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 مقدمه

  نهادینگی، مند بودنتاریخ ،طور که توجه دارید، درس ما درس تاریخ نیست. توجه ما به تاریخ صرفا برای بازشکافیهمان

ها تن راین طبیعی است که ما در این درسدر فرهنگ ایران است. بناب گیری تاریخی این ذهنیتعوامل شکلو  1حاکم مطلق

 به کار ما بیشتر مربوط است. را مورد توجه ویژه قرار دهیم که فرازهایی از تاریخ

 ران تاریخیای در جغرافیایهای وسیعی ایران در طول تاریخ بسیار تغییر کرده است. سرزمین ی مملکت مایحدود و ثغور جغرافیا

ها بارها در اند. بسیاری از این سرزمیناند و یا به کشورهای مستقل دیگری تبدیل شدهیا تغییر نام و حدود داده اند که اکنونبوده

ها دارای زبان، فرهنگ و مذاهب گوناگون اند. مردمان این سرزمینیا از آن جدا شده و به آن پیوسته طول تاریخ این سرزمین

ی های گوناگون و مذاهب مختلفها و زبان. امروز نیز در سرزمین ما گویششدندایف مختلفی تشکیل میو طواند و از قبایل بوده

 وجود دارند.

 که خیزی وجود داشتحاصل های نسبتان رودخانه بزرگ و جلگهچندی کراندر کنار صحراهای بی و ت وسیعدر این فال

ز ا ؛کدی و انشانیا، (عیالمی) نمود. از طریق جنوب اقوام ایالمیقبایل گوناگون را برای زندگانی جذب می و مجاور هایتمدن

ترین اقوام مهاجر به بلوچ ها از قدیمی از جنوب شرقی از شمال شرقی پارس ها و پس از سالیانی ؛شمال و شمال غربی مادها

 ند. ه اایران بود

کید ار ایران تد چون گزنفون، هرودت و پلوتارخ بر وجود استبداد شرقی نویسانیطو و تاریخفیلسوفی چون ارس در زمان باستان

هایی دورتر از حکومت هخامنشیان اشکال ابتدایی حکومت را مانند حکومت دودمانی و ایلی تجربه نموده اند. ایران در زمانکرده

ت حکومت خود یک امپراتوری بزرگ را پایه نهاد. در سیس سلسله هخامنشی و بسط وسیع جغرافیای تحااست. کوروش با ت

آید که هخامنشیان نظر می مملکت نبود. به یدیگر با اشکال ابتدایی حکومت ایلی و خاندانی امکان اداره یچنین امپراتوری وسیع

ی خشونت با ان درجهارگرای ایرمدل سیاسی حکومت خود یعنی شاهی را از سومریان اقتباس کرده باشند. البته در نظام اقتد

 قربانی هرین از لحاظ مذهبیالنالنصر و دیگر پادشاهان جبار بینقابل مقایسه نیست. حمورابی، بُختالنهرین های بینحکومت

 یکردند و قربانداری نمیبرده داری را اساس قدرتشان قرار داده بودند. ولی شاهان ایرانیبرده کردن انسان و از لحاظ اقتصادی

النصر او را نکوهش پس از پیروزی بر بُخت، در نزد آنان نکوهیده بود. کوروش در لوحی که از اوباقی مانده است انسان نمودن

 خواهد که از قربانی کردن انسان خودداری کنند.از آنان می 2کرد و داریوش پس از فتح کارتاژکند که او جوانان را قربانی میمی

شکل غالب نیروی کار کشاورزی و  داریهبا پذیرش این موضوع که در دوران هخامنشی برد و هاتفاوت ی اینبا وجود همه

اجتماعی غرب از دوران باستان و  المانع تاریخ نگاران و قضاوت فالسفه، ،3امپراتوری بزرگ هخامنشیان نبوده ساختمانی، در

البته در بسیاری از این  بوده است. استبداد شرقی قرون معاصر در مورد نظام سیاسی شاهنشاهی ایران، جای دادن آن در ذیل
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آوری که از این خورد و در بسیاری از موارد نتایج شگفتمذهبی به چشم می و گاهاهای قوی تعصب نژادی رگه ها،قضاوت

صفت بودن شرقیان در آزادگی طبیعی یونانیان و بردهارسطو ازتئوری خود  . مثالکندشود انسان را متحیر میاظهار نظرها گرفته می

 یبر همه – ی تاریخی معین زمان او، استیالی اسکندردر زمینه – رسد که استیالی یونانیاننشان به این نتیجه میحاکما در مقابل

از دوران یونان  اف این طیف وسیع از متفکران غربیولی جدای از نیات و اهد اقوام و ملل دیگر امری طبیعی و اخالقی است.

باید بپذیریم که دشمن به نقاط  ها را نیز دشمن شرق بپنداریمآن یکه اگر همه گفتتوان باستان تا زمان معاصر، حداقل می

 استمرار این انتقاد و یا حمله به درازنای طوالنی تاریخ وجود نداشتکند و اگر واقعیتی در استبداد شرقی در ضعف حمله می

رسد، به یمدر مونتسکیو به اوج  ،شودکه از افالطون شروع می انتقادی بنابراین یافت.وجاهتی نمی شرق این خصوصیت ملل

 باید جدی گرفته شود.  گیرددر برمیتیفوگل را در زمان معاصر و کارل و  رسدهگل و مارکس می

 استبداد شرقی 

 استبداد شرقی چیست؟ 
 قدرت و فرمانروای یگانه است.قدر این سلطان های بزرگ شرق است.امپراتوری، حاکم بالمنازع اقوام، ملل و 4رسلطان جبا

  توان چنین برشمرد:خصوصیات او را میت. او بر هر امری ساری و جاری اس یاراده

س سیاای که پدرانش تست و یا در سلسلهنظامی بر دیگر رقیبان احراز کرده ا ییا با غلبهصالحیت خود را اغلب  .1

 حفظ آن به اثبات برساند. گسترش قدرت ور ید لیاقت خود را دانشین شاه قبلی است و بااند، جکرده

تابد. ادعای هر نوع قدرت از سوی دیگری به منزله اعالن جنگ قدرت مطلق است و شریکی را در قدرت برنمی .2

 با اوست.

