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 استاديار گروه علوم سياسي دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان

)28/11/87: تاريخ تصويب–20/8/87: تاريخ دريافت(

:چكيده

 سياسـي بر وجود انديشه تاكيد،ترين ويژگي مطالعات مربوط به انديشه سياسي در ايران شايد مهم
و مدون در باب دولت در ايران باشد اين انديشه كـه از آن تحـت عنـاوين مختلـف نظيـر. مستقل

م مانندو"خردمزدايي"،"شهريانديشه ايران" درؤآن ياد مي شود، يد آن است كه سازمان دولت
ا  ميستايران از پشتوانه نظري مستحكم برخوردار تالش مقاله حاضردر.دكنو بر اساس آن عمل

آنوش مي و قوت نظـري و پاتريمونياليسم به بررسي اين موضوع د در پرتو دو نظريه استبداد شرقي
 كه بنيـاد دولـت تالش مي شود به بررسي اين موضوع پرداخته شود در همين راستا،. خته شود پردا

و ضـرو در ايران بيش از آنكه مبتني بر انديشه و مدون باشد، ريشه در مقتضيات هـايرتاي خاص
.عملي داشته است

: واژگان كليدي
 شهري، پاتريمونياليسم، استبداد شرقيدولت، آرته، اشه، فره ايزدي، زرتشت، انديشه ايران

   Email: Ardestani2009@yahoo.com 02313354083: فاكس*

: ذيل در همين مجله منتشر شده استاز اين نويسنده تاكنون مقاله
و جوي مبنايي روش شناختي براي جامعه: آنارشيسم نظري" چرخش"؛ 1389، سال3، شماره40، دوره"ي آزاددر جست

.1390، سال2، شماره41 دوره"فلسفه سياسي به سوي دموكراسي؟
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به سوي راستي بگرايد!كي اي مزدا" و بشر ؟" سپيده دم به درآيد
)31هات ها، بند دهم،گات(

 مقدمه
ب مي رسد كه با توجه به نظر درامروزه چنين ه حجم قابل توجه كارهاي صورت گرفته

وخصوص و مباني دولت در ايران، هرگونه بحث يا بنيادها و تدقيق ديگر در اين حوزه زايد

مي كندنظر اين. تكرار مكررات باشد مي،اگرچه در دل خود واقعيتي را بيان به نظر رسد اما

گذرا به آنچه امروزه تحت نگاهي. ده استكرخود را حفظ كماكان اهميتمزبور موضوع 

يا"شهريانديشه سياسي ايران"عنوان  يا"انديشه سياسي شاهي"،"انديشه ايراني"ـ خرد"و

خو،ـ عنوان مي شود"مزدايي به توضيح آنكه امروزه. اهد كردبه آساني اين موضوع را تصديق

مي رسد كه عده انظر "عصر اوستا"يران اي آگاهانه يا ناآگاهانه مي كوشند با تمركز بر
و قرائت بر. كامال جديد از كل انديشه سياسي در ايران باستان جعل كننديبازخواني آنان با تكيه

و نظري دولت در ايران كه ضرورتا صبغهيك وجود،مباني فكري ـ اي انديشه نظري مستقل

و بدين ترتيب، كل مقوله ـ را فرض مي كنند ر همين اساسبراي دولت در ايران ديني دارد

و. تحليل مي كنند مي شود با استناد به مستندات تاريخي بر همين اساس، در اينجا كوشش

ما. جامعه شناختي تا سرحد امكان به چگونگي تاسيس حكومت پرداخته شود درواقع، هدف

و انديشه هاي هم خانواده با آن بيش از آنكه نشان دادن اين موضوع است كه اين انديشه

ب و نظري خاص باشند به معطوف ـ به تعبير بستره زمينه فكري به رادع و نياز مردم هاي عملي

و دفاع از آنان دربرابر  و تنسيق امور در ميان خودشان و حاكمي براي نظم ـ ابن خلدون

ي شمايي كلي از نگرش فوق، ضمن نقد از همين رو، در اينجا با ارائه. اندحمالت بيروني بوده

به بررسي ميزمينهآن و اجتماعي دولت در ايران پرداخته .شودهاي عملي

و پرسش هامتغيرها
و ما را سعي در چالش با آن در اينجابه طوركلي، آنچه در بازخواني كنوني اهميت دارد

كه بدين ترتيب؛داريم و مدون است بر، اعتقاد به وجود انديشه سياسي منسجم  سازمان دولت

يكي از اين نويسندگان.روي دوش آن سوار است ي تفكرات نهادهاي با مطالعه"،به اعتقاد

"در ايران باستان مشاهده كردبعدي قوام يافته را در ايناتوان انديشهسياست در ايران مي
ب.)1378:17رضايي راد،( كه تاه ايشان مي كوشد و پايهبه اصلي"زعم خود هاي ترين مباني

و ستون،ست يابدد"هاي ايرانشهريانديشه  انديشه سياسي در ايران باستان را بر پنج پايه

:دانداستوار مي

به مثابه1 و شر ِ انسان مزدايي؛ـ نبرد كيهاني خير ي غليت هستي
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 مندي شهر يا كشور؛همچون الگوي سامان) اشه(ـ الگوي نظم آسماني2

و انديشهـ آرمان3 به عنوان سرزمين مقدس؛شهر ي سرزمين قومي

ـ شاه آرماني، عامل نيات انساني؛4

سه گانه5 و اجتماعيـ مراتب .ي آسماني

و اهداف حكومتشو، ايشان متذكر مي چارچوبدر همين كه اگرچه ميان الزامات ند

در، وجود داردي فراوانيهامادي با سلطنت ساساني تفاوت و  اما اين تمايزات در روبناست

دبسياري موارد ذات انديشه و سياست با هم مشابه استي آنان به اعتقاد.ر باب كشورداري

ِ به ايدهوي، وجه تشابه در انديشه سياسي دركري قدسي اين سرزمين و شهريار دن سياست

و استعاليي داشته هاي اين انديشه خصيصهتمامي سويه.ي شرقي بازمي گرددانديشه اي آرماني

و در و شوكتي آسمان است  چنين.)11ـ12:همان(ي بر زمين هستندپي متجلي ساختن فرّ

و از جمله مهمانديشه به اين نويسنده منحصر نيست مي توان به ولفگانگ اي فقط ترين آنها

و فرهنگ رجايي اشاره كرد تقريبا تمامي اين. كناوت، آرتور كريستين سن، فتح اهللا مجتبايي

د ادانشمندان برآنند كه كليد درك مسايل انديشه سياسي و آرماني :ستر ايران امر مقدس

از" درك اين مساله بسيار مهم است كه در ايران باستان هيچ امري از جمله سياست، خارج

و آرمان فهم نمي شود و منفرد]وظيفه[كاري اگرچه خويش؛چارچوب دين  هر كدام جداگانه

.)17:همان("باشد

و نصوص ديني در به دين و سياست درتقليل انديشه سياسي  ايران باستان دو پيامد مهم

:بردارد

و سياست بر انديشه1 دوـ ابتناي دولت به طوركلي بر حول كه و قوام يافته اي استوار

و شاهي آرماني مي چرخد و ديني .مفهوم نظم آسماني

به2 بي توجهي و و حكومت در ايرانبسترـ غفلت . هاي اجتماعي پيدايش سياست

و در صورت بسط پايگاه گفتماني آن، بدون ترديد، اين امر مخ اطرات خاص خود را دارد

و اساس بسياري از  به چارچوبي ديني، ممكن است حتي ريشه و اجبار محقق يعني الزام

و پويايي آنها را شاخه و يا از فرط الغري توان هاي علوم انساني ازجمله علوم سياسي، خشك

در. سلب كند به عنوان رشته سياسيخود انديشهخصوص اين امر كند،مي اي عملي صدق نيز

كه جز براي  و معنايي فروكاسته شود به چنان مفهوم و ممكن است در پرتو چنين ديدگاهي

و يا بازتوليد نگرشساخت ايدئولوژي ي ديگر براي آن متصورياي معناهاي خيمههاي مختلف

و بيان اينكنمي. نباشد ،كنيمميانديشه سياسي كاريه ما در حوزهشود با صرف استناد

و جامعه شناسي بحث را ناديده گرفتبنيان دل. هاي عملي به دليل انبعاث از انديشه سياسي

و فراطبيعي نيست  بلكه برعكس، كامال پا در دل جوامع انساني؛جوامع انساني امري آسماني
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به نظر مي رسد هرگونه بحثي در اين و چيبعددارد ز به خاستگاه توجيه بايد پيش از هر

