـال >یاراده قـاهر الهـ<ات کاربرد داشت و منظور ی، در الهمجردو مطلق
ان حکومت یبيبراياسم به واژهیابسولوتن دهه اروپا،یايهاشورشيو در فضا1830

583د.یبدل گردياستبداد

اسـت اسـتبدادکـه حامـل مفهـوم ییهاواژهیشود، تمامیهمانطور که مالحظه م
ش تمـدن یـدوران زاییر اروپا و برآمده از تجربـه اروپـایمحصول تحوالت سه سده اخ

شـه یگـر اندیدییشـه اروپـایرر، اندیگفته کاساست که، بهین دورانین غرب است. اینو
شد. یبدل م>یاسیحربه نبرد س<نبود بلکه به یانتزاع

سـت یبایها ما کهنـه، بلکـه حربـهیها نوند ن حربهیا این نبود که آیمسئله هرگز ا
ن و یها بهتـرن حربـهیترباشند؛ و در غالب موارد معلوم شد که کهنهيبرنده و کار

584ها هستند.ن حربهیرومندترین

تر یج غنیتدرم بهین مفاهی، ایاسین سینويهادهیش پدیدایتحول جامعه غرب و پبا
، کـه مفهـوم ین آزمون غربیرا بازتاب دادند. واپسيدتریجدیتجارب عملیعنیشدند 

يالدیسـتم مـیسده بیستیو فاشیستیکمونيهاد، تجربه نظامیرا به اوج رساناستبداد
د. یانجامسمیانیتاریتوتالش مفهوم یدایاست که به پ

(چـاپ ن یکامالً نو است. در اولياسم واژهیانیتاریتوتال
ن عنـوان وجـود نداشـت. یبا اياکا) مقالهیاالت متحده آمریدر ا1935-1930يهاسال

راه آکسـفورد یسـینامـه انگللغتمه یبـه ضـم1933ن واژه در سال ین اشاره به اینخست
جعـل شـد يتلـریسـم هیده فاشیارجاع به پديسم هر چند برایانیتاریت. مفهوم توتالافی

580. Herbert Spencer (1820-1903)
581. ibid, p. 135.
582. absolute
583. ibid, p. 8.

. 224کاسیرر، همان مأخذ، ص . 584
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يدئولوژیـبا ايمنظور مقابله نظربود که بهجنگ سردو در کوران 1950در دهه یول

ن دهـه بـود کـه یـپرداخت شد؛ و تنهـا در ايطور جدّبهياتحاد شورویاسیو نظام س
سـم، کـه یانیتارید. پردازنـدگان مفهـوم توتالیرسـن مفهوم به طبـع یمختص اییهاکتاب

شـوند، حنـا آرنـت، کـارل ین حوزه شناخته میاینظران اصلعنوان صاحبز بهیامروزه ن
منتشـر يالدیمـ1950هستند که آثارشان همـه در دهـه ینسکیو برژیبگنیش و زیدریفر

1954در ســـال 585حنـــا آرنـــت،ســـمیانیتاریتوتاليهاشـــهیر1951شـــد: در ســـال 
اثـر یتر و اتوکراسیتوتاليکتاتورید1956و در سال 586ش،یدریکارل فرسمیانیتاریتوتال

587.ینسکیش و برژیدریمشترك کارل فر

يهـاکـا، تالشیاالت متحـده آمریـژه در ایورو، در آن زمان، بهینوشته هربرت اسپبه
کـه وضع شـود يدئولوژیاک یجهان آزاديگرفت تا برایو مکرر صورت ميجدّ

ها هر چند با شکسـت مواجـه شـد ن تالشیا588سم را داشته باشد.یتوان مقابله با کمون
مقـوالت و ینهـاد و برخـيغرب بر جایاسیو سیشه اجتماعیمُهر خود را بر اندیول

(منتشـره در اواخـر هن یرو در دومیم را شکل داد. اسپیمفاه
سـت. یقائل نیاسیک شعار سیش از یبیارزشسمیانیتاریلتوتامفهوم ي) برا1960دهه 
سد: ینویاو م

یدر دوران جنـگ دوّم جهـانيغـات ضـدنازیق تبلین واژه، که نخست از طریا
بـدل شـد. یسـتیک شـعار ضـد کمونیـافت، سپس در جنگ سـرد بـه یوع عام یش

یاسـیسيهـانظـامیقیل منظم و تطبیآن را در تحلیین واژه کارایایغیکاربرد تبل
مبهم ساخته است. 

