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“پولیس”را طی کرد که اوج آن     

در آن  ، پدید شـد  >پیوند دینی<یس بر بنیاد پول.  است284
اداره ) هـا   آرخـون (ها     کاهن -عضویت داشتند و توسط شاه     “پاتریسین”های    تنها خانواده 

، جوامـع   “هـا   پلب”تدریج بساطت نخستین خود را از دست داد و             این نهاد به   285.شد  می
ی توسـط روم  هـای یونـان   با اشـغال پـولیس   . خارج از پولیس، به درون آن رسوخ کردند       

کلـی دگرگـون شـد و سـازمان سیاسـی سـنتی آن فروپاشـید و سـرانجام                     سرشت آن به  
 . مسیحیت واپسین ضربه را بر موجودیت آن فرود آورد

 
هـای ایتالیـا      آرمانی کردن تصویر یونان و روم باستان را انسان معاصـر از اومانیسـت             

گ نـوین غـرب بـر جـای         ترین تأثیرات را بر فرهن      آموخت و این میراث رنسانس عمیق     
 . نهاد

عنـوان سـرآغاز زایـش فرهنـگ نـوین            رنسانس، که در تاریخنگاری رسمی غرب به      
هـای    شود، جنبشی بود علیه فرهنگ و اخالقیات مسیحی کـه در سـده              غرب انگاشته می  

کانون اصلی این عصـیان فلـورانس بـود و    .  شانزدهم میالدی در ایتالیا رخ دادپانزدهم و 
ســتیز خانــدان .  حکمــران ثروتمنــد فلــورانس-آن لورنتســو مــدیچیمــؤثرترین چهــره 

ای است از ستیز عـام حکمرانـان           و الیگارشی زرساالر فلورانس با پاپ جلوه       286مدیچی
 

← 
عبـداهللا   (>...شود  از معنای متعارف و عمومی آن در سایر نقاط ایران متمایز می        “یا روشن کردن اجاق   

 ) 74-73، صص 1366نشرنی، : ، تهرانفارسنشینان سرخی  پژوهشی در کوه: ایل ناشناختهشهبازی، 
284.  Polis  
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ـ  اثبـات ا یرسانند و برا ی میان عهد شارلمانی از نظامیکی تبار خود را به   یچیخاندان مد   .  286 ونـد  ین پی

نامه   شجره >البافهی خ یبازساز<ا،  یک مولو، استاد دانشگاه براون آمر     ینوشته آنتون   به. اند  ساخته یا تبارنامه
.  اسـت  یخی تار ی در سده شانزدهم و در دربار آنان صورت گرفت و فاقد هرگونه مبنا             یچیخاندان مد 

ـ      یچی مد >.ن خانواده ناروشن است   یدر واقع، منشاء ا   < ن کزدهم در فلـورانس سـا     یها احتماال در سده س
 تعلـق   یالدی م 1216ند به سال    ک ین خانواده اشاره م   ی ا ی از اعضا  یکیه به   ک یا ن نوشته یرا اول یشدند ز 
ـ در اوا .  اشـتغال داشـتند    ی و ربـاخوار   یه آنان از همان زمان به صـراف       کرسد   یبنظر م . دارد ل سـده   ی

 شهر  ی اشراف یها شان با خاندان     گرفتند هرچند هنوز فاصله    یفلورانس جا ثروتمندان  چهاردهم در زمره    
دار پاپ شدند و کانزدهم بان خود را در شهر رم گشودند، در سده پ  ین سده، صراف  یدر اواخر ا  . اد بود یز

از  .دست آمـد    در سده فوق به    یچینسان، ثروت انبوه خانواده مد    یبد. الن بردند ک یسودهاطریق    ایناز  
لئـو دهـم،    : دندی رس یل سده هفدهم، به مقام پاپ     ین خاندان، چهار تن، در سده شانزدهم و اوا        ی ا یاعضا

 (Americana, 1985, vol. 18, p. 614) .ازدهمیوس چهارم و لئو یلمنت هفتم، پک
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ایـن عصـیان   . زد سکوالر با حاکمیت کلیسا که تاریخ سیاسی اروپای آن عصر را رقم می            

م باسـتان آغـاز شـد کـه در          یونـان و رو    “آنتیک” فرهنگی با رویکرد به ادبیات       -سیاسی
نیـز، کـه    ) نـوزایی  (287واژه ایتالیـایی ریناشـیتا    . گذشته در اروپا ناشناخته و مهجور بـود       

کار رفت، در آغاز صرفًا به معنـای تجدیـد حیـات هنـر و                  به 1550نخستین بار در سال     
فرهنگ باستان یونان و روم کـاربرد یافـت و بـاالخره بـه مفهـوم عـام نـوزایی فرهنـگ              

 در زبـان  288کاربرد واژه رنسـانس . شد) 1772-1751(انسیکلوپدی فرانسه  ی وارد   اروپای
  289. آغاز گردید1840انگلیسی تنها از سال 

لورنتسو مدیچی گروهی از نویسندگان را در پیرامون خـود گـرد آورد و بـه خریـد                  
هـا نگهـداری شـده بـود،      هـا در صـومعه    رومی، که طـی سـده   -نسخ خطی کهن یونانی   

 جلـد آن بـه زبـان        260 جلد کتـاب کـه       1039ای تدارک دید شامل       تابخانهپرداخت و ک  
 .  این کتابخانه به پشتوانه فکری رنسانس بدل گردید290.یونانی بود

بدینسان، نویسندگان دربار مدیچی حرکت خود را برای تدوین یـک فرهنـگ نـوین            
حرکت، هـر   این  .  رومی آغاز کردند   - متوان کهن یونانی   “ترجمه”ضدکلیسایی بر اساس    

 بود، ولی بار فرهنگی بس متمـایزی را دربرداشـت و            “آنتیک”ظاهر ترجمه متون      چند به 
.  بـود “متـرجمین ”هـای     آل  ها و ایـده      منطبق با خواست   “روز” و   “آزاد”در واقع برداشت    

دانستند که راویان صالحی بـرای معرفـی واقعـی     قدر یونانی نمی   رنسانس آن  “مترجمین”
ترین ایشان بوکاتچو بود که با یونانی مغلـوط           برجسته. شمار آیند    به فرهنگ باستان یونان  

  . ترین تصویرها را از یونان باستان اشاعه داد ترین و آرمانی خود غیرواقعی
قدر یونـانی بـه بوکـاتچو آموختـه بـود کـه وی                آن] استاد زبان یونانی  [پیالتوس  

بوکـاتچو  . نـان را بخوانـد    های کالسیک یو    ای دست و پا شکسته متن       گونه  بتواند به 
. کنـد  های یونانی را درک مـی  هایی از متن خود اعتراف کرده است که فقط بخش  

بوکاتچو، بـه الهـام   . همتاست کند در زیبایی و لطافت بی      چه را که درک می      اما آن 
ها، و نیز به راهنمایی پترارک، باقی آثار ادبـی خـود را تقریبـاً بالکـل                   از این کتاب  

در یـک   . تن اروپای التین با ادبیات، اسـاطیر و تـاریخ یونـان کـرد             وقف آشنا ساخ  

 
287.  Rinascità 

288.  Renaissance 

289.  The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 2, p. 1794.  

: زاده و ابوطالـب صـارمی، تهـران         رنسانس، ترجمه صفدر تقی   : 5جلد  تاریخ تمدن،   ویل دورانت،     .  290
 . 137، ص 1367 سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی،
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، از آدم تـا ژان،  در احـوال مـردان نـامی   های کوتاه تحـت عنـوان     سلسله زندگینامه 

به شرح زندگی زنان مشهور، از حـوا   زنان نامی   پادشاه فرانسه، را معرفی کرد و در        
هـا    هـا و چشـمه      ا، جنگـل  هـ   کـوه در رسـاله    . تا جووانای اول، ملکه ناپل، پرداخـت      

هـایی را کـه در ادبیـات یونـانی از      ها و چشـمه   ها، جنگل   ترتیب حروف الفبا کوه     به
کتـاب راهنمـایی از   نامه خـدایان   شجرهها نام برده شده بود توصیف کرد، و در    آن

او چنان مجذوب ادبیات یونان شده بـود کـه خـدای            . اساطیر کالسیک گرد آورد   
 از ونـوس و مـارس چنـان نـام           و   نامیـد   مـی  پلوتونان را    و شیط   مسیحیت را یودن  

هـا کـه بـه        ایـن کتـاب   . انـد   برد که گویی به اندازه مریم و مسیح حقیقت داشـته            می
انـد و از نظـر تحقیقـی ارزش نـاچیزی دارنـد امـروزه سـخت                   التینی بد نوشته شده   

ان راهنمای  نمایند، اما در زمان خود برای پژوهندگان زبان ادبیات یون           آور می   مالل
  291.گرانبهایی بودند و در اشاعه رنسانس نقش مهمی ایفا کردند

های سیاسی آن که اقتـدار کلیسـا را            یونان و روم باستان، صرفنظر از انگیزه       “نوزایی”
ایـن نوسـتالژی یونـانی    . هدف گرفته بود، از نظر فرهنگی نوعی رویکرد نوستالژیک بود       

تر از طریق متکلمین مسـیحی ارسـطو را      وپا پیش معطوف به فلسفه عقلی ارسطو نبود؛ ار      
این یک  . رفت  شمار می   شناخته بود و در آن دوران ارسطو نماد فلسفه خشک مدرسی به           

 ارزشی به شرک باستان و علیه مبانی فرهنگ مسـیحی بـود و لـذا بـه                  -رویکرد اخالقی 
دسـت    بـه ای از یونـان باسـتان         سرایان و مورخین یونـانی، کـه تصـویری افسـانه            حماسه

شدند، چـون      انگاشته می  “اخالق جدید ”دادند، و آن اندیشمندان یونانی که حامل بار           می
افالطون بود که بـا     کرپوس  ارسطو که   متافیزیک  این نه   . سقراط و افالطون، توجه داشت    

های ایتالیـا بـدل شـد و      اومانیست “کتاب مقدس ”چینو به     ترجمه آن توسط مارسیلیو فی    
کـه   آن هـای ایتالیـا، بـی       اومانیسـت  292. رسانید “نیمه خدا ” و   “قدیس”م  افالطون را به مقا   

خوردنـد و آن را       آزادی یونانیان زمان سقراط غبطه می     <درستی بشناسند، بر      سقراط را به  
های فلوطین نیز بـر آن        در فلسفه افالطون، که اندیشه    <پنداشتند که      آنان می  >.ستودند  می

توانند بـا آن در مسـیحیت    اند که می   فه رازورانه یافته  سایه ابهامی گسترده بود، نوعی فلس     
پایدار بمانند؛ مسیحیتی که دیگر به آن اعتقاد نداشتند اما عشـق بـه آن را هیچگـاه رهـا                     

  293>.نکردند
 

 . 49-48همان مأخذ، صص   .  291
 . 138-137همان مأخذ، صص   .  292
 . 91همان مأخذ، ص   .  293
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ــت  ــرای اومانیس ــای       ب ــه خط ــطنطین و دانت ــان قس ــانی می ــله زم ــرن فاص ــا ده ق ه

هـای   افسـانه . ت بـود شد و به منزلـه انحـراف از راه درسـ        آمیزی محسوب می    فاجعه
ها جـایی   شد تا در ذهن ها محو می های آن انگیز مریم باکره و قدیسان از خاطره       دل

کلیسـاهای باعظمـت   . اووید و سـرودهای دوجنسـی هـوراس بـاز شـود     مسخ برای  
هـایی کـه    ها برای چشـم  روح آن های بی رسید و مجسمه     می “بربری”اکنون به نظر    

 انگشتانی که آن را لمس کرده بـود دیگـر گیرایـی             آپولون بلودره را دیده و برای     
 . نداشت

ای   کردند که انگـار مسـیحیت اسـطوره         طور کلی طوری رفتار می      ها به   اومانیست
کـه    پـذیر اسـت امـا کسـانی         است که بـا نیازهـای اخالقـی و خیـالی مـردم سـازش              

هـای   یهـا در سـخنران   اومانیست. ای آزاد دارند نباید آن را جدی تلقی کنند       اندیشه
ــی   ــاع م ــیحیت دف ــومی خــود از مس ــای  عم ــتن را پ ــد، خویش ــیحیت   کردن ــد مس بن

کوشـیدند تـا تعلیمـات مسـیح و فلسـفه یونـانی را          دادند و می    بخش نشان می    نجات
بسیاری از  . ها بود   ها نمودار معتقدات واقعی آن      زندگی اومانیست ... هماهنگ کنند 

تر از جنبـه شـهوانی و         م بیش ها در عمل از موازین اخالقی دوران شرک، آن ه           آن
  294.کردند نه رواقی آن، پیروی می

ی آرمانی خـالق رنسـانس، و هـم لئونـاردو           “خدا”بیهوده نیست که هم سقراط، این       
 295.بودند گرا همجنسترین مخلوق رنسانس، هر دو  داوینچی، این شگرف

 
ایـن  در  .  نبـود  “دمکراسـی ” و   “آزاداندیشـی ”برخالف تصویر رایج، فلورانس کانون      

المللی    اشرافیتی حکومت داشت که از طریق تجارت بین        296نشین کوچک ایتالیایی،    حاکم
. سـاخته بـود    بـدل     و صرافی ثروتی انبوه انباشته و شهر خود را به پایتخت مـالی اروپـا              

 
 . 97-96همان مأخذ، صص   .  294
 . 240همان مأخذ، ص   .  295
ش از ین تا پیکس شد، لیگاه ارتش روم تأسیعنوان پا   الد به یش از م  ی پ 59فلورانس هر چند در سال        .  296
ـ  ا ییوفاکاوج ش .  نداشت یتی اهم یالدیازدهم م یمه دوم سده    ین ن سـده   ین شـهر در سـه دهـه نخسـت         ی

نسـان،  یبد. شـود  ین زده می هزار نفر تخم95ن زمان حدود  یت آن در ا   ی است و جمع   یالدیچهاردهم م 
.  از پنج شهر بزرگ قاره اروپا بدل شد        یکیالن و ناپل به     یز، م یس، ون ینار پار کفلورانس آن زمان در     

. افـت یاهش کوع طاعون به نصف یعلت ش   به 1348تان سال    نداشت و در تابس    یت دوام ین جمع یالبته ا 
 هزار 167 حدود 1872ت آن در سال ی نداده است؛ جمعی را در خود جاینه انبوهکچگاه سیفلورانس ه 

.  هزار نفـر گـزارش شـده اسـت    198 حدود 1891 هزار نفر و در سال 169 حدود  1881نفر، در سال    
 . زار نفر است ه400ش از ی بیمکت فلورانس یامروزه، جمع
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شد و برای انتخاب شورای       اداره می ) پلوتوکرات(فلورانس توسط این اشرافیت زرساالر      

ه کـ مرانـان شـهر،     کح.  مـرد حـق رأی داشـتند       3200 تنهـا    این شهر یکصد هزار نفـری     
“فربهان”

 سـخت   ینظارتاز طریق ساختار گیلدی،     شدند،   یخوانده م ) ها لفتکگردن   (297
سواد و فقیر فلورانسـی آزادی جـز           برای توده بی   298.ردندک یر شهروندان اعمال م   یبر سا 

نس آزادی جـز آزادی      نبـود و بـرای پلوتوکراسـی فلـورا         >آزادی فرمان بردن از اربابان    <
 >هـا   ها یا فئـودال    بدون دخالت امپراتوران یا پاپ    <حکومت آنان بر شهر و متصرفات آن        

 مورخین سده نوزدهم بود که      >سخاوتمندی<گفته ویل دورانت، این       به. مفهومی نداشت 
بهشت توانگرسـاالر بـویی از      <ای از دمکراسی اعطا کرد که این          به فلورانس چنان درجه   

به اوج رسـید؛  طلبانه از آزادی در عهد لورنتسو مدیچی   این مفهوم جاه   299>. بود آن نبرده 
 >آفرید  پاپ می <،  >رفت  ها کلنجار می    با معشوقه < و بس ثروتمند که      “باشکوه”حکمرانی  

ترین ایتالیایی عصر خود در سراسر اروپـا مـورد احتـرام              ترین و اصیل    عنوان بزرگ   به<و  
 300>.بود

 
هـا    اومانیسـت . ترین اشکال آن، بـود       کانون خرافات، به موهوم    ایتالیای عهد رنسانس  

 
297.  popolo grasso 

هفـت  : شـدند   تر تقسیم می    اهمیت  اصلی و پنج گیلد کم    ) صنف(شهروندان فلورانس به هفت گیلد        .  298
ـ    ک قضات و محضرداران، بان    : عبارت بود از   یلد اصل یگ ـ  نیداران و تجار ب ، صـرافان و    ک پوشـا  یالملل

ننـدگان  کدیروفروشان، تجار و تولان و داک، پزشیشمینندگان منسوجات ابر کدیرباخواران، تجار و تول   
ان یاران، بناکفاشان، فلزکقصابان، : عبارت بود از  تر   تیاهم مکلد  یپنج گ . ، و تجار خز   یمنسوجات پشم 

 خود قرار  ید رؤسا کیر نظارت ا  یز در ز  یلدها ن ی گ یاعضا. ار و فروشندگان اجناس دوست دوم     ک سنگ
.  از آن برخوردار بودنـد “شهروندان”ه تنها ک بود یاز بزرگ ین ساختار امت  یت در ا  یمعهذا، عضو . داشتند

ـ  داشـتند    ی جا ی از افراد فاقد هرگونه حقوق مدن      یریثکلدها توده   یدر خارج از گ    ـ مـردم حق  ”ه  ک  “ری
(popolo minuto) ها ثافتک”ا ی“ (ciompi) ن شـاخه اقتصـاد   یتـر   نمونـه، مهـم  یبرا. شدند یده مینام

نندگان منسوجات کدیلد تولیه گردانندگان آن در گکد  بو یفلورانس صنعت و تجارت منسوجات پشم     
ـ ارگر در اک 9000لد، حدود یدر خارج از گ . ت داشتند ی عضو یپشم ـ ن صـنعت اشـتغال داشـتند    ی ه ک
تجـار و   . ردندک یار م کشان  یها ه در خانه  ک بودند   ین افراد مردان و زنان    یا.  بودند ینندگان واقع کدیتول

دادند و بـر اسـاس       یار آنان قرار م   یار را در اخت   کشدند، ابزار    یه م  خواند “ارکصاحب”ه  ک یداران هیسرما
ـ   هی ته تعداد البسه  ;Florence”, “Italy”, Britannica CD 1998“) .شـد  یشده دستمزدشان پرداخـت م

Britannica, 1977, vol. II, p. 943) 
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های به سبک سیسرون خـود   نوشته< اعتقاد داشتند و “نگهبانان غیبی ” یا   “همزاد”غالبًا به   

هـای     پودجـو براتچـولینی، از چهـره       >.آمیختنـد   آسای محیط خویش می     را با روح جنون   
سـر    فـت کـه ماننـد سـواران بـی         گ  هایی سخن مـی     برجسته رنسانس، شادمانه از عفریت    

خاسـتند تـا زنـان زیبـارو را           کنند، یا از هیوالهای ریشویی که از دریـا برمـی            هجرت می 
کرد و اعتقاد خود را به ایـن    اشاره می>امکان پر بودن هوا از ارواح     <ماکیاولی به   . بربایند

آسمانی اعالم  هایی از صور عجیب، پیشگویی، الهام و عالئم           امر که وقایع بزرگ با نشانه     
چینـو، متـرجم افالطـون، شـرحی در دفـاع از             مارسـیلیو فـی   . داشـت   شوند ابراز مـی     می

او به این دلیل که سـتارگان دارای اقتـران   . بینی و اعتقاد به اجنه نگاشت   غیبگویی و طالع  
 و بوکـاتچو، کـه   301.نحس بودند خود را از دیـدار بـا پیکودالمیرانـدوال معـذور داشـت      

بینی و پیشگویی بـه   به موهومات زمان خود از قبیل طالع<، >میقی نبودهیچگاه متفکر ع <
  302>.بند بود و به وجود اجنه و شیاطین اعتقاد داشت مدد خواب پای

. شناسـی بـود     عصر رنسانس از لحاظ اندیشه و احساس سخت تحت فشار سـتاره           
وانسـتند  ت جز یک تن، یعنی پیکودالمیراندوال، هیچ یک از متفکران اروپایی نمی           به

حتی زندگی ذهن بزرگ و   . از زیر این فشار شانه خالی کنند یا بر آن چیره گردند           
ماکیـاولی هـم   . چینو پر از خرافات و ترس از گردش ستارگان بود      واالیی مانند فی  

بینـی آزاد     توانست گریبان خود را از چنگ تصورات موهوم مربوط بـه سـتاره              نمی
  303.گفت دیشید و سخن میان او هم به روش معاصرانش می. کند

رویکرد یونانی رنسـانس نـه تنهـا مرحلـه جدیـدی در اندیشـه عقلـی نگشـود کـه،           
  . عکس، دور جدیدی از شکوفایی علوم خفیه بود به

جئوردانـو  . بینی از حد اعالی حیثیت علمی برخوردار بـود      جادو و کیمیا و ستاره    
او را معمـوالً در    . شناسـی کـوپرنیکی اسـت       برونو نخستین سخنگوی فلسفی سـتاره     

ولـی اگـر آثـار او را    . آورنـد  شـمار مـی   ردیف پیشاهنگان و شهیدان علم جدید بـه   
. ناپـذیر اسـت     اعتقـاد او بـه جـادو خلـل        . بخوانیم تصویر دیگری از او خواهیم دید      

  304.نوشته ریموندوس لولوسفن اعظم منطق او تقلیدی است از رساله 
ها، فرهیختگان و نخبگان فکری رنسانس،        ستای از بینش اومانی     چه ذکر شد، شمه     آن
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سواد و فقیـر اروپـایی در مقیاسـی عظـیم مقهـور       طبیعی است که فرهنگ عامه بی   . است

 305.جهل و خرافه بود
 ارمغان فکری رنسانس برای اروپای معاصر، که در پرتـو جهـانگیری تمـدن جدیـد                

 شـدن ایمـان   غرب پژواک آن سراسر جهان را گرفت، فروریـزِی قیـود دینـی و سسـت               
سـتایش  . پرستی و بدویت اخالقـی یونـان و روم باسـتان بـود              مسیحی و رجعت به بت    

مـریم  ”جسم و برهنگی بر هنر اروپایی سیطره یافـت هـر چنـد تـا بـه امـروز تنـدیس                      
این سده نه   : سده شانزدهم میالدی پیامی دیگر نیز داشت      . استوار و مقاوم است    “محجبه

در . م باستان بود که کشف قاره آمریکا را نیز شـاهد بـود     یونان و رو   “کشف”تنها دوران   
های ایتالیا بـود بـا ثـروت          پرتو این تقارن عجیب، فرهنگ جدیدی که مخلوق اومانیست        

 و سپس غارتگران آسیا و هند، بـه         306انبوهی که توسط ماجراجویان و کانکوئیستادورها،     
 را پدید ساخت که مـا  های پسین آن چیزی اروپای غربی سرازیر شد آمیخت و طی سده       

 . خوانیم  می“تمدن جدید غرب”امروزه 

 بورکهارت و رنسانس
مـه دوم سـده     ی از ن  “رنسـانس ”نـام     خ اروپـا بـه    ی دوره از تار   یکردن  کز  یش به متما  یگرا
 “دیعصر جد” و   “یقرون وسط ”ان  ی م یجدهم آغاز شد و منظور دوران واسطه و انتقال        یه

 ژول  1855در سـال    . رخ نمـود   یطور جد   نوزدهم به  سدهدوم  مه  یش در ن  ین گرا یا. بود
قـرون  ”عنـوان برابرنهـاد        را بـه   “رنسـانس ”خـود   خ فرانسـه    یتار در جلد هفتم     307شلهیم

 و  ی شـناخت علمـ    ی انسـان و تـالش او بـرا        ی و آزاد  یعنوان دوران آگاه     و به  “یوسط
 شـف کشف جهان و    ک”شله، شاخص رنسانس    یزعم م  به. عت مطرح ساخت  یسلطه بر طب  

، یست فرانسـو یونالین مورخ ناسیا. شود ی انگاشته م“روح مدرن ”ه جوهره   ک بود   “انسان
 یانون اصـل  کـ عنـوان خاسـتگاه و         سده پانزدهم، را بـه     یایتالیفرانسه سده شانزدهم، نه ا    

ایـن  . شله منتشر شـد   یتاب م کهارت پنج سال پس از      کتاب بور ک. ردک ی م یرنسانس معرف 
ر یاشاعه تصـو و در ایجاد    ) 1860(ربارۀ رنسانس انتشار یافت     اولین اثر مستقلی بود که د     

 .شدت مؤثر بود بهن از رنسانس یج و امروزیرا
 به تمدن سـده نـوزدهم اروپـا         “ن الگو یتریکنزد” سده پانزدهم را     یایتالیهارت ا کبور
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 یز و جنـوا اعتنـا     ی به ون  ییایتالی ا یها  دولت -ان شهر یهارت در م  ک معهذا، بور  308.دید یم

ـ     ه بـه  کـ  بـود    یچیفلورانس خاندان مد   شگری نداشت و ستا   چندان ن نمونـۀ   یزعـم او اول
  : رفت یشمار م  به“دولت مدرن”

ه سراسـر اروپـا     کـ ا بل یـ تالیانون روح و ذوق مدرن نـه تنهـا ا         کن  یتر فلورانس مهم 
طـور   ان و بـه ییـ ایتالیب سرمشـق ا   یا و معا  ی از مزا  یاریث بس یان از ح  ی فلورانس 309.بود
   310. مدرن هستندانیی اروپایلک

 چهـاردهم و  یهـا   سـده یمرانـان اروپـا   ک اثبات نظر خود ابتدا از ح      یبرابورکهارت  
 یچینار آن فلورانس و خانـدان مـد       کند تا در    ک یر م ی تصو  ک بس هولنا  یا پانزدهم چهره 

 نـدارد و   یگـاه یچ جا یسا هـ  یلک و   “یحیقانون مس ”ر،  ین تصو یدر ا . ابدیشتر  یدرخشش ب 
 311. امپراتـور روم مقـدس   >یکع فردر یت مط یرع<ست جز   ی ن یسکناس  یوئکتوماس ا  سن
ن عنصر  یت فلورانس بود و ا    ین مز یاء فرهنگ باستان اروپا بزرگتر    یهارت، اح کزعم بور  به

  : ردکفا ی ایید اروپاین تمدن جدیوک در تینقش مهم
م، یـ اش اصـرار ورز    د درباره یه با کتاب،  کن  ین اصول موضوعه ا   یتر  از مهم  یکی

ونـد و اتحـاد آن      یه پ کـ ه نه تنهـا تولـد دوبـاره فرهنـگ دورۀ باسـتان بل             کن است   یا
   312.ن را مسخر ساختی باختر زمیایه دنکبود  روح قوم ایتالیاییفرهنگ با 

 . ننده دارندک نییگاه تعی جایهارتکشه بوری در اند“ی قومیها روح”گونه  این
ونان و روم باستان    یجز    نفرت دارد، به   یژه اسالم یو  به ی شرق یها هارت از تمدن  کبور

ز، یـ  ن ی شـرق  یها راث تمدن ی م ین برا یشناسد و بنابرا   یت نم ی مدن ینه جد یشیچگونه پ یه
سـت  یب ن یـ  عج ،نیبنابرا. ستی قائل ن  یگاه مؤثر یانه، جا ی م یها  سده یراث اروپا یمانند م 

 ینی ع یها هیاعتنا بماند و بدون توجه به پا       یها ب  وند و تسلسل و تعامل تمدن     ی به پ  یه و ک
 بـا   ییایـ تالی ا یهـا   دولـت  -، تجارت شهر  یبی صل یها  چون جنگ  یا نندهک نییو عوامل تع  

ـ ن تمـدن جد یوکـ شرق و تهاجم و غارت ماوراءبحار، ت       ـ  را پدیید اروپـا ی  صـرفًا  یا دهی
ار کامًال آشـ کـ هـارت  کتاب بورکن نفرت در یا.  بداند“یروح قوم”ن ی و مولود ا یفرهنگ
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عنـوان واسـطه    ا بـه یتالی بنادر ای تجار-ییایه موقع جغراف   نه تنها ب   ی نمونه، و  یبرا. است