به جاي حركت در جهت قدرت ـ  ديگر براييـ امكان"عاليق رهايي بخش علم"هاي موجود

.ما متصور نباشد

و بازخواني بنيادهابه گذشتهاز همين رو، شايد حتي بيش از گذشته ما نيازمند به بازگشت

شو.و مباني سازمان حكومت در ايران هستيم  دولت در ايران از همان،دآيا آنگونه كه ادعا مي

و انگاره و قدسي به واقع در سپيده ابتدا بر مدار نظمي ديني ي شاهي آرماني شكل گرفت؟ آيا

و مدونآن،و سياست در ايران"داريجهان"گيري نهاد دم شكل بر انديشه سياسي معين

و  ميموازيني بر استوار بود مي"ييخردمزدا"كه امروزه در ذيل مفهومدكرعمل  گنجانيده

به اين پرسش و اساس مقاله حاضر را تشكيل مي دهدشود؟ پاسخ .ها محور

 مساله امر نظري
شدچنان  بنيان حكومت در ايران بر دو مفهوم استوار در اين نگرش اساساً،كه اشاره

و مراد.ـ شاهي آرماني2؛ـ نظمي ديني وقدسي1:ستا چه معناست از آنها اما اين مفاهيم به

دربه وجود عقيدهمفهوم نخست بايد توجه داشت كه اساساًخصوصدر چيست؟ اي قديمي

مينزد آريايي به نيروي خير. شودها بازگردانده كه همان دوگانگي اخالقي يا اعتقاد اين عقيده

ا مي دهدست،و شر پي. نقطه عزيمت مفهوم فوق را تشكيل بر اين اساس، نيروي خير در

به دروغنبخشيدتحقق  و پليدي به دنبال تحقق بخشيدن و نيروي شر جهان. است به راستي

اخاكي نيز عرصه در.ستي رقابت ميان اين دو نيروي متضاد به عبارت ديگر، جهان همواره

مي شود و دروغ دست به دست در انسان؛ پرسيده شود،اما ممكن است. ميان دو نيروي راستي

و نگاه چه و اين چارچوب  نقشي بر عهده دارد؟ براساس اين ديد، انسان اساسا براي كمك

، بايد توجه داشت كه اساس تمام اين با وجود∗.ياري به پيروزي راستي آفريده شده است

امدعاي پيش و دروغ نهفته را،و به همين دليلستگفته، در همين مفهوم راستي  توجه بيشتر

نه به اعتقاد پروفسور هنينگ در آيين زرتشت انسان داور ميان∗ و به همين دليل، بر آن است كه در اين دين و بد است نيك

در:زرتشت جهان را نبردگاه دو نيروي ازلي مي دانست": دو اصل كه سه اصل وجود دارد و بد كه هر دو تنها  نيك

و روحي، بلكه در اشياي مادي جهان نيز جلوهپديده و بدي از آغاز ... گرندهاي ذهني و تا نبرد ميان نيكي زمان جريان داشته

ميان در اين. فرجام كار نامعلوم است؛كه هر دو نيروي متخاصم هم توان هستندو از آنجا.پايان جهان ادامه خواهد داشت

سو. كردار جمعي بشريت استي اصليعامل تعيين كننده و به يكي از دو و زني آزاد است كه راه خود را برگزيند هر مرد

و اين  و كنش بپيوندد؛ و ماال در درازمدت كار و پيوستگي همواره بر نيروي آن سويي كه بدان پيوسته است، مي افزايد ياري

و نيروي پس،. تر مي كند از دو سو سنگيني ترازو را به سود يكيها كفهانسان زرتشت عالوه بر دو اصل نيروي اساسي، اصل

و مر براي آگاهي بيشتر("تبت آن دو نيست، ولي تعادل آن دو به دست اوستسومي را نيز بازشناخته است كه هرچند در مقام

.)88.هنينگ،ص: بنگريد به
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كهبه طور. طلبدمي براي آگاهي( در نزد آرياييان قديم"دروغ"و"راستي" كلي، گفته مي شود

بهاجمالي از دين آريايي و با)34ـ39: 1369آشتياني،: هاي اوليه بنگريد  مفهومي بسيار گسترده داشته است

مي شودچآن و سرشت. تفاوت بنيادي دارد،ه امروزه از اين دو مفهوم مستفاد درواقع، اساس

د مي و نسق را تشكيل كه امروزه(rta/asa/arta واژه،اهللا مجتباييبه اعتقاد استاد فتح.هدنظم

و آييني بوده كه سراسر) اي نداريمبراي آن واژه و هند به معناي نظام در نظر آرياييان ايران

و بر همه به هم پيوسته و بر همهعالم هستي را و جزيي و بزرگ امور، كلي ي اشياء، خرد

و در جهان كوچك)ordre cosmique(ام كلي جهانينظ.حاكم بوده است  در كيهان بزرگ

مي شده است( انساني ، نظام)ordre physique(، نظام طبيعي)كه نموداري از كيهان اعظم تصور

 همگي)ordre ritual(هاي دينيو نظام آيين)ordre mortal(، نظام اخالقي)ordre social( اجتماعي

 كه معناي آن)arsta("راستي"در نظر ايرانيان،. اندلف شمار مي آمدههاي آن در عوالم مختجلوه

به نزديك"عدالت"به و اجتماعي،"سخن راست"تر است تا  هماهنگ شدن با نظام اخالقي

و دروغ و ظلم و برهم زدن اين آيين)druj / drauga( بوده .)30ـ1352:31مجتبايي،()است( شكستن

ـ در مفهوم تخصصرا،پس، در نزد ايرانيان ـستي يا آرته به معناي عدالت  گرايي

و مقام خاص خود را دارد.ستا در؛در اين نظم هركس جايگاه و هركس از آن عدول كند

و پليدي قرار مي جا. گيردسپاه دروغ ي ديگريدر واقع، همان طور كه همان نويسنده در

:گويدمي
rat/asa/artaزو و صالح آييني است بي و بقاي جهان، نظم و پايدار كه دوام ال

و فرخندگي آدمي در هر دو جهان بسته بدان است و شادي انديشه. شهر يا كشور

و كردار راست و كرداري است كه با اين آيين؛راست، گفتار راست  انديشه، گفتار

و كردار خود، يعني جميع.هماهنگ باشد و گفتار وعمال حياتيا كسي كه انديشه

و موافق سازدفعاليت و فكري خود را با اين نيروي الهي يكي  با آن پايدار،هاي روحي

ش بهدو بي زوال خواهد .)همان...(خواهد بود"راستي پيوسته"و پس از مرگ نيز

ـ نيرويي اال به مفهوم فوق ـ در معناي عدالت و بنابراين، راستي كه سراسر كيهان هي است

آنشوار عالم هستي بر آن است و در به داليل"ده و هر آنچه فرد دارد مبتني بر نظم االهي

به.)1375:93رجايي،("مشيت پروردگار است  بدين ترتيب، هركس از اين چارچوب تخطي كند

مي شود و عظيم دچار اي به عبارت ديگر، در اين انديشه جهان همانند خيمه. عذابي سخت

كه اشه يا همان نظم مقد مي شد و تكيهتصور ميس ستون .دادگاه آن را شكل

وبه همين ترتيب، همان و يا نيروهاي اهورايي و شر طوركه در جهان هستي دو نيروي خير

بد" در اجتماع انساني نيز؛ندهستاهريمني با هم در كشاكش  هم"شاه خوب"و"شاه  در برابر

مي گيرند يك. قرار و نزديكياين و حافظ، بهترين آفريدگان اهورايي به خدا است ترين كس

و آباداني است و سعادت و عامل خير و آيين و پرگزندهيآن ديگرو.نظم ترين موجودات
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و مايهنزديك و گناه استترين كس به اهريمن و شر و فساد به(ي آشوب : براي توضيح بيشتر بنگريد

 كه بركل جهان حاكم است بر بيني همان قانونيواقع، بر اساس اين جهان پس، در)120ـ130:همان

به عنوان جزيي از اين كيهان نيز حكم مياجتماع انساني بنابراين، در برابر اين. كندفرمايي

به شما گفته خواهد شد  به طور طبيعي چه كسي حق حكومت دارد؟ كه پرسش اساسي

به آيين" ب، منظور از آيين درك معناي آرته يا اشه يعني."شاهي ر عالم نظم خاص حاكم

كه هر دوي اين مهم اما موضوع.)85:رجايي،همان( وجود است بر اساس مفاهيم مفاهيم اين است

به عنوان مبنا مي شودبندي ديني فرمول ميامرو آنچهيو ، شودزه انديشه شاهي آرماني خوانده