 در بعضی ازتنها قدرت رسمی که  ییدات الهی است.ادا او را برگزیده و یا موید به تگونه است و یا خیا خدای .3

، تحت نباشدهم در انحصار او  اگر قدرت مذهبی است که به هر صورت کامال در انحصار او نیست ،این جوامع

 فرمان اوست. 

یل و یا قبا ،های بزرگای از مقاطع خانداندر پاره ،های بزرگبه خصوص در امپراتوری این جوامعدر بعضی از  .4

خودایستا برکدام قدرتی مستقل و ها هیچای از قدرت را دارند ولی آنبخش قابل مالحظه یگرشاهان اقوام و ملل د

 تواند با اراده خود عزل نماید. ها را نیز میترین آنشاه قویو  ندارند

شورند و ی بر علیه شاه مییبه تنها تر در طول زمان در اتحاد با همدیگر و یا خودهای کوچکاغلب این قدرت .5

رق، تاریخ د. تاریخ شتا بخت خود را برای شکست شاه بیازماین، شوندند و یا به رقبایش نزدیک میکنسرکشی می

 ها است. ها و پیروزیشکست، فتوحات، هااین جنگ

ی شاه الحمایهد و فقط تحتنباشحاکم مطلق می تحت تسلط خود یدر حوزهر تهای کوچکهر کدام از قدرت .6

ه نام شاشتابند. اغلب سکه نیز به و در موقع جنگ به یاری او می پردازنداو خراج معینی میشاهان بوده و به 

                                                           
4 Sovereign Despot 



 5 چالش سنت و دموکراسی )درس اول: قدرت سیاسی در پویه ی تاریخ(|  

 
 
 

 های محلی هم سکه به نام شاه خودشان دارند. ای از حکومتپاره شود. هرچندشاهان زده می

ند و خود را در دانند. مردم از شاه انتظار عدل دارپذیرند و خود را رعیت شاه میاین وضع را می ن مللمردم ای .7

 یابند.پناه او می

داشتن نظام کارآمد اداری و ر شاه است. این دو خواسته عالوه بدو خواسته اساسی مردم از  امنیت و عدالت .8

لطان س وزیران و دبیران و کارگزاران الیق، به نیروی نظامی قوی و قهار و شمشیر آبدار نیازمند است. ظلم مساوی

 آید.عدل به حساب می جبار

 فلسفه سیاسی سلطنت جبارانه

لطه زیرا نفس س .کندایجاد می حق سلطه. کندحاکم را تعیین می مشروعیت خواست خداوندو نظام سیاسی مشیت الهی  این در

بیش از آنکه  ت. پیروزی در جنگ و سرکوب دیگرانیید خدایان و یا خداوند از آن سلطان و حکومت اوسات یهبر دیگران نشان

یید الهی از طرف پیروز در جنگ است. در زمان صلح ادانی و دانش رزمی باشد، نشانگر ت، شجاعت، کارلیاقت نظامی یهنشان

یز عکس شکست او نررام و فرمانگزار او ساخته است. بها افکنده و دیگران را یید خداوند است که ترس او را بر دلااین ت نیز

 پشت او برداشته است. ی آن است که خداوند دست حمایت را ازنشانه

گیرد. توان نظامی او نشات نمیاز در مورد استبداد شرقی عقیده دارد که قدرت  5طو در کتاب چند جلدی خود به نام پولیتیکاارس

 .کنندپذیرند و با آن مشکلی ندارند و از آن حمایت میوار را میبلکه بیشتر وامدار این است که مردم شرق این زندگانی برده

 غرب که در یونان و نشانی از آزادگی ست که در مردم شرقا مونتسکیو نیز عقیده مشابهی در این مورد دارد. عقیده اکثر آنان این

 هاها و اندرزنامهالملوکی نصیحتما در همه خو و مطیع سلطان جبارند. به راستی نیزها بردهنیست و آن وجود داشت و دارد

ت و رفاه و عدالت را به اشکال مختلف شاهدیم ولی هیچ جا سخنی از فضیلت آزادگی وحق آزادی تشویق شاه به ایجاد امنی

  مردم نیست.

 حکومت بیشتر از ایرانیان و حقیقت تحت عنوان استبداد شرقیر ی داغلب متفکران غرب ان در دوران باستانبه دلیل اهمیت ایر

از ایران  حکومت عثمانی بیش ایم. برعکس در دوران معاصربوده برای آناناند. ما مصداق برجسته استبداد شرقی آنان سخن گفته

 در این مورد اهمیت داشته است. 