ه خـدا را سـپاس   کـ دهـد بل  ی نمـ ین بهائیمترکت و فرهنگ از شرق به اروپا     یانتقال مدن 
ن بـه  یه آن سـرزم کـ م مـانع از آن شـد        کـ ا دست   یتالیان بر ا  ییایتسلط اسپان <ه  کد  یگو یم

  313>.ده شودیشکبه ورطۀ توحش ] عثمانی[ها  کدست تر
م مولـود   ی انطبـاق مفـاه    ی دانست برا  ید تالش یهارت را با  کتاب بور کور خالصه،   ط به

ه فوسـتل  کـ  اسـت  یوه نگرشین همان شی گذشته؛ ایای سده نوزدهم بر دن    ییتمدن اروپا 
 آن  ی روم -یونانی نمونه   یگیپا ی، ب )1864(م  یتمدن قد تاب ارجمند خود،    کوالنژ در   کدو

از  - از رنسـانس را یهـارت کر بوری تصـو ،سـتم ین سده ب ی مورخ یبرخ. را نشان داده است   
ده گرفتن نقـش مهـم آن در        یو ناد به دوران قرون وسطای اروپا       ییاعتنا یبدلیل    جمله به 

 لمور، استاد دانشگاه هـاروارد،    یرون گ یما. اند  مورد انتقاد قرار داده    -دی جد ین اروپا یوکت
  : نویسد می

ی سیاسی و اقتصـادی دنیـای       محققین جدید در مجموع بر این نظرند که نهادها        
از رنسانسی که بورکهارت تصویر کرده مدیون تحوالت         جدید غرب بسیار بیش   

   314.های دوازدهم و سیزدهم میالدی است سده
 رواج دارد هر    “رنسانس”عنوان    خ اروپا به  ی دوره از تار   یک کیکمعهذا، هنوز اصل تف   

 نمونـه،   یبـرا . شـود  یر شناخته مـ   ن باب معموالً فاقد اعتبا    ی در ا  یهارتکر بور یچند تصو 
 را در اواخـر     “رنسانس واقعاً مؤثر غـرب    ”اقتصادی، سرآغاز     مورخ 315آرماندو ساپوری، 

جه، در سـده    ی در نت  .داند های صلیبی علیه مسلمانان می     سده یازدهم میالدی و ظهور جنگ     
 ، اقتصـاد  ینیه شاخص آن شهرنشـ    کد آمد   ی پد یدیا جامعه جد  یتالیدوازدهم در سواحل ا   

 شـهرها و    - خودمختـار در دولـت     یاسی س یها ، ظهور نظام  ی تجار یدار هی بر سرما  یمبتن
ـ  ا ییوفاک اوج شـ   یسـاپور .  بـود  ییسایلکرید غ یفرهنگ جد   یهـا  ن رنسـانس را سـده     ی

ـ در ا . افـت ی آن تا سده شانزدهم تداوم       یایه بقا کداند   یزدهم م یدوازدهم و س   ن زمـان،   ی
 یشتر در حواشـ یشان بیز ثقل اکه مرکردند ک ظهور   یدی جد ی و اقتصاد  یاسی س یروهاین
نگونه یاز جمله ا   316.ترانه و شرق اروپا   یانوس اطلس و شمال اروپا بود تا در منطقه مد         یاق
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ر یس بـه تـأث    یهـا  317.ردکـ اشاره  رنسانس سده دوازدهم    نام     به هسکینزتاب  کد به   یآثار با 

 در رنسـانس     و سیسیل روت نقش یهودیـان را       318هردک بر رنسانس توجه     یتمدن اسالم 
  319.سده پانزدهم ایتالیا بیان داشته است

 !که بود آنچنان: یونان
شناسیم، تمدنی است که مانند هـر تمـدن کهـن             نام یونان باستان می     پدیده تاریخی که به   

های حیـات     نخستین نشانه . های زایش، اوج، انحطاط و سقوط داشته است         بشری دوران 
. رسـد   سنگی، در هزاره هفتم پیش از میالد، می           رینهجزیره یونان به عصر دی      انسان در شبه  

 پـیش از مـیالد انگاشـته        2800 تـا    6000هـای     عصر نوسنگی یونان معمـوالً میـان سـال        
ترین تمدنی که در این دوران در یونان پدید شد، تمدن جزیره کـرت بـود                  مهم. شود  می

به شکوفایی خـود     پیش از میالد     2800 سال پیش از میالد آغاز شد، در         4000که حدود   
دلیـل    های هزاره دوم پیش از مـیالد، احتمـاالً بـه            در عصر مفرغ رسید و در واپسین سال       
در دوره نوسنگی، یونانی به زراعت گندم و جو         . هجوم اقوام شمالی یونان، خاموش شد     

نوشته چستر استار، اسـتاد دانشـگاه ایلینـوی، یونـانی      به. و دامداری بدوی اشتغال داشت   
النهـرین، بـود و    ویژه مصـر و بـین   های شکوفای خاورنزدیک، به    متأثر از تمدن   این عصر 

  320.ها را از آنان آموخته بود احتماًال این مهارت
شود، در حـدی غیرقابـل قیـاس      خوانده میای تمدن اژه تمدن یونانی عصر مفرغ، که      

 را پدیـد    >هـای متمـدن     دولت<نوشته استار،     های خاورنزدیک بود که به      تر از تمدن    عقب
نشــینان کــرت،  شــناخت و جزیـره  یونـانی ایــن عصــر بازرگـانی را مــی  . سـاخته بودنــد 

) هـا   کنعانی(ها    کرده و با فنیقی     ترین سکنه یونان، قطعًا به مصر و سوریه سفر می           پیشرفته
 از  >مفـاهیم تمـدن   <اسـتار اهمیـت تـاریخی فرهنـگ کـرت را انتقـال              . مراوده داشـتند  

  321.داند  یونان میجزیره خاورنزدیک به شبه
در ایـن جزیـره جماعـات انسـانی در      . ای بـود    سازمان اجتماعی کرت سازمان قبیلـه     

 
317.  C. H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge, Mass.: 1971. 

318.  J. R. Hayes, [ed.], The Genius of Arab Civilization: Source of Renaissance, Oxford: 

1975.  

319.  Cecil Roth, The Jews in the Renaissance, Harper, 1965.  

320.  Chester G. Starr, “Prehistoic Greece”, Americana, 1985, vol. 13, p. 389.   

321.  ibid, p. 390.  



81 دین و دولت در اندیشه سیاسی
. ای بـود  زیستند که هر یک مرکـب از طایفـه   می)  دهکده90ظاهرًا (های کوچکی   دهکده

تدریج، از درون این تجمع پراکنده طوایف قدرت برتری پدید شد که سراسـر جزیـره               به
، “مینـوس ”و حکومت مرکزی پدید آمد که توسط شاه، موسوم به   را تحت فرمان گرفت     

 داشـت و دیـن او آنیمیسـتی، آنتروپومورفیسـتی و            >سرشت دینـی  <کرتی  . شد  اداره می 
اسـتوار   >زور و قـانون و دیـن  <ای، بـر   ، شاه اژه “مینوس”اقتدار  . سرشار از خرافات بود   

 .  یونان است“ماقبل تاریخ” این 322.بود
دوره : کننـد    تاریخ یونـان را بـه چهـار دوره تقسـیم مـی             “السیکدوران ک ”مورخین  

، اوج  .)م.  ق 500 -800(هـای یونـانی       ، دوره توسعه پولیس   .)م.  ق 800 -1000(تکوین  
و دوره انحطـاط تمـدن      .) م.  ق 404 -500( تمـدن یونـان      “عصـر طالیـی   ”ها یا     پولیس

اوج ”سانس تا بـه امـروز       ای که از عهد رن      آن پدیده .). م.  ق 338 -404(کالسیک یونان   
 تمـدن کالسـیک یونـان را      “عصـر طالیـی   ”شـود تنهـا        عنـوان مـی    “تمدن باستانی بشـر   

 و تنهـا در یـک پـولیس    )در سده پنجم پیش از مـیالد (گیرد که کمتر از یک سده       دربرمی
  . وجود داشت)آتن(

 
ز ترین مـانع تجمـع و تمرکـ    جزیره یونان و وجود جزایر متعدد مهم    وضع طبیعی شبه  

در آغاز هزاره نخست پیش از میالد، یونانیان        . یونانیان در قطب های بزرگ جمعیتی بود      
های کوچک و پراکنده، کـه هـر یـک قلمـرو مسـتقلی داشـت،        زارع و دامدار در دهکده 

این پراکندگی زیست، که عدم تمرکز و پراکندگی اقتصاد و سیاست یونان را             . زیستند  می
ی است؛ تمدنی که بر بنیاد صـدها پـولیس کوچـک و             شد، شاخص تمدن یونان     سبب می 

ها اسـپارت و آتـن بودنـد کـه در نیمـه هـزاره        ترین این پولیس مهم. بزرگ شکل گرفت  
نخست پیش از میالد به محور تمدن یونـان بـدل شـدند و در دوران معاصـر هـر یـک                      

 8700 در آن زمان، اسپارت با قلمروئی بـه مسـاحت         . نوعی ستایشگران خود را یافتند      به
 323.جزیره بودنـد  های شبه ترین پولیس  کیلومتر مربع بزرگ  2750کیلومتر مربع و آتیک با      

 500هـا عمومـًا بسـیار انـدک، کمتـر از              ها ناچیز و جمعیـت آن       تر پولیس   مساحت بیش 
 “شـهروند ” هـزار    20نوشته کیتو، تنها سه پـولیس جمعیتـی بـیش از              به. ، بود “شهروند”

در اندیشه افالطـون، پـولیِس مطلـوب        . و آتن ) در سیسیل (س  سیراکوس، اکراگا : داشتند
نظر ارسطو، جمعیت پولیس باید تا بدان حـد باشـد    به.  نفر جمعیت5000پولیسی بود با    

 
 . 17، 14، صص 2دورانت، همان مأخذ، ج   .  322

323.  Norman Brown, “Greek City- State Civilization”, Americana, 1985, vol. 13, p. 392.  
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. پـردازی نبـود     گرایـی و خیـال      ایـن آرمـان   .  دیگری را به قیافه بشناسد     “شهروند”که هر   

در زمـان جنـگ بـا       . گفتند  یهای متعارف زمان خود سخن م       افالطون و ارسطو با مقیاس    
 نفره خود را اعـزام کـرد کـه بهیچـروی غیرعـادی و مایـه                 80ایران، پولیس موکینا سپاه     

  324.تمسخر نبود
اندازی بر امـوال و       طلبی و دست      توسعه. زیستند  ها در صلح و آرامش نمی       این پولیس 

جریـان  قلمرو همسایگان رواج داشت و میان آنان هماره جنگ و سـتیزهای خـونین در                
آنان، که قومی ماجراجو و غارتگر      . بردند  سر می   یونانیان در شرایط زیستی سختی به     . بود

بودند، برای کسب ثروت مهاجرت و تهاجم به سواحل غربی آسیا، شمال آفریقـا، ایتالیـا     
هـای هشـتم تـا ششـم پـیش از مـیالد بـا اشـغال                  و سیسیل را آغـاز کردنـد و در سـده          

این دورانی است که مورخین غربی،      . ها پرداختند “کولونی” های دیگر به احدث     سرزمین
 یونـان باسـتان یـاد    “دوران استعماری”سازی تاریخ معاصر غرب، از آن با عنوان          با قرینه 

  325.کنند می
بایست آن    برای خود ساکنان یا صاحبانی داشت، می      ] کولونی[چون هر اقامتگاه    

وارد، یونانیـان بـیش از مـا بـه اصـول      گونـه مـ   در ایـن . را به زور یا حیله اشغال کرد   
هـای مـورد    همـه سـاکنان محـل   ... گاهی مهاجمان یونانی : ماندند  اخالقی مقید نمی  

  326.گرفتند نظر خویش را به بردگی می
داری یونـان داشـت،    گیری، که سـهم اصـلی را در پیـدایش نظـام بـرده       این مستعمره 

 در شـکوفایی تمـدن      >تأثیری انقالبـی  < - استاد دانشگاه کالیفرنیا   -نوشته نورمن براون    به
  : یونان بر جای نهاد

 
 . 111-109کیتو، همان مأخذ، صص   .  324
بازسازی تاریخ یونان باستان طبق مدل تاریخ معاصر غرب از نیمه اول سده نوزدهم میالدی آغـاز                   .  325

نظـام سیاسـی   ) 1856-1846(خود تاریخ یونان  جلدی 12 انگلیسی در کتاب (G. Grote)گروت . شد
 آلمـانی در  (Droysen)عنوان الگویی برای هر دمکراسی اروپایی مطرح ساخت، و درویـزن        آتن را به  

 (Eduard Meyer)یـر   ادوارد مه. گری پروس دید مقدونیه باستان را الگویی برای نظامیتاریخ هلنیسم 
 باستان را طبق الگوی زمان خود بـه  تاریخ یونان و روم) 1884(تاریخ عهد باستان  آلمانی در    -یهودی

تاریخ کمونیسـم و  ، مؤلف (R. Pohl Mann)مان  داری تقسیم کرد؛ و ربر پل مراحل فئودالی و سرمایه
های سوسیالیستی سده نوزدهم اروپـا را در یونـان و روم باسـتان        نمونه جنبش   ، پیش باستانسوسیالیسم  

 !یافت
 . 150دورانت، همان مأخذ، ص   .  326
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مستعمرات جدیـد و قبایـل      : گیری بر اقتصاد یونان شگرف بود       تأثیرات مستعمره 

بربر آن، بازاری پدید ساختند که توسعه عظیم بازرگانی و صـنعت یونـان را سـبب      
  327.شد

ی سـقوط کـرده بـود،       در آسـیا امپراتـوری هتـ      : سود یونانیان بـود     اوضاع زمانه نیز به   
پادشاهی لودیه تجاوزکار نبود، شاهنشاهی ایران، که سـرانجام لودیـه را مضـمحل کـرد،                

بـرد، در روم      سـر مـی     هنوز خطری برای یونانیان نبود، مقدونیه در حالت نیمه توحش به          
هـا نیـز مردمـی تاجرپیشـه بودنـد نـه           ها و کارتـاژی     هنوز قدرتی پدید نیامده بود، فنیقی     

مدت چند سده برای یونانیان فرصتی پـیش آمـد کـه در یـک             چنین بود که به   . تجاوزکار
شـان زنـدگی کننـد و تمـدن خـاص خـود را شـکوفا         نظام طبیعی و منطبق بـا نیازهـای      

 328.سازند
 

ایـن  . اوج تمدن کالسیک یونان در سده پنجم پیش از میالد و در پولیس آتیک بـود                
 است که نورمن بـراون آن را        >یسم خارجی تجربه آتنی دمکراسی داخلی و امپریال     <اوج،  

 در ایـن    329.خوانـد    می > شهری یونانی  -فرد تمدن دولت    ترین دستاورد منحصربه    بزرگ<
هـای یونـانی رسـید و آن          الجزایـر پـولیس     زمان، آتن به اوج قدرت خود در میان مجمع        

 “امپراتـوری آتـن  ”چیزی را پدید ساخت کـه برخـی مـورخین غربـی از سـر شـیفتگی             
هـا    دلیل خوی تجاوزکارش در ستیز با اتحاد سایر پولیس          در واقع، اگر آتن به    . نندخوا  می
رفـت کـه نخسـتین        رهبری اسپارت قرار نگرفته و در هم نشکسته بود، بدان سـو مـی               به

 :امپراتوری متمرکز اروپایی را پدید آورد
هـای    لیسدلیل تهدید ایران، یک اتحادیه دریایی از پـو           پیش از میالد، به    478در سال   

آتنیـان بـه سوءاسـتفاده از نیـروی      . یونانی شکل گرفت که آتن در رأس آن قرار داشـت          
طلبانـه خـود بهـره     دریایی اتحادیه پرداختند و از آن در جهت آمال سودجویانه و توسعه          

کننده در اقتصاد آتیک بـدل شـد و بسـیاری از              این نیروی دریایی به عاملی تعیین     . بردند
آتنیان از وجوه اتحادیه نه تنهـا بـرای حفـظ           <. آن ثروت هنگفتی اندوختند   آتنیان از قِبلِ    

عـالوه بـر ایـن، آتـن         330>.کردنـد   ناوگان بلکه برای ارتقاء زندگی آتن نیز اسـتفاده مـی          

 
327.  Brown, ibid, p. 393.  

 . 115کیتو، همان مأخذ، ص   .  328
329.  ibid, p. 394.  

330.  ibid.  
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همسـایگان خـود، در پـیش گرفـت؛          رغـم   بهای را،     طلبانه  سیاست تجاوزکارانه و توسعه   

در چنـین   . ها و اقتصاد سراسر یونان بـود       سیاستی که در راستای سروری بر سایر پولیس       
 بـه قـدرت     -شـود    انگاشـته مـی    “قله دمکراسی آتن  ” که حکومت او     -فضایی، پریکلس 

 بود و حکومـت او،  “امپریالیسم آتنی”پریکلس مجری پرشور  .). م.  ق 429 -461(رسید  
شـد ولـی در واقـع         هر چند اسمًا دمکراسی خوانده مـی      <نوشته توسیدید مورخ آتنی،       به

 331>.حکومت یک تن بود
رهبـری اسـپارت در اتحادیـه       ها به   طلبانه آتن سبب اتحاد سایر پولیس       سیاست برتری 

؛ و ایـن اتحادیـه سـرانجام در جنـگ           شـود   نامیـده مـی    “اتحاد پلوپونز ”جدیدی شد که    
 سـاله   27در این جنگ    :  پایان داد  “امپراتوری آتن ”به حیات   .) م.  ق 404 -431(پلوپونز  

به خون کشیده شد و در اثر جنگ و طاعون یک چهارم جمعیـت پـولیس                سراسر یونان   
کـه    و باالخره، آتیک، در حـالی     . آتیک، و از جمله پریکلس، جان خود را از دست دادند          

شهر و حومه و تمامی قلمرو آن با خاک یکسان شده و آخرین ناوگان خـود را بطـرزی                   
 نـورمن بـراون، بـا تأسـف،     332.بار از دست داده بود، تسلیم بخشایش اسپارت شد   خفت

پیروزی ارتجاع بر لیبرالیسم سیاسی و روشنگری فرهنگی و بر تنهـا     <فرجام این جنگ را     
 333!کند  ارزیابی می>پولیسی که توانایی اتحاد سیاسی یونان را داشت

ها بنوبه خود شـانس خـویش را بـرای سـروری بـر           پس از سقوط آتن، سایر پولیس     
این تالش خونین توان نظامی و اقتصادی خود را به نـابودی    سراسر یونان آزمودند و در      

بـا اشـغال    . م.  ق 338 بـود کـه در سـال         - شـاه مقـدونی    -سرانجام، این فیلیپ  . کشیدند
یافتـه ارسـطو،      سراسر یونان دولت واحد یونان را بنا نهاد و پسرش اسکندر، ایـن تعلـیم              

 .  را تحقق بخشید“امپریالیسم یونانی”آرمان 
 
را بـرای آن   “ شـهر -دولـت ”، این واژه فریبنده و زیبای یونانی کـه معـادل         “پولیس”

ارسـطو مراجعـه    سیاسـت    چیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به ترجمه          ایم،  برگزیده
  : کنیم می

 شــهرآیــد  ای کــه ســرانجام از فــراهم آمــدن چنــدین دهکــده پدیــد مــی جامعــه

 
331.  ibid, p. 395.  

 .221-220کیتو، همان مأخذ، صص   .  332
333.  ibid.  
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ایی بـرآورد نیازهـای خـویش       توان گفت از لحاظ توان       نام دارد که می    334]پولیس[
شـهر  ... غایـت جوامـع دیگـر اسـت    ] پـولیس [شـهر  ... غایت کمال رسـیده اسـت     به
ای طبیعی است و انسان به حکم طبیعت حیـوانی اجتمـاعی اسـت و      پدیده] پولیس[

اســت، ] پــولیس بـی [وطــن  آن کـس کــه از روی طبـع، و نــه بـر اثــر تصــادف، بـی    
  335. از اوموجودی یا فروتر از آدمی است یا برتر

 سـال پـیش چنـین       2300 از این زیبایی گفتار و خرد واالی ارسطو، کـه قریـب بـه               
 کرده است،   “وطنی  بی”دست داده و چنان تعبیری از          به “شهرنشینی” و   “شهر”تعریفی از   

راستی نیز کالم ارسطو سالیان سال است که ما را مسـحور              زده شد؟ و به     آیا نباید شگفت  
انسـان حیـوانی اجتمـاعی      <ایـم کـه       کار برده   ین جمله ارسطو را به    ما بارها ا  : کرده است 

اکنون اگر  . ایم   و در برابر اندیشه ژرف این فیلسوف باستان سر تعظیم فرود آورده            >است
 یونـانی   “پـولیس ” تنهـا معطـوف بـه        “شهرنشینی” و   “شهر”بدانیم که ستایش ارسطو از      

بـرد و سـتاینده    سـر مـی   حطاط آن بهآن چیزی که او نیز چون افالطون در دوره ان  (است  
، و اگر بدانیم که منظور ارسطو این است که تنهـا آن             )اش بود   نوستالژیک گذشته رؤیایی  

زید و دیگر آدمیان، کـه از روی طبـع     موجودی شایسته نام انسان است که در پولیس می        
 پس فروتـر    ، از آنجا که در زمره خدایان نیستند       )“بربران”یعنی  (کنند    جز این زندگی می   

  چه خواهیم گفت؟ 336اند، از مرتبه آدمی
 

 “پـولیس ”ای کـه      زندگی یونانیان در واحدهای اجتماعی مستقل، بسته و خودبسـنده         
ناشی از وضع جغرافیایی    ) واژه پولیس در اصل به معنی دژ و قلعه است         (شود    نامیده می 

رت برتر بود که توان و      ها و فقدان یک قد      یونان و نیز ناشی از تعادل قوا در میان پولیس         
مـدت    که دیدیم، در دورانی آتن به       چنان. استعداد ایجاد یک دولت متمرکز را داشته باشد       

دلیـل فقـدان     ایجاد یک دولـت واحـد و سراسـری را یافـت ولـی بـه         “توان”پنجاه سال   
ای بر آن ناکام ماند و سـرانجام ایـن دولـت               سیاسی و غلبه خودمحوری قبیله     “استعداد”

نیـز ایـن    ) دوران هـومری  (در تاریخ اساطیری یونان     . دست مقدونیان محقق شد     هواحد ب 

 
بنگریـد بـه    . دهنـد    قرار مـی   state یا   cityهای انگلیسی نیز معادل پولیس یونان باستان          در ترجمه   .  334

 : ترجمه جمله فوق در مأخذ زیر
Aristotle, Politics, translated by Banjamin Jowett, Kitchener: Batoche Books, 1999. p. 5.   

 . 5-4، صص 1358جیبی، : ، ترجمه حمید عنایت، تهرانسیاستارسطو،   .  335
 . 16کیتو، همان مأخذ، ص   .  336
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  : ، وجود داشت)شاه یگانه(رهبری ایدومینوس  قدرت متمرکز واحد، به

سـاختاری کـه    : آیـد   نظـر نمـی     بینـیم کـه بیگانـه بـه         ساختار سیاسـی مـی    ایلیاد  در  
در ایـن  . ای نامیـد   هتوان، بنا به ذوق شخصی، نوع پیشـرفته یـا مـنحط نظـام قبیلـ                 می

 و  -کنـد    که بر مردمش سلطنت مـی      -ساختار هم شاهان هستند، همچون آخیلئوس     
او .  که چیزی است مانند خان اعظـم       “شاه مردم ” همچون آگاممنون    -هم شاهنشاه 

گشت بـا دیگـر       اخالقًا یا عرفاً مکلف بود دربارۀ اموری که به منافع مشترک برمی           
کردنـد و   طور مرتب شورایی برگـزار مـی   آنان به. شاهان یا رؤسای قبایل شور کند   

  . گرفت به هنگام بحث ناطق عصای خود را به نشانه صحبت در دست می
  : افزاید کیتو می

آگـاممنون مسـتبدی نیسـت    . مشخص است که این سنت اروپایی است نه شرقی       
  337.گونه حکومت کند چون و چرا خدای که با اقتدار بی
ای و    شناسد، نه سازمان قبیله     ای است، نه شرق را می       اس خبره شن  کیتو، هر چند یونان   

اگر چنـین نبـود، او بـه داوری فـوق دسـت             . شناسی را   های غنی دانش مردم     نه پژوهش 
ای اسـت کـه نـه          نه یک پدیده اروپایی که یک پدیده کهن قبیله         “نظام شورایی ”. زد  نمی

این سـاختار را    . وجود داشته است  فقط در قبایل باستانی یونان بلکه در قبایل شرقی نیز           
  : یابیم در قبایل مغول چنین می

اهمیـت متوالیـًا    وسیله شاهزادگان دورافتاده کـم   شوراهای رؤسای قبایل واسال به    
تـر   تـر و مهـم   شد، ولی این اجتماعات مانع از تشکیل شـوراهای بـزرگ        تشکیل می 

خانـات و نـواحی     که در بعضی از شـوراهای بـزرگ نماینـدگان             طوری  به. شد  نمی
در ایـن   . کردند  های خلخ و ایروات، شرکت می       مختلف دنیای مغول، مانند فئودال    

اجتماعات به مسائل جنگ و صـلح و کارهـای مهمـی کـه مـورد نظـر عمـوم بـود                 
تصــمیمات ایــن شــوراها اغلــب بــه شــکل مجموعــه قــوانین  ... شــد رســیدگی مــی

شرکت جسته بودند مجبور بـه      آمد و همه اربابان و رؤسایی که در این شورا             درمی
 338.پذیرش این قوانین بودند

 
گـاه بـزرگ یـا        عنوان یـک سـکونت       شهر نبود، دهکده نیز نبود؛ هر چند به        “پولیس”

 
 . 108همان مأخذ، ص   .  337
، انتشارات علمی و فرهنگـی    : ترجمه شیرین بیانی، تهران   نظام اجتماعی مغول،    والدیمیرتسف،  . ب  .  338

 . 284-283، صص 1365
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پـولیس، فراتـر از ایـن، نـوعی سـاختار خـاص             . کوچک چهره شهر یا دهکده را داشت      

یـان معـادل   هـا و ایران   کـه انگلیسـی  -در ایـن معنـا، عضـو پـولیس    .  دینی بـود -ای  قبیله
یافـت تـا      مفهومی رازآمیز مـی    -اند ای آن برگزیده  را بر  “شهروند” و   Citizenکننده    گمراه

 در 340 روح مشترک و جمعی339.دید بدان حد که ارسطو آن را مالک و غایت آدمیت می         
درستی   همه اجزای پولیس حضوری فراانسانی داشت و، همانطور که فوستل دوکوالنژ به           

پـولیس، موجودیـت، بقـا و دوام خـود را از            . داد  شتی دینـی مـی    دریافت، به پولیس سر   
پـولیس هـم    .  حامی پولیس آتیـک بـود      341گرفت؛ مثالً الهه آتنه     ی حامی خود می   “خدا”

اعضای آسمانی داشت و هم اعضای زمینی؛ و در آن همه چیز، و همه مفاهیم اجتمـاعی           
.  خـدایان پیونـد داشـت   سـاختار پـولیس بـا     . داد  و سیاسی، در پیوند با خدایان معنی می       

های آن بر گرد پرستشـگاه بنـا    شد و خانه پولیس مکانی بود که با مرز مقدس محدود می   
، نظـم پـولیس    342>.چنین مکانی مأوای مقدس خدایان و مردمان پولیس بـود         <. شده بود 

 خـدایان  - الهه نظـم و مـادر مـوئیرا   343نیز ملهم از تمیس،  نامیم،    می “قانون”چه که ما      آن
  .  بود- سرنوشتتقدیر و

خدایان المپ را یونانیان در هـر کجـا کـه بودنـد          ... دین نیز با پولیس سرشته بود     
هـای    پرستیدند، اما هر پولیس اگر برای خود خدایانی نداشت دست کـم آئـین               می

مـورد پرسـتش بـود      ] نیز[در اسپارت   ... بدینسان، آتنه . خاص این خدایان را داشت    
آتنـا  ”آمـد؛ یعنـی       شـمار مـی     ها بـه     نبود که در نزد آتنی     ها همان   اما در نزد اسپارتی   

... پولیس هـم واحـد مسـتقل دینـی و هـم سیاسـی اسـت               ... حافظ پولیس : “پولیس
ی اورسـتیا  را بـه بهتـرین وجـه در          “سیاسـی ”میزان نزدیکـی رابطـه تفکـر دینـی و           