ا.به كار برده مي شود مي ط، مجتبايي خاطرابرتدر همين :دكننشان
و به آي و دادگرانه مقامي بوده است كه فضيلتشاهي خوب ي آن به هاي بايستهين

و شايسته كه برگزيده و شاه راستين و نزديكي داشته؛ و كماالت الهي شباهت ي خدا

اونزديك و نماينده باي،شناخته مي شده است ترين كس به  ستي مظهر صفات خداوند

ب.ي او در روي زمين باشداراده و تاييد الهي است چنين شاهي هر چه كند ه خواست

.)120:مجتبايي،همان(و شاهيش در حقيقت سلطنت خدا در اين جهان است

كه دكتر رجايي اشاره مي كه،كندبه عبارت ديگر، همان طور و حاكم فرض بود  بر سلطان

نه تنها دنباله و در واقع، و تبليغ آيي؛رو باشدآيين را بشناسد به تشويق ن بلكه در صورت امكان

 كسي بود كه با آيين زرتشتي آشنايي،شاه آرماني"از همين رو، در عصر اوستا. خويش بپردازد

و عمل مي كرد و در آن چارچوب تعمق .)85:همان رجايي،("داشت

مي شود"شاه آرماني" ديگر كه در ذيل انديشهيدر همين راستا، مفهوم  مفهوم فره، مطرح

ميا از اين مفهوم نيز امروزه. ايزدي است به نظر و چنين رسد از هميت بسيار برخوردار است

و تمام ويژگي به آيين بودن، دادگري، خردمندي بيشتر مورد ... هاي ديگر شاه آرماني نظير

مي گيرد مي رود، يكي از هواداران ديدگاه پيشخصوصدر اين. تاكيد قرار گفته تا آنجا پيش

به اعتبار فره ايزدي شاه را دا مي داندكه حتي به اعتبار فره": راي شخصيتي دوگانه شاه آرماني

كه خرمي يا تباهي روزگار  و از اين حيث، انساني خداگونه بود ايزدي، پيكري دو گانه داشت

و نيت او استوار بود و.)79: 1381فيرحي،("بر اداره  بر اساس اين ديدگاه، نيمي از پيكر شاه طبيعي

و فردي". است زدينيمي ديگر از لطف يا فره اي شاهان به اعتبار پيكر طبيعي خود، انسان

كه  و معصوم بودند به اعتبار فره ايزدي، موجودي ممتاز همسان ديگر افراد بشر بودند ولي

مي نمود و جهان موثر و نيت آنها در تقدير جامعه  اين سخن كه بيش از.)80:همان فيرحي،("اراده

به اسناد به جا مانكآن  بر نظر ارنست كانترويچ درمورد،ده از عصر ايران باستان باشده معطوف

اشاهان مسيحي سده هاي موضع فوق را فرض يكي از پيشست،هاي ميانه در اروپا استوار

مي دهد مي. تشكيل سه اصل زير :دكرتوان خالصهبه طوركلي، جميع مطالب فوق را در
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و زمين به نماينده،اورمزد.ر زمين استب اورمزد شاه شاهان نماينده.الف  آفريننده آسمان

ب و از، او فره ايزديهخود نيرو داده است  توانايي برتر از طبيعت، براي انجام كارهاي برتر

و روحاني داده شده استعرصهانساني در او را فرمانرواي بسياري از ملت. هاي جسماني

و ياري او برخورد.ه استكرد همواره از او از صميم قلب. ار استپادشاه از بخشايش يزداني

مي كند .درخواست

فرمانروايي او بر بنيادهاي.ل در پيشگاه اورمزد استوو مسو"آرته" پادشاه نگهبان.ب

به عنوان تاجدار رسمي. اخالقي است بر،)دين(پادشاه  پيشتازي براي كشور راستي، پيكارگري

كه ريشه پيروزي پادشاه،. هستند"آرته" دشمنان دشمنان پادشاه،.ي هر بدي استضد دروغ

و آرامش؛پيروزي نيكي بر بدي است بر؛ ضد آشفتگي است نظم و نيك كاري  پيروزي صلح

و آشوب .گر استبدانديش

هم.ج بار زيردستان در اين جنگ به خدمت و در برابر او موظف زمان او هستند

و وفاداري هستند به. فرمانبرداري به شاه، خدمت و فرمان پادشاه فرمان خداخدمت .ستخدا

و ملت پارسيش افزار پااليش گيتي از بدي هستند ∗پادشاه
.) 1355:219كناوت،(

و دولت در ايران بر دو مفهوم،به طوركلي، بر اساس اين نگرش يا"آرته" بنيان حكومت

ع. قرار دارد"آرماني"يا"به آيين"و شاه"اشه" نوان انديشه اين دو مفهوم كه از آن تحت

مي شود مي جهان را همانند خيمه عمدتاً؛شاهي نيز ياد و اي پندارد كه در آن شاه ستون

بي. دهدعمودگاه اصلي را تشكيل مي و فضايل عالي، نگهبان او و بهترين، داراي صفات رقيب

ا و داراي فره ايزدي و ويژگيدر.ستآرته به چنين صفات  هايي استواقع، بر اساس اتصاف

به حساب نمي آيد خداوند،. زيرا استبداد زير پا نهادن حق ديگري است".كه شاه فردي مستبد

و همه امكان بودن، مستبد نيستمندرغم همه قدرتب و؛ بودن، همه مختار بودن  زيرا شريك

مع. رقيب ندارد؛ او از همه باالتر است  ولي در نزد؛دشوالفارق تلقي ممكن است اين قياس

و بهترين است. مشابه داردي قديم شاه شأنايرانيان بي رقيب به اين دليل اختيار. او درواقع،

و حقيقت را مي كه داراي فضايل خاص است به بيان.)92ـ3: رجايي،همان("داندمطلق دارد

:ولفگانگ كناوت
و رسالت ملي پادشاه ايران واقعيت بخشيدن به اين. است"انديشه ايراني"پيام

درجدر جست. در عين حال ساده استورگانديشه بز و است تا تاريخ تمام جهان را

و بدي و تاريكي در يابد= زير يك بينش پيكار دو بن نيكي پادشاه در اين. روشنايي

آن. پيشرو سپاه اورمزد در برابر نيروي اهريمني؛پيكار برترين فرمانده است پادشاه

 
و تعاليم زرتشتيا∗ ين ديدگاه درست در مقابل ديدگاه آشتياني قرار دارد كه معتقد است اساسا سلطنت در ايران بر آيين

و انحرافي از آن به شمار مي آيد به( استوار نبوده )439ـ40:آشتياني: بنگريد
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و عوامل فساد و تباهي، كه در زبان شعر به صورت كسي است كه با نيروي بدي

آناي اهريمني عينيتموجود افسانه و بر مي پيدا كرده، در نبرد است ∗شودها چيره شده

)221: كناوت،همان(

مي دهد كه آنچه زيربناي اين تفكر را شكل مي شود يا،مجددا تاكيد  مفهوم شاه آرماني

و حكو و سزاوار حكمراني اانسان كامل است كه شايسته كه اشاره شد، نگهبان او چنانستمت

به عبارت دقيق ميو و همگون حاكم بر جهان بدون. باشدتر، مصداق آرته، يعني نظم مقدس

و در و روشنايي تحقق پيدا نخواهد كرد او نه تنها چنين نظمي و بدي،نتيجه نيكي  بلكه پليدي

شدبر جهان حكم ني. فرما خواهد و رهبر عالي او امام مردم، سردار سپاه كي، منجي بشريت

مي رود به شمار .جامعه

به ما مربوط مي كه .1: اين موضوع از دو جهت اهميت دارد،شودبه هر حال، تا آنجا

و نظري دولت كاربرد آنها به عنوان پشتوانه.2؛قدسيت يافتن مفاهيم عرفي توضيح.ي فكري

در،چارچوب اين ديدگاه آنكه در در( ده استكرسال پيش از ميالد ظهور حدود هزار زرتشت

به تاريخخصوص  تعاليم او اعتراضي به مذهب قديم.)78ـ91: همان آشتياني،: هاي مختلف ظهور زرتشت بنگريد

كه توجيه كننده زندگي شباني بود به. آرياييان بود و انسان را او از زندگي كشاورزي دفاع كرد

خدبه عقيده.دكرعمل دعوت  كهي زرتشت، و صحراگردي همان ديوان هستند ايان شباني

و نشانه و ضديت با اجتماعات مستقر كشاورزي نماد براساس اين ديد،. هستندي دروغ، تجاوز