اند. در گرفته و تا به امروز دوام آورده ر شرق با مشخصاتی که برشمردیم پاهای سیاسی دحال سؤال مهم این است که چرا نظام

 .کنیمتر آن اشاره میبه چند نمونه برجستهدر ادامه های مختلفی وجود دارد که این مورد فرضیه
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 زندگانی شبانی و گله داری 

ها مرکز به وجود آمدن اولین تمدنخیز های حاصلو جلگههای پر آب بستر رودخانه باران خاورمیانهدر طبیعت خشک و کم

های بین دو یعنی دشت النهرینخیز بینصلهای حاها در جلگهمدنترین تقدیمیسال قبل از میالد  3333حدود . 6اندبوده

خراسان  های رود جیحون و سیحوندر کنارهر، تمدن مص همچنین در سواحل رود نیل .اندی دجله و فرات شکل گرفتهانهرودخ

در سواحل رود ارس و دریاچه  نیز تمدن شهر سوخته بوجود آمده اند. تمدن قدیمی دیگری بزرگ و در سواحل رود هیرمند

 د. باشنهای بشری میی اولین تمدنزنند و از زمرههای قبل از میالد سر میهمگی به هزاره هااین تمدن ارومیه وجود داشته است.

ردان گبیابان معیشت مردم بوده است. ولی در همسایگی این نواحی مرفه و آباد اپروری منشکشاورزی و دام در این نواحی آباد

 داری بود و به علت کمبودمعیشت آنان از راه گله یصورت قبایل و طوایف بزرگی وجود داشتند که عمدهو صحرانشینان به

ه به حمله بداده و ها تغییر مسیر میسالیمی به خصوص در خشکیند. این کوچ داکوچ بودحال در  مایمنابع آبی دا مرتع و

شد. صحرانشینان به خاطر تبدیل می های بزرگ بودندها و دریاچهخانهدر بستر رود دتاعم که آباد،شهرها و دهات و قصبات

شد باعث می نشینیآزموده بودند. شکل زندگانی کوچان خشن و جنگاوران کارسوارکار داری و طبیعت سخت صحراشغل گله

دیریت این طرز زندگانی متحرک و برپشت م یهلیر و خشن داشته باشند که از عهدای جنگجو، دیس قبیلهیکه آنان همیشه ر

و  کشت غنیمت به همراه تجاوز وکردند و غارت و تاز میو  اسب برآید. آنان همیشه بر سر راه خود به دهات و قصبات تاخت

 یهایلشکرکشرسیدند و یا در مت میدلیری و لیاقت آنان بود. این قبایل یا خود به حکو یکشتار از افتخارات آنان و نشانه

 اگردیدند. بنابراین عموما منششریک میشدند و در غنایم به دست آمده نیروی نظامی اجیر آنان می سالطین و پادشاهان

ها و نشینکوچ ینشین بودند. حملههای کوچاین ایل میران خاورمیانه و از جمله ایرانهای بزرگ اهای سلسلهخاندان

 یحیهیک دیوار بلند در نا قبایل آسیای مرکزی یشهرها از حملهه در ایران باستان برای حفظ بقدری مخرب بود ک هاصحرانشین

بزرگ این دیوار بود همیشه  ی. دربند قفقاز که دروازهریای مازندران ادامه داشتاورامانات و قفقاز کشیده بودند که تا حوالی د

های یابانب ت به همین علت به وسیله سالطین چین در انتهای دیگرشد. دیوار چین نیز درسلشگر مجهزی حفاظت می یبه وسیله

  آسیای مرکزی ساخته شده بود که امروز قسمت بزرگی از آن هنوز موجود است.

به دلیل اینکه در شکل زندگانی شبانی و گله داری، زمین منبع اصلی تولید ثروت نیست و زمین فقط نقش  فرضیهبراساس این 

لت طبیعت . به عیابدآنان جایگاه نخستین را نمی درشیوه تولید کند، کشاورزیه احشام و چهار پایان بازی میمرتع را برای تغذی

سی سیاهای تباشند، به خصوص در جنگمی نشین شهرها که مرکز اسکان افراد و محل بروز تمدن شهریگردهای کوچبیابان

ند و رومورد تاراج بیش از حد قرار گرفته و از بین می نی دارندخوی وحشی و بیاباو  های صحرانشین که هنوز خلقسلسله

شوند. تکرار و استمرار دست به دست شدن قدرت سیاسی به وسیله این قبایل، فرهنگی گردان واقع میصحرامورد خشونت وتنفر

آورد یافتن کشاورزی به وجود میم با اطاعت مطلق مردم از امیر و عدم احترام به مالکیت زمین وعدم اهتمام به سامان اتو خشن

 است. وجودآمدن استبداد شرقیکه بستر اصلی به

                                                           
 5333رود در جیرفت واقع در استان کرمان، تمدن درخشانی وجود داشته که مربوط به ی هلیلدهد که در دامنهشناسان ایرانی و خارجی نشان میحقیقات اخیر باستانت 6

 جیرفت معروف شده است.سال پیش است. تمدن این منطقه به تمدن 
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 نظام آبیاری 

 به که توجه به مکانیزم دستگذارد و بیش از آنثقل خود را بر روی زندگانی کشاورزی در خاورمیانه می فرضیه دوم برعکس

های اسکان یافته کشاورزی در د را معطوف به تمدندست شدن قدرت حکومت و فرهنگی ناشی از آن داشته باشد، توجه خو

کند. برطبق این فرضیه از آنجا که میانگین میزان بارندگی در شرق نسبت به غرب بسیار ها میها، مراتع و دشتحاشیه رودخانه

فه قبایل ترین وظیمهمهای کشاورزی نیز در مناطق ناهموار و کوهستانی زیادند، مدیریت بهینه منابع حیاتی آبی کم است و زمین

ی کرده است. بنابراین وظیفه و رسالت اصلمدیریت متمرکز و قاطعی را طلب می ده و نگهداری و توزیع و تقسیم آبکشاورز بو

امیران شرقی ایجاد نهرها و قنوات، تقسیم عادالنه آب و نگهداری مخازن ارزشمند آبی بوده است. اگر توجه کنیم که در ایران 