 “عـدالت ”این تریولوژی بر حـول مفهـوم        : توانیم ببینیم   می] آشیل [344آیسخولوس
 

اخالق اگر ما آثار نویسندگان یونان باستان را دربارۀ اخالق مطالعه کنیم، مثالً             <: نویسد  کاسیرر می   .  339
 بزرگواری، اعتـدال، عـدالت،   -ها تحلیل روشن و مرتبی از انواع فضایل         ارسطو را، در آن   نیکوماخوس  

ایـن  . ها اثـری نیسـت      به انسانیت در آن   یابیم، ولی از فضیلت کلی موسوم          می -شجاعت و آزادمنشی  
 ) 133ص افسانه دولت، کاسیرر،  (>.اصطالح ظاهراً در زبان و ادبیات یونانی وجود ندارد

340.  to koinon  

341.  Athene  

 . 141فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص   .  342
343.  Themis  

344.  Aeschylus, The Orestia.  

  . 438-432، صص 2دورانت، همان مأخذ، ج : بنگرید به
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کند و همزمـان   ته شده است، از آشفتگی به نظم و از اختالف به آشتی سیر می           نوش

  345.سطح انسان و سطح خدایان: رود در دو سطح پیش می
“پولیتس”

شد   که بود؟ در یونان باستان پولیتس به کسی اطالق می         ) عضو پولیس  (346
 که پیـرو آئـین پـولیس باشـد، خـدایان پـولیس را بپرسـتد، از حـق نزدیـک شـدن بـه                        

 که محل اجتماعات بـود، و شـرکت در   “حدود مقدسی”های پولیس، ورود به   پرستشگاه
های روزانـه خـویش او را سـهیم     در قربانی “آرخون”اعیاد و مجالس برخوردار باشد، و   

گفتنـد او در    اسـت مـی  “شهروند”که بگویند فالن کس       جای این   در یونان باستان به   . کند
نوشته فوسـتل دوکـوالنژ، مفهـوم واقعـی        به. ک است اشیاء مقدس با اعضای پولیس شری     

 347. در یونان باستان را باید از این عبارت فهمید“شهروندی”
 

یـا  (در این ساختار، خـانواده  . ای استوار بود سازمان اجتماعی پولیس بر ساختار قبیله     
“گنـوس ”هـا     از تجمـع خـانواده    . رفت  شمار می   ترین واحد اجتماعی به     ای  پایه) اجاق

348 
“ژنـس ”ها بـه آن       شیره، که رومی  ع(

“فراتـری ”هـا   ، از تجمـع عشـیره    )گفتنـد   مـی  349
350 

“فیلون”ها    ، از اتحاد طایفه   )طایفه(
. شـد    پدید مـی   “پولیس”، و از تجمع قبایل      )قبیله (351

یک واحد اجتماعی بود که از سرزمین و خدایان         ائتالف قبایل در     “پولیس”در این معنا،    
شـد، هـر قبیلـه     تقسیم مـی ) فیلون(آتیک به چهار قبیله پولیس . مشترک برخوردار بودند  

بنـابراین،  . بـود ) گنـوس ( عشیره 30، و هر طایفه مرکب از  )فراتری(مرکب از سه طایفه     
ای اسـپارت، واحـد    در سـازمان قبیلـه  . شد   عشیره تشکیل می   360پولیس آتیک جمعاً از     

“اوبه”خردتر از قبیله    
 در یونان باستان    353.وبه بود  ا 10 نام داشت و هر قبیله مرکب از         352

 
 . 124-123تو، همان مأخذ، صص کی  .  345

346.  Polites  

 .  199-198فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، صص   .  347
348.  Genos  

349.  Gens  

350.  Phratria  

351.  Phylon  

352.  Obe  
 .  ترکی قابل تعمق است“اوبای” یا “اوبه”تشابه این واژه به 

مؤسسه مطالعـات و تحقیقـات      : ترجمه محسن ثالثی، تهران   جامعه باستان،   لوئیس هنری مورگان،      .  353
 . 356-354، صص 1371رهنگی، ف
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 .  شکل نگرفته بود“ملت”مفهومی معادل 
 شـهرت یافتـه اسـت، بـه دلیـل           “بنیانگذار دمکراسی آتن  ”عنوان     که به  354کلیستنس،

دگرگونی ساختار اجتماعی و مخاطراتی که تنازعات طبقاتی بـرای پـولیس پدیـد آورده               
اسی جامعه آتیک پدید آورد کـه        پیش از میالد تغییراتی در سازمان سی       508بود، در سال    

را بر اساس معیار    ) فیلون(کلیستنس چهار قبیله    .  معروف است  “اصالحات کلیستنس ”به  
گاه به واحدهای خُردتـری       هر قبیله بر اساس سکونت    . جغرافیایی به ده قبیله تقسیم کرد     

“دِم”نام    به
بدینسـان، پـولیس    .  قـرار گرفـت    356 تقسیم و در رأس هر دِم یک دمـارک         355

ای   پس از این تغییرات، فیلون عالوه بر بار قبیلـه  357. دِم تقسیم شد   150تیک به بیش از     آ
عنـوان    الهه دِم، بـه 358واژه دِم نیز بار دینی داشت و دمتر،       . آن مفهوم جغرافیایی نیز یافت    

 . شد شناخته می) زمین و گندم(الهه خاک 
تغییـر   ن اجتماعی آتن، بی    دودمانی سازما  -عنوان بنیاد طبیعی    در این زمان، گنوس، به    

کننـده سـازمان اجتمـاعی     عنوان واحـد تعیـین   به) گنوس( یا عشیره یونانی    359کالن. ماند
 : ای دارای مختصات زیر بود قبیله
  نسب مشترک پدرتباری؛-1
ویژه خدایان مشترکی که نیـای نخسـتین اعضـا            ها و مراسم دینی مشترک به        آئین -٢

 رفتند؛  شمار می به
  مشترک؛  گورستان-3
  حقوق متقابل در تملک دارایی اعضا؛ -4
  کارکردهای حمایتی و دفاعی مشترک و متقابل اعضا؛-5
 360).اندوگامی( ازدواج درون گروهی -6

ارسطو، که در   . ها دوام داشت    ای تا واپسین دوران موجودیت پولیس       این نظام عشیره  
 -زیسـت  پیش از مـیالد مـی  های یونانی در سده چهارم     زمان انحطاط و فروپاشی پولیس    

دورانی که حتی پولیس آتیک نیز موجودیت واقعی خود را از دسـت داده و بـه مفهـوم                   
 

354.  Cleisthenes  

355.  Demes  

356.  Demarch 

357.  Donald W. Bradeen, “Cleisthenes”, Americana, 1985, vol. 7, p. 43.  

358.  Demeter  

359.  Clan  

360.  Endogamy  
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نـام   پیاد تعلق داشت که دارای نیای مشترکی به       به عشیره آسکله   - نزدیک شده بود   “شهر”

 361.اسکلوپیوس بودند
 

  : نویسد شناس آمریکایی، می مورگان، مردم
هـای عـام    شـان همـان خصـلت      ا از هم بودند و حکومت     ها عموماً قبایلی جد     هلن

هـا    وضـع آن  ... نمایـد   را بـاز مـی    ... 362ها  یافته در عشیره    سازمان] آسیایی[قبایل بربر   
ای انتظـار   تـوان از مردمـی بـا نهادهـای عشـیره            دقیقًا به همان صورتی بـود کـه مـی         

  363.داشت
 : ورد بیان داریمکوشیم تا این تشابه را در دو م می. گفته مورگان صحیح است

ویـژه در سلسـله جبـال زاگـرس، هـم       نشین ایران، بـه   در مناطق کوهستانی طایفه -1
ای، گـاه     دلیل تعدد جماعات انسانی مبتنی بر نظام طایفه         دلیل وضع جغرافیایی و هم به       به

بـرای مثـال، در منطقـه کـوهمره     . خـوریم  های خودویژه برمـی  به تنوع عجیبی از گویش    
 کیلـومتر مربـع حـداقل پـنج         3000ای بـه مسـاحت        در محدوده ) یرازجنوب ش (سرخی  

ها به حدی اسـت کـه گـاه اعضـای یـک طایفـه                 گویش وجود دارد و تمایز این گویش      
 این پدیده تنوع گویشی را در یونان باسـتان          364.فهمند  واژگان خاص طایفه دیگر را نمی     

  : یابیم نیز می
بتًا کوچک متراکم بودند، کمتر     تفاوت گویش یونانیان، که در یک سرزمین نس       

معهـذا،  . خـورد   های وسیع آمریکا تکامل یافتند، به چشم می         از آنانی که در جنگل    
حتــی در اینجــا نیــز فقــط قبــایلی را کــه گــویش واحــد دارنــد در یــک مجموعــه  

حتی آتیکای کوچک نیز گویش خـاص خـود را داشـت       . یابیم  تر متحد می    بزرگ

 
 . 360-359مورگان، همان مأخذ، صص   .  361
 و “ژنـس ” و (Clan) “کـالن ”عنـوان معـادل     بـه “تیـره ”در ترجمه فارسی کتاب مورگان، واژه         .  362
کار   را به “عشیره”ترین معادل یعنی      این اصطالح دقیق نیست و لذا ما دقیق       . کار رفته است     به “گنوس”

بریم که در طوایف ایران رواج دارد و بیانگر ساختاری کم و بیش مشابه با نمونه اروپایی، صرفنظر          می
: ای بنگریـد بـه      نظام قبیله برای آشنایی با مفاهیم بنیادی در       . از تمایزات خاص دینی و فرهنگی، است      

 . 1366نشر نی، : تهرانای بر شناخت ایالت و عشایر،  مقدمهعبداهللا شهبازی، 
 . 351همان مأخذ، ص   .  363
 . 181شهبازی، همان مأخذ، ص   .  364
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  365.ونانی شدکه بعدها زبان غالب در نثر ی

اگـر  . ای اسـت     یـک کـارکرد طایفـه      “قصاص” در برخی ایالت و طوایف ایران،        -2
فردی از یک طایفه کشته شود، کل طایفه مقتول، و نه تنها خویشاوندان بالواسطه او، بـا                 

 یـا بـا قصـاص و یـا بـا مراسـم خاصـی کـه                  “خونـداری ”این  . شود   می “خوندار”قاتل  
 در یونـان باسـتان نیـز ایـن سیسـتم حمـایتگری              366.ابـد ی   نام دارد پایان مـی     “بس  خون”

  :در مسئله قتل است) ها فراتری(کننده روابط میان طوایف  تنظیم
های قضـایی سـپرده    که در روزگار اخیر وظیفه تعقیب قاتل به دادگاه        پیش از آن  

امـا طایفـه   . شود، خونخواهی اصالً بر عهده عشیره شخص مقتول واگذار شده بـود      
هـای   ایومنیددر . ای داشت  کار سهیم بود و این الزام صورت تعهد طایفه   نیز در این  

دست اورستس، ایـن   نیس پیش از سخن گفتن از کشته شدن مادرش به          آشیل، اری 
هـایش بـر او پاشـیده         ای  طایفـه   چه آب تطهیری از هم    ”: کشد  پرسش را به پیش می    

کـه در آن زمـان کـه    نماید که این جمله دال بر ایـن باشـد          چنین می  “خواهد شد؟ 
اش انجـام گرفتـه بـود نـه      قاتل از کیفر گریخته بود، تطهیر نهایی او از سوی طایفـه     

از این گذشته، گسترش این الزام از عشـیره بـه طایفـه بـر تبـار مشـترک                   . عشیره او 
  367.کند های یک طایفه داللت می عشیره

  : نویسد ای آتیک می ویل دورانت در توصیف نظام قبیله
ای  هـر خـانواده بـه قبیلـه    .  اجتماعی آتیک بر اساس پیوستگی خـونی بـود       قوانین

دانست، خدای معینـی را       تعلق داشت و هر قبیله خود را از نسل قهرمانی مقدس می           
آورد، و دارای حـاکم و   جـای مـی    کرد، تشریفات دینـی خاصـی را بـه          پرستش می 

لـه بـا غیرقبیلـه      اعضـای قبی  . دار و زمین مشترک و گورستان اختصاصـی بـود           خزانه
. کوشیدند  رسید؛ همه در همکاری می      کردند و میراث آنان به غیر نمی        ازدواج نمی 

ایـن اصـل    . دفاع از قبیله، یا هر یک از اعضای آن، بر عهده همه اعضای قبیله بـود               
 368.کرد ها صدق می گیری از قبایل دیگر یا برخی از افراد آن در مورد انتقام

 

 
: ترجمه مسـعود احمـدزاده، تهـران      منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت،       فریدریش انگلس،     .  365

 . 146، ص 1357شباهنگ، 
 . 160-158همان مأخذ، صص شهبازی،   .  366
 . 379مورگان، همان مأخذ، ص   .  367
 . 128 ، ص 2دورانت، همان مأخذ، ج   .  368



92    دین و دولت در اندیشه سیاسی
تطـور سـازمان    . ای بـود    نی برخاسته از این ساخت قبیلـه      سازمان سیاسی پولیس یونا   

 : سیاسی آتیک را باید در دو مرحله بررسی کرد
در مراحل آغازین تکوین پولیس آتیک، که سـه سـده نخسـتین هـزاره اول پـیش از                   

 بـود کـه     369یک بازیلئوس ) فیلون(گیرد، در رأس هر یک از چهار قبیله           میالد را دربرمی  
 “بزرگـان ”رئیس قبیلـه در رأس شـورایی از     . شد  خوانده می )  قبیله رئیس(فیلوبازیلئوس  

 ایـن   370.بود) ها  عشیره(ها    قبیله قرار داشت که مجمعی از بزرگان گنوس       ) سفیدان  ریش(
فصـل امـور      و  ساخت سیاسی، ترکیبی از ریاست قبیله و نظم شورایی قبیله، کارکرد حـل            

ان معین از عشیره معین موروثی بود و        ریاست قبیله در یک دودم    . عهده داشت   قبیله را به  
العمـر ریاسـت قبیلـه خـود را           شد معموالً مـادام     بازیلئوسی که به این سمت برگزیده می      

فیلوبازیلئوس عالوه بر کارکرد سیاسی و نظامی دارای کارکردهای دینـی  . دست داشت  به
او هـم   : گرفـت   ، از خدایان مـی    “خون”و قضایی نیز بود و مشروعیت خود را، عالوه بر           

 . رئیس، هم فرمانده نظامی، هم کاهن و هم قاضی قبیله خود بود
شـد قـرار       خوانده مـی   371در رأس قبایل چهارگانه آتیک، بازیلئوسی که پامبازیلئوس       

 “خـان ”سـفید کـل و    کرد و کاهن اعظم، ریش او امور عمومی پولیس را اداره می   . داشت
س را از طریق شورایی از بزرگان قبایـل   پامبازیلئوس امور پولی372.رفت شمار می آتیک به 

 373کرد که طبق سنن کهن جلسات خود را بر روی آرئوپـاگوس       فصل می   و  چهارگانه حل 

 
369.  Basileus  

 . 386 مورگان، همان مأخذ، ص  .  370
371.  Pambasileus  

 . 396-389مورگان، همان مأخذ، صص   .  372
حمیـد  دهند و     ی یونانی قرار می   “بازیلیا” را معادل    “پادشاهی”های جدید اروپایی معموًال       در ترجمه 

شـهریار  ” را “پامبازیلئوس”او . ارسطو برگزیده استسیاست  عنایت همین معادل را در ترجمه فارسی        
تـوان هماننـد والیـت سـرور          می<که ارسطو صراحت دارد که پامبازیلیا را           نامیده، حال آن   “خودکام

خـانگی  ]  یایبازیل [“پادشاهی”که والیت خدایگان نوعی       خانواده بر اعضای آن دانست زیرا همچنان      
ارسـطو، همـان    (>.و یا یک یا چند قوم اسـت      ] پولیس[است، پامبازیلیا نیز نوعی پدری بر یک شهر         

ای اسـت کـه، صـرفنظر از          بازیلیا پادشاهی نیست و نـوعی سـاخت سیاسـی قبیلـه           ) 144مأخذ، ص   
معـادل  بنـابراین،  . تر شـبیه اسـت       قبایل مغول بیش   رؤسایکارکردهای دینی آن، به نمونه کالسیک       

مورگان تفاوت بازیلئوس بـا پادشـاه اروپـایی را          . “پادشاه”تر است تا       برای بازیلئوس مناسب   “خان”
 )397  ص همان مأخذ،مورگان، . ( توضیح داده استروشنی به

373.  Areopagus  
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 نامیـده   “شـورای آرئوپـاگوس   ”کردنـد و ازاینـرو        برگزار می )  خدای جنگ  374تپه آرس (

  375.شد می
، نخستین پامبازیلئوس آتن، کـه متحدکننـده قبایـل آتیـک و بنیانگـذار پـولیس بـود                 

از همان زمـان، میـان او و اعضـای شـورای آرئوپـاگوس، کـه                . شد  آتیکاتِزُس نامیده می  
سرانجام، تِـزُس مغلـوب     . بودند، اختالف پدید شد   ) اوپاتریدها(رؤسای قبایل و طوایف     

نام مِنِستِس را به بازیلئوسـی        پس از او، اوپاتریدها شخصی به     . شد و در تبعید جان سپرد     
سـپس، دودمـان تِـزُس مجـددًا پامبازیلیـایی       . ع و مقهور آنان بود    آتیک برگزیدند که مطی   

دست گرفت و تا سه نسل حکومـت کـرد و آنگـاه دودمـان مالنتیـدس بـه                     پولیس را به  
 376.قدرت رسید

 377نـام ژروزیـا    سفیدی به   ترین ارگان حکومت پولیس شورای ریش       در اسپارت، عالی  
العمر عضویت داشتند و دو تـن از   ادامطور م  ساله به60 مرد باالی 30در این مجمع    . بود

 380. مـوروثی بـود    379 بازیلیـای اسـپارت در دودمـان هراکـل         378.آنان بـازیلئوس بودنـد    
 نـام  381 ساله، نیز داشتند که آپال    30ها یک مجمع عمومی، مرکب از مردان باالی           اسپارتی
 . داشت

 حماسی  ساختار بازیلیا را شرح داده و سیر تحول آن را از گذشته           سیاست  ارسطو در   
 382.شکل آرمانی، بیان داشته است های متأخر، البته به تا دوران

تـدریج دسـتخوش      سازمان سیاسی کهن آتن از نیمه سده هشـتم پـیش از مـیالد بـه               
آخرین پامبازیلئوس آتیک کدروس بود که با مرگ او اوپاتریـدها تسـلط             . دگرگونی شد 

از سده نـوزدهم    .  منتقل شد  کامل یافتند و از آن پس قدرت اصلی به مجمع آرئوپاگوس          
میالدی این نظر رواج یافت و امروزه کم و بیش رسمیت یافته که گویا ایـن تحـول بـه                    

 “شـاه ” جای بازیلئوس را، که معـادل  “آرخون”معنی حذف نهاد بازیلیا بود و از آن پس         
 

374.  Ares 

375.  Chester G. Starr, “Boule”, Americana, 1985, vol. 4, p. 340.  

 . 253-252فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، صص   .  376
377.  Gerousia  

378.  ibid, pp. 340-341.  

379.  Heraclide  

 . 85ارسطو، همان مأخذ، ص   .  380
381.  Apella  

 . 144-140همان مأخذ، صص   .  382
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سفیدی ژروزیا در اسپارت تا به آخـر    نهاد بازیلیا و شورای ریش     383.شد، گرفت   تلقی می 

و  “الیگارشـی ” بر جا بود و به این دلیل مورخین معاصر غرب نظام سیاسی اسپارت را   پا
  : نویسد فوستل دوکوالنژ می .خوانند می “دمکراسی”را نظام سیاسی آتن 

نامند   مورخین معاصر این قسمت از تاریخ آتن را دوره آرخونی آن سرزمین می            
لکـن، ایـن   . ثری بر جا نبـوده اسـت  در این دوره ا] بازیلیا[و معتقدند که از سلطنت  

 پشت جانشـین پـدر   13عقیده کامًال مقرون به صواب نیست؛ چه اوالد کدروس تا        
انـد، از برخـی کتـب         خوانـده   مـی  “آرخون”که از آن پس ایشان را         گشتند و با آن   

شده   نیز بر آنان اطالق می    ] بازیلئوس [“شاه”شود که عنوان      قدیم چنین استنباط می   
  384.ن در این مدت سلطنت موروثی داشتپس، آت. است

این یک نهاد کهـن  . نه بازیلئوس و نه آرخون هیچ یک شاه به مفهوم امروزین نبودند      
 خواندن آنان همانقدر مشروط و نسبی است که انتساب این           “شاه” دینی بود و     -ای  قبیله

رروی، وجـه   بهـ .  غنا 385 قبیله آشانتی  “شاه”عنوان به برخی رؤسای قبایل آفریقایی؛ مثالً        
های پسین هنوز مـبهم اسـت و شـاید            های پیش از سده هشتم و آرخون        تمایز بازیلئوس 

هـای    چه مسلم است ایـن نهـاد در سـده           آن. این تمایز فقط ناشی از تحول واژگان باشد       
همـانطور کـه فوسـتل دوکـوالنژ        . هشتم تا پنجم سیر تحولی معینی را طی کـرده اسـت           

هـای معـین      خون نیز در قبایل چهارگانه آتیک در دودمان       درستی اشاره کرده، سمت آر      به
هـای پیشـین      هـا پسـران بـازیلئوس       های معین موروثی بود و نخستین آرخـون         از عشیره 

هـا، چـون      آرخـون . دست داشـت    ها ریاست پولیس آتیک را به        یکی از آرخون   386.بودند
تقـادات دینـی نیـز      ای از اع    ها، مقام سیاسی خود را عالوه بر پیوندهای عشـیره           بازیلئوس

  . آرخون کاهن قبیله خود بود و آرخون بزرگ کاهن بزرگ پولیس آتیک. گرفتند می
 بـر سـر   387شـدند تـاجی از مـورد     های آتن روزی که بدین مقام نائل می        آرخون

در ضـمن  . کردنـد  رفتنـد و خـدایان را قربـانی تقـدیم مـی      نهاده به آکروپولیس می  
و از  . زدنـد   اجی از برگ درخت بـر سـر مـی         الرسم ت   انجام وظایف خویش نیز علی    

 
383.  Thomas Kelly, “Archon”, Americana, 1985, vol. 2, p. 239.  

 . 254فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص   .  384
 . افالطون نیز از تبار کدروس، آخرین بازیلئوس آتن، بود

385.  Ashanti  

 . 407مورگان، همان مأخذ، ص   .  386
 . روید ها و جویبارها می درختی که در ایران نیز در کنار چشمه  .  387
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شود که تاج در آغـاز امـر نشـان مـذهبی و از لـوازم دعـا و                اینجا چنین استنباط می   

یونانیان معمـوالً حکـام را بـا    ... قربانی بوده و به مرور ایام نشان سلطنت گشته است 
که بـرای انجـام    کسانی”اللفظ آن     کردند که معنی تحت     عبارت خاصی تعریف می   

و از این عبارت نخستین مفهوم کلمه حـاکم  . باشد  می“اند راسم قربانی تعیین شده  م
هـای ایشـان    قربانی”نویسد که  پینداروس دربارۀ حکام می. توان کرد را استنباط می  

  388“.است] پولیس[در راه آتشگاه موجب حفظ سعادت مدینه 
مـدت ده      مـیالد بـه     پـیش از   752العمر بود، ولی از سال        سمت آرخون در آغاز مادام    

بــه .) م.  ق572 -594( سـاله آرخــونی آتیـک   22سـولون در دوره  . سـال محـدود شــد  
 389نـام بولـه     ای بـه     نفـره  400او شورای   . اصالحاتی در ساختار سیاسی پولیس دست زد      

تشکیل داد که از هر چهار قبیله آتیک یکصد مرد، به مدت یـک سـال، در آن عضـویت                    
ر شورای کهـن آرئوپـاگوس و قطعـًا فروتـر از آن، وظـایف       شورای بوله، در کنا   . داشتند

 و آرئوپـاگوس را     “پارلمـان ”مـورخین معاصـر، بولـه را        . دست داشت   اداره پولیس را به   
 پیش از میالد عالوه بر تغییـر        508کلیستنس در سال    . کند  ی یونان باستان تلقی می    “سنا”

 در قالب آن شکل گرفته بود،       ای پیشین، که قریب به پنج سده جامعه آتیک          سازمان قبیله 
 نفر کرد که    500گانه، تمام اعضای بوله را       ها و قبایل ده     صورت دِم   و تجدیدسازمان آن به   

. شـدند   ساله به مدت یک سال به عضویت آن برگزیده مـی       30 مرد باالی    50از هر قبیله    
ند و جمـع    شـد   به قید قرعه انتخاب مـی     )  نفر 5از هر قبیله    ( نفر   50از میان اعضای بوله     

فصل امور جاری پـولیس را        و  ساختند که کارکرد حل      پدید می  390نام پروتانی   پرتحرکی به 
مدت عضویت پروتانی یک دهم سال بود و بدین ترتیب در طـول سـال تمـامی              . داشت

  391. عضو بوله امکان ایفای نقش در اداره پولیس را داشتند500
اعضـای  : ه یـک نهـاد دینـی بـود         به معنای امـروزین کـ      “مدنی”پروتانی نه یک نهاد     

 را بـه    “طعـام مقـدس   ”های پولیس و تنظیم مراسم        پروتانی وظیفه حفظ آتش در آتشگاه     
 بـود کـه مراسـم    “پروتـانیون ” نام این نهاد نیز مأخوذ از محوطه مقدس       392.عهده داشتند 

 در یونان باستان، کلیه این مجامع چنـین         393.شد   در آن برگزار می    “طعام مقدس ”عمومی  
 

 . 183فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص   .  388
389.  Boule  

390.  Prytaneum  

391.  Starr, ibid, p. 341.  

 . 347فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ،   .  392
 . 157همان مأخذ، ص   .  393
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سـپس،  . پرداختند  نخست، کاهنان به تقدیم قربانی به پیشگاه خدایان می        : شدند  اح می افتت

کردند و مجمع در آن دایـره تشـکیل    ای بزرگ بر روی زمین رسم می   با آب متبرک دایره   
که خطیبی زبان به سخن گشـاید، دعـای مخصوصـی             در آغاز جلسه، پیش از آن     . شد  می

کردند و    سپس، غیبگویان استشاره می   . نشستند شد و حضار همگی ساکت می       خوانده می 
. کردنـد   درنـگ مجمـع را تعطیـل مـی          شد، بـی    هرگاه در آسمان عالمت شومی ظاهر می      

نهـاد   کرسی خطابه نیز مقدس بود و ناطق به هنگام نطق تاجی از برگ درختان بر سر می     
 394.گفت و تا مدتی در مدح و ثنای خدایان سخن می

هـای معـین      ، سمت آرخونی قبایل پا بر جا و در دودمان         در سده پنجم پیش از میالد     
 این ادعـا مـورد      395.شود که دوره آن به یک سال محدود شد          موروثی بود، ولی گفته می    

دوران حکومت کلیستنس و حکام بعدی بسیار بیش از این بود و پـریکلس       : تردید است 
از میـان   . یـده شـد   عنـوان آرخـون برگز       سال پیاپی، با چند فاصله کوتـاه، بـه         30مدت    به

آرخـون  : دسـت داشـتند     های قبایل، سـه آرخـون مشـاغل اصـلی پـولیس را بـه                آرخون
 ریاست  397 رئیس قوه مجریه و دستگاه اداری آتیک بود، آرخون بازیلئوس          396اپونیموس

دست داشت و مراسم تقـدیم قربانیـان را انجـام     را به) آرئوپاگوس(سفیدان   شورای ریش 
شش آرخـون دیگـر     . فرمانده نظامی و انتظامی پولیس بود      398داد، و آرخون پولمارک     می

هـای    نهاد متنفذ و کهن آرئوپاگوس نیز در سده399.تر اشتغال داشتند  اهمیت  به مشاغل کم  
ششم و پـنجم پـیش از مـیالد، و حتـی در دوران اشـغال آتـن توسـط مقدونیـه و روم،           