و  به صورتي جديد تعريف و آرته را تغيير نمي دهد، بلكه او جهان بيني قديم مبتني بر اشه

مي كند و سرگرم از ديدگاه سياسي، اشه هميشه در جان. روزآمد و آرام ب جوامع صلح طلب

و دروج همو و كشاورزي و اره پشتيبان قبايل دشت نورد غارتبه كارهاي سودمند شباني گر

، اين اعتراض به مذهب اين با وجود. در اين نبرد، پيروزي نهايي با اشه است. متجاوز است

يابراي شكل بستري قديم ضمناً و و ظهور توجيه دست گيري درينهاد سياسي خاصكم ارائه

و نبايد از نظم سياسي شاهي البته نمي.دشومي شكل قدرت متمركز در نهاد پادشاهي تواند

و تعريف شده و آرته خارج چارچوب نظام منسجم، مقدس به عبارت.دشوي مبتني بر اشه

قيديگر، طبق اين ديدگاه زرتشت تمناي بروز رهبر و با راري قدرتمند را دارد كه ظهور كند

و سامان بخشد و زندگي كشاورزي را سر به تحول جديد كمك كند ؛استوارتر نظم كشاورزي

مي نمايد كه در قالب پادشاه بروز .و البته اين ناجي كسي جز حاكم آرماني نيست

ا∗ كابرت در همين و ... شاهنشاهان ايران براي آن آفريده شده بودند تا بر بشريت حكومت كنند:ادي مي گويد.ط سموييل

و قائم مقام خداي متعال خود، ... دشمن دروغ پرستان باشند شاهان ايران، چون سالطين ديگر شرق نزديك به عنوان نماينده

و بر زمين بوداهورا مزدا، حكومت  به. مي راندند كه آفريننده همه چيزها در آسمان .35ـ1347:6ادي،: بنگريد
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كه هر كسي نمي تواند اين نهاد را در اختيار مي دارد با اين حال، زرتشت خود اعالم

و حكومت كند : چنين آمده استخرده اوستارد. داشته
به] بايد[ شهرياري را سزاوار اهورامزدا دانست كه بهتر از هر كس شهرياري كند،

و براي كسي خواستاريم كه بهتر شهرياري كند  راستي شهرياري را از آن كسي شمريم

.)1362:357 اوستا،(

ا نديشه پادشاهي را موضوع مهم در اينجا آن است كه بر اساس چنين چشم اندازي، آنچه

شكلدكرتقويت  كه ازسوي، زرتشت بدون آنكه. زرتشت صيقل خوردگيري يكتاپرستي بود

 نفي كند از اهورامزدا خداي،ها به وجود آمده بودآيين چند خدايي قديم را كه در ميان آريايي

بركريكتا ياد و براي به منزلت صفات اهورايي تنزل داد و خدايان ديگر را برخي خي ديگرد

و بر كل عالم تسلط. منزلتي چو ديو قائل شد اهورا مزدا كه از خصايص خاص برخوردار است

مزدا بر جهان قدسي گونه كه اهوراهمان. تواند داراي پرتوي خاص باشددارد، به سادگي مي

و امنيت برقرار مي كندي قدرت،بخشدنظم مي به. متمركز نيز بر زمين نظم مصداق اين پرتو

مي صو و همانشورت فره ايردي اعالم  اين، دارد ويژهيگونه كه اهورا مزدا خود خصايصد

كه شاه ناميده مي ميشود به عنوانقدرت متمركز و بايد دارنده فره ايزدي نظم برقرار كند

بهبراي توضيح كامل(هاي خاص باشدداراي ويژگي .)75ـ80: 1378و عنايت،74ـ77:رجايي، همان: تر بنگريد

 امر عمليمساله
و نگرش،بر اساس تفكر فوق به طوركليكه ديديم، چنان ي دولت در ايران مبتني بر انديشه

ا كه از آن تحت عنوان اند.ستمعين  مقوم اين،شه ايراني يا شاهي ياد مي شودياين انديشه

ا و فكري منسجم برخوردار كه دولت در ايران از پشتوانه نظري ه گفته يكيب.ستتصور است

و جاممركز نيرومندترين"،از پژوهشگران عه ايران باستان در درازاي تاريخقدرت حكومت

و انديشه شاهي استبي يا اين ديدگاه كه.)15: كناوت("گمان شاهنشاهي در قالب مفاهيم ديني

و ملك"همزاد بودن  يا"دين وهم"و و سياست ترازي مي شود∗"همسنگي دين ، عرضه

مي گيرداي غيرمسووالنه بنيانگونهبه اين. هاي اجتماعي سازمان حكومت در ايران را ناديده

كه چنين انديشه و مفاهيمي در ايران باستان وجود نداشته استسخن بدين معنا نيست  بلكه؛ها

و يا دست كم معنا مدعاي اصلي ما اين است كه مفاهيم فوق همگي هنگامي شكل گرفتند

 
به،براي مثال.دكر اوج چنين تفكري را مي توان در در عصر ساسانيان مشاهده∗ نامه تنسر به گشنسب به تصحيح: بنگريد

.1354 مجتبي مينوي، تهران،
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و اجتماعي خاص حاكم بر ايران شكل گرفتيافتند كه به داليل جغرافيايي ∗. نهاد پادشاهي بنا

كه همراه با ايجاد نهادهاي خاص خود در و اجتماعي بودند ،واقع، اين داليل جغرافيايي

و نظري معين را پديد آوردندهبنيان از. اي فكري كه بعد از حيث تاريخي، اين يكتاپرستي بود

نهشكل بگيري آنه اد پادشاهي در ايران و نه نهاد پادشاهي بعد از .وجود آمد

و،توضيح آنكه، بر اساس ديدگاه فوق  زرتشت در تاريخي حول وحوش هزار تا هزار

به عرصه وجود گذاشت مورد اين تاريخ ترديدهاي جديدر.دويست سال پيش از ميالد پا

و روشن و ما هيچ سند مشخص و درستي اين تاريخ را نشانكه بتوانديوجود دارد صحت

و در هيچ يك از كتيبه"واقع،در. دهد، در دست نداريم كه در آن از مادها هاي شاهان آشور

ميپارس به زرتشت نشده است اشاره،شودها صحبت .)70:رجايي، همان("اي
اين مقاله با آنچه∗

در"عمومي عقيده"را هنينگ آن مي كند"راستاي سنت"و هم، معرفي و . نظر است همسو

و با محاسبهه سال پيش از حمل258طرفداران اين عقيده، عهد زرتشت را به مي دانند  اسكندر

به585مرگ زرتشت را رياضي سال مي دانند كه با توجه  سال زندگي زرتشت75 قبل از ميالد

و دوره660سال تولد او ـ633( شاه ماديي هوخشتره پادي زندگي او با دوره پيش از ميالد

و استدالل( مصادف مي شود)م.ق585 بهدر مورد اين تاريخ در.)76ـ84:هنينگ، همان: هاي مرتبط با آن بنگريد

:ي آلماني مي گويدهمين راستا، هرتسفلد ايران شناس برجسته
و نسبت خود يكي از اعضاي دو خاندان سلطنتي،] زرتشت[او،از نظر نسب

ج و دو خانداني كه بر تاريخ ايران باستان: انشين آن خاندان هخامنشي بودخاندان ماد

و ... حكم راندند و به دادگاهش خواندند در شهر زادگاهش بر او انگ انقالبي زدند

و رييس دادگاه هم اتفاقاً  كسي جز گئوماته مغ نبود كه بعدها سلطنت را غصب كرد

ر. به دست داريوش به قتل رسيد مورددر(ا به تبعيد محكوم كرد گئوماته زرتشت

.)36ـ9:، همانهنينگ: ديدگاه هرتسفلد بنگريد به

به توس رهنمون ساخت كه در آن ويشتاسب ساتراپ دار) گشتاسب( اين تبعيد زرتشت را

در. منطقه بود و مرگ زرتشت ديدگاه البته، به نظر؛هاي ديگر نيز وجود داردمورد زندگي  اما

و هخامنشي بوده استحد فاصل حكومترسد عهد زرتشت در مي بنابراين، بايد. هاي ماد

 
كه اندازي متفاوت اما نتيجهدر چشم خصوصدر همين استاد آشتياني∗ از": گيري يكسان با ما معتقد است در جامعه پس

و دين را كليسايي كرد... زرتشت حيات خود به دنبال قدرت است در دستگاه كليسا. رفته رفته روحانيت مجددا قدرت گرفت

ب و و يا با حاكم كنار آمده و به تدريج.ه تصميم قدرت تن در مي دهدو براي تثبيت آن يا خود حكومت را در اختيار مي گيرد