رسد و امروز نیز بالغ بر چند ها به قبل از دوران هخامنشی میران کیلومتر قنات وجود داشته که قدمت برخی از آنبیش از هزا

گفت هن یو با توجه به هزینه شودکشاورزی و آبیاری می یهزار کاریز در ایران وجود دارد که از برخی از آنان هنوز نیز استفاده

آنگاه  ،بیعی و مصنوعی به عنوان مخازن آبهای طنهرها و یخچالا، هچاه، هامادرچاه ،سازی و نگهداری کاریزهاکپار، حف

 شود.زمین نمودار میاهمیت عنصر آب در پیدایش زندگانی اجتماعی و تمدن مشرق

ر دارد. برها وجود ها، محاسبات و قوانین دقیقی در تقسیم آب و سهم هر واحد کشاورزی از قنوات و نهاز دوران باستان نوشته

 س آن یک سلطان مقتدر وجود داشتادن یک نظام سیاسی متمرکز که در روجودآم مدیریت منابع آبی باعث به حسب این نظریه

  چیزی جز مدیریت این منبع حیاتی و کمیاب برای ادامه تمدن و زندگانی در شرق نیست. استبداد شرقی و شده است

 شیوه تولید آسیایی 

ی شیوه تولید را به پنج مرحله داند. اوتاریخی می یدر هر دوره تولید هثر از شیواحکومت را انحصارا مت و مارکس سازمان اجتماع

های یده دارد که این دورهولی عق. وی کندتقسیم می سوسیالیسمو  داریسرمایه، فئودالیسم، داریبرده، کمون اشتراکی اولیه

اورمیانه و خ، چین، هند – انطباق دارد. در کشورهای آسیاییبیشتر با تاریخ غرب  شمردبا نظم و ترتیبی که او برمی تاریخی

که به مشرق  ، مورخ فرانسوی7کتاب برنیه هبا مطالع 1853فرما بوده است. مارکس در وضعیت دیگری حکم – خاور نزدیک

ساله ، آشنایی بیشتری با این مبوده دربار اورنگ زیب پادشاه مغول تبار هند کپزش و نیزد سفر کرده زمین و از جمله ایران و هن

 نوشت 8سفری در توصیف کشور مغوالن بزرگدربار اورنگ زیب، کتابی به نام پس از نه سال پزشکی در ا برنیه یابد. فرانسومی

ریان ها در جمارکس و انگلس در این سال ها کتاب مرجع بسیاری از متفکران بعدی در غرب بود. در مکاتباتی که بینکه سال

اند، جمالتی چند در این زمینه وجود های آمریکایی و انگلیسی آن دوران نوشتهبوده و همچنین مقاالتی که این دو در روزنامه

طور مثال به و دهدمورد تحلیل قرار می کهن آسیایی را یو جامعهتولید  یلسله آثار خود شیوهدر یک س کارل مارکس دارد.

 ان و تاتارستانهندوست، ایران، از طریق عربستان صحرای آفریقاکه از فضای عظیم بیابانی و ایط اقلیمی، وضع زمینشر" :نویسدمی

رقی کرده زراعت ش یپایه سیسات آبیاریاو ت هاری مصنوعی را به کمک ترعهسیستم آبیا ،تا ارتفاعات فالت آسیا ممتد است

ن آ اطلبد. منشدرت متمرکز دولت را میق یمداخله شرق ناگزیرر جویانه از آب دضرورت بدیهی استفاده صرفه"و  "است

                                                           
7 François Bernier 
8 Histoire de la derniere Revolution des Etats du Grand Mogol 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
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از همین  کنند ی آسیایی مجبور بودند اجراهاسازمان دادن امور عمومی که دولت یاقتصادی یعنی به ویژه وظیفه یوظیفه

 رق است.ی شقدان مالکیت خصوصی بر زمین واقعا کلید درک همهف" :نویسدمیاین مکاتبات  ازدیگر انگلس در یکی  ".تجاس

زمین به مالکیت خصوصی بر زمین حتی به های خاوراما چرا خلق "ی تاریخ سیاسی و مذهبی آن است.ی همهدر اینجا پایه

طور عمده مربوط به وضع اقلیمی و شرایط زمین و به ویژه مربوط به توضیح این امر بهند؟ به نظر من اهمالکیت فئودالی نرسید

شود. ترین بخش فالت آسیا کشیده میهایی است که ازصحرا از میان عربستان، ایران، هند و تاتار تا مرتفعنوار عظیم بیابان

 زی.والیات و یا دولت مرک یهاست یا وظیفهی کموننخستین شرط زراعت در اینجا، آبیاری مصنوعی است. و این کار یا وظیفه

 ؛ وبرای غارت کشورهای دیگر دیوان جنگد؛ ت دیوان داشته است. دیوان مالیه برای غارت کشور خودولت به شرح پیوس

ور های کشیگانه و تنها مالک اراضی و زمین سلطان"نویسد: مارکس نیز می .وزیران امور عامه برای مواظبت از تجدید تولید

ها و مقاالت قابل گردآوری و نگاریی این نامهپراکنده یفقط از مجموعه تولید آسیایی یبا وجود اینکه تئوری شیوه ".است

ل ناد قابمجموع این اس ازر لمی مستقلی انجام نشده، موارد زیمارکس و انگلس کار ع یتدوین بوده و بر روی آن به وسیله

 تشخیص است: 

 اند.طبقات در مفهوم کالسیک خود در شرق تشکیل نشده .1

 مالک مطلق بر زمین بوده اند. و شاه و یا امیر همالکیت خصوصی بر زمین شکل غالب نبود .2

 ست.ساالران بوده امدیریت دیوان آبیاری مصنوعی ارزش داشته و سیستم آبیاری در مالکیت و یزمین فقط در سایه .3

 تا دوران معاصر ادامه داشته است.و کشاورزی دچار تحول تاریخی نشده این فرم تولید  .4

ایف ظهای متاخر زندگی مارکس و انگلس توجه چندانی به این تئوری نشد. شاید به علت شباهتی که والبته بعدها و در سال

بی میخائیل باکونین انقالتعقیب چنین بحثی دیگر مورد توجه او نبود.  داشت، دیسپوت شرقی یدولت سوسیالیستی با کارها

 کهنه وسایل رهایی بشر بل خواهد با سوسیالیسم دولتی خودیمارکس را متهم کرد که م ،(1814-1876) روس نارشیستآو

ری جدید ساختا ای اقتصادیهدو تئوری قبلی از منظر فرماسیون به هر روی این تئوری نیز به اسباب بندگی او را فراهم کند.