 . لعمر عضویت داشتندا طور مادام های پیشین به همچنان پا بر جا بود و در آن آرخون
 

هـای ششـم و       تصویر آرمانی تاریخنگاری جدید غرب از سازمان سیاسی آتـِن سـده           
تـرین آن در زمینـه جایگـاه نهـاد            پنجم پیش از میالد حاوی تناقضـاتی اسـت کـه مهـم            

شـود    معموالً نقش این نهاد در حیات سیاسی آتن ناچیز انگاشـته مـی            . آرئوپاگوس است 
ویـل دورانـت اصـوًال موجودیـت     . رقیـب یابـد     وله جایگـاهی بـی     ب “دمکراتیک”تا نهاد   

 
 . 165-164همان مأخذ، صص   .  394

395.  Kelly, ibid;  203کیتو، همان مأخذ، ص  
396.  Archon Eponymous  

397.  Archon Basileus  

398.  Archon Polemarch  

399.  Kelly, ibid, p. 239.  
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 و کیتـو    400آرئوپاگوس را، چه در زمان کلیستنس و چه در زمان پریکلس، نادیده گرفته،            

هـای سـابق، کـاری نداشـت جـز            آرئوپاگوس قدیم، متشکل از آرخون    <مدعی است که    
ان مجمعـی   دورمسلم اسـت کـه آرئوپـاگوس در ایـن            401>.های قتل   رسیدگی به پرونده  

، بـا تفـویض بخشـی از اختیـارات آن بـه      462، یا 487متنفذ و مقتدر بود و تنها به سال        
  402.دست آورد شورای بوله از قدرتش کاسته شد، ولی مدتی بعد اهمیت پیشین را به

 
ای   گـوئیم شـاید در ذهـن جامعـه          ای یونان باستان سخن می      که از سازمان قبیله     زمانی

ایـن تصـویر در مـورد جامعـه آتـن      . گر شـود   ای جلوه   ت عشیره بسیط و مبتنی بر مساوا    
 .صادق نیست
 عشـیره  360ای آتیک نظامی طبقاتی بـود و در سـازمان کهـن آن اعضـای               نظام قبیله 

 کـه   طبقه سـواران  : شدند  طبقه تقسیم می   به سه    403آتنی از نظر منزلت اجتماعی    ) گنوس(
 کـه   طبقه گاوداران ام تدارک ببینند؛    نظ  ها سواره   توانستند در جنگ    مالک اسب بودند و می    
طبقـه  نظام سـنگین آمـادگی داشـتند؛ و     بودند و برای تشکیل پیادههر یک دارای دو گاو      

  404.دادند های سبک پیاده را تشکیل می دسته که کارگران مزدور
. با توسعه اقتصاد آتیک این قشربندی بدوی به یک ساختار طبقاتی واقعـی فراروئیـد             

 405اوپاتریـدها : شـدند   ارک، اعضای قبایل آتن به سه طبقـه تقسـیم مـی           طبق روایت پلوت  
پا   کشاورزان خرده  (407، ژئومورها )گران و بازرگانان    صنعت (406، دمیورژها )اشراف قبیله (

 . دربرگیرنده طبقات دو و سه بود) مردم، خلق (“دموس”واژه ). وران و کارگران و پیشه
گیـری از منزلـت    چنـد سـده بـا بهـره    در طـول   ) اوپاتریـدها (ای آتیـک      اشراف قبیله 

تـرین اراضـی پـولیس را تصـاحب کردنـد و بـه یـک اشـرافیت                    اجتماعی خود مرغوب  
شان را به آنان فروختند و برای تجارت          زارعین یا اراضی  . دار و رباخوار بدل شدند      زمین

هـا بـه      علت بدهی نه تنها اراضی آن       گری و کارگری به شهر آتن رفتند، و یا به           و صنعت 
 

 . 284، 146-145دورانت، همان مأخذ، صص   .  400
 . 203کیتو، همان مأخذ، ص   .  401

402.  Thomas Kelly, “Areopagus”, Americana, 1985, vol. 2, p. 250; Starr, ibid, vol. 4, p. 341.  

403.  social status  

 . 130دورانت، همان مأخذ، ص   .  404
405.  Eupatrides  

406.  Demiurges  

407.  Geomores  
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این همان  . شان به بردگی گرفته شدند      دار درآمد بلکه خود و خانواده       ملک اشراف زمین  ت

  : به آن اشاره کرده استقانون اساسی آتن تحولی است که ارسطو در 
ها الیگارشیک بـود بلکـه        در تمامی جنبه  ] آتن[در این زمان نه تنها قانون اساسی        

تمامی اراضی  ...  ثروتمندان شدند  طبقات فقیرتر، اعم از مرد و زن و کودک، برده         
در دست چند نفر قرار گرفت و اگـر کشـاورزان قـادر بـه پرداخـت اجـاره زمـین                      

  408.شدند شان به بردگی گرفته می نبودند خود و فرزندان
شـش  (دار    صورت دهقانان مزدور یا اجاره      آن بخش از زارعین که در مزارع ماندند به        

 . به کشاورزی ادامه دادند) یک کار
زیسـتند و بردگـان و         که در تجمل می    -)اوپاتریدها(ای    شهر آتن مأوای اشراف قبیله    

شــان را بــه کــار  کاشــتند و بازرگانــان نقــدینگی  را مــیشــان کــارگران مــزدور اراضــی
بـود کـه از لحـاظ       ) دمیورژهـا ( و طبقه متوسط بازرگان و صـاحب حرفـه           -انداختند  می

ایـن طبقـه متوسـط نیـز در جریـان           . شـتند ثروت در مرتبـه پـس از اوپاتریـدها قـرار دا           
تـدریج فرودسـتان      کرد و به    ناپذیر خود زندگی را بر طبقه پائین تنگ می          سودجویی پایان 

در اواخـر سـده هفـتم پـیش از مـیالد، مجموعـه              . کـرد   بدهکار را به بردگان تبدیل مـی      
رک پلوتـا . فشارهای طبقاتی و فساد اجتمـاعی آتـن را بـه آسـتانه یـک انفجـار کشـانید                

  : نویسد می
در آن زمان، اختالف ثروت میان غنی و فقیر به اوج خـود رسـیده بـود تـا بـدان             

جـز    بـرد و بـه      سـر مـی     رسید پولیس در وضع واقعـاً خطرنـاکی بـه           نظر می   حد که به  
همـه  . قدرت استبدادی هیچ وسیله دیگری برای نجات آن از آشوب وجود نـدارد            

از ... شـان را بابـت بـدهی         گروهـی اراضـی    .مردم به ثروتمندان بدهکار شده بودند     
ایـن گـروه بـه اسـارت گرفتـه شـده، یـا          . شـان را    دست داده بودند و دیگران جسم     

شـدند و یـا بـه بیگانگـان فروختـه       کـار گرفتـه مـی    عنوان برده در داخـل آتـن بـه     به
از آنجا که هیچ منـع قـانونی وجـود نداشـت، برخـی مجبـور بودنـد کـه                . شدند  می

. بفروشند و یا برای نجـات از قسـاوت طلبکـاران از آتـن بگریزنـد     شان را     کودکان
یکـدیگر را بـه   ... ولی جسورترین این مردم متحـد شـدند و بـرای تغییـر حکومـت          

  409...مقاومت تشویق کردند
 

408.  Aristotle, The Athenian Constitution, translated by Sir Frederic G. Kenyon: 

http://www.fordham.edu/halsall/ancient/aristotle-athcon.txt 

409.  Plutarch's Lives, Edited by A.H. Clough, The Project Gutenberg Etext, October 1996. 
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  : ولی انقالب نشد و سولون با اصالحات خود اوضاع را تعدیل کرد

ا پیوسته دچار مخالفت   سیزده سال بدین منوال گذشت و در این مدت اوپاتریده         
سـرانجام  . نشـینان تـوانگر بودنـد       شدید فقرای کوهستان و تعرضات مالیـم سـاحل        

داستان شدند و متفقـًا سـولون را بـه رفـع اخـتالف طبقـات                  عقالی هر سه دسته هم    
سولون از لحاظ نسب با اوپاتریدها و       . گانه و جلوگیری از انقالب مأمور کردند        سه

ی بـا تجـار منسـوب بـود و از اشـعار وی چنـین اسـتنباط             از جهت مشاغل ایام جوان    
بـا  ... شود که به آسایش و مال و خوشگذرانی میل فراوان داشته و بـدین سـبب                 می

  410.زندگانی جدید آتن مأنوس بوده است
مضمون اصلی اصالحات سولون مشارکت طبقه بازرگان و شهرنشـین در حاکمیـت             

هـای ماوراءبحـار و تجـارت دریـایی و            ایـن طبقـه، کـه از طریـق کولـونی          . پولیس بود 
ای، سـهم خـود را در    رغم اشرافیت کهن قبیلـه    گیری به ثروت رسیده بود، اکنون، به        برده

 جبـار در  411این طبقه بود که در عهد سولون و پیسیسـتراتوس        . خواست  اداره پولیس می  
افت این ب . حکومت رخنه کرد و در عصر کلیستنس و پریکلس به اوج اقتدار خود رسید             

های ششم و پنجم پیش از مـیالد بـه صـحنه              بغرنج طبقاتی سراسر تاریخ آتن را در سده       
 .سازد توطئه و دسیسه بر سر قدرت بدل می

طـور جـدی       در آتن و پیدایش سازمان سیاسـی جدیـد، کـه بـه             “دمکراسی”پیروزی  
ـ    ) ژئومورها(سود طبقه پائین قبایل آتیک        توسط کلیستنس تحقق یافت، به     ه پـر   نبـود و ب

شـدت جریـان    در سده پنجم نیز ستیز طبقاتی در آتیک بـه      . شدن فاصله طبقاتی نینجامید   
 کیتو، که در کتاب خود نسبت به آریستوکراسی بریتانیـا تعلـق فـراوان نشـان                 412.داشت

  : نویسد  آتن می“عصر طالیی”ضعف  دهد، در توجیه این نقطه می
 تا چه اندازه مرز اجتمـاعی هـم         بین فقیر و غنی مرز سیاسی بسیار صریح شد، اما         

 413!توان گفت نه به اندازه موجود در میان ما طور قطع می وجود داشت؟ به
 

 دینی، با قشربندی طبقاتی درونی، بود و همین اجتمـاع از            -ای  ای قبیله   پولیس جامعه 
، بـا فروتـر از انسـان،    “حیـوان دارای پـولیس  ”عنـوان   دید یونانی مالک تمایز انسـان بـه   

 
 . 294فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص   .  410

411.  Pisistratus  

 .317-310ص همان مأخذ، صدورانت، : بنگرید به  .  412
 . 382کیتو، همان مأخذ، ص   .  413
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در محدوده جغرافیایی پولیس آتیک دو گـروه از  . رفت شمار می ، به “ فاقد پولیس  حیوان”

زیستند که هر چند نقشی اساسـی در حیـات پـولیس داشـتند ولـی                 می “موجودات”این  
رفتنـد و از کلیـه حقـوق اجتمـاعی محـروم              شمار نمی   ، یعنی عضو پولیس، به    “شهروند”

 .  و بردگان414)ها متک (“بیگانگان”: بودند
حتی آن یونانیانی کـه بـه   . و بردگان آزادشده نبودند) بربران(ها  ها فقط غیرهلنی    کمت

دالیلی از پولیس خود گسسته و به زیست در محدوده پـولیس آتیـک مجبـور بودنـد و                   
شـدند، نیـز متـک      خوانده می415میا ، که آتی“شهروندی”های محروم شده از حقوق      آتنی

 بود و بیگانـه، هـر       416>بافته و خصوصی    واحدی بهم <پولیس  . رفتند  شمار می   به) بیگانه(
هـای آتیـک تعلـق        آتنی کسی بود که به یکی از گنوس       . که بود، به حریم آن راه نداشت      

داد، و از پیوند معنوی با خـدایان آتیـک    اش او را به نیاکان آتیک ربط می        داشت، تبارنامه 
  : نویسد فوستل دوکوالنژ می. برخوردار بود

شد که در شعایر دینی پولیس راه نداشت و از حمایـت   اطالق میبیگانه به کسی   
توانست کرد زیرا خدایان فقط ادعیـه      خدایان محروم بود و آنان را ستایش نیز نمی        

آتنیان کسی را کـه در پـولیس        ... پذیرفتند  های افراد پولیس خویش را می       و قربانی 
که   پذیرفتند زیرا چنان   دیگر پذیرفته شده و شامل حقوق مدنی آنجا گشته بود نمی          

ناپذیر بود، عضو دو پولیس گشـتن نیـز           عضو دو خانواده بودن در یک حال امکان       
توانسـت در آن واحـد دو مـذهب           نمود و هیچ کس نمی      به حکم مذهب محال می    

بیگانه چون پیرو مذهب پولیس نبود از حقـوق مـدنی نیـز      ... مختلف را پیروی کند   
رگاه به حـدود مقدسـی کـه کـاهن بـرای اجتمـاع              که ه   توانست، چنان   استفاده نمی 

. شـد  گذاشت محکوم به مرگ می رسم کرده بود قدم می] اعضای پولیس [مدنیون  
گشـت او را چـون        اثر بود و هرگاه جرمی مرتکـب مـی          قوانین پولیس دربارۀ او بی    

در روم و آتن بیگانه را حق خریـد ملـک   ... کردند محاکمه مجازات می بندگان بی 
دانست و طفلی را کـه   ود و پولیس تأهل بیگانگان را رسمی و قانونی نمی     و تأهل نب  

مذهب و قوانین دینـی در  ... داشت زاده محسوب می آمد حرام   وجود می   از ایشان به  
به حکم مـذهب خریـد   . نظر ایشان بر عواطف و حتی بر منافع مادی ترجیح داشت         

توانست در زمین  کس نمیملک بر بیگانگان ممنوع بود زیرا جز افراد پولیس هیچ           

 
414.  Meteques  

415.  Atimia  

 . 122 همان مأخذ، ص  .  416



101 دین و دولت در اندیشه سیاسی
  417.مقدس پولیس سهیم گردد

 را نه در یونان و روم باستان که در          “کاست”معلوم نیست که چرا غرب معاصر نظام        
 !هند یافته است

 
 پردرآمدترین حرفه بود و نه تنها بازرگانان طبقـه متوسـط   داری بردهدر یونان باستان،  

  .دای نیز بدان اشتغال داشتن بلکه اشراف قبیله
دادوســتدهای . در ایــن دوران، بازرگــان بــا یــک دزد دریــایی تفــاوتی نداشــت 

لـوح، کـه سـرانجام بـه بردگـی            بازرگانی غالبًا به غارت و اسارت خریداران سـاده        
   418.گردید شدند، منجر می فروخته می

نوشته ارنست بارکر، شارح ارسطو، تا زمان ارسطو و مدتی بعد در مدیترانه شـرقی            به
ورکـم، شـارح دیگـر ارسـطو،        . رفت  شمار می   های همپایه بازرگانی به      از پیشه  >راهزنی<

هـای    خانـدان 419. بـود >هـای شـریف   پیشـه <نویسد که در شـمال یونـان راهزنـی از       می
 و ســولون، دو خانــدان سرشــناس و مقتــدر آرخــون آتــن، از چنــین  420الکمائونیــدای

  . بازرگانانی بودند
. ن خـارجی، دزدی دریـایی و جنـگ بـود          منبع عمده بردگی وارد کـردن اسـیرا       

های آسیا و نیز مـردم   ، لیدی و سایر سرزمین]آسیای صغیر[ساکنان سوریه، فریجی   
، تراکیه و مصر قسمت عمده بردگان       )سیت(کشورهای شمال شرقی آسیای صغیر      

ــی   ــکیل م ــانی را تش ــد یون ــم   . دادن ــی از مه ــران یک ــاحلی ای ــارت س ــرین و  تج ت
در خیو، ساموس و افـس بازارهـای وسـیع    . زرگانی بودهای با   ترین رشته   سودبخش

ــایی        ــروه از دزدان دری ــروه گ ــیران را گ ــه در آن اس ــت ک ــود داش ــان وج بردگ
در تراکیـه  . ای بفروشند یونان قاره] های پولیس[های  خریدند تا آنان را به دولت     می

نواحی تراکیـه مـدام میـان خـود در جنـگ            . کردند  بردگان را با نمک معاوضه می     
هرودوت دربـارۀ مـردم     ... ای کمبود اسیر نداشتند     دند و هرگز برای چنین معامله     بو

عـادت داشــتند کودکـان خــود را بـه بیگانــه    <هــا  گویــد کـه آن  ایـن ســرزمین مـی  

 
 . 202-199فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، صص   .  417
اهللا همدانی، باقر مؤمنی،  ترجمه صادق انصاری، علیتاریخ جهان باستان، کووالف، . دیاکوف، س. و  .  418

 . 57، ص 2، ج 1353نشر اندیشه، : تهران
 .19ارسطو، همان مأخذ، ص   .  419

420.  Alcmaeonidae  



102    دین و دولت در اندیشه سیاسی
از جملـه   <سازد کـه       پولیبیوس در مورد کشورهای پونت خاطرنشان می       >.بفروشند

دی بـرده بـا کیفیـت بسـیار     کردند دام و تعداد زیـا  ها تهیه می    اشیاء ضروری که آن   
. شـدند    کودکان بردگان و کودکـان سـرراهی نیـز بـه بـرده مبـدل مـی                 >.عالی بود 

داد کودکان خود     عالوه، در سراسر یونان رسمی بود که به پدر و مادر اجازه می              به
توانسـت    پدر می : زدند  در آتن تنها در یک مورد به این کار دست می          . را بفروشند 

در آتن بدهکاران ناتوان از پرداخـت وام نیـز گرفتـار            . فروشددختر فاسد خود را ب    
بندگی در قبال وام در زمان سـولون در آتـن منسـوخ شـده بـود                 . شدند  بردگی می 

هـا    باالخره، بردگی را دادگاه   . ولی این رسم هنوز در مناطق دیگر یونان برقرار بود         
در قبـال   )  صـغیر  آسـیای (از جملـه در لیسـی       : کردنـد   عنوان کیفر نیز تحمیل مـی       به

بهـای  . دزدی و در آتن در قبال سوءاستفاده از حق تابعیت چنین کیفری برقرار بود      
 تـا یـک دوم   2هایی که تنها با کارهای ساده آشنایی داشـتند            آن: برده متفاوت بود  

بردگان تجملـی یـا   .  مین ارزش داشتند4 تا 3دانستند  ای می مین و کسانی که حرفه   
بنا بر اسناد، یک برده مـدیر تـا       . ارزیدند   مین می  30 تا   15-10) تفریحی(خدمتکار  

  421.شد  مین خریدوفروش می40
  : نویسد فرانکلین نایت، استاد دانشگاه دولتی نیویورک، می

های دوران کالسیک یونان تجارت برده در دریـای سـیاه چنـان               در واپسین سال  
ده دوم پـیش از مـیالد،       اهمیت اقتصادی یافته بود که پولیبیوس، مـورخ یونـانی سـ           

جامعـه یونـان تمـامی    .  اسـت >نیازهـای زنـدگی  <بـرده در کنـار رمـه از         : گفت  می
های ثروتمنـد بازرگـان       خانواده. دار واقعی را دارا بود      های یک جامعه برده     ویژگی
بردگان یونان بخش عمده نیروی کار در       ... کردند  گذاری می   داری سرمایه   در برده 

بردگــان، خــدمتکار خــانگی، . دادنــد یع را تشــکیل مــیکشــاورزی، معــدن و صــنا
. فروشنده و نگهبان زندان بودند و حتی برخی وظایف انتظامی را به عهـده داشـتند            

  422.بودند) بربران(بردگان یونان هم شامل یونانیان و هم غیریونانیان 
. شـود  پرداز بردگی طبیعی ظـاهر مـی   عنوان نظریه در چنین فضایی است که ارسطو به 

او بردگـی   . دانسـت   می >افزاری مقدم بر افزار دیگر    < و   >اقالم دارایی <ارسطو برده را از     
بردگی طبیعی بردگـی آدمیـانی اسـت کـه         : کرد   تقسیم می  قانونی و   طبیعیرا به دو گونه     

 اسـت و هـم      شان هم سودمند   برای< بندگی   >حکم قوانین طبیعت  < و به    >اند  طبعاً برده <
: شـود   ردگی است کـه طبـق ایـن قـانون همگـانی برقـرار مـی                بردگی قانونی آن ب    >.روا

 
 . 105دیاکوف، همان مأخذ، ص   .  421

422.  Franklin W. Knight, “Slavery”, Americana, 1985, vol. 25, p. 19.  
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 423>.آید از آن پیروز است دست می غنایمی که در جنگ به<

 
هم در ویل دورانت و هم در کیتو تمایلی آشکار به کـم اهمیـت جلـوه دادن نقـش                    

دورانت مدعی است که کارگران آتن اکثرًا       . خورد  داری در یونان باستان به چشم می        برده
 او برای اثبـات مـدعای خـود        424 >.شدند  بردگان اقلیتی محسوب می   <اد بودند و    مردم آز 

گرانـه   کیتـو توجیـه  . ارجـاع داده اسـت  ) 1884(اثـر ادوارد مـایر   تاریخ عهـد باسـتان      به  
یونانیان همچون همه ملل متمدن باستان و بسیاری از ملل دیگر بعد از خود              <: نویسد  می
  : افزاید  او می>.دار بودند برده

این سنت هنوز پـا بـر جـا بـود کـه           : داری وجود نداشت    اوال، در کشاورزی برده   
داری در کشـاورزی خُـرد سـودی     شهروند بـرای خـود زمـین داشـته باشـد و بـرده       

کشـاورزانی  . کـرد  کرد که تولیـد مـی     نداشت زیرا برده تقریبًا همانقدر مصرف می      
ای داشـتند کـه       دهشان خوب بود، همچون همتاهای خود در شهر، چند بر           که وضع 

رفـت    آتنی که به خرید مـی     . شدند  اغلب برای کارهای شخصی و خانه استفاده می       
برد و یک یا دو برده، زن  ای، در حد استطاعت، برای حمل اجناس با خود می          برده

ایـن بردگـان   . شاگردی و پرستاری بچه بود      و مرد، در خانه بودند که کارشان خانه       
شـدند؛ درسـت     و تا حدی موجب ارتقاء تمـدن مـی   افزودند  به سهولت زندگی می   

سـازند    ای که ما در اختیار داریم زنان طبقه متوسط را قـادر مـی               همانطور که خدمه  
 425.بازی کنند و اساتید کتاب بنویسند که بعدازظهرها ورق

 
از سده نوزدهم تا به امـروز از جمعیـت و تعـداد بردگـان در یونـان آمـار متعـدد و                  

در واقع، اگر قول یونانیـان  . ه و در این زمینه مناقشات جدی بوده است     متفاوتی ارائه شد  
داری در یونـان باسـتان        انگیز دامنه برده    و رومیان معتبر باشد، آمار آنان از وسعت حیرت        

 هـزار نفـر ذکـر کـرده؛ و         470ارسطو تعداد بردگـان پـولیس آیگینـا را          : کند  حکایت می 
ش از میالد، تعداد بردگان پولیس کورنـت را          مورخ سیسیلی سده چهارم پی     426تیمایوس،

 نویسنده یونانی سده دوم میالدی، مدعی       427آتنایوس،.  هزار نفر گزارش کرده است     300
 

 . 17-7ان مأخذ، صص ارسطو، هم  .  423
 . 131 همان مأخذ، صدورانت،   .  424
 . 212-211کیتو، همان مأخذ، صص   .  425

426.  Timaeus  

427.  Athenaeus  
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 پیش از میالد در آتن انجام شد، جمعیت ایـن           317است که طبق سرشماری که در سال        

 هزار برده   400 هزار بیگانه و برده آزاد شده، و         10،  “شهروند” هزار   21پولیس مرکب از    
نویس سده دهم میالدی، تعـداد بردگـان مـرد آتـن را بـه          فرهنگنامه 428و سویداس، . بود

 . داند  هزار تن می150تنهایی 
. های نوزدهم و بیستم نیز از تعداد بردگان آتن ارقام درشتی ارائه شده اسـت                در سده 

 : داند  چنین می>در اوج خجستگی آن<فریدریش انگلس جمعیت آتن را 
  نفر؛90،000: ها  آتنی و زنان و فرزندان آن“شهروندان” -1
  نفر؛45،000): مهاجران و بردگان آزاد شده( وابستگان -2
  429. نفر365،000): از هر دو جنس( بردگان -3

گروهی از مورخین معاصر غربی با چنین ارقامی موافق نیسـتند و تعـداد بردگـان را                 
بـر اسـاس     430جمعیـت آتـن   لیسـی در کتـاب      پروفسـور گـوم انگ    . داننـد   آمیز می   اغراق

تعـداد  : محاسبات پیچیده جمعیت آتن پیش از جنگ پلوپونز را چنین برآورد کرده است            
 تـن و بـر ایـن اسـاس کـل جمعیـت آتنـی حـدود         45،000 سـال    18مردان آتنی باالی    

گمان گـوم، از      به.  تن 125،000 تن؛ تعداد بردگان     28،500 تن؛ تعداد بیگانگان     100،000
 نفـر در    10،000 نفـر در صـنایع و        50،000 نفر برده خانگی بودند،      65،000گان آتن   برد

رفتـار آتنیـان بـا    <: نویسـد  کیتو پس از ذکر و تأیید این ارقـام مـی     . معادن اشتغال داشتند  
آمیز بود که تنها لکه مهم سیاه بر دامن بشردوستی آتنیان             نهایت شقاوت   بردگان معادن بی  

پروفسور کیتو حاضـر اسـت بـر دامـان          تنها لکه ننگی است که      این  در واقع،    431>.است
 ! آتنیان ببیند>بشردوستی<

 3000با توجه به ابعاد جغرافیایی سرزمین کوچکی چون آتیک، با مساحت کمتـر از               
بهـرروی، چـه    . رسـد   نظر می   بینانه به   وسیله گوم واقع    کیلومتر مربع، جمعیت ارائه شده به     

تـر، بایـد بـه نکتـه ظریفـی        هزار تن بدانیم و چه بیش125تعداد بردگان ساکن آتیک را    
  :توجه کنیم که ویل دورانت به آن اشاره کرده است

باال رفتن این ارقام شاید بدان سبب اسـت کـه بردگـانی کـه موقتـاً در بازارهـای         

 
428.  Suidas  

 . 166 همان مأخذ، صانگلس،   .  429
430.  A. W. Gomme, Population of Athens, Oxford University Press, 1933.  