 دين)canon( نيز در كانن... كه مردم معتاد به اطاعت مي شوند، حكومت الهي، فر يزداني شاه، حكومت شاه به نمايندگي خدا

به".پذيرفته مي شود .408: آشتياني، همان: بنگريد
كه آشتياني ني∗  روشنيدر دولت هخامنشيان آثار.ي اثري ديده نمي شوددر حكومت مادها از فرهنگ اوستاي"ز بر آن است

.416: همان".دشواز نفوذ فرهنگ اوستايي مشاهده مي
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كه از همزادي، هم كه اوال هنگامي و سياست توجه داشت و يا برادري دين ميترازي -صحبت
و ناگسستني ميان آنها؛شود و پيوندي ذاتي كه آنها عين هم هستند به اين نتيجه رسيد  نبايد

شدچنان. وجود دارد دكه اشاره به عنوان وسيله، اين اي براي تحكيم خودو در ابتدا از يكديگر

كه از اين موضوع به عنوان قانون آهنين انديشه. سود مي جستند بنابراين، دليلي وجود ندارد

و دفاع شود كهدر. ايراني حمايت شاه در وراي طبقات"ثاني، ما نبايد از اين عقيده درست

م،"قرار دارد و جاافتاده در ايران باستانبه وجود انديشه حقوقي بهشوقائل دون و از آن يم

و االهي بودن چنين مقامي بهره برداري كنيم اين موضوع،.عنوان مستمسكي براي قدسيت

و كامال ريشه در ساختارهاي طور كه خواهيم ديد، ربطي به وجود انديشههمان اي خاص ندارد

و سياسي خاص ايران دارد و شيوه واقع،در. اقليمي، اجتماعي به رفتار حكمراني نگاهي كوتاه

و نشانه مي تواند گواه به سختي و هخامنشي به شاهان در عصر ماد يا"آرته"اي بر اعتقاد آنان

اي براي مقتدر بودند كه از هر وسيلهيآنان شاهان. بودن آنها به شمار آيد"به آيين"و"اشه"

مي كر و گسترش قدرت خود استفاده و شيوه(.دندتحكيم ي زمامداري شاهان مادي، در مورد خلقيات

و بهاشكاني و آشتياني، همان، فصل چهارم1375 دورانت،: ساساني بنگريد رسد اينميبه نظر.)، فصل سيزدهم؛

ب به ويژهمفاهيم در اعصار بعد كه روحانيون ـ عصري تدريج قباي حكومته در عصر ساساني

ـ كامال با سياست به عنوان مبنايي براي دولت قلمداد پوشيدند و به. دندش درهم آميختند

اي دياكو گيري سازمان حكومت در ايران، يعني هنگامي كه عدهعنوان مثال، در سپيده دم شكل

به پادشاهي برگزيدند و مباحث عمدتاً،را بر اساسا هيچ كدام از اين مفاهيم مورد نظر نيست

م و اهداف عملي دور :ي زندحول نيازها
هاي بزرگ مادي به داوري در اين هنگام پيري از سران جنگاور يكي از قبيله«

و تيره و قبايل ديگر نيز در كشمكشدرست نام بردار شد و اختالفها ها از او ها

و تدبير بر سر زبان و نامش در عقل هاي بسيار او مردم قبيله. ها افتادداوري خواستند

وي. اي بين قبايل پذيرفتندرا به عنوان شيخ فرمانرو به. بود) ديوكو(نام وي چندگاهي

هاي داوري پرداخت، اما دريافت كه فرمان وي در قبيله خود او رواست ولي در قبيله

از. ديگر قدرت ندارد، از اين رو روزي از كار داوري براي قبايل ديگر خوداري كرد

آ و پريشاني روي و آن پس آرامش روستاها از ميان رفت و گروهي از سران قبايل ورد

و از نيروي  فرمانروايان از او خواستند كه باز به داوري در امور بين قبايل بپردازد

از. ها براي برقراي امنيت بهره گيردنظامي مردم قبيله گويا اين تصميم در انجمني

بودند، ها كه براي تشكيل اتحاد بين قبايل در محل كنوني همدان گرد آمده سران قبيله

.)40: 1365وشي، فره(»گرفته شد

و درخوراز گزارش فوق دو نكته وـ رفع اختالف1:دكرتوجه را مي توان استنتاج مهم ها

و امنيت2؛هاكشمكش دردر.ـ برقراري نظم و بنيان دولت واقع، همين دو موضوع اساس
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مي دهند و كيهانيِ از پيش موجود،. ايران را تشكيل به دنبال تحقق نظم مقدس مردم نه تنها

و يا نيروهاي اهورايي  به طريق اولي هيچ تصور،ر زمين نبودندبآرته، روشنايي، نيكي  بلكه

و يا فر آسماني از آسماني . نداشتند"انسان كامل واجد حق حكومت"يا"شاه آرماني" نيز

به دنبال آن بودند تا فردي توان و منازعات به ند با رفع اختالفمآنها پيش از هر چيزي ها

و امنيت همت بگمارد و دقيقاً جنبهاين موضوع كامالً. برقراري نظم و عرفي داشت ي عملي

را"دين بهي"خ وجود ما حتي اگر تاري.ي بر شرايط جغرافيايي خاص ايران بودنمبت  يا زرتشت

به، بدانيم713يا708پيش از تشكيل حكومت در كه  باز نمي توانيم منكر اين واقعيت شويم

و ريشه در ايران اساساً"تاسيس نهاد جهانداري"هنگام كه بتوان مبدا به مفاهيم بحثي ي آن را

ميمجدداً. ديني بازگرداند، وجود ندارد ب تاكيد وه ريشهشود بازگشت هاي دولت در ايران

و سياست در ايران ديدگاهي  تامل روي آن موجب مي شود تا ما هم از چگونگي پيوند دين

و هم از جستك هم از قدسي شدن حكومت پرهيز؛تر داشته باشيمعميق جوي مبانيونيم

و مدون براي آن رهايي يابيم .نظري

و بر اساس مجموعهاي اما اگر حكومت در ايران مبتني بر انديشه و خاص نبوده اي از علل

به وجود آمده است هآن،عوامل اقليمي به عبارت ديگر، همان عوامل كدام كه در ستند؟ طور

و حياتيِ رفع اختالف دولت در ايران به واسطه،باال اشاره شد و وجود دو مساله مهم ها

بكشمكش و امنيت و برقراري نظم كه چه اكن. وجود آمده استه ها ون سوال اين است

و كشمكشاختالف" و ساختاري الينحل"ايهها كه با برهم زدن نظم  وجود داشته است

ـ اجتماعي جامعه، وجود دولت در ايران را ضروري مي به نظر مي رسد ساخته است؟سياسي

و محيطي حاكم بر ايران جست به اين سوال را بايد در شرايط جغرافيايي ∗.جو كردوپاسخ

و رشد خود وابستگي دانيم، اجتماعات اوليه انسانميكه چنان به امكانات بسيارها براي بقا

به دليل پايين بودن سطح دانش بشري، انسان طبيعي داشتند آنو به كه متكي بودندهچها صرفا

و مهيا مي يافتند كه در طبيعت وجود. در طبيعت به صورت آماده بنابراين، استفاده از آنچه

به ياد آوريم اجتماعاتياين موضوع هنگامي اهميت.آب بود،اشتد مي يابد كه ما  مضاعف

دراوليه انسان طور طبيعي، اين امر در موردبه. اندكنار رودهاي بزرگ پديدار شده ها همواره

هرايران نيز صدق مي و و اي گردهم آمده عده،كجا آب يا منابع آبي وجود داشته است كند اند

آن. اندماعي انساني را شكل دادهاجت به و بايد كه در ايران وجود دارد و مهم اما مشكل اساسي

 اين است كه به دليل وجود مناطق كويري گسترده شمار چنين منابعي بالطبع،دكر ويژهيتوجه

و اساسي شيوهباره در اين∗ اي دو نظريه مهم و پاتريمونياليسم وجود دارد كه ما در آنني توليد آسيايي -ا نظر داشتههجا به هر دوي

بهبراي توضيحاتي سودمند در مورد. ايم ـ اقتصادي، شماره1358خنجي،: آنها بنگريد و 114تا81هايو اطالعات سياسي ؛

Wittfugel, 1959, pp.334-60 وBendix,1959,pp.334-60.
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و طوالني در طول سال. بسيار كم است كه در بستر مناسب نه از شمار زيادي رودخانه ايران

نه منابع مشابه ديگر در دسترس داشته استدر جري و به دليل كمبود. ان باشند، برخوردار است