نکات  ،امع شرقی و مدیریت آبیاری مصنوعیدهد. نبودن مالکیت خصوصی بر زمین و عدم تشکیل طبقات اجتماعی در جومی

 برجسته و مهم این تئوری است.

 اثر قوانین ارث بر مالکیت 

ای در راه تمرکز ثروت و به خصوص مالکیت زمین قوانین ارث اسالمی را مانع عمده پس از اسالم یای از محققین در دورهپاره

 دانند.داران میگیری کالن زمینعدم شکل یاند و این تقسیم متوالی زمین بین وراث را یکی از عوامل عمدهبه شمار آورده

 دانیس خانیپس از مرگ ر بین اعضای خانواده وت و زمین درشکل حدودا مشابهی از تقسیم ثر حداقل از دوران ساسانیان نیز

قیقات ( در تح1131-1145( وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در ایران )1112-2338وجود دارد. در دوران معاصر خانم لمبتون )

الکیت را مگیری کالن ای ازعلل عدم شکلتواند پارهکید داشته است. این نظریه با وجودی که میاتاریخی خود بر این نظریه ت

چنانکه در آن – وتاصلی تولید ثر ابه عنوان منش آن با عدم اصالت مالکیت بر زمین یبر زمین توضیح دهد، از توضیح رابطه

 عاجز است. – غرب بود
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 کوتاه مدت و  تئوری جامعه کلنگی

 معنای سلطانی است که بهدر غرب  سپوتید :یب و نویسنده معاصر معتقد است کهدکتر همایون کاتوزیان، اقتصاد دان، اد

نافع طبقه خویش است. تواند بکند. او حافظ مباشد و هر کاری را به اراده و میل خود نمیحاکم می ییک طبقه ینماینده

بد به مست یترجمه کند. بنابراینخود را اعمال می یمطلقه یکس پاسخگو نیست و ارادهشرقی، که به هیچ برعکس مستبد

 یامعهسپوتیسم شرقی یعنی استبداد تفاوت ماهوی دارد. در جیسپوت غربی است و با دیهمان د دیکتاتور است.ه اشتبار دیکتاتو

شود ما طبقات شکل نگرفته است و مالکیت نیز نه یک حق بلکه یک امتیاز است که از طرف سلطان به هر که بخواهد واگذار می

گر از بین های حکومتوردهای جامعه نیز با تعویض سلسلهآ دست یشود. همهگرفته می بخواهد بازپس که او و هر موقع

دستاوردهای بشری خبری نیست  سایرو دت است که در آن از انباشت ثروت و کوتاه م یک جامعه کلنگید. این جامعه نرومی

 شود.همه چیز تخریب شده ودوباره از نو شروع می مایو دا

 حکومت اسطوره های آسمانی 

 ابل شاهبر و سوم، های نخستین مانند مصرمدندر شرق حکومت همواره مشروعیتی آسمانی داشته است. در ت یتئوربرطبق این 

. در ایران اندخدا بودهبشر یا شاه هشاهان نیمه خدا و نیم های دیگر شرقیدر برخی از تمدن 1دانست.خود را خدای مجسم می

ری بر سر نو یکرد، که به صورت هالهبه شاه عطا می ی نیروی ماوراءالطبیعیایزدییدات الهی بود و فره اباستان شاه موید به ت

مانی بود. حکومت در ایران ابتدا شکل دود دین بهیعدل و داد و کمر بستن به ترویج  شاه گسترش یگشت. وظیفهشاه نمایان می

 ار داشتن. شاه شاهان با در اختیپراتوری نبودر امقادر به گسترش د دیگر داشت ولی با تبدیل ایران به امپراتوری شکل دودمانی

هخامنشی آزادی دینی  یکرد. در دورهاقتدار و امنیت و وحدت را در امپراتوری برقرار می فره ایزدی و خدمت به آیین زرتشت

هل دینی ینی جای تساسازی دشویم یکسانساسانیان نزدیک می یهای وابسته به ایران برقرار بود ولی هر چه به دورهدر سرزمین

 گیرد.را می

 این خوریم. بابرمی بسیار مشابه نظام کاستی هند است که در دوره ساسانی به نوعی نظام کاستی یعنی طبقات غیرقابل تغییر

 ،اینکه در جامعه وجود با فئودالی یخصوصیات جامعه و ی یک طبقه نبودساسانی نیز شاه نماینده یوجود هرگز در دوره

 شکل نگرفت. بودند موجودگر انهای حکومتدودم

سیاری ی تاریخی در باکه برخالف غرب که اشرافیت سابقههای شرقی معتقد است در مورد حکومت القوانینمونتسکیو در روح 

شد و شاه به خواست اعطا میاز دودمانها داشت وامری موروثی بود، در شرق منصب اشرافیت از طرف شاه به هر کس که می

نه  ،آورد که وقتی اسکندر داریوش سوم را شکست داداو مثال می هیچ پایگاه اجتماعی به جز ارتش و دیوان خود وصل نبود.