 . 212 همان مأخذ، صکیتو،   .  431
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  432.کورنت و آیگینا و آتن برای فروش عرضه شده بودند نیز جزء آن آمده است

بسـیاری از   . داری آتن باستان نیسـت      گان مقیم شاخص ابعاد برده    در واقع، تعداد برد   
دار؛ و در نتیجه هماره انبوهی از         تر تاجر برده بودند تا برده       اشراف و بازرگانان آتنی بیش    

نوشـته ویـل      بـه . های یونان در حال مبادلـه بـود         بردگان در بازارهای آتن و سایر پولیس      
شد و کیمون پس از جنـگ         زار برده فروخته می   دورانت، در دلوس معموالً روزانه یک ه      

 433.فروشان برد  هزار اسیر جنگی را به بازار برده20ائورومدن 
 

زنـان مصـری نسـبت بـه زنـان          <: نویسـد   بی، مورخ نامدار انگلیسی، می      آرنولد توین 
 .  این گفته کامًال صحیح است434>.یونانی وضع حقوقی بهتری داشتند

 اکونومیسـت  و کزنفـون در  435نار بردگان سخن گفتهاز زنان در کسیاست ارسطو در  
دقـت   خداوند بـه  <: آورد دانسته   وظیفه زن را سامان دادن به چیزهایی که مرد به خانه می           

   436>.طبیعت مرد و زن را بر این اساس متفاوت کرده است
زنـدگی  : دهـد   ای مردسـاالر مـی      به ما تصـویری از جامعـه      ] یونان باستان [ادبیات  

... کمدی قدیم تقریبًا تماماً با مردان سروکار دارد       . آن بازتابی ندارد  خانوادگی در   
مـوقعی کـه آقـایی میهمـان        ... های صحبت همـواره مردنـد       در آثار افالطون طرف   

خانـه  .. .کردنـد  کرد جز زنان بدنام در مجلس میهمانی حضور پیدا نمـی           دعوت می 
هـای   و اتـاق  شـد  میقسیم  ت “های زنان اتاق” و   “های مردان   اتاق”آتنی به دو بخش     

مرد بود کـه خریـد خانـه را         ... رفتند  زنان تنها از خانه بیرون نمی     ... زنان قفل داشت  
شـد تـا بـا خـود بـه خانـه          دست بـرده سـپرده مـی        خرید به   چه می   داد و آن    انجام می 

  437.آورد
بهترین شهرت زن این است که نه به نیکی و نه به بدی در میان               <: گفت  پریکلس می 
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 438>.ن از او ذکری به میان نیایدمردا

شـد    محسـوب نمـی  “شـهروند ”زن آتنی نه تنها از کلیه حقوق سیاسی محروم بود و     
هـر زنـی    . زن حق مالکیت نداشت   . ترین حقوق اجتماعی نیز محروم بود       بلکه از ابتدایی  

سـر    ترین خویشاوند مرد خود بـه       از بدو تولد تا مرگ در زیر سرپرستی شوهر یا نزدیک          
سرپرسـت زن او  . مند شود   توانست از حمایت پولیس بهره      د و تنها از این طریق می      بر  می

شـد   دلیل نازایی، مطلقه مـی  فرستاد و اگر زن، به همراه او جهیزیه می    داد و به    را شوهر می  
 439.گشت جهیزیه او به سرپرست برمی

نـه  نوشته فوستل دوکوالنژ، ازدواج یونـانی یـک فریضـه دینـی و اجبـاری بـود و                به
منظور از ازدواج ایجاد شـخص ثـالثی بـود کـه بـرای              . قراردادی بر اساس توافق طرفین    

 ایـن شـخص   440.ادامه شعایر دینی خانواده الیق باشد و لذا طالق زن نـازا واجـب بـود             
مـنکلس از بـی فرزنـد مـردن     <. بود تا بقای نیاکـان را تـداوم بخشـد          ثالث باید نرینه می   

اشته باشد که پس از مرگ به خاکش سـپرده، مراسـم            اندیشه داشت و مایل بود پسری د      
 زیـرا بـا قطـع نسـل دیـن او از میـان       441؛>مخصوص مردگان را دربارۀ او به جای آورد       

خیـال   بخـت و آشـفته   کلی تیـره  شد و مردگانش به اش خاموش می    رفت، آتشگاه خانه    می
 تـا در   بنابراین، بر هر کس الزم بود که پـس از خـود پسـری بـاقی گـذارد            442.شدند  می

شـد     از تولد دختر منظور ازدواج حاصل نمی       443.حیات جاودان از سعادت محروم نشود     
کرد و از     زیرا دختر هنگام ازدواج مذهب پدری را ترک کرده، مذهب شوی را اختیار می             

پس، خانواده و دیـن و آتشـگاه از   . اینرو ادامه شعایر دینی خانواده پدر از او ساخته نبود    
 444.ماند و سعادت نیاکان نیز بسته به وجود پسر بود ایدار میوجود اوالد ذکور پ

اگر مرد تنها فرزند دختـر داشـت در زمـان حیـات         . دختر یونانی از ارث محروم بود     
گرفت تا میراث بـه دختـر منتقـل نشـود،             پسری از عشیره خود را به فرزندخواندگی می       

 و اگـر  445.تـأمین شـود   او “اجـاق ”اش سرپرستی داشته باشـد، و بقـای دیـن و           خانواده
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ترین خویشـاوند مـرد او را بـه           شد نزدیک   دختری، از سر تصادف، وارث پدر متوفی می       

در قـوانین آتـن ازدواج دایـی و عمـو بـا      . (گرفت تـا ارثیـه را تملـک کنـد           همسری می 
  : نویسد  مورگان می446.)خواهرزاده و برادرزاده و نیز ازدواج با خواهر ناتنی مجاز بود

دارایی باید در عشیره مالک متوفی آن به جا بماند، تا زمان سولون             این اصل که    
حیـاتی بـودن سـازمان      ] سـنت فـوق   [ایـن سرسـختی     . سفت و سخت پا بر جـا بـود        

همین قاعده بود کـه دختـر وارث        . دهد  ای را در سراسر این دوران نشان می         عشیره
  447.داشت تا در درون عشیره خود ازدواج کند را وامی
نـیم پسـر و در   (بـرد    است که در ایران باستان دختر نـه تنهـا ارث مـی            این در حالی  

  . مند بود ای نیز بهره  بلکه از حقوق اجتماعی شایسته448)شرایطی معادل پسر
این در صورتی بود کـه      . دختر موظف بود از پدر مراقبت کند      ] در ایران باستان  [

ی نداشـت و کسـی،   ا ولی دختر در مورد دیگران چنـین وظیفـه       . پدر چنین بخواهد  
در ضـمن، پـدر حـق       . توانست او را به چنین کـاری موظـف بـدارد            حتی پدر، نمی  

  449.نداشت دخترش را برخالف میل و اراده او به ازدواج کسی درآورد
رسـیدند و در دوران اسـالمی         دانیم که در زمان ساسانیان زنان به پادشاهی مـی           و می 

 .)بویه الملوک در آل مانند سیده ام. (زنان فرمانروا نیز بودند
چون تعلیم و تربیت امری دینـی و از حقـوق           . نکرده بود   سواد و تحصیل    زن آتنی بی  

در نزد آتنی عادی خواندن چنـدان       <اصوًال  . پولیس بود، تنها پسران به مدرسه راه داشتند       
تـا در مردانگـی،     <فرسـتاد      آتنی پسرش را تنها برای این به مدرسه مـی          >.امر مهمی نبود  

  450>.ق و رفتار و جسم، تعلیم یابداخال
کیتـو  . نـام خـودش   نام شوهرش بخواننـد نـه بـه    که زن را بهدر آتن رسم بر این بود       

  : نویسد می
ولی نزد خود مـا     . این کامًال درست است   . بیچاره زن آتنی حتی اسم هم نداشت      
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  451مگر غیر از این است؟] ها انگلیسی[

ــی غو    ــاد جنس ــی در فس ــرد آتن ــل، م ــی در مقاب ــه م ــورد ط ــنس. خ ــی  همج گرای
. کـرد   بنیانی برای خانواده بر جای نگـذارده و مقـام زن را تحقیـر مـی               ) هموسکسوالیته(
شد و با همان صداقت عشـق میـان زن و             عادی تلقی می  ] مرد[عشق میان دو همجنس     <

  452>.شد مرد به آن برخورد می
 از ایـن وضـع      روسپیانی که . رقیب عمده روسپیان ممتاز، پسربچگان آتنی هستند      

کننـد کـه عشـق بـه          انـد پـی در پـی اخطـار مـی            تا اعماق وجود خود رنجیده شـده      
کننـد   بازرگانان پسران خوبروی وارد مـی  . همجنس کاری است شنیع و ضداخالق     

کار ایـن کودکـان،   . فروشند و آنان را به کسانی که بیش از دیگران پول بدهند می       
خریداران است و بعد به غالمـی آنـان   تا هنگامی که طراوتی دارند، ارضاء شهوت     

انگیزنـد و   دار را برمـی  زادگان مخنث شهر شهوت مـردان سـال     اشراف. آیند  در می 
بـرای  . شـمارند   تنها عده قلیلی از مردان آتن این عمل را زشت می          . کنند  ارضاء می 

... گونه امـور جنسـی در اسـپارت نیـز، چـون آتـن، قیدوبنـدی در کـار نیسـت                      این
ترین مردان آتن است، به وجود مردانـی کـه    که در عصر خود محبوب   الکیبیادس،  

 بـر سـر   “عشاق یونـانی ”حتی در زمان ارسطو، . کند  دارند فخر می    او را دوست می   
کزنفـون، سـردار    . خورنـد   مزار یوالئـوس، دوسـت هـراکلس، سـوگند عشـق مـی            

ن گفتـه آریسـتیپوس، فریفتـه کلینیـاس جـوا       لشکرها و مرد سرسخت جهان، بنـا بـه        
گویـد، منظـورش       از عشـق سـخن مـی       فدروسوقتی افالطون در رساله     ... است

بـه  ] افالطـون  [میهمـانی که در رساله      عشق همجنس به همجنس است؛ و کسانی      
عشـق  : کننـد  اند سرانجام بر سر یک نکته توافق حاصل مـی  بحث و جدل مشغول   
  453.تر از عشق میان زن و مرد است میان دو مرد شریف

گفـت، بـرخالف تصـور مـا،           که از اشتراک زنان و کودکان سخن می        افالطون زمانی 
به دید افالطـون، حتـی   . منظورش نه اشتراک در تعلیم و تربیت بلکه اشتراک جنسی بود         

 454. پدر و پسر و برادر و برادر نیز مجاز بود>دلدادگی<
. نیز داشت و همسرش ناگزیر از تحمل این وضـع بـود            455مرد آتنی معموالً معشوقه   
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نـام آسپاسـیا کـه،        ای داشـت بـه       آتن، معشـوقه   “عصر طالیی ”ی پریکلس، فرمانروای    حت
عقاید یونانیان باستان دربـارۀ زن در        456.گفته آریستوفان، از روسپیان شهر میلتوس بود        به

  :شد این جمله دموستن خالصه می
بریم، بـا کنیزکـان و زنـان نامشـروع خـود، در اوقـات روز،                  از فواحش تمتع می   

مـان فرزنـدان مشـروع بـرای مـا          کنـیم و زنـان       جسم خـویش را تـأمین مـی        سالمت
 457.کنند هامان را حفظ و حراست می آورند و وفادارانه خانه می

 
. های یونانی، التین و فرانسه کهن وجود داشت         ای است که در زبان       واژه “دمکراسی”

“دمکراتیا”در یونان سده پنجم پیش از میالد        
دمـوس  ( “قـدرت دمـوس   ” بـه معنـای      458

و منظور از آن ساختار سیاسی نوینی بود که با اصالحات سولون آغـاز شـد و               ) کراتوس
. مشارکت دموس را از طریق مجمع بوله در حاکمیت سیاسی و دینی پولیس تأمین کـرد               

در سازمان سیاسی کهن قبایل آتیک تنهـا دو طبقـه سـواران و گـاوداران عضـو پـولیس                    
حکـام، قضـات و   (هـا   این حق محروم بود؛ و آرخون   شدند و طبقه سوم از        محسوب می 

 “شـهروندی ” کلیستنس دامنه    - اصالحات سولون  459.تنها از طبقه سواران بودند    ) کاهنان
) وران و کـارگران     پا و پیشـه     کشاورزان خرده (گیری ژئومورها     را گسترش داد، رسم برده    

پایـه، شـناخته      ونعنوان عضو پولیس، هر چند عضوی د        در ازای بدهی لغو شد و آنان به       
شایسته نبود که فردی عضو یکـی       . کرد  ای نیز همین را ایجاب می       سنن کهن قبیله  . شدند

اش پیوند خونی او را با سایر اعضا به اثبات رساند، از              های آتیک باشد، تبارنامه     از عشیره 
حمایت خدایان آتیک برخوردار باشد، لیکن عضو و سهیم در زنـدگی پـولیس شـناخته                

 را هیچگاه به ژئومورها اعطا نکرد       “شهروندی”عهذا، دمکراسی آتن حقوق کامل      م. نشود
، یعنـی  “شـهروندی ”ترین حـق    برای همیشه از مهم   “دموس”و در واقع کثیرترین بخش      

 . مشارکت سیاسی، محروم ماند
شـود کـه ایـن        در تصویر رایج از دمکراسی آتن، معموالً این امر طبیعی انگاشته مـی            

 سـاکن در قلمـرو پـولیس    “بیگانگـان ”به اعضای پولیس محدود باشـد و       دمکراسی تنها   
  : نویسد کالسکی می برای نمونه، رابرت مک. و بردگان از آن محروم باشند) ها متک(
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های یونانی حقوق فرد مبتنی بر منزلت اجتمـاعی او بـود و نـه مقـام او           در پولیس 

  460.شد یرشهروندان نمیآزادی شهروند یونانی شامل غ] زیرا[عنوان انسان  به
 همگـان  “شـهروندان ”پس، گویا این دمکراسی هر چند محدود بود ولی در محدوده         

ویل دورانت مدعی اسـت کـه   . طور کامل از حقوق سیاسی برخوردار بودند  بالسویه و به  
  موجود بود و   >رسمًا قدرت سیاسی یکسان   < آتیک   >شهروندان<در زمان پریکلس برای     

بـود کـه    کسی >شهروند< داشتند و   >ر قانون و مجلس حقوق متساوی     این افراد در براب   <
به حکم سوابق و یا بر حسب قرعه به مقام کالنتـری و             < داشت بلکه     >نه تنها حق رأی   <

 461.رسید  می>داوری
این تصویر یک واقعیت جدی را مسکوت گذارده و آن این که بخش فـرودین ایـن                 

در واقـع، اصـالحات     .  محـروم بودنـد    “کراسـی دم”اضـافه زنـان، از         نیز، به  “شهروندان”
، یعنی  “دموس” کلیستنس تنها راه را برای مشارکت سیاسی بخش مرفه و متنفذ             -سولون

، گشود و در سـازمان جدیـد تنهـا دو طبقـه             )دمیورژها(طبقه بازرگان و متوسط شهری      
را حـق دسـتیابی بـه مقامـات سیاسـی و دینـی              ) اوپاتریدها و دمیورژها  (فرازین پولیس   

احراز مقامات حکومتی مستلزم    <نویسد که در این دوران         فوستل دوکوالنژ می   462.داشتند
 شوند کـه از طبقـات دوگانـه      >عضو سنا و محاکم   <توانستند    می و کسانی    >توانگری بود 

 463>.توانست شد که از خویشتن مِلکی داشـت  کسی به مقام حکومت نائل می <بودند، و   
  : نویسد میارسطو 

حق دادند که فرمانروایان  ] دموس[خی از قانونگذاران دیگر به مردم       سولون و بر  
که خود  آن را برگزینند و از آنان در پایان خدمت گزارش بخواهند بی         ] ها  آرخون[

  464.برای اشغال مناصب مجاز باشند و شرط خِرَد نیز همین است
 .  نبود“سدمو”بنابراین، دمکراسی آتن، حتی در مفهوم آتنی آن نیز، حاکمیت همه 

کوشیم تصویری روشـن از دمکراسـی آتـن           اکنون، بر اساس آمار پروفسور گوم، می      
 تن از آنان    25،000 سال عضو پولیس آتیک      18 مرد باالی    45،000اگر از   : دست دهیم   به

 
460.  Robert G. McCloskey, “Civil Liberties”, International Encyclopedia of the Social 

Sciences, vol. 3, p. 308.  
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بدانیم، و اگر فرض کنیم که نیمی از این جمعیت در         ) ژئومور (“طبقه پست ”را متعلق به    

هـا مجسـم    قرار داشتند، اجتمـاعی از انسـان   )  سال به باال   30(نصاب سنی عضویت بوله     
 . رانند  هزار تن فرمان می240شود که در آن اقلیتی ده هزار نفره بر اکثریتی بیش از  می

در مفهوم آتنی، دمکراسی بـه معنـای        : توانیم به این رقم برسیم      از طریق دیگر نیز می    
ایـن قاعـده مفهـومی      .  شرایط بود   واجد “شهروندان”حق حکومت کردن مستقیم تمامی      

 قطعًا بیش از یـک بـار بـه مجمـع     “شهروند”پذیر، نه آرمانی، داشت و هر        عینی و تحقق  
 در طول زندگی خـود      “شهروند”نویسد که هر       فوستل دوکوالنژ می   465.یافت  بوله راه می  

 تـن و دوره عضـویت       500دانیم که اعضای بوله        می 466.شد  حداقل دو بار عضو بوله می     
 سـاله ده هـزار تـن بـه ایـن مجمـع راه               20بنابراین، در یـک دوره      . آن یک سال بود   در  
منتسـکیو  : تخمین منتسکیو و فوستل دوکوالنژ نیز نزدیک به ایـن رقـم اسـت             . یافتند  می

 9 دارای حق فرمـانروایی را       “شهروندان” هزار تن و تعداد      31 آتن را    “شهروندان”تعداد  
 هزار تن و تعـداد افـراد   18 را “شهروندان”النژ تعداد و فوستل دوکو  467.داند  هزار تن می  

تـرین     قطعًا فوسـتل دوکـوالنژ خبـره       468.کند   هزار تن ذکر می    6دارای حق فرمانروایی را     
 . کارشناس تاریخ یونان برای ارزیابی این مسئله است

 
  : نویسد کیتو می

ا کـه زنـان و   کنند، از آنج کلی دمکراسی آتن را نفی می که به هستند البته کسانی 
مــان از  اگــر تعریــف. خارجیــان مقــیم و بردگــان در اداره امــور دخــالتی نداشــتند 

دمکراسی شرکت جمیع جمعیت بالغ کشور در حکومـت باشـد، آتـن دمکراسـی               
های امروزی دمکراسـی اسـت؛ چـه بـه سـبب وسـعت        نبود و نه هیچ یک از دولت  

ای  کارگزاران حرفـه دست  های کنونی هر دولت ناگزیر است حکومت را به    دولت
  469.بسپارد و این نوعی الیگارشی است
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 . 1036، ص 1362امیرکبیر، : اکبر مهتدی، تهران ، ترجمه علیالقوانین روحمنتسکیو،   .  467
 . 355فوستل دوکوالنژ، همان مأخذ، ص   .  468

تاده، بیماران و مسافران از عضویت بوله معاف بودند         از میان اعضای پولیس، سالخوردگان از کار اف       
. دادند نیـز از ایـن حـق محـروم بودنـد       خود را از دست می  “شهروندی”دالیل قضایی     که به   و کسانی 

 ) 101ارسطو، همان مأخذ، ص (
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 کسی جز اشرافیت نیسـت کـه حامـل اصـلی     >ای کارگزاران حرفه<به دید کیتو، این     

چنـین بنیانـًا   <زعم او، اگـر اروپـای سـده هیجـدهم      به. میراث فرهنگی یک کشور است    
طـور    یچگـاه بـه    ه >اشرافیت< و   >طبقه متوسط باالتر  < است بدان دلیل است که       >متمدن

وسـیله طبقـه متوسـط     قطع از یکدیگر جدا نشدند و در نتیجه فرهنگ طبقـه اشـراف بـه           
نویسد که در سده نـوزدهم همـان رونـد ادامـه              او دردمندانه می  . جذب شد و سالم ماند    

ریزی ساختار طبقاتی جامعه انگلیس انجامیـد و           به بهم  >فاجعه انقالب صنعتی  <نیافت و   
 در  470. محروم شـد   >فرهنگ بومی خود  <های     و تمامی اروپا، از زیبایی     در نتیجه بریتانیا،  

 در پیوند با    >طبقه متوسط باال  < رخ نداد و چون اروپای سده هیجدهم         >فاجعه<آتن این   
بدینسان، چند سده تمرکز قدرت و ثروت در دست         . اشرافیت کهن در قدرت سهیم شد     

  . را فراهم ساختای آتیک امکان شکوفایی فرهنگ هلنی اشرافیت قبیله
شـود زیـرا فقـط همـین طبقـه           ای اشرافی زاده می     در تاریخ فرهنگی عالی با طبقه     

عقــل ســلیم آتــن، کــه در ســولون و     ... فرصــت و نیــروی ســاختن آن را دارد  
پیسیستراتوس و کلیستنس به مرتبه نبوغ رسید، موجب شـد کـه اشـراف آتنـی، در              

شان بـه قـوت       های  که فضیلت   حالیدل به نظام دمکراتیک وارد شوند در          کل، یک 
اکثـر دولتمـردان بـزرگ آتنـی دو نسـل بعـد یـاز میـان بـاالترین                   . خود بـاقی بـود    

 471.پریکلس نمونه بارز آن است. ها برخاستند خانواده
 

 آتـن بـا     “دمکراسـی ”جیووانی سارتوری، اندیشـمند سیاسـی ایتالیـایی، در مقایسـه            
 : دارد ن می معاصر غرب تمایزات زیرین را بیا“دمکراسی”

عبـارت    بـه .  دمکراسی آتن مشارکت مستقیم شهروندان در حاکمیت سیاسی بـود          -1
ایـن نـوع خـودگردانی بـا     . توانست مستقیماً در اداره پولیس شرکت کنـد  دیگر، آتنی می 

 >مشـارکت <در دمکراسی معاصر، مبنـا نـه   . مفهوم دمکراسی معاصر تفاوت بنیادین دارد     
دمکراسی معاصر یـک سیسـتم خودمـدیریت، ماننـد          . ست ا >انتخاب کردن <مستقیم که   

شوندگان یکی نیستند بلکه سیسـتم کنتـرل و           کنندگان با حکومت    آتن، نیست و حکومت   
 . دهی به حکومت است مشروعیت

.  اندیویدوالیسم و آزادی فردی در یونان باستان به مفهوم امروزین وجود نداشـت      -2

 
 . 176همان مأخذ، ص   .  470
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 که تبلور آن    473 شهروندان بود که در همگان،     472 در یونان باستان یکایک    “فرد”منظور از   

در مفهـوم  . زیسـت  خاطر پولیس می به) پولیتس(پولیس است، مستحیل بودند و شهروند  
 . امروزین، این دولت است که باید در خدمت شهروندان باشد

 در یونان باستان، فرد در خدمت یک جامعه بسیار محدود و جزیـی از سیسـتمی                -3
 به معنـای امـروزین خوانـد و بهتـر اسـت             “حکومت”توان آن را      یبود که به دشواری م    

 474. نامیده شود“پولیس”همان 
 

، بـه تعبیـر فوسـتل دوکـوالنژ، در          “خـودفریبی ”اگر چنین اسـت، پـس منشـاء ایـن           
 . کجاست؟ این منشاء را باید در امروزین کردن مفاهیم سیاسی کهن جستجو کرد

ن در زمان خود دارای معنایی است که ما با          در واقع، همه مفاهیم سیاسی یونان باستا      
برخـی از ایـن     . ایـم   ایم ولی به آن بار سنگین و زیبای اندیشه امـروزین را داده              آن بیگانه 

 : کاویم مفاهیم را می
در یونـان   . جای دارد ) اندیویدوالیته (“فردیت”در بنیاد اندیشه سیاسی معاصر مفهوم       

 وجـود   “فـرد ” دینی، این مفهوم امروزین از       -ای  هدلیل غلبه ساختار صلب قبیل      باستان، به 
کننـد گویـا    گیرد کـه تصـور مـی     خرده می>برخی گمراهان<درستی، بر    کیتو، به . نداشت

شناخته و با وقوف بر شـرایط اجتمـاعی پیشـگام             های امروزین هنر را می      هومر شاخص 
تنهـا از  اودیسـه  و  ایلیـاد افزاید که هومر در       او می .  در هنر بوده است    >تحلیل اجتماعی <

گوید و سرباز عـادی در اندیشـه او جایگـاهی             شاهان و شاهزادگان و خدایان سخن می      
 حداقل تـا آغـاز سـده چهـارم پـیش از مـیالد، یعنـی در دوران موجودیـت و             475.ندارد

شکوفایی نظام پولیس، در پیکرتراشی یونانی هیچ تالشی برای به تصویر کشیدن فرد بـه             
 476.کوشد تا تصـویر قهرمانـان و خـدایان را بسـازد             انی هماره می  خورد و یون    چشم نمی 

نویسـی یونـان باسـتان         را بر درام    “رئالیسم”خواهند مفاهیمی چون      کیتو به کسانی که می    
آیسـخولوس حتـی بـه یـک     ایرانیان نویسد که در نمایشنامه      و می  تازد  میحمل کنند نیز    

 
472.  each body  

473.  all body  

474.  Giovanni Sartori, “Democracy”, International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 

4, p. 115.  
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تمـرد از  (هـوبریس  :  فـوق ایـن اسـت   پیـام نمایشـنامه  . یونانی به اسم اشاره نشده است   

  . ضرورتًا مجازات دارد و نماد این هوبریس خشایارشا است) خدایان
در نمایشـنامه،   . هر جزء این نمایشنامه نه تنهـا طبیعـی بلکـه ضـروری نیـز هسـت                

کند و یونانیان فقط وسیله او، و نیز نمایشـگر روح   خشایارشا را زئوس سرنگون می    
  477.یونان، هستند

کـه سـارتوری اشـاره کـرده، در پیونـد بـا                نیز، چنان  “آزادی”نان باستان مفهوم    در یو 
کـه در   ) فرد در خـدمت دولـت     (گرفت و دقیقًا منطبق با آن چیزی بود           پولیس شکل می  

  . شود های توتالیتر انگاشته می اندیشه سیاسی معاصر شاخص نظام
ت و هسـتی مـا      اسـ ] پـولیس [بخش و مربی ما وطن        نویسد که روزی    افالطون می 

نگهـدار وجـود   ] پـولیس [وطـن  ”گویـد کـه      و سوفوکل مـی   . بسته به وجود اوست   
...  بدیهی است که چنین وطنی فقط مسـکن و مـأوای آدمـی نبـوده اسـت               “.ماست
ساخت، پـس نـاگزیز       بند خویش می    ای مقدس آدمی را پای      با رشته ] پولیس[وطن  

سـراپا تسـلیم   ” باشـد و  بود که او را چون مذهب دوست بدارد و چون خـدا مطیـع      
] پـولیس [پـس حفـظ وطـن       ... “.گشته همه چیز را برای او بخواهـد       ] پولیس[وطن  

ــگاه      ــد و آتش ــرای معاب ــانی ب ــی و یون ــود و روم ــذهب ب ــظ م ــویش   حف ــای خ ه
  478.جنگید می

  : نویسد گوبینو می
 شـهر  -ای کـه بـه دولـت    در تمدن اروپـایی، یونانیـان بـر اثـر عشـق کورکورانـه             

 “فـرد ”در یونـان    . وجـود آوردنـد     پرستی را به    د، آرمان کاذب میهن   داشتن] پولیس[
سـاخت کـه همـه        پیشداوری و اعتقاد عمومی همه را مجبور مـی        .  بود “قانون”تابع  

ترین روابـط انسـانی      ها و عادات خود را، حتی دارایی و شخصی          تمایالت و اندیشه  
  479.خود را، فدای این مفهوم انتزاعی کنند

 بـر یونانیـان     >تـأثیر فرهنـگ سـامی     < گوبینو این امر را ناشی از        و معلوم نیست چرا   
 !داند می

 مجموعه قواعدی بود کـه نظـم        “قانون”در یونان باستان    : “قانون”چنین است مفهوم    
ای ریشه داشت و در این معنـا       این قواعد در سنن کهن قبیله     . بخشید  پولیس را سامان می   
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 قوانین در جمالت کوتاهی تبلور یافته بود کـه          .کامًال دینی، تغییرناپذیر و خصوصی بود     

 بـه معنـی سـرودها،       480،“نـومی ” را بـا واژه      “قـانون ”ظاهرًا موزون بـود زیـرا یونانیـان         
دانسـت زیـرا       را چیزی کهن، تغییرناپـذیر و مقـدس مـی          “قانون” یونانی   481.فهمیدند  می

ـ                   افالطـون   482.دخدایان آن و آتشگاه پولیس را در یک زمان و در یک جا بنا نهـاده بودن
در حـدی بـود کـه      این تقدس>.اطاعت از قانون اطاعت از امر خدایان است<: گفت می

 بر آن حک شده بود حرام بود و تنها کاهنان مجاز            “نومی”حتی دست زدن به سنگی که       
 حتـی در دوران سـولون و پـس از آن،           “نومی”تقدس و تغییرناپذیری    . به این کار بودند   

نای دگرگونی شرایط اجتماعی وضع شد، پا بـر جـا بـود و ایـن           که قواعد جدیدی بر مب    
 483. تطابق داشت“نومی”قوانین موضوعه الزامًا با 

فهمیـد و لـذا آن را      را بـه معنـای قواعـد مقـدس پـولیس خـود مـی               “قانون”یونانی  
“اونومی”

خواند زیرا چون دین هر پولیس بـه همـان پـولیس اختصـاص داشـت،                می 484
پس، میان دو فرد که به دو پـولیس تعلـق داشـتند از              . خصوصی بود قوانین آن نیز کامًال     

 “ها  متک”به همین دلیل    . آنجا که پیوند دینی برقرار نبود پیوند حقوقی نیز وجود نداشت          
 “قـانون ” این مفهوم خصوصـی      485.بردند  و بردگان از قانون پولیس بهره نمی      ) بیگانگان(

  : در نمونه زیر آشکار است
ی اهالی میتیلن را، از زن و مرد و خُرد و بزرگ، محکـوم بـه   روزی که آتن تمام 