.ها را پذيرا شود، اندك بوده استآب، منابعي كه مي توانسته در اطراف خود زندگي انسان

آب بود، منطقهبنابراين، اگر در منطقه حتي اگر امروزه.ي بعدي كيلومترها دورتر قرار داشتاي

به نقشههم نگا ميي ايران بيندازيم، از حاشيههي سطحي كهي نازك شمال كه بگذريم، بينيم

د بايبه شهر ديگرياغلب براي رسيدن از شهر.ي بين شهرهاي ايران اكثرا زياد استفاصله

بيها كيلومتر بيابانده و علف را پشت سر گذاردهاي اگر هم مابين اين دو نقطه اجتماعي.آب

دهي اجتماع بعضاً،ه باشدوجود داشت كه از چند روستا با جمعيتي از چند  كوچك بيش نيست

.)80: 1373زيباكالم،(و حداكثر چند صد خانوار تشكيل شده است

كه ايران جامعه و[)aridisolatic(اي اريديسوالتيكبنابراين، تا اينجا روشن شد آب كم

نت.ستا] پراكنده  مهم براي سازمان حكومت در ايران بود؛يايجاين ويژگي اقليمي ايران واجد

آب به حد وفور وجود داشت ها از همان ابتدا انسان؛زيرا در اينجا برخالف جوامع غربي كه

و پنجه نرم مجبور بودند با مشكل كم و. نندكآبي دست آنان به حكم نياز مجبور بودند براي بقا

به تالشي عظيم دست بزنندتوسعه و لوازم براي انتقال آب اختراعا:ي جوامع خود ؛نندكبزار

آب بكشند آب را ... بند بكشند؛ قنات حفر كنند؛كانال به تا بتوانند بخشي از نيازهاي خود

و منابع آبي ناچيز وجود داشته است،بنابراين، اگرچه در ايران. تامين كنند مي؛آب به نظر - اما
اه عمده از اين كمبودها را تالشيرسد بخش -با اين حال، تالش. ده استكرنساني جبران اي

مي گرفت به طور طبيعي نمي و تامين صورت كه براي تهيه توانست به هايي از اين دست

و الزاماً و گروهي انجام پذيردصورت فردي صورت گيرد اما. بايد به صورت دسته جمعي

كه تشكل اجتم،مربوط مي شودماكه به كاريترسوال اساسي اعي الزم براي اين است

 چگونه تحقق يافته است؟ حفر"آبياري مصنوعي"هاي عظيم مربوط سازماندهي اين تالش

به طول50يا30تونلي در عمق يا50تا10 متري زمين  كيلومتر، كشيدن كانالي از كرخه

كه آب را به كيلومترها دورتر منتقل ه البت؛ بستن سدي روي اين رودخانه يا آن يكي؛ندككارون

در،ي عظيم بوده استيدر زمان خودكارها و چه كسي متولي اجراي اما و در ابتدا چگونه عمل

حق آن بوده است؟ چه ميزان به و مي شد؟ چه كساني يا بودجه مورد نياز آن از كجا تامين

و اساسا قنات حفر شده، بند احداث شده يا كانال كشيده برداست از نتيجه ي كار را داشتند

و مهمشده متع به اين سواالت تر از همه، نفس ايجاد لق به چه كس يا كساني بود؟ پاسخ

به دليل طبيعت خود كه مي طلبيد،تاسيسات آبياري  ضرورت پيدايش، كار دسته جمعي را

ب و فتقه نهادي را كه بتواند امور فوق را رتق  مناسبات ميان آنها را تنظيم كند؛ندكوجود آورد

ك به هنگام وجود به داوري در ميانشمكشو و اختالفات و نياز. بپردازد آنهاها اين ضرورت
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و به طور كلي آب را در ايران و توزيع كه قادر باشد امور مربوط به تهيه به نهاد يا سازماني

ر(دش مبناي پيدايش دولت در اين جوامع،دار شودجوامع شرقي عهده :به.ك.براي توضيح بيشتر

مي بارينا در)98ـ 108:زيباكالم، همان :گويده كارل ماركس
و مخصوصاً و شرايط اقليمي و هوا ها كه از صحرايي وسييع بيابان پهنهآب

و هند تا تاتارستان تا مرتفعو آفريقا  و ايران هاي آسيا، ترين فالتاز طريق عربستان

ك سبب پيدايش آبياري مصنوعي به وسيله؛انددامن خود را گسترانيده وانالي  ها

و ايران....ي كشاورزي شرقي را تشكيل مي دهدكه پايه موسسات شد در بين النهرين

هاي آبياري استفاده كه داراي بستر مرتفع هستند براي آبگيري كاناليهايو غيره از آب

...ي اقتصادي از آب بوسيله جماعتاين ضرورت حاد يعني لزوم استفاده. نندكمي

خنجي،(".... قدرت مركزي حكومت را ايجاب كرده استهمان ضرورت دخالت

.)16ـ17: 1358

به جامانده از عصر باستان نيز اين موضوع را تاييد مي به اعتقاد. كنداندك شواهد تاريخي

ازي فرانسوي، از جمله وظايف بانكي كه در سدهگيرشمن، ايران شناس برجسته ي هفتم قبل

به كشاورزان بوده،تاسيس شده بود حكومت در ايران وسيلههبميالد و فروش آن  حفر قنات

مي. است يكي از مهمشوهمين نويسنده در جاي ديگر از كتاب خود متذكر ترين اقداماتد كه

آب امپراتوري بوده است )202ـ1344:8گيرشمن،(حكومت هخامنشي حفر قنات در مناطق كم

مي رسد كه بنيان دو به طوركلي چنين به نظر ي نخست در لت در ايران در وهلهپس،

به مساله و چگونگي غلبه بر آن شكل گرفتپاسخ  روستايي در ايران به جماعت.ي كم آبي

كه خود همين موضوع و هوايي به يك نظام آبياري وابسته بودند آب و داليل جغرافيايي

و . اسي بزرگ بودي امور آبياري در مقيتوسعه متضمن دستگاه اجرايي متمركز براي هماهنگي

ميواقع، همان در به ايجاد واحدهاي روستايي طوركه دكتر كاتوزيان اشاره كند، كم آبي

كه توليد هيچ  اما روي؛كرديك براي ايجاد پايگاه قدرت فئودالي تكافو نمي خودمختار انجاميد

كه در مي كردند ب هم مازاد جمعي چندان بزرگ توليد يكوه صورت تصاحب آن يونيرسيله

 قدرت سياسي توانست براي جلوگيري از تجزيهمي) اي ياكشوريمنطقه( بيروني سازمان يافته

با.)347ـ1373:49كاتوزيان،(ـ اقتصادي به كار رود  به طور طبيعي، هنگامي كه شما توانستيد

و طاقت فرسا مجموعهتالش بهاي انساني عظيم و بر شرايه اي از امكانات را ط وجود آوريد

و حفاظت از آن نيز مطرح مي شود،سخت محيطي غلبه كنيد اين امر هم درمورد. بحث دفاع

درحمالت گروه و هم و اقوام داخلي مي كند مورد حمالت طوايف بيروني ها واقع،در. صدق

به سپيده دم تاسيس نهاد جهانداري در ايران نگاهي دقيقچنان ي امنيت مساله،تر بيندازيمچه ما

به ويژه آشوريان، به همان اندازهو جل و فصل كشمكشوگيري از حمالت اقوام ديگر هاي حل

بهيبنابراين، در شما.و اختالفات دروني موجود ميان قوم ماد اهميت داشته است ي كلي چنين
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كه دولت در ايران اگرچه در ابتدا به واسطه مي رسد و رفع نظر و تنظيم امور آبياري ي اداره

بمناقشات به آن ب،وجود آمده مربوط و تدريج به ويژه به واسطهه اما كه از درون ي حمالتي

و قوي بيشتر نياز پيدا،گرفتبيرون براي كسب مازاد توليد صورت مي به وجود دولتي نيرومند

و هم در برابر حمالت مقاومت مي و سامان دهد كه بتواند هم امور داخلي را سر شد؛ دولتي