یزدگرد سوم  توان به سرنوشتاش شکل نگرفت، بلکه مردم غالبا از او استقبال کردند. به طریق مشابه میتنها هیچ قیامی بر علیه

 کرد. اشارهو کشته شدن او به دست آسیابان 

                                                           
ر خم و حاکمان جبار کم یها زیر سلطهگلهکه مانند  انگیزهبیهایی هستند گروه غالبا یجوامع شرق کند:در دیالوگ افالطون، گورگیاس سوفیست چنین استدالل می 9

 گردیده است.به اهمیت خود واقف  یونان است که فرد در کنند و فقطراست می
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 مقایسه تطبیقی مالکیت مطلق شاه و نظام فئودالی غرب

 توانند به جزوات آناند میهای سال قبل نبودهاید. کسانی که در درسبا نظام فئودالی آشنا گشته های سال گذشتهدر درس

اشرافی در سرزمین خود که  ی. هر خانوادهدار وجود داشتب یک اشرافیت زمیندر غر طور خالصهبهها مراجعه کنند. درس

اکنان کرد. سحکومت می ارداد تحت الحمایگی با او داشتندتری بود که قرهای متعلق به او و به اشراف کوچکمتشکل از زمین

اشراف و صاحبان صنایع و ارباب  یخرده مالکان بودند. در شهرها نیز خانواده و 13ردگان، کشاورزان وابسته به زمینسرزمین او ب

ترین س بزرگییمند بود. شاه در حقیقت رد قانونکردند. رفتار این شاه کوچک یا فئودال با ساکنین سرزمین خوکلیسا زندگی می

ی رها موظف بودند شاه را یاآن در هنگام جنگ .الحمایگی داشتها قرارداد تحتن بود که با بقیه فئودالترین دودماو قدیمی

در  کرد.های یکدیگر بود و سرزمین بزرگ خود را نیز از تجاوز دیگران حفظ میها به سرزمینشاه نیز مانع تجاوز فئودال کنند.

اکم ح اشت و شاهحقیقت در نظام فئودالی که از قرن پنجم تا هجدهم در اروپای غربی برقرار بود، نوعی توزیع قدرت وجود د

طبیقی اروپا ت یداری صنعتی باعث بوجود آمدن دموکراسی گردید. آنچه که در مقایسهنظام سرمایهه تکامل این نظام ب مطلق نبود.

ها در اروپا و ثابت تولید و تغییر زمانی آن هایای بودن فرماسیون، دورهخوردبه چشم می – خصوص خاورمیانهبه –و شرق 

یاسی آن در شرق است. این تداوم و تصلب جامعه باعث تصلب جامعه و نظام س شکل تولید وساختار ماندن یا طوالنی ماندن

 ها نهادینه کرده است.ها و ایرانیشرقی شده و استبداد را در ذهن ما شرقی یذهنیت استبدادی در جامعه

 خلدون و نظریه عصبیت و عمرانابن

 یاده. خانویالدی در تونس کنونی به دنیا آمدشناسی شرق نام گرفته است. او در قرن چهارم محق پدر علم جامعهبه  خلدونابن

وانی او به مغرب مهاجرت او در ج یخانواده .پانیا به تونس مهاجرت کرده بودندیک قرن قبل از تولد او از آندلس اس او حدودا

ریخی ف کتب تاآن نگاشته است. این مقدمه برخال ای برکه مقدمه تاریخی انتقادی به نام العبر دارد یخلدون کتابکرد. ابن

نمود، از بازشکافی ها و یا علمای دینی حکایت میزمین که هیچ توجهی به جامعه نداشت و فقط از پادشاهان و جنگمشرق

جوامع بشری خور تعمق و مطالعه است. او پیدایش ر دارد که دهای جالبی را عرضه میتئوریکند و وتحلیل جامعه شروع می

ستاییان و رو؛ بیابان گردانو  وامع را به سه دسته صحرانشیناناو ج کند.بندی میاقتصادی آنان طبقهحسب نوع زندگانی  را بر

 کنند.ی میزندگ طبقه دیگر است که با مرارت و رنجنماید. شهرنشینی نهایت آرزوی دو شهرنشینان تقسیم میهمچنین  و دامداران

 شان در مقایسه با زندگانی روستاییان و صحرانشینان بسیار تجمالتیزندگانی کنند.شهرنشینان در شهر در آرامش و رفاه زندگی می

 شهرنشین آزادگی و استقالل خود اد گردیده است. اما از طرفی دیگرها ایجو باشکوه است. کارها تقسیم شده و صنایع و حرفه

ین خود شهرنش ،که برخالف صحرانشینان ههردادامنیتی به ش قلعه بارو و، جبر ،حاکم، امیر، سپاهیانرا از دست داده است. وجود 

در برابر هجوم دشمن ندارد و فنون جنگ و دفاع را نیز  ای برای دفاع از خودتیجه انگیزهکند و در نم حس مییرا در امنیت دا

 تطبیعر ب شهری طاعت و انقیاد را در انسانا یروحیهکم اولیای دین و حا، طاعت از معلما داند. همچنین در زندگانی شهرینمی

ون های گوناگاست. او اسیر هوسکرده و چیره ا یساده تکلف وزندگانی بی گرد وسر پای خود ایستادن بیابانآزادگی و بر 
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اند و اصل و نسب گم شده ها در هم آمیختهخاندان در شهربر آن  پول و تجمالت و مطیع حکام و بزرگان است. عالوه، خود

 است. 