و فـردای   . کرد که از حق خویش تجاوز کرده اسـت          مرگ ساخت ابداً تصور نمی    
آن روز هم که به حکم خود مراجعه کرد و به قتل هزار نفر از آن مردم و تصـرف           

ز پـس ا  . اراضی ایشان اکتفـا نمـود بـاز در خـویش گمـان مردمـی و شـفقت نبـرد                   
که تمام مردم آن شـهر را سـر بریدنـد و زنـان را فروختنـد،             تصرف پالنه نیز، با آن    

  486.هیچ کس فاتحین را به تجاوز از حدود حق و انصاف متهم نساخت
 نبود بلکـه آن     “شهروندان” در میان    “عدالت”ای برای تأمین       یونانی مجموعه  “قانون”

 
480.  Nomoi  
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 . 192 همان مأخذ، ص  .  482
 . 194-193 همان مأخذ، صص  .  483

484.  Eunomia  

 . 197همان مأخذ، ص   .  485
 . 212همان مأخذ، ص   .  486
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ا نظم آسمانی و زمینی پـولیس انطبـاق        کُدهای رفتاری بود که فرد باید طبق آن خود را ب          

را ) فضـیلت  (487سوی آرته    مفهومی استعالیی داشت و تحرک شخص به       “نومی”. داد  می
آرتـه  .  دینـی هـر پـولیس      -ای   چیزی نبود جـز فضـایل قبیلـه        “فضیلت”طلبید و این      می

 ملهـم از الهـه    “نـومی ”که گفتـیم،       چنان 488.پیشکشی ارجمند بود برای تقدیم به خدایان      
 . ی آن، تمیس، بودحام

 ایزونومی هیچ بـاری از      489).ایزونومی (“برابری در قبال قانون   ”و چنین است مفهوم     
بایسـت بـر    عکس طبق آن آحاد شهروندان مـی  مفهوم امروزین آن را در بر نداشت که به     

  : گفت ارسطو می. اساس جایگاه خود نظم پولیس را محترم شمرند
و این اصلی اسـت کـه   ...  استبرابریدارد  می را پایدار جامعه سیاسیچه هر     آن

تواننـد در یـک    باید حتی میان افراد آزاد و برابر نیز برقرار باشد زیرا همه آنان نمی          
زمان فرمانروایی کنند؛ بلکه باید به تناوب، بـه مـدت مـثالً یـک سـال و یـا بـه هـر            

ب در کـار  بدینسان، همـه مـردم بـه تنـاو        . ترتیب و مدت دیگر،  به این مقام برسند        
  490.حکومت شرکت خواهند داشت

جامعـه  ”اگـر در برابـر   . کنـد  ای را مطرح نمی ارسطو، در این گفته، هیچ مدینه فاضله   
 را قـرار دهـیم،      “ایزونـومی ” و   “پـولیس ”اصلی آن، یعنی     های  واژه “برابری” و   “سیاسی

ومی استوار  پایداری پولیس بر ایزون   : گوید  ارسطو می . شود  منظور ارسطو کامًال روشن می    
است و همگان، حتی آن اعضای پولیس که برای شرکت در مجمع بولـه واجـد شـرایط                  

توانند همه با هم حکومت کنند باید بـه     هستند، باید آن را رعایت کنند و از آنجا که نمی          
به گمان نگارنده، اگر    . تناوب، مثالً چون آتن به مدت یک سال، به عضویت بوله درآیند           

بـه  سیاسـت،   جـز      بـه  491 تا پنجم هجری تقریبًا همه آثار مهم ارسـطو،         های سوم   در سده 
اعتنایی مسلمانان به اندیشه سیاسی بلکه بدان دلیـل بـود             عربی ترجمه شد نه به دلیل بی      

فهمیدنـد و در آن مطلـب مفیـد و قابـل              ارسـطو را مـی    سیاسـت   که مسلمانان آن عصر     

 
487.  Arete  

 . 279-278کیتو، همان مأخذ، صص   .  488
489.  isonomia  

 . 43-42ارسطو، همان مأخذ، صص   .  490
عموماً منقـوالتی   های ارسطو جز فقراتی پراکنده بر جای نمانده و آثار او               توجه کنیم که از نوشته     .  491

 . وسیله شاگردانش تدوین شده است است که پس از مرگ ارسطو به



117 دین و دولت در اندیشه سیاسی
 492.یافتند آموختن نمی

  : بینیم روشنی می دیشه افالطون بهاین مفهوم ایزونومی را در ان
 هـر فـرد در زنـدگی    . تعریف کـرده اسـت  “تساوی هندسی”افالطون عدالت را   

دولـت  . ها بهیچروی به یک اندازه نیسـت        سهمی دارد اما این سهم    ] پولیس[دولت  
کند اما حقـوق و   افالطونی به فرد و هر طبقه اجتماعی کار شایسته او را واگذار می         

کشور افالطون به چند طبقه تقسیم شده اسـت         ... فاوت فراوان دارد  ها ت   وظایف آن 
هر کـدام نماینـده سـنخ خاصـی از     ] و[و هر طبقه دارای نفس خاص خویش است         

هـر تالشـی بـرای تغییـردادن     . ها ثابت و تغییرناپذیرنـد   این سنخ .طبایع انسانی است  
 و نگهبانـان و  هـای میـان فرمانروایـان     ها، یعنی زایـل کـردن یـا کاسـتن تفـاوت             آن

نتیجـه چنـین تالشـی شـورش بـر ضـد            . مردمان عادی، فاجعه به بـار خواهـد آورد        
 493.قوانین طبیعت انسانی خواهد بود که نظام اجتماعی باید با آن سازگار باشد

  و تاریخنگاری جدید غرب “استبداد شرقی”
و ) یاروپـامحور (تاریخنگاری جدید غرب، از بدو تکـوین آن، بـا روح اروسنتریسـتی              

 صلیبی سبب شد کـه      - رومی -میراث یونانی .  ضداسالمی شکل گرفته است    -ضدشرقی
مورخین غربی نه تنها سرزمین اروپا را مرکز و محور عالم بپندارند و یکسـره بـر تطـور                   

های کهن غیراروپایی و سهم آنان در چرخش گردونه تاریخ چشم بندند، بلکـه بـا                 تمدن
های سیاسـی شـرق آن را در        شناخت جدی از ساخت    بینانه و بدون هیچ     نگرش غیرواقع 
 در سده شانزدهم، ماکیاولی سـازمان سیاسـی         494.های بومی خود بریزند     قالب پیشداوری 

 
 نگارنده، متأسفانه، با یکی از نظرات آرامش دوستدار موافق اسـت و آن فقـدان اندیشـه جـدی و                     .  492

برای مثال، در میزگردی کـه در  . گری فکری در میان روشنفکران ایرانی است    انتقادی و رواج اقتباس   
 شرکت داشـتند، ایـن بحـث بـه درازا کشـید کـه آیـا                 ها  از اساتید علوم سیاسی دانشگاه    آن سه تن    

عبارت دیگر، آیـا جامعـه ایـران     به! فهمیدند یا نه   ، را می  “قانون”، یعنی   “ایزونومی”هخامنشیان مفهوم   
 ) 1371، بهار 7شماره نامه فرهنگ، ! (هخامنشی، مانند یونان باستان، قانونمند بود یا نه

 . 130-129رر، همان مأخذ، صص  کاسی .  493
 “های انتخاب در دانش اجتماعی دشواری: های آن اروسنتریسم و تجسم”ایمانوئل والرشتین در مقاله   .  494
 منظور والرشتین از    >.دانش اجتماعی در سراسر تاریخ نهادینه آن اروپامحور است        <: نویسد  می) 1997(
 و منظـور    شود  های دانشگاهی تدریس می     ر نظام  آن دورانی است که دانش اجتماعی د       “تاریخ نهادینه ”

. گیرد وی از اروپا، اروپای فرهنگی است نه جغرافیایی که اروپای غربی و آمریکای شمالی را دربرمی         
طور عمده فقط در پنج کشور   به1945در واقع، اندیشمندان دانش اجتماعی حداقل تا سال <: افزاید او می

← 
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  : دید عثمانی را چنین می

کند و سایرین نـوکران       را یک فرمانروا اداره می    ] عثمانی[سراسر مملکت ترک    
تقسـیم کـرده و کـارگزاران       ] اتوالی[ها    او هستند، و او مملکت خود را به سنجاق        

. کند  فرستد و هر گاه که مایل باشد آنان را عزل و نصب می              مختلفی را به آنجا می    
انـد کـه مـورد قبـول و           ولی پادشاه فرانسه را جمعی از اشراف کهـن احاطـه کـرده            

باشـند    اند و دارای قلمرو و امتیازات موروثی خاص خود مـی            محبوب اتباع خویش  
حکومـت  ... اند بدون مخاطرات جدی این امتیازات را سـلب کنـد          تو  و پادشاه نمی  

کـافی بـود    بـود و لـذا      ] عثمانی[در ایران نیز مشابه حکومت ترک       ] سوم[داریوش  
پـس از   . که اسکندر نخست او را براندازد و سپس مملکـت وی را تصـاحب کنـد               

بـرای  ] هخامنشـی [ فـوق، سراسـر مملکـت        دالیـل   بـه داریوش کشـته شـد،      که    این
  495.سکندر امن شدا
 اشـرافی فرانسـه را   -هـای سیاسـی بـومی    شود، ماکیاولی ساخت که مالحظه می  چنان

شمرد و بدین دلیل بر عـدم وجـود سـلطنت مطلقـه در                تحدیدکننده خودکامگی شاه می   
هـایی   برد که چنین نهادها و سـاخت  دهد، ولی در مورد عثمانی گمان می       فرانسه رأی می  

 . داند یل حکومت خودکامه و فردی سلطان میوجود ندارد و این را دل
در سده هفدهم، بوسوئه، کشیش فرانسوی و یکی از بنیانگذاران تاریخنگاری جدیـد            

 
← 

رغم گسترش جهانی دانش      حتی امروزه، به  . آلمان، ایتالیا و ایاالت متحده    فرانسه، بریتانیا،   : ساکن بودند 
دانش اجتماعی در پاسخ بـه مسـائل        . اند  اجتماعی، اکثریت عظیم عالمان اجتماعی جهان هنوز اروپایی       

از اینرو، موضوعات،   . اروپا پدید شد و در دورانی از تاریخ که اروپا بر سراسر نظام جهانی غلبه داشت               
های فضایی بود کـه در آن   محدودیتبازتاب شناسی آن ناگزیر    شناسی، و معرفت    پردازی، روش  نظریه

شد، اسـتعمارزدایی در آسـیا و آفریقـا و آگـاهی               آغاز   1945معهذا، در دورانی که از سال       . زاده شد 
یشـه  بر دنیای اند  ساخت،  سیاسی فزاینده جهان غیراروپایی همانگونه که سیاست نظام جهانی را متأثر            

از اینرو، حداقل در سی سال گذشته، اروپامحوری دانش اجتماعی آماج حمله، حملـه              . گذارد  نیز تأثیر   
این حمله بالطبع موجه است و تردیدی نیست که اگر دانش اجتماعی بخواهد      . سخت، قرار گرفته است   

شـوش و  هـای آن را مغ  در سده بیست و یکم پیشرفت کند باید بر اروپـامحوری خـود، کـه تحلیـل           
  >.توانمندی آن را در مواجهه با مسائل جهان معاصر محدود کرده است، فائق آید

Immanuel Wallerstein, “Eurocentrism and its Avatars: The Dilemmas of Social Science”, 

1997; in: http://fbc.binghamton.edu/iweuroc.htm 

495.  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(گفتاری در تاریخ عمومی غرب، در کتاب 

به مردم آسیا و ظرافت و خـودآرایی و زیبـایی زنانـه آنـان               ... هنگامی که یونانی  
از شکل حکومـت  . توانست نان را تحقیر کند کاری نمی     که آ   نگریست، جز این    می

تـرین آن بـود،       آنان، که جز اراده امیر ایشان، که مالک همه قـوانین حتـی مقـدس              
انگیزترین چیزی که یونان در برابـر خـود           نفرت. افتاد  قانونی نداشت به وحشت می    

  496.داشت بربرها بود
  “یونـانی ”ارسطو هر چنـد     . استتر    در این گفتار، بوسوئه حتی از ارسطو ضدآسیایی       

 -بود ولی به دو بعد سازمان سیاسـی شـرق         ) غیریونانی (“بربر”و عمیقاً ضد     اندیشید  می
او در مقایسه میـان شـاهان ایـران بـا جبـاران             .  توجه داشت  -ابتنای آن بر قانون و مردم     

  : یونانی نوشت
امـا  . اه اوینـد خـو  راننـد کـه همـه نیـک        شاهان بر طبق قانون بر مردمی فرمان مـی        

دسـت مـردم      آنـان بـه   . کننـد   جو و ناخرسند حکومت مـی       ستمگران بر مردمی کینه   
  497.شوند و اینان از دست مردم حفظ می

 شـکل   “اسـتبداد شـرقی   ”معهذا، در سده هیجدهم و توسط منتسکیو بود کـه نظریـه             
 : مدون امروزین خود را یافت

بنـدی    دید و بـه ایـن تقسـیم          می “استبدادی”منتسکیو سازمان سیاسی آسیا را یکسره       
دانسـته،  ) قانونمنـد  (“نوموتتیـک ”هـای     ارسطو، که حکومت ایران را در زمره حکومـت        

 را  “اسـتبداد شـرقی   ” او ریشـه     498.خواند   می “امپراتوری استبدادی ”معترض بود و آن را      
قلمـرو  . دیـد    می -های وسیع و عدم اعتدال آب و هوا          وجود دشت  -در دو عامل طبیعی   

های شـرقی اسـتبدادی باشـند و عـدم اعتـدال اقلیمـی                شود که حکومت    سبب می وسیع  
ایـن دو عامـل در اروپـا        . گردد  موجد روح بندگی در آسیاییان و خوگیری به استبداد می         

  :  در این قاره شده است“آزادی”عکس است و همین سبب پیدایش و دوام  کامًال به
ها و دریاهـای بـزرگ بـه     ه کوهوسیل های بزرگ وجود دارد که به     در آسیا دشت  

هـا در آفـاق جنـوبی قـرار          اند و چون این دشت      قطعات بزرگ و عظیم منقسم شده     
هـای آن زودتـر ذوب      شـوند زیـرا بـرف کـوه         گرفته، رودهایش زودتر خشک می    

به این جهـت    . های اروپا برف ندارند     های آن قاره نظیر کوه      شوند و اصوالً کوه     می
 

 . 30بدیع، همان مأخذ، ص   .  496
 . 142 ارسطو، همان مأخذ، ص  .  497
 . 312 همان مأخذ، ص منتسکیو،  .  498
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بدادی باشد چه اگر استبداد در آنجاها حکمفرما نباشـد    های آسیا باید است     حکومت

 499.کشورهای آن خیلی زود به قطعات مجزا خواهد شد
هـا کوچـک اسـت و کشـورهای کـوچکی بـا               ها و جلگه    اما در قاره اروپا دشت    

اند و بـرای حفـظ تمامیـت ارضـی ایـن کشـورها بـه                  حدود طبیعی از هم جدا شده     
... کنـد    قانون و اصول قـانونی کفایـت مـی         همان حکومت . استبداد احتیاجی نیست  

عکس، وضـع طبیعـی       ولی به ... این وضع طبیعی روح آزادی را در اروپا قوت داده         
کـه در هـیچ از یـک          طـوری   آسیا موجب تقویت روح رقیت و بردگی گردیده بـه         

فصول تاریخ این قاره عظیم مبحثی نخواهید یافت که حاکی از بروز و ظهور روح               
 500.آزادی باشد

واسـطه عـدم وجـود یـک منطقـه معتدلـه وسـیع و وجـود دو منطقـه                      ر آسیا بـه   د
بـه ایـن   . انـد  سردسیر و گرمسیر، ملل آسیایی به دولت فاتح و مغلوب تقسـیم شـده          

آورنـد و    کنند و ملل دیگر را تحت رقیت مـی          طریق که یک دسته همواره فتح می      
 اروپـا تمـام ملـل       ولـی در  . دسته دیگر همواره باید تحـت رقیـت دسـته اول باشـند            

ایـن  . باشـد  ای مطلقًا قوی و دسـته دیگـر مطلقـاً نـاتوان نمـی               نیرومند هستند و دسته   
موضوع یکی از علل قوت اروپا و ضعف آسیاست و به همین جهت اسـت کـه در             

گـردد منتهـی شـدت و         شود ولی در اروپا برقرار می       آسیا هرگز آزادی برقرار نمی    
  501.کند ضعف پیدا می

تـرین احساسـات      قـوی < که   ->ضعف اعضا <دال آب و هوایی در آسیا،       این عدم اعت  
 را پدیـد سـاخته و       >تنبلی جسـمی  < و   >تنبلی روحی <،  >کند  زمین می   نصیب ملل مشرق  

ای این عوامل ثبات قوانین و آداب و رسـوم شـرقی را در طـول هـزاران سـال                      مجموعه
 502.سبب شده است

کـانون  ”ترتیـب نظریـه    بدینو  داند می “استبداد شرقی”منتسکیو دین را یکی از علل      
  : نهد  را، که در آغاز خود سخت متأثر از کینه صلیبی بود، بنیان می“دینی

چون در دیانت مسیح رعایت مالطفت و مالیمت تأکید گردیده است از ظلم و              
سالطین و زمامدارانی که دارای مـذهب مسـیح هسـتند           ] لذا،[باشد،    تعدی دور می  

] عکـس،   بـه ... [م و تعدی بگردند و بـا خشـم زمامـداری کننـد            بایست گرد ظل    نمی
 

 . 454همان مأخذ، ص   .  499
 . 455-454 همان مأخذ، صص  .  500
 . 451-450 همان مأخذ، صص  .  501
 . 396 ص  همان مأخذ، .  502
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رسـانند و از ملـت    زمامداران و سالطین اسالمی با خونسردی مـردم را بـه قتـل مـی       

  503.خود دور هستند
پـردازی خـارج      رغم این خودشیفتگی غربی، آنگاه کـه از قلمـرو نظریـه             منتسکیو، به 

ستاید و شـرقی      ی مدون شرق را می    پردازد، سیستم مالیات    شود و به بحث مشخص می       می
دانـد کـه       از مردم اروپایی می    >تر  خوشبخت<دلیل برخورداری از آن       سده هیجدهم را به   

 504. پدید آمده است>وسیله مباشرین مالیات تاریخ آن پر از مصائبی است که به<
 

 پیشداوری غالب نویسندگان غربی،     “استبداد شرقی ”در سده نوزدهم میالدی، نظریه      
راجیو مـالهوترا، متفکـر     . هگل تا جان استوارت میل، در نگرش به جوامع آسیایی بود          از  

  : نویسد هندی، می
وسـیله متفکرانـی چـون هگـل      در دوران استعماری فرضیه خـام تفـوق غـرب بـه     

. در اساس یک تئـوری تـاریخ اروپـا بـود        او   تاریخی   “عام”یافت که تئوری      اعتبار  
همانگونـه کـه ادوارد سـعید       . انـد تـا فاعـل       ر مفعول ت  در این تئوری بقیه جهان بیش     

ثابت، استبدادی، و نامرتبط بـه تـاریخ   ”اشاره کرده، در تئوری هگل آسیا و آفریقا    
ــه . شــود  انگاشــته مــی“جهــان شــدت بــر تاریخنگــاری  نگــرش هگــل بــه تــاریخ ب

  .مارکسیستی و اومانیستی، هر دو، تأثیر گذارد
اروپا در معنـای مطلـق      . کند   غرب حرکت می   تاریخ جهان از شرق به    <: نوشتهگل  

تطور تاریخ بشری را یک کلیت واحد       او   >.کلمه پایان تاریخ جهان است و آسیا آغاز آن        
 کـامًال   “روح جهـان  ”در نگرش هگل، این     .  است “روح جهان ”دید که زائیده تکامل       می

اروپـایی تنهـا    تمامی دنیـای غیر   . ها ناگزیر باید تابع آن شوند       غربی است و سایر فرهنگ    
بـرای مثـال، هگـل غلبـه اسـتعمار بریتانیـا بـر هنـد را            . رونـد   شمار می   ابزار اروپاییان به  

ها، یـا کمپـانی    بریتانیایی<: گفت دید و می   می “تکامل”ناپذیر در فرآیند      ای اجتناب   مرحله
های آسـیایی تسـلیم شـدن بـه           هند شرقی، اربابان هندند زیرا سرنوشت مقدر امپراتوری       

از دیدگاه هگل، هند فاقد هر گونه تاریخ و میراث فرهنگـی ارزشـمند               >.اییان است اروپ
  505.بود

 
 . 669 همان مأخذ، ص  .  503
 . 387 همان مأخذ، ص  .  504

505.  Rajiv Malhotra, “Eurocentrism of Hegel, Marx, Mueller, Monier Williams, Husserl”, 

The Infinity Foundation, 2001, in:  

← 
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 کارل مارکس بر اندیشـه  “شیوه تولید آسیایی”ویژه از طریق مفهوم  این پیشداوری به   

کـارل مـارکس و فریـدریش انگلـس در دوران         . روشنفکری سده بیستم تأثیر جدی نهاد     
شـیوه  ” و “استبداد شرقی”، مفاهیم  1850خی خود، در دهه     تکوین نظریه ماتریالیسم تاری   

گمان آنان، شرق باسـتان در رونـد تکامـل            در آن زمان، به   . بردند کار  را به  “تولید آسیایی 
داری و فئـودالی   هـای بـرده   اجتماعی خود از مختصاتی برخوردار بود کـه آن را از نظـام     

 اقتصـادی   -هـای اجتمـاعی      فورماسیون بعدها، با تدوین مفهوم    ولی   .کرد  اروپا متمایز می  
شـیوه  ”بحـث   ) داری و سوسیالیسـم     داری، فئودالیسم، سرمایه    کمون اولیه، برده  (پنجگانه  

های پس از جنگ دوم جهـانی،         در سال .  از مارکسیسم به کنار گذارده شد      “تولید آسیایی 
فـل   مـارکس مـورد توجـه محا       “شـیوه تولیـد آسـیایی     ”، مفهـوم    1960ویژه در دهه      و به 

تـرین   آکادمیک غرب و روشنفکران چـپ غیرارتـدکس قـرار گرفـت و بـه یکـی از داغ              
علت این توجـه ناگهـانی را بایـد کـارایی ایـن مفهـوم در                . مباحث روشنفکری بدل شد   

دار کردن ایدئولوژی رسـمی       طریق خدشه   های ماتریالیسم تاریخی و از این       شکستن قالب 
 .اتحاد شوروی دانست

تـأثیر    شـدت تحـت     ندیشه مارکس و انگلس در مسئله شـرق بـه          ا 1850در آغاز دهه    
 سـال در دربـارۀ      9 پزشـک فرانسـوی، بـه مـدت          506فرانسـوا برنیـه،   . سفرنامه برنیه بود  

زیب، پادشاه گورکانی هند، خدمت کرده و در نیمه اول سده نوزدهم سـفرنامه او                 اورنگ
ویـژه ایـن    ، بـه مه برنیـه سفرنا. شد شناسی اروپا محسوب می   ترین منابع شرق    یکی از مهم  

 >هـای کشـور اسـت       سلطان یگانه و تنهـا مالـک اراضـی و زمـین           <گفته او که در شرق      
 در مارکس پدید شـد کـه گویـا در مسـئله      بدینسان، این تصور.مارکس را مجذوب کرد   

مالکیت ارضی میان جوامع شرقی و اروپـای فئـودالی تمـایز بنیـادین وجـود دارد و آن                   
 1853 ژوئـن  2مارکس در نامه مـورخ  . ی بر زمین در شرق است    فقدان مالکیت خصوص  

  :به انگلس نوشت
تـر و   تـر، واضـح     زمـین هـیچ کتـابی عـالی         گیری شهرهای مشـرق     در مسئله شکل  

زیـب     سـال پزشـک اورنـگ      9او  . (توان خواند   تر از کتاب فرانسوا برنیه نمی       جالب
... الن کبیـر و غیـره     سفری در توصیف کشـور مغـو      : نام کتاب برنیه این است    .) بود

 او -هـا  دارد که در شرق، در پایه کلیه پدیـده          درستی این واقعیت را بیان می       برنیه به 
 فقدان مالکیـت خصوصـی بـر        -، ایران و هندوستان را در نظر دارد       ]عثمانی[ترکیه  

 
← 

http://www.infinityfoundation.com/mandala/h_es/h_es_malho_euro.htm 

506.  Francois Bernier (1625-1688) 
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  507.این است کلید واقعی حتی برای درک آسمان در شرق. زمین قرار دارد

 این است که حتی پدیده دین در شـرق را نیـز بایـد از                منظور مارکس در جمله آخر    
 ژوئـن   6انگلـس در    . طریق مفهوم بنیادین فقدان مالکیت خصوصی بـر زمـین شـناخت           

  :  در پاسخ نوشت1853
در اینجـا   . فقدان مالکیت خصوصی بر زمین واقعًا کلید درک تمامی شرق است          

هـا بـه مالکیـت        رقیامـا چـرا شـ     . پایه همه تـاریخ سیاسـی و دینـی آن نهفتـه اسـت             
طور  نظر من، این امر به     خصوصی بر زمین، حتی در شکل فئودالی آن، نرسیدند؟ به         

ویژه در نوارهای عظیم بیابـانی   عمده مربوط است به وضع آب و هوایی و خاک به 
تـرین بخـش       تـا مرتفـع    508که از صحرا به عربستان، ایران، هندوسـتان و تاتارسـتان          

در ایـن نـواحی نخسـتین شـرط زراعـت آبیـاری         . فالت آسـیا کشـیده شـده اسـت        
هـای ایـاالت و یـا     هاسـت یـا وظیفـه حکومـت        مصنوعی است و این یا کار کمـون       

  509.وظیفه دولت مرکزی
های وسیعی واقـع   های کهن تمدن شرقی در بیابان   برد که مهد کانون     انگلس گمان می  

های باسـتانی   پیشینه تمدناو با . بوده که از شمال آفریقا تا هند و آسیای میانه ممتد است       
های حاصلخیز و با اوضاع اقلیمی منطقه مـورد    ها و کناره رودهای بزرگ و دره        در جلگه 

خوردگی عظیمی که صرفنظر از چند انقطـاع اروپـا را بـه خـاوردور           ویژه چین    به -بحث
 آشـنایی  -سـازد   دهد و سه سلسله جبال زاگـرس، هنـدوکش و هیمالیـا را مـی                پیوند می 
 . نداشت

به این ترتیب، مارکس و انگلس به این فرضیه رسیدند کـه عامـل بنیـادین مـؤثر در                   
ایـن کمبـود آب، پیـدایش    . های شرقی کمبود آب در قـاره آسیاسـت   شکل خاص تمدن 

ناپـذیر سـاخته و ضـرورت اداره و           شبکه وسیع و پیچیده آبیـاری مصـنوعی را اجتنـاب          
 متمرکـز و خودکامـه شـرقی را پدیـد           جویانه از این شبکه، دولت عظیم و        استفاده صرفه 

عنوان وسیله اصـلی تولیـد در      آورده که بروز و یا رشد مالکیت خصوصی بر زمین را، به           
 . داری، ممتنع ساخته است های ماقبل سرمایه تمدن

، برخی پژوهشگران مارکسیست برای تطبیق فورماسیون       1960ویژه در دهه      بعدها، به 
 

507.  Karl Marx and Frederick Engels, Selected Correspondence, Moscow: Progress, 1975, 

pp. 75-76.  