و ضرورت خود. كند كه بايد ميان اين ضرورت  اين موضوع، يعني لزوم تشكيل دولتي قوي

راهب،تشكيل دولت تمايز قايل شد كه امروزه تحت عنوان وجود آوردهبتدريج موجبات آنچه

و فكري دولت در ايران" كه در ابتدا. خوانده مي شود"مباني نظري اين سخن بدان معناست

و محيبه واسطههاي دولت در ايرانبنيان بهي شرايط اقليمي و سپس طي خاص شكل گرفت

ب مجموعهواسطه و مقاومت در برابر مهاجمانه اي از عوامل مادي ديگر ،ويژه، موضوع دفاع

شدضرورت مي به روز بيشتر نياز به طور طبيعي،. نيرومندي هرچه بيشتر دولت روز

و در ميزان و تعداد افراد سپاهي نيرومندي دولت صرفا امري مادي نيست  تجهيزات نظامي

و نظري؛خالصه نمي شود ا بلكه به پشتوانه فكري راستنيازمند كه بتواند حكمراني خود

و در شداين موضوع، چنان. انظار مردم مقبول جلوه دهد توجيه كند كه،كه قبال اشاره  تا آنجا

به زرتشت برمي گردد مي شود، و. به ايران باستان مربوط به نظر مي رسد فلسفه"اقع، در

و حقانيت پادشاهان خالصه به قداست، مشروعيت سياسي دين زرتشت را بتوان در اعتقاد

ا.)107:زيباكالم، همان("دكر كهست مواد تاريخي نيز گوياي همين موضوع و ما شاهد آن هستيم

و شاهان" و روساي جامعه(به تدريج از زمان هخامنشيان سالطين و) مديران نه تنها مقسم

و زمين(مالك منابع طبيعي مي)آب و جامعه نيز؛آمدندبه شمار و حافظ دين  بلكه پاسدار

و دولت نيز وديعه. شدند كه به شاهان واگذار مقام آنان الهي بود به شمار مي آمد اي آسماني

مي دانستند و آنان خود را خدمتگزار اهورامزدا .)113: همان("شده بود

ص آبه هر كه در ابتدا كامالنورت، چه اهميت دارد اين است كه پيدايش دولت در ايران

به چنان درجه كه اطاعت از زاييده نيازهاي طبيعي بود به تدريج اي از قداست دست يافت

و نظر مخالف با دولت غيرقابل تحمل بود و هر راي و فرامين آن بر همگان فرض بود، ∗.اوامر

و اجتماعي، برخي از انديشمندان را واداشته است تا از پديده∗ اي به نام اين امر يعني حاكميت دولت بر تمام شوون فردي

و به طور كلي"1استبداد شرقي" ـ كه.ـ سخن برانند شرق در ايران جدا افتادگي كامل"اين نظريه، به طوركلي، بر آن است

يكايك جوامع روستايي از همديگر كه در سراسر كشور منافع يكسان ولي درست معكوس منافع مشترك ايجاد كرده، بنياد 

كه)35: همان بنگريد به عنايت،(∗".طبيعي خودكامگي شرقي است در همين زمينه كارل ويتفوگل خاطرنشان مي سازد

ترين شكل حكومت، يعني خودكامگي شرقي، را از اند، در مدت هزاران سال بنياد خشنجوامع اشتراكي هرجا پايدار مانده"

.)Wittfugel, ibid.p.376("اندهندوستان تا روسيه فراهم آورده
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بها و يا، جا ممكن است مطرح شود، اين اي كه در اين شبههتر عبارت دقيقما سوالي

كه چنان و عدالت كه در سراسر،كه اين نظريه درست باشداست  آن همه تاكيد بر دادگري

و سده به جا مانده از عصر باستان به چه منظور بوده هاي ميانه در ايران وجود دارد، متون

م چنان،؟ آيا آنهااست يابه دنبال ترسيم وضعيتي آرماني بودهصرفا،ي شودكه بعضا ادعا و اند؟

و طبيعت چنين دولت مي گردد؟بالعكس خود همين موضوع نيز به ماهيت  هايي بر

مي رسد پاسخ به اين سواالت را بايد مجدداً  در مقتضيات دروني خود همينبه نظر

شدچنان.دكرها مالحظه دولت و اقتدار همراه بوده دولت در ايران هموا،كه اشاره ره با آمريت

و حاكمان جامعه خود را مالك طلق تمام كشور مي دانستند و پادشاهان درواقع، در اين. است

مي گيرند كه رياست ها روساي جامعه خود را همانند پدر خانوادهدست از دولت اي در نظر

مي باشد ن همانند ملكي ارثي است به همين ترتيب، دولت از نظر آنا. بر آن حق موروثي آنان

و نياكان و در حكم ملكي شخصي مي باشدكه از پدر بنابراين،. شان به دست آنان رسيده است

مي طور كه ماكس وبر به درستي خاطرهمان ـ كه وبر آنها در اين شكل از دولت،سازدنشان ها

و سالح مورد ني و پوشاك ـ وظايف تامين خوراك مي نامد از براي كشورداري را پاتريمونيال

مي شود براي آنكه در برآوردن اين نيازها خللي روي. ميان نواحي گوناگون كشور تقسيم

م،ندهد وي كوشد تا در اعمال اقتدار سياسي فرمانرواي پاتريمونيال اغلب  ميان اتباع خود

و بر همه آنان سرپرستي پدرانه داشته باشد و خويشاننش فرق نگذارد ه. وابستگان رچند پس،

مي نمايد و صالح زيردستانش يكسره بركنار ليكن از مالحظه،حكومتش خودكامه ي خير

و عدالت همت)36: عنايت، همان(نيست به امر دادگري و سالطين اگر به عبارت ديگر، پادشاهان

به واسطه،مي ورزند و ديني، بلكه به احكام اخالقي و اهداف نه به دليل اعتقاد ي طبيعت

چ ي نيازهاي خانواده يا كشور خود به عدالت، آنها براي تحقق بهينه. استهايي نين نظامدروني

را. دهندمي كم در مقام نظر توجه نشان دست بر همين اساس، بايد منشا تمام مناصب دولتي

حتي آن دسته از وظايف.ي كارهاي خانواده جستدر چگونگي تقسيم وظايف مربوط به اداره

به كا كه مي آميزدسياسي . رهاي خانواده ربط مستقيم ندارد با وظايف درباري معادل آن درهم

به دست رييس اصطبل سپرده مي كه. شودمثال، فرماندهي اسواران كشور از همين جاست

و نمايندگان فرمانروا و به همين هستصاحب منصبان دولتي همگي در حقيقت، چاكران ند

و سرفسبب از ميان زيردستان او، يعني بند مي شودگان و ديگران برگزيده  به هر رو،.)همان(ها

و اقتدار دولت تا بدان كهبر اساس همين طبيعت قدرت :به قول دكتر كاتوزيانجا پيش رفت
و داراييش همه ي مردم ايران در برابر قدرت عريان بودند؛ شخص صدراعظم

تر دستخوشتقدر دستخوش اميال شاه بود كه سرنوشت بزرگان كم اهمي همان

و سرنوشت مردم عادي دستخوش اميال بزرگان كم اهميتخواست تر هاي صدراعظم
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و دارايي همه. بود و برتر، يعني شاه،ي آنها تابع ارادهبه عالوه، زندگي ي داوري يگانه

.)58:كاتوزيان، همان( بود

پا"به همين ترتيب، ب اين"تداوم فرهنگي"يا"يداريراز ايد در همين شرايط جوامع را نيز

ـ سياسي جست كه اشاره شد، خود ريشه در دل وضعيت اقليمي اين شرايط چنان. اجتماعي

و نمو نوع به طور طبيعي تنها امكان رشد رايخاص حاكم بر اين جوامع دارد، و تفكر  انديشه

االانديشه:مي دهد و استوار بر نظمي و حاكم اي كه در آن دولت نهادي مقدس ياهي است بر

به همين دليل داراحاكمان فرستاده يا نماينده و ـ و فضايل فراي خدا ي اختيار مطلق، صفات

و خالصه تمام خوبي اانساني ـ بنابراين، در هر بحثي يا هر سخني.ستهاي ممكن

به دو حوزهريشهخصوص در و نظري دولت در ايران بايد و متمايز نظر هاي فكري ي مجزا

ش: داشت و فرايند كسب اقتداركلفرايند .يابي دولتمشروعيت بدين ترتيبوگيري دولت

و يا عناويني از اين دست"مباني نظري دولت"به نظر مي رسد آنچه در ايران تحت عنوان

به حوزه مي شود مي شودي دومارائه و، يعنيمربوط  زماني كه دولت در ايران شكل گرفت

ف و ترسيم مبنايي و نظري براي خود برآمدسپس درصدد طرح به طور طبيعي، تعميم. كري

به حوزه و ممكن است موجب استلزامات اين حوزه ي نخستين مخاطرات خاص خود را دارد

و مغاي و جامعه شناختاستنتاجات غيرواقعي رخشوير با واقعيات تاريخي ـ اتفاقي كه عمال د