 ،است ناگردالخصوص بیابانای که مختص روستاییان و دامداران و علیدر زندگانی قبیله لدون این است کهختز محوری ابن

ای نام ا غیرت قبیلهو یاو به آن عصبیت  کنند. عضو یک قبیله بودن یعنی داشتن خصلتی کهنقش اساسی بازی می عشیره و قبیله

بسیار  هازندگانی اقتصادی آن یچون نحوه 11گردان عربدگانی بیابانخصوص در زنهب او بر این عقیده است که. داده است

 ای رااست، بیشترین عصبیت طایفهزار ضروری های شنزارهای گرم و بیابانزندگانی در ریگ سخت است و برای پرورش شتر

 توان یافت. می

عنصر  شود کهدر این خالصه می شهرنشینان بودم صحرانشینان بر ودام و پیروزی ممتد شاهد حکومت به نظر او که یفلسفه

رداری از تجمل و اسراف و برخو یبه علت روحیه ایل بر شهرنشینان است. شهرنشینانپیروزی قب یکنندهعامل تعیین عصبیت

را  تهمین خصوصی یزنشوند و افراد مسلح آنان خو میی خود را از دست داده و نرمیجوخاشبه تدریج حالت پر نعمت و رفاه

تاب  – شندباخو و خشن میمعتقد است مانند حیوانات درنده او که – گردل بیابانیدر برابر هجوم قبا کنند. شهرنشینانپیدا می

یس حکومت سانیز در هنگام ت هافتد. این قبیلیس آن مییح و رفات یگردند و حکومت به دست قبیلهمقاومت ندارند و نابود می

 ردد.گشود و فاسد و الابالی میکند تا بتدریج درتمدن شهری هضم میآوری خود را حفظ میخصلت رزمها خود در شهر تا مدت

 رود. اند و به دست قبایل مهاجم جدیدی از بین میا قرار گرفتههگیرد که قبلیهسپس در معرض همان آسیب و تباهی قرار می

و در نتیجه  باشندطبیعی میترین افراد انسانی به انسان ینان نزدیکدار انسان طبیعی است. در نظر او صحرانشاو به نوعی طرف

م تی اوجش به زندگانی در شهر خداند که نقطهاو قبیله را آغاز روندی می ترین نوع انسان هستند. البتهترین و خشندرنده

یز هست. او حضیض و نزول آن ن یهآغاز نقط، باشدوج و کمال زندگانی جامعه میا حال که در عین شود. زندگانی شهریمی

 نماید.گردش قدرت سیاسی را ترسیم می یچرخه ی وطبیعی قبیله و زندگانی متکلف شهربین زندگانی  در این دیالکتیک تضاد

ای ج هتاییدات الهی و شکست به نشانه عدم تاییدات الهی فرق اساسی داشته و ب یبینید که این نظریه با تئوری غلبه به نشانهمی

 در بین این عوامل در صدد برجسته نمودن عامل اقتصادی است.همچنین عوامل آسمانی کامال بدنبال عوامل زمینی و دنیایی و 

 یران راالخصوص ازمین و علیل مشرقیهای قبایها و پیروزنحو قابل توجهی تاریخ جنگه تواند بطور جالب و بمی این تئوری

 و نیروهای مسلح، باروتو  توپو  تشینآهای معاصر شرح دهد. تا هنگامی که تجهیزات نظامی تا زمان پس از دوران اسالم

ک عامل بدون ش نامدخلدون عصبیت میگذشتگی و آنچه که ابنجانز شجاعت و ا، برتری نداده بود منظم را بر سوارکاران قبایل

 . کردهایفا می نان و شهرنشیناندر پیروزی قبایل صحرانشی کلیدی ینقشکه مهمی بود 

ارسطو را پذیرفت که استمرار قدرت بالمنازع شاه مستبد در شرق بیش از آنچه  یتوان این نظریهمی با توجه به آنچه که ذکر شد

ین معنی که تداوم تاریخی که از قدرت و امکانات او ناشی باشد، حاصل تفاهم و پذیرش استبداد از طرف جامعه است. به ا
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طوالنی  یباور به استبداد را نهادینه ساخته است. ما در تجربه یعنی انسان ایرانی آگاه انسان شرقی و در مورد ماخوددر نا استبداد

ین دو استبداد، ب ییعنی فاصله های تاریخیاین برزخایم و اگر مواردی پیش آمده بدیلی برای استبداد تجربه نکرده تاریخی خود

مرج و ناامنی است.  و بود که در ضمیر ناخودآگاه ما عدم وجود استبداد به معنای وجود هرجمرج  و چنان ناامن و توام با هرج

توقع ایجاد امنیت و رعایت  یس مملکتیالملوک نویسان از رها و نصیحتد اندرزنامهذهن خود مانن یخانهاغلب ما نیز در نهان

 بد صالح است. همواره یک مست جمهور آرمانی مایسییا ر را داریم. شاهعدالت 

در تناقض است.  گذارد به شدتما اثر می یهولی این آرمان نهفته در عمق ناخودآگاه ما با واقعیاتی که بر خودآگاهی روزمر

د و فاس، های استبدادی ناکارااست. نظامشمشیر نگذاشته  یالزامات زیست در جهان مدرن جایی برای امنیت و عدالت در سایه

ه مرحله ها را بآنو آوریم مستبدین را بر سر کار می های مدرن نیستند. ما خودقادر به رقابت با دموکراسی کهد نطفیلی پروران

مبارزه  ون به دشمنی آخوریم وبا ایم، سرمیودی از آنچه خود ساخته و پرداختهزه رسانیم. ولی بخدایی یا والیت مطلقه میشاه