 . گفتند  می“تاتارستان” غربیان سده نوزدهم به منطقه کنونی آسیای میانه  .  508
509.  ibid, p. 76.  
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.  ایجـاد کردنـد    “داری  نظـام بـرده   ” و   “یوه تولید آسـیایی   ش”داری بر شرق ترکیبی از        برده

 را تقریبًا به تمـامی مـردم جوامـع          “برده”تیومنف، مورخ شوروی، مفهوم     . برای نمونه، آ  
صورت انبـوهی از مـردم فاقـد حقـوق            ترتیب، جامعه شرقی به      بدین 510.شرقی بسط داد  

ایـن نگـرش بـه      . ودندگیر شرقی ب    مدنی ترسیم شد که مقهور و بنده دولت عظیم و همه          
 . کامًال شبیه بود“استبداد شرقی”تصویر مورخین غربی متأثر از مفهوم 

 
در سده بیستم میالدی، پژوهش غرب در زمینه تـاریخ و فرهنـگ شـرق در دو بعـد                   

رغم غنا و تنـوع کارمایـه         های سنتی، به    گروهی بر بنیاد پیشداوری   : متفاوت جریان یافت  
در این نگـرش، رشـد      . نگریستند  نه منتسکیویی به شرق می    پژوهشی، از همان دریچه که    

اسـتبداد  ”تر و مستندتر کردن همـان قالـب           دانش تاریخی صرفًا ابزاری بود برای پیچیده      
 کارل ویتفوگـل   511)هیدرولیک (“جامعه آبیاری ”گونه نظریات،     ترین این   معروف. “شرقی
 . است

بـه دیـد    . شـود   کس محسوب می  نظریه ویتفوگل تداوم نظریه شیوه تولید آسیایی مار       
 جغرافیایی شکل گرفتـه و دارای       -ویتفوگل، استبداد شرقی بر بنیاد یک ضرورت طبیعی       

 از  اسـت  این ضـرورت عبـارت  . ناپذیر ساخته است    کارکرد معینی است که آن را اجتناب      
 ترین ازمنه جوامع آسیایی برای تنظیم و تنسیق نظام          لذا، از کهن  . کمبود آب در قاره آسیا    
ترین بعد زیستی آنان اسـت، سـازمان سیاسـی متناسـب را پدیـد       آبیاری خود، که حیاتی   

ساالری است که با حضـور خـود در           این سازمان سیاسی دستگاه عظیم دیوان     . اند  ساخته
دهی نظام آبیاری را به       کارکرد سامان  تواند  خود می  “پنجه آهنین ”همه اجزای جامعه و با      

 . فرجام رساند
ای است کـه در آن جامعـه بـه            فوگل از جامعه شرقی یک نظام سربازخانه      تصویر ویت 

در ایـن   . شـود    تقسـیم مـی    “شونده  حکومت” و   “حکومتگر”گونه به دو بخش       شکل هرم 
ذات و    بـه   گونی بافت اجتمـاعی و سیاسـی و نهادهـای قـائم             ساختار بسیط، تنوع و گونه    

عـه وجـود نـدارد؛ چنـان     خودگران مدیریت اجتمـاعی در سـطوح میـانی و پـائینی جام            
گیری و اعمـال نفـوذ و       نهادهایی که بتوانند بر قدرت دولتی تأثیر گذارند و دامنه تصمیم          

 
، ص 1368کز، نشر مر: ترجمه عباس مخبر، تهران   سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی،        استفن دون،    .  510

85 . 
511.  Hydraulic Society  
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“اسـتبداد آبـی   ”پیـدایش   .  آن را محدود کنند    “استبداد”

 احتمـاالً در برخـی مـوارد بـا     512
های دینی قدرتمند، که خواستار حفـظ خـودگردانی سـنتی خـود               مقاومت قبایل و گروه   

مواجه شد و در برخی موارد رهبران نظامی نیمه مستقل کوشیدند تا مـانع کسـب           بودند،  
 فاقـد تـوان   >نیروهای رقیـب <قدرت مطلقه توسط سران دستگاه آبیاری شوند؛ ولی این  

در نتیجـه، در جوامـع      . اقتصادی و سازمانی همتایان خود در یونان و روم باستان بودنـد           
دهای اجتماعی و سیاسی غیردولتـی را حـذف         شرقی دولت مرکزی کلیه ساختارها و نها      

گیری و تحکیم سـازمانی       رقیب و ممانعت از شکل      کرد و با کسب قدرقدرتی فائقه و بی       
در ایـن مفهـوم، دولـت    .  بـدل شـد  >نیرویی قدرتمندتر از جامعه<نهادهای غیردولتی به   

 514. است513>دستگاه< سیاسی و یک >رقیب بی<شرقی یک نهاد 
بیـانگر  < و >تـر و سـتمگرتر از اسـتبداد غربـی        جـامع < را   >قیاستبداد شر <ویتفوگل  

که این مفهوم در نزد منتسکیو شـکل    داند زیرا زمانی     می >ترین شکل قدرت مطلقه     سخت
هنـد را  ) گورکـانی (کـه فرانسـوا برنیـه تجربـه خـود در دولـت مغـول           گرفت و زمـانی   

 یعنـی   516،>تـام < را   >اسـتبداد آبـی   < ویتفوگل   515.نگاشت در اروپا استبداد حاکم بود       می
 و  517زینـد،   در این نظام، مردم در تنهایی خوفناک می       . داند  غیرقابل داوری و سنجش، می    

 518.اعتمادی به همه کس و همه چیز است قانون حکمران بی
به این ترتیب، ویتفوگل شرق را مهد پیدایش استبداد و حتـی صـدور آن بـه غـرب                   

 سیاسی استبدادی در تاریخ     های  ترین سازمان   ناپذیرترین و هولناک    یکی از کتمان  . داند  می
کنـد کـه نهـاد     ویتفوگل برای ستردن این لکه ادعـا مـی   . کهن امپراتوری روم غربی است    

عنوان یک    این امپراتوری را به    و لذا    519سلطنت در امپراتوری روم از شرق نشئت گرفت       
 بـا اسـتبداد     با استبدادهای غربی یکـی دانسـت بلکـه بایـد آن را             نباید   >تیپ اجتماعی <

 
512.  Hydraulic Despotism  

513.  apparatus  

514.  Karl A. Witfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power, New 

Haven & London: Yale Universiry Press, 1957, pp. 49-50.  

515.  ibid, p. 1.  

516.  total  

517.  ibid, p. 154.  

518.  ibid, p. 155.  

519.  ibid, p. 211.  
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  520.سنخ شمرد  آبی شرق هم-کشاورزی

 
 کارل پوپر، باید بـیش از       “جامعه بسته ”سان     کارل ویتفوگل را نیز، به     “جامعه آبیاری ”

. عنوان یکی از مخلوقات زرادخانه ایدئولوژیک دوران جنگ سرد ارزیابی کرد            هر چیز به  
جنگ سرد  خود،  جنجالی   در کتاب    ، پژوهشگر انگلیسی،  فرانسیس ساندرس خانم  اخیراً،  
نشـان داده اسـت کـه در دوران جنـگ سـرد چـه        سـیا و جهـان هنـر و قلـم،           : فرهنگی
های هنگفتی صرف امور فرهنگی برای مقابله بـا کمونیسـم، از جملـه در عرصـه                   بودجه
در رأس یک   ) سیا(در این دوران، آژانس مرکزی اطالعات آمریکا         .شد  پردازی، می   نظریه

 را در برابر کمونیسم تقویت      “جهان آزاد ”ول قرار داشت که باید      شبکه فرهنگی جهانشم  
  : نویسد ساندرس می. کرد می

 نیـ ا بـه  ورودی  بـرا  و دانسـت  یمـ  شمندانیاند چالش عرصه را سرد جنگ ایس
 هـا،  کنفـرانس  کتـب،  ات،ینشـر : یفرهنگـ  یهـا  سـالح  ازی  بزرگ زرادخانه عرصه
  . آورد فراهم رهیغ و زیاجو ها، کنسرت ،یهنری ها شگاهینما نارها،یسم

جـرج  حنـا آرنـت،   نام ماننـد    گروهی از نویسندگان صاحب   نوشته خانم ساندرس،      به
 آرتور  525 آرتور کستلر،  524 سیدنی هوک،  523 آیزایا برلین،  522 ایروینگ کریستول،  521ارول،

 530 دوایـت مکدونالـد،    529 اسـتفن اسـپندر،    528 ملوین السـکی،   527دانیل بل،  526،شلزینگر
 مایکـل   534 ریمـون آرون،   533 ایگناسـیو سـیلونه،    532ارتی،کـ    مـاری مـک    531رابرت الول، 

 
520.  ibid, p. 212.  

521.  George Orwell 

522.  Irving Kristol 

523.  Isaiah Berlin 

524.  Sidney Hook 

525.  Arthur Koestler 

526.  Arthur Schlesinger Jr. 

527.  Daniel Bell 

528.  Melvin Lasky 

529.  Stephen Spender 

530.  Dwight MacDonald 

531.  Robert Lowell 

532.  Mary McCarthy 
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 و غیره و غیـره  538 کلمنت گرینبرگ537 جکسون پوالک،536 آنتونی کراسلند،  535یسلسون،

طـور مسـتقیم از سـیا کمـک مـالی             یـا بـه   در فهرست مورد حمایت سیا قرار داشتند که         
نی کـه از   نویسـندگا .شد آثارشان توزیع و ترویج میکردند و یا با بودجه سیا       دریافت می 

گـرا   کردند آزاد بودند که برای جلب عالقه روشنفکران چـپ         سیا کمک مالی دریافت می    
از غرب انتقاد کنند و دربارۀ امپریالیسم ایاالت متحده آمریکا سخن بگوینـد ولـی قطعـًا                 

سـیا در  . سـاختند   متوجه مـی “توتالیتاریانیسم استالینی”باید لبه تیز حمالت خود را علیه      
وسـیله سـیدنی     میلیون دالر بود، به34 آن “جنگ روانی”که بودجه  در زمانی ،  1950سال  

“کنگره آزادی فرهنگی  ”هوک و ملوین السکی به تأسیس       
 دست زد کـه بایـد نقشـی         539

رادیو اروپای  ”کرد؛ و در همین سال بود که          مشابه سازمان ناتو در عرصه فرهنگ ایفا می       
 . کار کرد رلین غربی آغاز به میلیون دالری سیا در ب10 با بودجه “آزاد

 
پوشی، در پی ساختن یـک الگـوی اسـتبدادی مطلقـه              ویتفوگل، آشکار و بدون پرده    

علیه رژیم اتحاد شوروی پیشین است و برای نیل به یک مقصد سیاسی خاص تـاریخ و                 
ــانی مــی ــان  . کنــد فرهنــگ شــرق را قرب ــالیتر خــود چن ــرای پرداخــت شــمای توت او ب

کند تا تصویری کامًال مشابه       ترسناکی برای تاریخ شرق جعل می     ساالری مخوف و      دیوان
و منطبق با نظام شوروی دوران استالین تداعی شود؛ و بدینسان منشاء نظـام کمونیسـتی                

  : نویسد او می.  روسیه انگاشته شود>سنن شرقی<نه در تمدن جدید غرب بلکه در 
از زایش یک نظام بردگـی      توانیم بگوئیم که انقالب اکتبر سرآغ       درستی می   ما به 

  540.مبتنی بر صنعت بود) دولتی(همگانی 
رود که حتی بـرای جوامـع شـرقی نـوعی             جا پیش می    ویتفوگل در این مسیر تا بدان     

تراشد که گویی در ازمنه کهن تمامی زوایای جامعه را در کنتـرل                امنیتی می  های  سرویس
 

← 
533.  Ignacio Silone 

534.  Raymond Aron 

535.  Michael Josselson 

536.  Anthony Crosland 

537.  Jackson Pollock 

538.  Clement Greenberg 

539.  Congress for Cultural Freedom (CCF) 

540.  Witfogel, ibid, p. 441.  
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 541.!ب. گ. اند؛ درست مانند کا داشته

شده و دلبخواه پرداخت شده و معلومـات          های دستچین    پایه فاکت  نظریه ویتفوگل بر  
گـران    هـای تحلیـل     تر نه بر مĤخذ اصیل که بر کتب و رساله           او دربارۀ جوامع شرقی بیش    

شـود   دیـده نمـی  خلدون   مقدمه ابن مثالً، در فهرست منابع او نامی از        . غربی استوار است  
هـایی نیـاز     ویتفوگـل بـه چنـین ریزبینـی    .که قطعًا در کتابخانه دانشگاه ییل موجود بـود  

او سازنده یک تئوری سیاسی معین با هدف معین بـود و همـین کـافی بـود تـا            . نداشت
دستگاه آکادمیک و تبلیغاتی غرب نظریه او را به عرش برد و در سراسر جهان، از جمله                  

 . در ایران، معرفی کند
 
رهنگ شرق، در سـده بیسـتم    آمیز به تاریخ و ف      رغم این نگرش غیرعلمی و تعصب       به

کوشد بـا احتـرام و التـزام بـه روح             در دانش تاریخی غرب گرایشی شکل گرفت که می        
های رایج و سنتی، به شناخت عینی تاریخ و فرهنگ شرق،             دور از پیشداوری    تحقیق و به  

پـژوهش اسـتانفورد شـاو در تـاریخ         . یر یا نـاپیگیر، دسـت یابـد       در این یا آن جنبه، پیگ     
 . گونه است های آن، از این رغم کاستی بهعثمانی، 

المللـی مطالعـات      مجلـه بـین   استانفورد شاو، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا و سردبیر         
های رایج و سـطحی را کنـار گـذارده و بـه               از پژوهشگرانی است که قالب     542خاورمیانه

تـأثیر آن در  ساختارها و نهادهای سیاسی غیردولتی و جایگاه آن در مدیریت اجتماعی و  
یـا  (زیرساخت درونی   <شاو در این تدقیق به مفهوم       .  توجه کرده است   های شرقی   دولت
که در شناخت سـازمان سیاسـی شـرق از اهمیـت     رسد     می >ای  جامعه خاورمیانه ) صنفی
از دیـدگاه اسـتانفورد شـاو، در جوامـع خاورمیانـه ایـن              . کننـده برخـوردار اسـت       تعیین

عهده داشته و دامنه کـارایی و تـأثیر آن            ظیم امور جامعه به   ها نقش اصلی را در تن       ساخت
هایی است که گاه دسـتخوش تغییـر و دگرگـونی        بس فراتر از دولت مرکزی و حکومت      

  . اند مدام بوده
زیرساخت صنفی جامعه بود که بـر      ] عثمانی[ترین نیروی متحدکننده نظام       واقعی

طور یکسان متحد     رمسلمانان را به  مسلمانان و غی  ... های مشترک اتباع    اساس فعالیت 
هـا در خاورمیانـه    دستاوردهای جامعه یا نهادهای اجتماعی، کـه طـی قـرن      . کرد  می

تکامل یافته بود تـا نیازهـای همـه مـردم را تـأمین کنـد، منـافع و عالیـق متضـاد را                    
 

541.  ibid, p. 57.  

542.  International Journal of Middle East Studies 
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زد که ساختارهای سیاسـی عثمـانی هرگـز نـه بـدان اقـدام                 ای بهم پیوند می     گونه  به

  543.ه در پی انجام چنین امری برآمدندکردند و ن
 -استانفورد شـاو فلسـفه سیاسـی جامعـه عثمـانی را متـأثر از مفـاهیم کهـن ایرانـی                    

  .بیند که در خالفت عباسی جذب شد و تکامل یافت ای می خاورمیانه
برداشت عثمانی از هدف و ساختار حکومت و جامعه ظاهراً در اصـل از مفـاهیم       

این مفاهیم نخستین بار در عصر ساسـانیان مطـرح          . ده است کهن خاورمیانه متأثر بو   
شد و سـپس از طریـق دیوانیـان ایرانـی، کـه در دسـتگاه خالفـت عباسـی خـدمت            

مبانی فلسـفی سـازمان سیاسـی در    . کردند، به تمدن اسالمی خاورمیانه راه یافت  می
دم الملک و غزالی، که بـه برقـراری عـدالت و امنیـت در میـان مـر                   های نظام   نوشته

  544.تأکید داشتند، تحلیل شد
استبداد ”گیر، همچون   ساالری عظیم همه    طبق این فلسفه سیاسی، دولت نه یک دیوان       

 دوستدار، بلکه نهادی مرکزی و سراسری بود کـه کـارکرد            “نظام دینی ” ویتفوگل و    “آبی
 کسـب   -این فلسفه سیاسی بـر دو محـور       . عهده داشت   رسیدگی به مسائل همگانی را به     

بـر اسـاس   .  استوار بود- و ثروت برای اعتالی جامعه و تأمین عدالت در بین مردم       تولید
 : این فلسفه سیاسی کارکردهای اصلی دولت عثمانی عبارت بود از

 ؛)همگانی( سازماندهی عملکرد گردآوری ثروت دولتی -1
  فراهم آوردن زمینه توسعه این ثروت و دفاع از آن؛ -2
  برقراری نظم در جامعه؛ -3
سایر مذاهب قلمرو تحت حکومت عثمانی     <که     نشر و گسترش اسالم در عین آن       -4

 >.نیز در عقاید خود آزاد باشند
ساالری عثمانی در پیرامون این کارکردهـا شـکل گرفـت و کلیـه کارکردهـای                  دیوان

  .ها و نهادهای غیردولتی قرار داشت دیگر در محدوده ساخت
شـد و آنـان طبـق میـل خـود و از طریـق            همه امور دیگـر بـه مـردم واگـذار مـی           

در ایـن میـان وظیفـه     . دادنـد   کردند این امور را انجام می       هایی که ایجاد می     سازمان
هـایی کـه آنـان پرداخـت          اصلی فرمانروا حفظ حقوق مـردم بـود در ازای مالیـات           

 
ت معاون: زاده، مشهد   ترجمه محمود رمضان  تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید،        استانفورد شاو،    .  543

 . 286، ص 1، ج 1370فرهنگی آستان قدس، 
 . 204 همان مأخذ، ص  .  544
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  545.عدالتی رعایای سلطان در برابر هر گونه بی... کردند و همچنین حمایت از می
دار سیاسـی جوامـع خاورمیانـه در          د شاو به نقش ساختارهای متنوع و ریشه       استانفور

در .  تأثیرگذاری بر دولت و تحدید دامنه اختیارات، نفوذ و قدرت آن توجه کرده اسـت              
این بافت پیچیده و پرنقش اگر سلطان رسمًا دارای اختیارات مطلق نیز بود عمالً توانایی               

  .اعمال چنین قدرتی را نداشت
اما در واقعیـت امـر   ... حاظ نظری سلطان تقریباً از قدرت مطلق برخوردار بود  به ل 

ای بود که قدرت سلطان را بسـیار   گونه  ماهیت نظام عثمانی در واقع به     . متفاوت بود 
بـرداری   قبل از هر چیز دامنه قدرت سلطان به اموری از قبیل بهـره          . کرد  محدود می 

تـوری و دفـاع از آن و برقـراری امنیـت            از ثروت امپراتوری، گسترش قلمـرو امپرا      
هـای    هـا، انجمـن      بلکه اصـناف، اتحادیـه     546ها  بنابراین، نه تنها ملت   . شد  محدود می 

وجــود  هــایی کــه زیرســاخت صــنفی جامعــه عثمــانی را بــه مــذهبی و ســایر گــروه
خواهند عمل    آوردند در ابعاد گوناگون زندگی آزاد بودند تا به هر نحو که می              می

 داخل طبقه حاکم، همین پیچیدگی نظام نظارت بر تمـامی جزئیـات      حتی در . کنند
پـس، ایـن مطلـب کـه سـلطان در میـان همـه               ... کـرد   اندازه دشوار می    بی... الزم را 

کـه از یـک مـدیریت         تر از این    کرد بیش   عناصر جامعه عثمانی همبستگی ایجاد می     
  547.فعال ناشی شده باشد جنبه نمادین داشت

 موجـودی  - در چارچوب معیارها و ایسـتارهای جامعـه    -، فرد در این نظام اجتماعی   
  . دولتی“آپارات”ای در  کامًال آزاد و مختار بود نه پیچ و مهره

 شخصـی روابـط فـردی پیونـد بسـیار       “مـرز ”رفتار شخصی افراد با مفهوم حد یا        
 

 .  همان مأخذ .  545
 دارای سرپرسـت و    “ملـت ”هـر   . شـدند    خوانده می  “ملت”در جامعه عثمانی پیروان هر دین یک          .  546

ها عالوه بر مسلمانان سـه   عثمانی. کرد  قوانین خاص خود بود و دولت در امور داخلی آنان مداخله نمی           
 شامل اتباع مسـیحی اسـالو و یونـانی و           “ملت ارتدکس ”: شناختند  رسمیت می   گر را به   مهم دی  “ملت”

. باشی خود بود  که تحت رهبری حاخام“ملت یهود”.  با بطریق قسطنطنیه بود“ملت”رهبری این . رومی
طور مشخص پیشـرفت      یهودیان چندان در امور خود استقالل یافتند که موقعیت آنان به          <نوشته شاو،     به

وسـیله مسـیحیان و نیـز          و شمار وسیعی از یهودیان اسپانیا پس از تسخیر دوباره این کشـور بـه               کرد
 که “ملت ارمنی” >.یهودیان به جان آمده لهستان، اتریش و بوهم به امپراتوری عثمانی مهاجرت کردند

در امـر  رغم استقالل رسـمی کـه     ها، به   ها و مارونی    کاتولیک. شد  توسط سراسقف ارامنه سرپرستی می    
  ) 264-263صص   همان مأخذ،. ( بودند“ملت ارمنی”نظر  خود داشتند، رسماً تحت

 . 286همان مأخذ، ص   .  547
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ای از عوامـل گونـاگون    در تعیین این حد و مرز شخصی مجموعـه       . نزدیک داشت 
در ایـن چـارچوب،   . اده، مقام، مذهب، طبقه و ثروت دخالت داشـت    از جمله خانو  

جز مواردی که رفتار سـنتی و         فرد عثمانی تقریبًا آزاد بود تا بی هیچ محدودیتی، به         
  548.کرد، مطابق میل خود عمل کند قانون تحمیل می

حکومـت  ) .م 1566-1520( سـاله    46ویـژه بـر دوران        این تحلیل استانفورد شاو بـه     
اش بـه عـدالت او را         دلیـل پایبنـدی     یمان خان انطبـاق دارد کـه مسـلمانان بـه          سلطان سل 

“سـلیمان باشـکوه   ”علت جاللش     به و غربیان    “سلیمان قانونی ”
 در ایـن    .نامیدنـد   مـی  549

هـای دینـی و سیاسـی و فسـاد            دوران، که اروپای غربی از انحطاط اجتمـاعی و طغیـان          
. رفـت   شـمار مـی     فاه و نظم و امنیـت بـه       برد، عثمانی در نزد آنان قله ر        حکومتی رنج می  

  .گزارش سفیر فرانسه در دربار سلیمان گواه این تلقی است
هـای مـذهبی    هـای مختلـف، آئـین    سلطان بر بسیاری از مردم گونـاگون بـا زبـان        

کرد که پنداری امپراتوری او چیـزی         های متنوع چنان حکومت می      متفاوت و رسم  
  550.مدنی در همه جا گسترده استآرامش و نظم . جز یک شهر عظیم نیست

  : گفت و ژان بودن، اندیشمند فرانسوی سده شانزدهم، می
رانـد، چـون هـر یـک از           ها، که بر بخش وسـیعی از اروپـا فرمـان مـی              شاه ترک 

او به هـیچ کـس      . دارد  شاهزادگان شایسته جهان حقوق مذهبی دیگران را پاس می        
کـس بـر اسـاس حکـم وجـدانش          دهد تـا هـر        کند، بلکه اجازه می     سختگیری نمی 

بـه پیـروان    ... که حتی در عمارت سـلطنتی خـود         تعجب آن . زندگی و عبادت کند   
 یعنی یهودیان، مسیحیان بـا آئـین رومـی و مسـیحیان بـا آئـین                 -های مختلف   کیش

  551.دهد  اجازه برگزاری مراسم عبادی خود را می-یونانی و مسلمانان
اجتماعی عثمانی از نیمـه دوم سـلطنت   روند انحطاط دولت و ساختارهای سیاسی و        

در . هایی تا پایان سده هیجـدهم مـیالدی ادامـه یافـت      سلیمان قانونی آغاز شد و با وقفه      
هـایی از آن جـدا شـد،          تدریج به ضعف گرائید، سرزمین      این سراشیب، دولت عثمانی به    

هر شـد   نفوذ استعمار غربی فزونی گرفت و سرانجام در سده نوزدهم با چنان هیئتی ظـا              
 

 . 287 همان مأخذ، ص  .  548
549.  Süleyman,The Magnificent  

انتشارات آسـتان قـدس رضـوی،    : ترجمه محمد حسین آریا، تهران   سلیمان باشکوه،    آنتونی بریج،    .  550
 . 60، ص 1367
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گـرا   های طبقه جدید دولتمردان غرب     در این زمان، نطفه   .  نام گرفت  “مرد بیمار اروپا  ”که  

-1808(در عثمانی شکل گرفت و آنان با تأثیرگذاری بر محمـود دوم، سـلطان عثمـانی              
  : نویسد استانفورد شاو می. ، او را به اقتباس الگوی استبداد غربی فراخواندند)1839

دهم میالدی و در نتیجه نفوذ غرب بـود کـه کشـور عثمـانی در                تنها در سده نوز   
واقع به نوعی حکومت مطلقه و متمرکز، که اروپا از دیر بـاز آن را انتخـاب کـرده           

  552.بود، دست یافت
کلـی مغـایر بـا        بینیم، نگرش استانفورد شاو به تاریخ عثمانی و شـرق بـه             که می   چنان

  .های سنتی تاریخنگاری جدید غرب است قالب

 غربی یا شرقی؟ : استبداد
 حامـل   “دیکتـاتوری ” و   “خودکـامگی ”،  “استبداد”در فرهنگ امروزین ما واژگانی چون       

ویژه به تأثیر از تجربه دیکتاتوری پهلـوی          های اخیر و به     مفهومی خاص است که در دهه     
کند که در رأس آن فـردی         این مفهوم نوعی نظام حکومتی را القاء می       . شکل گرفته است  

 هیچ نهاد سیاسی و اجتماعی محدودکننـده     است، “قانون”کامه قرار دارد که کالم او       خود
قدرت او نیست، و خواست و تمایالت و مصـالح او مغـایر بـا خواسـت و تمـایالت و             

نیـز    و“عـدم مشـروعیت  ”، “ظلـم ”در این معنا، مفاهیم     . شوندگان است   مصالح حکومت 
 “شـاه ”نـام   دید آورده که او را معموالً بـه عدم مقبولیت مردمی آمیخته شده و موجودی پ 

شـدت    با شکل حکومتی سلطنتی بـه    “استبداد”در تصویر امروزین ما، مفهوم       .شناسیم  می
هر چند بـا توجـه   . دانیم  می“استبداد” را مساوی با “سلطنت”گره خورده تا بدان حد که    

کمونیسم و  (ر غرب   های توتالیتر معاص    های جهان سومی و نظام      های دیکتاتوری   به نمونه 
نفسـه    را فـی “جمهوری”شناسیم ولی معموالً نظام  انواع دیگر استبداد را نیز می   ) فاشیسم

 با چنین تصویر ذهنی، آنگاه که بـه داوری تـاریخ            .دانیم  می “استبداد”نماد عکس مفهوم    
ــی ــته م ــه   گذش ــیا را ب ــه آس ــم ک ــق داری ــینیم ح ــومتی  نش ــام حک ــاطر نظ ــد  خ اش مه

 ارسـطو یـا     “پـولیتی ”اش، مـثالً در     “دمکراسـی ”خـاطر      و اروپا را بـه     بشمریم “استبداد”
.  بپنـداریم  “آزادی”های گذشته، کانون طبیعـی        جزیره ایتالیا در سده     های شبه “جمهوری”

، ناگزیر این پرسش مطرح خواهد شد که ایـن          “الناس علی دین ملوکهم   ”اگر بپذیریم که    
 نپروریده  “خودکامگی”اش جز     الهچه سحری است که شرق در طول تاریخ چند هزار س          
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بـا چنـین   !  را شـناخته اسـت  “دمکراسی”مفهوم ) یونان باستان(و غرب در پگاه تمدنش      

  : ای محق خواهیم بود اگر به این نتیجه بدبینانه برسیم دغدغه
شده نظـام خودکـامگی    های شناخته شک نظام سیاسی ایران از میان انواع نظام         بی

ظاهر یک فرد بدون ضابطه و قانون رابطه شهروند را            ه به بوده است؛ یعنی نظامی ک    
مایـه رابطـه بـین         جـان  “تـرس ”در نظام خودکـامگی     . کند  با حاکمیت مشخص می   

 ...پادشاه و مردم است و همه در این ترس برابرند
اگر نظام سیاسی را برآمده از نظـام اجتمـاعی بـدانیم، کـه قطعـاً چنـین اسـت، و                 

 جلوتر برویم، بـه وضـعی تحقیرآمیـز برخـورد خـواهیم             تر کنیم و    تحلیل را ظریف  
ای جـز ایـن       شـناختی چـاره     تحلیل جامعـه  . کرد که در عین حال منزجرکننده است      