كه به طور مرتب"ويلي"همچنين، اين امر ممكن است ما را در چاه. داده است  فرو افكند

.اي ايدئولوژيك بازتوليد كنيم را به گونه"ايخيمه"انديشه يا تفكري

 نتيجه
شدچنان و بنيان برخي از انديشمندان شاغل در انديشه سياسي كوشيده،كه اشاره اند تا مبنا

كه تشكيل سازم. معرفتي حكومت را در ايران ترسيم كنند  بايد ان دولت لزوماًآنان با اين فرض

و تفكري استوار بوده باشد و نظري آن انجام در فهم ريشهي سعي بليغ،بر انديشه هاي فكري

و عموميروشن است خود اين فرض بر فرض كلي. اندداده ترِ تقدم انديشه بر عمل استوار تر

ا.ستا مييربه هر ترتيب، اين دسته از دانشمندان دو مبناي نظري براي دولت در - ان در نظر
و ديني: گيرند و آرماني؛وجود نظمي مقدس و محور اين ديدگاه.و وجود مفهوم شاهي اساس

بهبه وجود اعتقادي در نزد آرياييان كهن بازگردانده مي و كه بر اساس آن جهان خاكي شد

اطور كلي كيهان عرصه و شر بعدهابه اعتقاد آنان، اين عقيده.ستي نبرد ميان دو نيروي خير

و محور انديشه به نظر آنان،. گرفتري دولت قرادر مفهوم آرته يا اشه تبلور يافت همچنين،

مي كنند كه در راستاي تحقق اين ايده تالش و فرمانبرداري هستند . تنها كساني سزاوار دولت

كه در واقع، اساس ديدگاه پيش دهاين افراد همان شاهان آرماني هستند مي .ندگفته را تشكيل
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كه چنين انديشه اي در نهايت چيزي جز توجيه وضعيت موجود نخواهد الزم به گفتن نيست

و حتي خشن و مستبدترين دولتبود د؛ زيرا بهترين،كرمي توان در قالب آن توجيه را ها ترين

و ايدهكامل كهآلترين . باشد"صاحب قوت"ترين فرد در عمل هماني خواهد بود

به اعت و مشخص دولت در ايران بر انديشه،قاد هواداران اين ديدگاهبنبايراين، اي معين

به.ستامبتني  و فرض تقدم عمل بر انديشه با اين حال، ما در اينجا با ترديد در اين موضع

كه برخالف عقيده نه تنها بر ايدهطرح اين موضوع پرداختيم ايي رايج حكومت در ايران

و االهي و ناسوتي ديگرانديشه بلكه بر هيچ،آسماني درعوض،. نيز استوار نبوده استي زميني

را.ي شرايط اقليمي خاص حاكم بر ايران بوده است زاييدهآن كامالً در اين ميان، نقش عمده

و رواج آبياري مصنوعي شده بودكرخشكي عمومي كشور ايفا  آب كه موجب كمبود بدون. ده

به واسطه وي پايين بودن ميزان ترديد، و اعتراضات حجم آب، در امر توزيع آن مشكالت

مي آمدهمخالفت و گاه الينحل پيش به طور طبيعي، بسياري از اعضاي جامعه توقع. اي جدي

و به مقدار تخصيص يافته قناعت نمي كردند در. سهم بيشتر آب داشتند وجود چنين وضعيتي

و ثبات را  در. درهم فرو ريزدهر كشوري به تنهايي كافي است تا بنيان نظم بنابراين، دولت

و كار دسته جمعي انسانايران در وهله در؛آبها براي تهيهي نخست، بر ضرورت همكاري و

ب. استوار استي دوم، بر مديريت اين كار دسته جمعي وهله تدريج سنگ بناه همين مديريت

تگرديدو زمينه ساز دولت به عنوان نهادي  آبكه متصدي سازماندهي، و توزيع نظيم، تهيه

و موثر برخوردار مي بودكه؛بود . به طور طبيعي براي پيشبرد امور جامعه بايد از قدرت كافي

و رقيب را اين موضوع هنگامي اهميت كه خطر هجوم جوامع همسايه در دو چندان مي يابد

به مازاد محصول اين مناطق چشم دوختهنظر آوريم به بعد است واقع، از هميندر. اندكه  زمان

ب ي خدا بودن شاهان، فره ايزدي، شاهي تدريج شاهد زرتشت، يكتاپرستي، نمايندههكه ما

و و تحليل مساله. هستيم... آرماني و تجزيه ي دولت از همين رو، به هنگام رجوع به گذشته

عنوان آنچه امروزه در ايران از آن تحت. در ايران بايد به اين مقطع تاريخي توجه داشت

مي شودانديشه سياسي يا ريشه و نظري دولت در ايران بازگو  چيزي جز بيان،هاي فكري

و قدسيت بخشيدن به آن نيست به توجيه نهاد دولت و كالمي معطوف در. تحوالت فكري

و براي رفع مشكالت مردم زيرمجموعه كه نهاد دولت در ابتدا امري انساني ب حالي وجوده آن

به منظور قويهب،آمده بود و آسماني پيدا تدريج تر شدن دولت براي آن محملي متافيزيكي

ش بدين ترتيب، دولت به طوركلي از زمينه.شد و آغازين خود جدا و در قلمرودهاي اوليه

مي. گرفتيامور مقدس جا به اين موضوع هنگامي اين كالف سردرگم را بيشتر نشان كه دهد

و قرائتبازخواني مكها كه از اين انديشه تحت عناوين مختلف صورت توجه كنيم رر هاي

.گرفته است
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و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و حكومت( زرتشت،1369 آشتياني، جالل الدين؛.1 . شركت سهامي انتشار:، تهران)مزديسنا

ك.2 .و نشر كتاب بنگاه ترجمه:اي، تهراني فريدون بدره، ترجمهآيين شهرياري در شرق،1347سموئيل؛. ادي،

.1362 نشر مروايد،:، نگارش جليل دوستخواه، تهراننامه مينوي آيين زرتشتتا، اوس.3

.انتشارات طهوري:تهران، نقد تاريخ ماد،1358 خنجي، محمد علي؛.4

؛.5 آن ــــــــــ و تاريخچه ـ اقتصادي،)مجموعه مقاالت(، ارزش نظريه وجه توليد آسيايي ، اطالعات سياسي

.81ـ 114 هايشماره

عتاريخ تمدن،1375 دورانت، ويل؛.6 و امير حسين آريان پور، تهران.، جلد اول، مشرق زمين، مترجمان، احمد آرام، :پاشايي

و فرهنگي .انتشارات علمي

. نشر قومس:، تهرانتحول انديشه سياسي در شرق باستان،1375 رجايي، فرهنگ؛.7

نو:، تهرانمباني انديشه سياسي در خرد مزدايي،1378 رضايي راد، محمد؛.8 . انتشارات طرح

. انتشارات روزنه:، تهرانما چگونه ما شديم،1373 زيباكالم، صادق؛.9

و انديشه،1378 عنايت، حميد؛.10 و اسالمنهادها . نشر روزنه:، به كوشش صادق زيباكالم، تهرانهاي سياسي در ايران

. انتشارات دانشگاه تهران:، تهرانايرانويچ،1365وشي، بهرام؛ فره.11

و مشروعيت،1381 فيرحي داود؛.12 ني:، تهرانقدرت، دانش . نشر

و كامبيز عزيزي، تهران، ترجمهاقتصاد سياسي ايران،1373 كاتوزيان، محمد علي؛.13 . نشر مركز:ي محمدرضا نفيسي

با،1355 كناوت، ولفگانگ؛.14 و ترجمهستانآرمان شهرياري ايران ي سيف الدين نجم، از گزنفون تا فردوسي، با همكاري

و هنر:آبادي، تهران . وزارت فرهنگ

ا.15 و نشر كتاب:ي محمد معين، تهران، ترجمهايران از آعاز تا اسالم، 1344. گيرشمن، . بنگاه ترجمه

و شاهي آرماني در اير،1352 مجتبايي، فتح اهللا؛.16  انتشارات انجمن فرهنگ ايران:، تهرانان باستانشهر زيباي افالطون

.باستان

.شركت سهامي انتشارات خوارزمي: به تصحيح مجتبي مينوي، تهران،1354،نامه تنسر به گشنسب 17

. نشر پرواز:ي كامران فاني، تهران، ترجمهمدر يا جادوگرزرتشت، سياست،1365 هنينگ، ب، والتر؛.18

:خارجي.ب
1.  Bendix, Richard. 1959, Max Weber, University Paper backs. 
2. Wittfugel, K A. 1957, Oriental Despotism, Yale University Press. 