ان رفـتن یـجهـان و از میاسـینـد سیکند که با تحـول فرآیميدواریرو ابراز امیاسپ
ابد:ین واژه کاهش یکاربرد اجنگ سرد

585. Hanna Arnedt, The Origins of Totalitarianism.
586. Carl J. Friedrich [ed.], Totalitarianism, Harvard University Press.
این کتاب مجموعه مقاالت ارائه شده به کنفرانس آکادمی هنر و علوم ایاالت متحـده آمریکـا در 

است که با ویرایش و مقدمه کارل فریدریش منتشر شد. 1953مارس 
587. Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzezinsky, Totalitarian Dictarorship and Autocracy,

Harvard University Press.
588. Herbert J. Spiro, Totalitarianism , International Encyclopedia of the Social Sciences,

vol. 16, p. 108.
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، ماننـد ن ین انتظارات برآورده شود، در سومیاگر ا

589خواهد بود.نسمیانیتاریتوتالبا عنوان ین آن، مدخلینخست

يالدیسـتم مـیک واژه مولود سده بیسم یانیتارید کرده، توتالیرو تأکیهمانگونه که اسپ
یشود توجه کسیف مین واژه توصیکه توسط ایاسیده سین زمان آن پدیرا تا ایاست ز

يازامابـهيادهین پدین زمان چنید گفت که تا ایدر واقع، با590کرد.یخود جلب نمرا به
گـر یدوران جنـگ سـرد بـار دیپردازان زرادخانه فرهنگشهیشت. معهذا، اندندایخارج

خ و فرهنـگ یگـر تـاریکهن جعل کردند و بار دیخینه تاریشیم نو پیگونه مفاهنیايبرا
ق یـطرنیرا سـاخت و از ا591يگریخیتـارنمودند. کارل پـوپر مفهـوم یشرق را قربان

وند زد. یپ593)ییحاگرایا مسی592ییگراهزارهت (یشه کهن مهدویسم را به اندیانیتاریتوتال
سـم را در یانیتاریشه توتالیریاستبداد آبن مفهوم یبا تدو1957تفوگل در سال یکارل و

سـم یانیتاریتوتالان یـم1958نگتون مـور در سـال یا جستجو کرد. و بـاریخ کهن آسیتار
سـم یانیتاریتوتال، و یده خـاص جامعـه صـنعتیـک پدیعنوان رمتمرکز، بهیا غیياتوده

يالـهیبر نظام قبین مفهوم را حتیز قائل شد و ایده کهن، تمایک پدیعنوان ، بهمتمرکز
ن مفهـوم در یـو اکنـون ا594ن و هنـد انطبـاق داد.یچیکهن پادشاهيهازولو و سلسله

افته است:ییرانیايکاربردینینظام دقالب 
بالمنـازع و يهـااز ارزشياه شبکهراند کیآن است و آنجا فرمان مینینظام د

تنـد و آن را در چنـگ قهـر یوقفه از درون و برون در بافت و ساخت جامعـه میب
ا در واقع بافت و ساخت جامعه را از همسـان و همسـاز کـردن یدارد. یخود نگه م
هـا از . تفاوتوجود نـدارداو، تو، منيان شبکهیزد. در چنیریافراد آن م

ک جـان یـک دل و یـباشـد، مـاک مسند، کـه یشود. همه در یداشته مان بریم
595رد.یات تحقق پذیگردند تا منویم

589. ibid, p. 112.
590. ibid, p. 106.
591. Historicism
592. Millenarianism
593. Messianism
594. Barrington Jr. Moore, Political Power and Social Theory: Six Studies, Cambridge,

Mass.: Harvard University Press, 1958.
. xiiiص هاي تیره، درخشش. 595
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ر: یخته و برآمده از عناصر زیداند آمیمیتر را نظامیش نظام توتالیدریکارل فر

دهد؛ یر که انبوه جامعه را در شبکه خود سازمان میو واحد فراگياحزب توده-1
جامعـه را (اعـم از یاسـیت سازمان سیکه هدا596ک)یزماتی(کارفرهمنديرهبر-2

دولت و حزب) در دست دارد؛ 
کوشد آن را بر یسازد و میرا میو حزبیدولتيکه نظام فکریرسميدئولوژیا-3