  553.ندارد
چنین نگرشی از بیخ و بن خطاست و جایگیر شدن آن در اندیشه سیاسی ما، عـالوه                

ارد که کمتـرین  نگری، پیامدهای خطرناک روانی در بر د    بر نهادین و مزمن کردن سطحی     
آن تحقیر فرهنگ و هویت تاریخی شرق و خضـوع مطلـق در برابـر تـاریخ و فرهنـگ                    

 .غرب است
 

 “تیرانـی ”در اندیشه سیاسی معاصر غرب، استبداد و خودکامگی بـا واژگـانی چـون               
ــورانی( ــاتوری”، )تــ ــی”، “دیکتــ ــم”، “اتوکراســ  و  “دسپوتیســــم”، “ابسولوتیســ
این واژگان گاه صرفًا در بر گیرنده استبداد فـردی اسـت،         .شود  بیان می  “توتالیتاریانیسم”

کند و گاه برای      گاه عالوه بر استبداد فردی استبداد گروه خاصی از جامعه را نیز بیان می             
 . رود کار می ترسیم یک ساختار سیاسی از بیخ و بن استبدادی به

“تورانی”ترین این مفاهیم      کهن
راویـان جبـار    یونـان باسـتان بـه فرمان      است که در     554

فقط به راه تأمین منافع     < است که    “بازیلیا” نوعی   “تورانی”به دید ارسطو،    . شد  اطالق می 
در  555>.بر پولیس فرمان راند   ] دسپوته[یک تن به خودکامگی     < و   >فرمانروا کشیده شود  

 
نشـر نـی،    : شناختی ضحاک ماردوش، تهران     تحلیل جامعه : شناسی خودکامگی   علی رضاقلی، جامعه    .  553

 . 9-8، صص 1370
پیش و پس از انتشار کتاب رضاقلی، کتب و مقاالت متعددی با این مضمون در ایران انتشار یافته و 

 اسالمی به نـام و شـهرت   - قِبلِ تحقیر تاریخ و فرهنگ ایرانیکسان فراوانی با اندوخته ناچیز علمی از 
 . اند رسیده

554.  Tyranny   
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ای یونان، در عهد هومری، این نوع حکومت وجود داشت که ارسـطو               سازمان کهن قبیله  

“تهازومن”آن را   
منظور ارسطو از این تورانی کهن همـان سـازمان بازیلیـای    . خواند   می 556

های ششم و پنجم پـیش از          در آتن سده   557.>تورانی< بود و    >انتخابی<ای است که      قبیله
تـرین   معـروف .  نبـود “انتخـابی ”میالد نیز چنین جبارانی وجود داشتند که حکومت آنان        

هـای اشـرافی       تنازع قدرت میـان دودمـان       آتن پیسیستراتوس است که در جریان      “جبار”
ارزیابی ارسطو، و نیز کیتـو، از ایـن جبـار           . آتیک، مدتی پس از سولون، به قدرت رسید       

حکومت او عادالنه بـود و بـه روش یـک           <طبق روایت منسوب به ارسطو،      . مثبت است 
 558>.کرد نه یک جبار سیاستمدار رفتار می

 سـال، تـداوم     19ز مـیالد، بـه مـدت         پـیش ا   527 تا   546حکومت پیسیستراتوس از    
)  سـال  17. (م.  ق 510تـا   ) هیپـارکوس و هیپیـاس    (داشت و پس از مـرگ او پسـرانش          

توانسـت بـه یـک         سـاله پیسیسـتراتوس و پسـرانش مـی         36حکومـت   . حکومت کردند 
هـای آرخـون، کـه در         بازیلیای موروثی بدل شود اگر تنازع شدید قدرت میـان دودمـان           

پاره آتیک هر یک پایگاه بالمنازع قـدرت خـود را داشـتند، وجـود     ای چند     ساختار قبیله 
ــداد و پســران    . نداشــت ــان را اجــازه ن ــانروایی در یــک دودم ــداوم فرم ــن وضــع ت ای

. رهبری کلیستنس، برکنـار شـدند       وسیله دودمان مقتدر الکمائونیدای، به      پیسیستراتوس به 
ه سـولون، کلیسـتنس و     انـد کـ     ، مدعی “تحلیل طبقاتی ”برخی مورخین معاصر، بر اساس      

ــد و     ــان بودن ــایی و بازرگان ــر در تجــارت دری ــی درگی ــده اشــراف آتن ــریکلس نماین پ
دار بودند و مخالف      پیسیستراتوس بیانگر منافع آن بخش از اشراف آتیک که عمدتًا زمین          

هایی در واقعیت داشته باشد ولی بار سنگین فضـای            این تصویر شاید ریشه   ! “دمکراسی”
به این ترتیـب، سـولون و کلیسـتنس و پـریکلس            . تر در خود دارد     بیشفکری معاصر را    

 و پیسیسـتراتوس و همگنـان او        “دمکراسـی ” آتن و بـالطبع مـدافع        “بورژوازی”نماینده  
طبق این تصـویر،    . شوند   انگاشته می  “استبداد” آتیک و ناگزیر مدافع      “فئودالیسم”نماینده  

های هیجدهم    نه تاریخی تحوالت سده   نمو  نبرد قدرت آتن باستان چیزی نیست جز پیش       
 !و نوزدهم اروپای غربی

هـای    در واقع، تمامی فرمانروایان آتیک، در طول موجودیت این پـولیس، از دودمـان             
 آرخون و هر یک نماینده قبایل خـود بودنـد و مشـروعیت خـود را از ایـن                    -بازیلئوس

 
556.  Aesymnetae  

 . 143-142 همان مأخذ، صص  .  557
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 هر دو از دودمان     “جبار” و پیسیستراتوس    “دمکرات”سولون  . گرفتند  ای می   ساختار قبیله 

. آرخون سولون بودند و کلیستنس و پریکلس هر دو از دودمـان آرخـون الکمائونیـدای               
.  سیکوئون بود و پریکلس نواده او      “تیران”،  “جبار” نواده کلیستنس    “دمکرات”کلیستنس  

 شـورای بولـه را حفـظ    “جبـار ”پیسیستراتوس : ماهیت حکومت آنان نیز تفاوتی نداشت  
 را ادامه داد و سولون و کلیستنس و پریکلس نیـز از   “دمکرات”ات سولون   کرد و اصالح  

 “جباریـت ”تنهـا عـاملی کـه پیسیسـتراتوس را بـه      . بودنـد  “جبار”نظر شیوه فرمانروایی  
ای آتیک و با توافق شورای آرئوپاگوس که          شهرت داد این بود که وی نه طبق سنن قبیله         

 “انتخـابی ”حکومت او، طبـق گفتـه ارسـطو،         به زور قدرت را به چنگ آورد و بدینسان          
 .نبود

های اخیر    عنوان یک مفهوم سیاسی، در سده       ، به “تیران”و  ) تورانی (“تیرانی”های    واژه
طور اعـم حکمـران و         به “تیران”در این معنا، منظور از      . در فرهنگ اروپایی کاربرد یافت    

ود را ستمگرانه، ظالمانـه  طور اخص فرد یا نهادی که قدرت خ فرمانروا و پرنس بود و به     
نگار انگلیسـی نیمـه      داستان نویس و روزنامه    559دانیل دوفوئه، . برد  کار می   رحمانه به   و بی 

 560 و جـان گـای،     >.تیرانی پارلمان جایگزین کلیسـا شـد      <: گفت  اول سده هیجدهم، می   
 بـه مردانـی   ! تیـران نبـاش   <: بـرد   کـار مـی     نویس انگلیسی، این واژه را چنین به        نمایشنامه

 561>.شوند بیندیش که برای بردگی شاهان زاده می
 
در آن دوران   . عنوان یک ساختار سیاسی در روم باستان شکل گرفت           به “دیکتاتوری”

شد که به دلیل اضطراری بودن اوضـاع از سـوی مجلـس                به کسی اطالق می    “دیکتاتور”
 و امرش مطـاع     گرفت  العاده قرار می    در مقام حکمران دارای اختیارات فوق     ) سنا(بزرگان  

 562لوسـیوس کورنلیـوس سـوال     . بـود ) شش ماه (دوران حکومت دیکتاتور محدود     . بود
عنـوان   بـه . م.  ق79 تـا  82هـای   نخستین کسی است که این قاعده را شکست و در سال    

 بـود   563پس از او، نامدارترین دیکتاتور روم جولیوس سزار       . دیکتاتور روم حکومت کرد   

 
559.  Daniel Defoe (1660?-1731) 

560.  John Gay (1685-1732) 

561.  The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 2, p. 2395.  

562.  Lucius Cornelius Sulla (138-78 B. C.)  

563.  Gaius Julius Caesar (100-44 B. C.) 
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“امپراتـور ”العمر قرار گرفـت و خـود را           دیکتاتور مادام در مقام   . م.  ق 45که در سال    

564 
بدینسـان، از درون    . جولیوس سزار در مقام رهبـر دینـی روم نیـز جـای گرفـت              . خواند

 “قیصـر ”ای روم ساختاری سر بر آورد که مورخین مسلمان آن را با نام عام         سازمان قبیله 
ای   از نظـام آشـنای قبیلـه      خلدون تطـور سـازمان سیاسـی روم را گـذار              ابن. شناختند  می

 مـورخ   -عمیـد   نقل از ابـن     او، به . داند   به سلطنت می   565)شیخوخیت عرب یا سنای روم    (
  : نویسد  می“در باب آغاز کار قیصرها”مسیحی، 

شمار آنان سیصد   . گردانیدند اینان همه کارها را می    . دست شیوخ بود    کار روم به  
 هـیچ پادشـاهی را نپذیرنـد، از         رومیان سوگند خـورده بودنـد کـه       . و بیست تن بود   

داشـتند   اینان یکی را بر خود مقدم می      . دست این شیوخ بود     اینرو سررشته کارها به   
دست یکی از شیوخ بود       در این روزگاران تدبیر کارها به     . خواندند  و او را شیخ می    

او چهار سال در این کـار بـود و همـان کسـی اسـت کـه او را                    . موسوم به اغانیوس  
گویند که اوگوسـتوس قیصـر یکـی از شـیوخ مـدبر در روم                می... اند  دهقیصر خوان 

. او سپاهیان روم را برای فتح مغرب و اندلس بیرون برد و پیروزمنـد بازگشـت          . بود
مـردم نیـز بـا او    . پس بر شیوخ غلبه یافت و شیخ را از سمت خـود برکنـار سـاخت             

  566.موافقت کردند
در آغـاز،   . در زبان انگلیسـی کـاربرد یافـت        از سده هفدهم میالدی      “دیکتاتور”واژه  

اش مرجعیـت داشـت و حـرف آخـر را             منظور فردی بود که نظر او در حوزه تخصصی        
 طنزنـویس و    567در ایـن معنـا، جاناتـان سـویفت،        . ای   در هر عرصه   “کننده  دیکته”: زد  می

 سـخن  >دیکتاتورهای رفتار، پوشـاک و اخـالق  < ایرلندی، از   -نویسنده سیاسی انگلیسی  
تـأثیر تحـوالت      عنوان یک مفهـوم سیاسـی، تحـت          به “دیکتاتوری”سپس، واژه   . گفت  می

کـالم او   <اروپای سده هیجدهم، مرسوم شد و به حکمران مستبدی اطـالق گردیـد کـه                

 
564.  imperator  

 رومولس، نیای اساطیری روم و پسر مارس خدای رومی، یکصد تن از سران قبیله خود را برگزیده                  .  565
اینـان را بعـدها     . ی او را تشـکیل دهنـد      “سـنا ”نند و شورا یا     بود تا او را در پی افکندن روم یاری ک         

ای روم یـا     خواندند کـه اشـرافیت قبیلـه      ) از تبار پدران   (“پاتریچی”و اعقابشان را    ) پدران (“پاترس”
 . دادند  را تشکیل می“ها پاتریسین”
ات و تحقیقـات  مؤسسه مطالع: ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، )خلدون تاریخ ابن(العبر خلدون،    ابن .  566

 . 230، ص 1، ج 1363فرهنگی، 
567.  Jonathan Swift (1667-1745) 
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 . شدند وفور دیده می  چنان حکمرانانی که در آن دوران در اروپا به568؛>قانون بود

 
“دسپوتیسم”واژه  

“دسپوت” از   569
که در یونان باستان بـه معنـی         شده   یونانی اخذ  570

عنـوان حکمـران      های میانـه، ایـن واژه در اروپـا بـه             در سده  .بود “ارباب” و   “خدایگان”
عنـوان یـک لقـب         را بـه   “دسـپوت ”عنوان  ) بیزانس(امپراتوران روم شرقی    . کاربرد یافت 

 از اوائل   .دادند  شدند، می   که حاکم یک ایالت می      افتخاری به پسران و مقربان خود، زمانی      
سده سیزدهم میالدی، آلکسیوس سوم این لقب را به خود نیز داد و آن را پس از عنـوان         

های ایتالیا و حکمرانان مسیحی شرق اروپا، تابع حکومت            پرنس 571.برد  کار     به “امپراتور”
 در اواخـر    572.خواندند   می “دسپوت”عثمانی، نیز در تداوم سنت دوران بیزانس، خود را          

حکمرانی کـه قـدرت خـود را مسـتبدانه اعمـال       عنوان به “دسپوت” واژه سده هیجدهم، 
تـرین   سـاده <: گفت   می 573پرداز سیاسی بریتانیا،    ادموند برک، اندیشه  . کند کاربرد یافت    می

 574>.شکل حکومت، حکومت دسپوتیک است
 

“ابسولوتیسـم ” 575،“اتوکراسی”هایی چون     واژه
“مونوکراسـی ” و   576

واژه مـاکس    (577
 اجتمـاعی و فکـری      -نیـز همـه محصـول تحـوالت سیاسـی         ) م نیافـت  وبر که رواج عا   

 . های اخیر اروپای غربی است سده
ذات بـودن، خـودگردانی و        بـه    به معنـی قـائم     “اتوکراسی”در سده هیجدهم میالدی،     

اتوکراسـی  < یـا  >اتوکراسی دینـی پـاپ  <: رفت مانند   کار می   به) اتونومی(استقالل داخلی   
تزار روسیه خود را اتـوکرات سراسـر      <: نوان عام فرمانروا مانند   ع  ؛ و نیز به   >اجرام فلسفی 

 به معنای پادشاهی که دارای اختیـارات  “اتوکرات” در انقالب فرانسه، >.خواند  روسیه می 
 

568.  ibid, vol. 1, p. 544.  

569.  Despotism  

570.  despotes  

571.  Americana, 1985, vol. 9, p. 18.  

572.  ibid, p. 82.   

573.  Edmund Burke (1729-1797) 

574.  The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 1, p. 530.  

575.  Autocracy  

576.  Absolutism  

577.  Monocracy ساالری تک  
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 مفهـوم عـام     “اتوکراسـی ”کاربرد یافت؛ و در سده نـوزدهم        ) شاه مطلقه (نامحدود است   
اشـراف  <: گفـت  مـاعی بریتانیـا، مـی    اندیشـمند اجت 578هربرت اسپنسر، . استبداد را یافت  
  579>.های خود اتوکرات خودند، و اتوکرات سرف] های سرف[روسیه بندگان 

در سـده  . ، بمثابه یک مفهوم سیاسی، تنها در سده نوزدهم مرسوم شـد         “ابسولوتیسم”
“ابسولوت”، از ریشه    “ابسولوتیسم”هیجدهم،  

 و  “واحـد ” انگلیسـی میانـه بـه معنـی          580
از سـال   .  بـود  >اراده قـاهر الهـی    <در الهیات کاربرد داشت و منظور       ،  “مجرد” و   “مطلق”

ای برای بیان حکومت   های این دهه اروپا، ابسولوتیسم به واژه         و در فضای شورش    1830
 581.استبدادی بدل گردید

 اسـت   “اسـتبداد ”هایی کـه حامـل مفهـوم          شود، تمامی واژه    همانطور که مالحظه می   
پا و برآمده از تجربـه اروپـایی دوران زایـش تمـدن             محصول تحوالت سه سده اخیر ارو     

گفته کاسیرر، اندیشـه اروپـایی دیگـر اندیشـه         این دورانی است که، به    . نوین غرب است  
  . شد  بدل می>حربه نبرد سیاسی<انتزاعی نبود بلکه به 

بایسـت   هـا مـی   ها نوند یا کهنه، بلکه حربـه  مسئله هرگز این نبود که آیا این حربه      
هـا بهتـرین و    ترین حربه کاری باشند؛ و در غالب موارد معلوم شد که کهنه         برنده و   

 582.ها هستند نیرومندترین حربه
 

تر   تدریج غنی   های نوین سیاسی، این مفاهیم به       با تحول جامعه غرب و پیدایش پدیده      
واپسین آزمون غربی، کـه مفهـوم       . شدند یعنی تجارب عملی جدیدتری را بازتاب دادند       

های کمونیستی و فاشیستی سده بیسـتم مـیالدی         را به اوج رسانید، تجربه نظام      “استبداد”
 .  انجامید“توتالیتاریانیسم”است که به پیدایش مفهوم 

چـاپ   (املعارف علـوم اجتمـاعی      دائرةدر اولین   . ای کامًال نو است     توتالیتاریانیسم واژه 
. ن عنـوان وجـود نداشـت      ای با ای    مقاله)  در ایاالت متحده آمریکا    1935-1930های    سال

راه نامـه انگلیسـی آکسـفورد     لغـت  به ضـمیمه    1933نخستین اشاره به این واژه در سال        
مفهوم توتالیتاریانیسم هر چند برای ارجاع به پدیده فاشیسـم هیتلـری جعـل شـد        . یافت

 
578.  Herbert Spencer (1820-1903) 

579.  ibid, p. 135.    

580.  absolute  

581.  ibid, p. 8.  

 . 224 کاسیرر، همان مأخذ، ص  .  582
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منظور مقابله نظری با ایـدئولوژی        بود که به   “جنگ سرد ” و در کوران     1950ولی در دهه    

طور جدی پرداخت شد؛ و تنهـا در ایـن دهـه بـود کـه                  سیاسی اتحاد شوروی به   و نظام   
پردازنـدگان مفهـوم توتالیتاریانیسـم، کـه        . هایی مختص این مفهوم به طبـع رسـید          کتاب

شـوند، حنـا آرنـت، کـارل      نظران اصلی این حوزه شناخته می عنوان صاحب امروزه نیز به 
 مـیالدی منتشـر   1950رشان همـه در دهـه   فریدریش و زیبگنیو برژینسکی هستند که آثا     

ــد ــال : ش ــه 1951در س ــای  ریش ــمه ــت،  توتالیتاریانیس ــا آرن ــال 583حن  1954 در س
 اثـر   دیکتاتوری توتالیتر و اتوکراسی    1956 و در سال     584 کارل فریدریش،  توتالیتاریانیسم

  585.مشترک کارل فریدریش و برژینسکی
هـای   ایاالت متحـده آمریکـا، تـالش      ویژه در     نوشته هربرت اسپیرو، در آن زمان، به        به

 وضع شـود کـه      “ایدئولوژی” یک   “جهان آزاد ”گرفت تا برای      جدی و مکرر صورت می    
ها هر چند با شکسـت مواجـه شـد             این تالش  586.توان مقابله با کمونیسم را داشته باشد      

ولی مهر خود را بر اندیشه اجتماعی و سیاسی غرب بر جای نهـاد و برخـی مقـوالت و              
منتشره در اواخر دهه    ( علوم اجتماعی  دائرةاملعارفاسپیرو در دومین    .  را شکل داد   مفاهیم
او .  ارزشی بیش از یک شعار سیاسی قائـل نیسـت          “توتالیتاریانیسم”برای مفهوم   ) 1960
  : نویسد می

این واژه، که نخست از طریق تبلیغـات ضـدنازی در دوران جنـگ دوم جهـانی                  
. رد بـه یـک شـعار ضـد کمونیسـتی بـدل شـد       شیوع عام یافت، سپس در جنگ سـ  

هـای سیاسـی    کاربرد تبلیغی این واژه کارایی آن را در تحلیل منظم و تطبیقی نظـام          
  . مبهم ساخته است

کند که با تحـول فرآینـد سیاسـی جهـان و از میـان رفـتن                   اسپیرو ابراز امیدواری می   
 : کاربرد این واژه کاهش یابد“جنگ سرد”

 
583.  Hanna Arnedt, The Origins of Totalitarianism. 
584.  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 شد1953مارس 

585.  Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzezinsky, Totalitarian Dictarorship and Autocracy, 

Harvard University Press.  

586.  Herbert J. Spiro, “Totalitarianism”, International Encyclopedia of the Social Sciences, 

vol. 16, p. 108.  
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، ماننـد   املعارف علوم اجتمـاعی     دائرةورده شود، در سومین     اگر این انتظارات برآ   

 587. نخواهد بود“توتالیتاریانیسم”نخستین آن، مدخلی با عنوان 
 

همانگونه که اسپیرو تأکید کرده، توتالیتاریانیسم یک واژه مولود سده بیسـتم مـیالدی      
وجه کسی  شود ت   است زیرا تا این زمان آن پدیده سیاسی که توسط این واژه توصیف می             

ازای  ای مابـه   در واقع، باید گفت که تا این زمان چنین پدیده          588.کرد  خود جلب نمی    را به 
پردازان زرادخانه فرهنگی دوران جنـگ سـرد بـار دیگـر          معهذا، اندیشه . خارجی نداشت 

گونه مفاهیم نو پیشینه تاریخی کهن جعل کردند و بار دیگـر تـاریخ و فرهنـگ              برای این 
“تـاریخیگری ”کارل پوپر مفهـوم  . ودندشرق را قربانی نم  

طریـق    را سـاخت و از ایـن  589
.  پیوند زد  591) یا مسیحاگرایی  590گرایی  هزاره(توتالیتاریانیسم را به اندیشه کهن مهدویت       

 ریشه توتالیتاریانیسـم را در     “استبداد آبی ” با تدوین مفهوم     1957کارل ویتفوگل در سال     
توتالیتاریانیسـم  ” میـان  1958مـور در سـال    و بـارینگتون    . تاریخ کهن آسیا جستجو کرد    

توتالیتاریانیسـم  ”عنوان یک پدیـده خـاص جامعـه صـنعتی، و          یا غیرمتمرکز، به   “ای  توده
ای   عنوان یک پدیده کهن، تمایز قائل شد و این مفهوم را حتی بر نظام قبیلـه                 ، به “متمرکز

 ایـن مفهـوم در       و اکنـون   592.های کهن پادشاهی چین و هنـد انطبـاق داد           زولو و سلسله  
   :کاربردی ایرانی یافته است “نظام دینی”قالب 

هـای بالمنـازع و    ای از ارزش راند که شبکه    نظام دینی آن است و آنجا فرمان می       
تنـد و آن را در چنـگ قهـر      وقفه از درون و برون در بافت و ساخت جامعه مـی             بی

ان و همسـاز کـردن     یا در واقع بافت و ساخت جامعه را از همسـ          . دارد  خود نگه می  
هـا از    تفـاوت . وجود ندارد  “او”،  “تو”،  “من”ای    در چنین شبکه  . ریزد  افراد آن می  

 باشـد، یـک دل و یـک جـان           “مـا ”همه در یک مسند، کـه       . شود  میان برداشته می  
 593.گردند تا منویات تحقق پذیرد می

 
587.  ibid, p. 112.  

588.  ibid, p. 106.   

589.  Historicism  

590.  Millenarianism  

591.  Messianism  

592.  Barrington Jr. Moore, Political Power and Social Theory: Six Studies, Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, 1958.  

 . xiiiص های تیره،  درخشش  .  593
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 : ر زیرداند آمیخته و برآمده از عناص کارل فریدریش نظام توتالیتر را نظامی می

 دهد؛  ای و واحد فراگیر که انبوه جامعه را در شبکه خود سازمان می  حزب توده-1
اعـم از   ( که هدایت سازمان سیاسـی جامعـه را          594)کاریزماتیک( رهبری فرهمند    -2

 در دست دارد؛ ) دولت و حزب
کوشد آن را بر      سازد و می     ایدئولوژی رسمی که نظام فکری دولتی و حزبی را می          -3
 ر جامعه تحمیل کند؛ سراس
  کنترل اقتصاد، وسایل ارتباط جمعی، نیروهای نظامی و انتظامی توسط حزب؛ -4
 595. سیطره سیستم نظارت و کنترل پلیسی و تروریستی در جامعه-5

شـود، تفـاوت اساسـی توتالیتاریانیسـم بـا مفـاهیم پیشـین             همانطور که مالحظه مـی    
 است و این امکانی است مستلزم تمدن        596امعهگرا بر ج    استبداد، نظارت و کنترل تمامیت    

هـای پیشـین قابـل تحقـق          نوین صنعتی و سطح امروزین تکنولوژی ارتباطی که در سده         
فـرد سـده      مخلـوق منحصـربه   <فریدریش نیز بر این نظر است و توتالیتاریانیسم را          . نبود

 بر جامعه تنها    >تام<کند که کنترل      او تأکید می  . داند   می >نمونه تاریخی   بیستم، بدون پیش  
پـذیر اسـت، سیسـتم پلیسـی و تروریسـتی              امکـان  >ارتباط انبوه <از طریق وسایل نوین     

 ایجـاد یـک     >مسـیحایی <توتالیتر مستلزم تکنولوژی نوین اسـت، و حتـی ارسـال پیـام              
کـه     بنابراین، زمانی  597. به انبوه مردم بدون تکنولوژی جدید ممکن نیست        >جامعه نوین <

ای نـداریم   را بر گذشته انطباق دهیم، چاره) توتالیتر (“استبداد تام”م کوشیم تا مفهو    ما می 
پـذیر   مان تحقق های های امروزین چنان بگنجانیم که شاخص که تاریخ را در قالب  جز این 

 . این کاری است که آرامش دوستدار کرده است. جلوه کند
 

عـم از تیرانـی،      ا -هـایی را کـه بـر هـر مفهـوم اسـتبداد              ترین شاخص   اتو استامر عام  
تـوان     مـی  -دیکتاتوری، اتوکراسی، قیصریسم، سلطانیسم، توتالیتاریانیسم و غیره و غیـره         

پـذیر اسـت،    ای تحقـق  هایی که در هر دوره تاریخی و در هر جامعـه  تطبیق داد، شاخص  
 : کند چنین بیان می

 منظور استامر فقدان تقسیم قدرت در جامعـه و در         .  قدرت انحصاری و خودکامه    -1

 
594.  Charismatic  

595.  Spiro, ibid, p. 107.  

596.  totality of control   

597.  ibid. 



142    دین و دولت در اندیشه سیاسی
ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن، و تمرکز تمامی قدرت سیاسی در دست                میان گروه 

کـارگیری در جهـت توسـعه ایـن انحصـار             یک مستبد یا گروهی از نخبگان حاکم و بـه         
 .قدرت است

اعم از نهادهـای    ( فقدان یا سستی پیوند قدرت سیاسی با نهادهای حقوقی جامعه            -2
 ).حقوقی عرفی یا دینی

جـای   منظور چنان وضعی است کـه بـه  . های اجتماعی ان یا محدودیت آزادی فقد -3
ها و نهادهای خودگردان در امور اجتماعی، شـهروند ملـزم بـه               مشارکت داوطلبانه گروه  

 . انجام اجباری کار فردی یا خدمات گروهی باشد
هـای داخلـی و       بدان معنا که سیاست   .  ابتنای سیاست بر تحریک و تشجیع روانی       -4
رجی مستبد، یا گروه سیاسی حاکم، معمـوالً در جهـت انگیخـتن تحـرک و تکـاپوی              خا

ایـن انگیـزش غالبـًا بـر پایـه نـوعی            . یابـد   سیاسی مردم است و بر این انگیزش قوام می        
 . تر بر جامعه است گرایی ایدئولوژیک و هدف از آن اعمال نظم بیش اتوپی
اجتماعی چون ارعـاب، اجبـار   های استبدادی نظارت سیاسی و      کارگیری روش    به -5

 598.و ترور
ها به تاریخ ایران بنگریم محق خواهیم بود که نظر استانفورد شـاو   اگر با این شاخص   

تأثیر اروپا بود که اسـتبداد بـه نظـام سیاسـی عثمـانی       را، که تنها از سده نوزدهم و تحت    
بـدان  دیگـر  قالـه   این بحثی است که در م     . وارد شد، دربارۀ تاریخ ایران نیز صادق بدانیم       

 . خواهیم پرداخت
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