 پردازیم.می

نیان ساسا ها، اشکانیان وهخامنشیان، پارت هایذکر داده شود که در ایران قبل از اسالم سر سلسلهاین تدر اینجا الزم است که 

 مدل بعدی هایسلسله یهمهز در سر دوران تاریخی قبل از اسالم نیاند. در سراقوی بوده و های اشرافی و متموله از خاندانهم

 شده است. بیش تقلید  و اداری حکومت هخامنشیان کم

ها هر کدام در بخشی از این خاندان 12ها نژاد سلطنتی بود.در ایران هخامنشی هفت دودمان بزرگ وجود داشت که یکی از آن

ها نظارت داشتند. در چهار گوشه سرحدی شدند بر کار آنکردند ولی شهربانان که از طرف شاه برگزیده میایران حکومت می

روحانیون  مادها ها از پارسیها،ز شکست مادشدند. پس اکردند که از سوی شاه برگزیده میمیحکومت  13ایران نیز چهار ساتراپ

امنشی عالوه بر اینکه حکومت هخ یاغلب از بزرگان ماد بودند. به این ترتیب از آغاز دوره هارتشت شدند و مغمذهب ز

الهی حکومت خاص یک خاندان یعنی هخامنشیان از قدرت حکومت جدا شد. مشروعیت  الطوایفی بود، قدرت مذهبی نیزملوک

 ستد ساسانیان تقریبا یتا آخر دوره های متنفذ و ثروتمندکه فره ایزدی داشتند. این ترکیب مملکت داری و وجود دودمان بود

 شمار زیادی رایشهمچنین گد ولی پس از ظهور مزدک و مانی و ساسانیان برقرار بو ی. آزادی مذهبی تا دورهنخورده باقی ماند

در  تساهل مذهبی قبلی شد.و ح استبداد دینی در ایران جایگزین تسام ذاهب، با کشتار پیروان این مذاهباز ایرانیان به این م

 ندوها بسیاره نظام کاستی مانند شده بود که نوعی نظام کاستی در ایران تثبیت ساسانیان عالوه بر سخت گیری مذهبی یدوره

لق شاه، جامعه در بستر استبداد مط بقه از فرودستان به اشراف فرادست ممکن نبود. این دو خصوصیتتغییر طو گیرانه بود سخت

ا دقیقا با های ذکر شده رتوان فرضیهمشکل ب تاریخ ایران ینمود. با مطالعهرا نیز بسیار صلب و غیرقابل انعطاف و شکننده می

دار است که یک نوع اشرافیت زمین ید اینوخود مر وجود دودمانهای ریشه دا اد. زیراالطوایفی تطبیق دنظام شاهنشاهی ملوک

 ثابت و غیرقابل برگشت بوده است.  داشته که دارای امتیازاتی تقریبادر ایران قبل از اسالم وجود 
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 های بزرگجدا بوده است. امپراتوری حدودا دوم قدرت بود و از دستگاه سیاسی یپایه همواره دستگاه مذهبی از سوی دیگر

ت داشته مملک ههای مدونی برای ادارنامهاند که دیوان نام داشت و این تشکیالت نظامای داشتهتشکیالت اداری پیشرفته ایرانی

 مناصب اداری معین و تعریف شده و حدود و ثغور اختیارات هر صاحب منصب اداری معلوم بوده است.  و عالوه بر آن

اداری بوده  یهای این سیستم پیشرفتهنامهقوانین و نظام یمجموعه، نام گرفت 14یعنی آنچه که در غرب قانون دیوانر ۇتسدُ

های د و استمرار دودمانعمل کن توانسته کامال به دلخواهشاه نمی امپراتوری حداقل در وجه اداری آن یهبرای ادار بنابراین است.

رخالف ب لقب اشرافیت حداقل در مورد ایران اغلب دانشمندان غربی درباره شرق ینشان از آن دارد که بر خالف نوشته بزرگ نیز

تفاده اس از امتیازات آن و اشرافند اهپابرجا بود این القاب های اصیلیطای سلطان نبود و در دودمانهمواره ع گفته منتسکیو

های وریبا کلیات تئ ها همهی داشته و از نظم و ترتیب خاصی برخوردار بوده است. اینپروتکل دقیقر کردند. حضور در دربامی

 همراه با دخدا بویعنی وجود شاهی ابرقدرت که شاه گیرندها میگفته شده قابل انطباق کامل نیست. اما نتایجی که این تئوری

 – در شاه ایرانی وجود داشت که بسیار بیش از امرای غربی قدرتی – در او العاده قدرتمشروعیت آسمانی شاه و تمرکز فوق

 های قبل از اسالم غیر قابل انکار است. در سلسله

. باشندقابل انطباق می ها هر کدام در وجهی، کامالتئوریاعراب به ایران این  یهای سلطنتی پس از حملهاما در مورد سلسله

 یهای پادشاهی پس از حملهسلسله یاشرافی داشتند همه خاندانی یم که ریشههای پادشاهی قبل از اسالزیرا برخالف سلسله

وم نیز به زور شمشیر و غلبه بر ق انهای آنسلسلهردارند و سی و دودمانی اهقبیل یریشه اعراب به ایران تا آمدن سلسله پهلوی

اید خود را ها بود. برای رفع این بحران یا بن سلسلهمی اییدا ییافته اند. به این سبب بحران مشروعیت مسئله حاکم قبلی تسلط

خود  و یا برای –. ناور بودهشان بسیار پهتر از خلیفه و سرزمینلب خود قویبا وجودی که اغ – دانستندخلیفه می ینماینده

 دادند.شاهنامه جلوه میخود را از نژاد خسروانی  با تقلب کردند وای ایران را جعل مینامه انتصاب به خسروان افسانهشجره
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