ل کند؛ یسراسر جامعه تحم
توسط حزب؛ یو انتظامینظاميروهای، نیل ارتباط جمعیکنترل اقتصاد، وسا-4
597در جامعه.یستیو تروریسیستم نظارت و کنترل پلیه سطریس-5

ن یشـیم پیسـم بـا مفـاهیانیتاریتوتالیشـود، تفـاوت اساسـیهمانطور که مالحظـه م
است مستلزم تمدن ین امکانیاست و ا598گرا بر جامعهتیاستبداد، نظارت و کنترل تمام

ن قابـل تحقـق یشـیپيهاکه در سـدهیارتباطين تکنولوژیو سطح امروزین صنعتینو
فرد سـده مخلـوق منحصـربه<سـم را یانیتارین نظر است و توتالیز بر ایش نیدرینبود. فر

بر جامعه تنها >تام<کند که کنترل ید میداند. او تأکیم>یخینمونه تارشیستم، بدون پیب
یسـتیو تروریسـیسـتم پلیر اسـت، سیپـذامکان>ارتباط انبـوه<ن یل نویق وسایاز طر
ک یـجـاد یا>ییحایمسـ<ام یـارسـال پین اسـت، و حتـینويمستلزم تکنولوژتر یتوتال

کـه ین، زمانیبنابرا599ست.ید ممکن نیجديبه انبوه مردم بدون تکنولوژ>نیجامعه نو<
م ینـداريام، چارهیتر) را بر گذشته انطباق دهی(توتالاستبداد تامم تا مفهوم یکوشیما م

ر یپـذمان تحققيهام که شاخصین چنان بگنجانیامروزيهاخ را در قالبیکه تارنیجز ا
است که آرامش دوستدار کرده است. ين کاریجلوه کند. ا

، یرانـیاعـم از ت-را کـه بـر هـر مفهـوم اسـتبدادییهان شـاخصیتراتو استامر عام
تـوان یم-رهیـره و غیـسم و غیانیتاریسم، توتالیسم، سلطانیصری، قی، اتوکراسيکتاتورید

ر اسـت، یپـذتحققياو در هـر جامعـهیخیکه در هر دوره تارییهاداد، شاخصقیتطب
کند: یان مین بیچن

م قدرت در جامعـه و در یو خودکامه. منظور استامر فقدان تقسيقدرت انحصار-1

596. Charismatic
597. Spiro, ibid, p. 107.
598. totality of control
599. ibid.
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در دست یاسیقدرت سیآن، و تمرکز تمامیو اجتماعیاسیسيها و نهادهاان گروهیم
ن انحصـار یـدر جهـت توسـعه ايریکارگخبگان حـاکم و بـهاز نیا گروهیک مستبد ی

قدرت است.
يجامعه (اعم از نهادهـایحقوقيبا نهادهایاسیوند قدرت سیپیا سستیفقدان -2
).ینیا دییعرفیحقوق
يجااسـت کـه بـهی. منظور چنان وضعیاجتماعيهايت آزادیا محدودیفقدان -3

، شـهروند ملـزم بـه یخودگردان در امور اجتماعيها و نهادهامشارکت داوطلبانه گروه
باشد. یا خدمات گروهیيکار فرديانجام اجبار

و یداخلـيهااسـتی. بدان معنا که سیع روانیک و تشجیاست بر تحریسيابتنا-4
يخـتن تحـرك و تکـاپویحاکم، معمـوالً در جهـت انگیاسیا گروه سیمستبد، یخارج

یه نـوعیـزش غالبـاً بـر پایـن انگیـابـد. اییقوام مزشین انگیمردم است و بر ایاسیس
تر بر جامعه است. شیک و هدف از آن اعمال نظم بیدئولوژیاییگرایاتوپ

چون ارعـاب، اجبـار یو اجتماعیاسینظارت سياستبداديهاروشيریکارگبه-5
600و ترور.

ستانفورد شـاو م بود که نظر ایم محق خواهیران بنگریخ ایها به تارن شاخصیاگر با ا
یعثمـانیاسـیر اروپا بود که اسـتبداد بـه نظـام سیتأثرا، که تنها از سده نوزدهم و تحت

م. یز صادق بدانیران نیخ ایتارهوارد شد، دربار

600. Otto Stammer, Dictatorship , International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 4,
p. 161.


