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, where he left two i Rustam-Naqš Darius was buried at
inscriptions.  

  

A great god is 
Ahuramazda, who created 
this excellent thing which is 
seen, who created 
happiness for man, who set 
wisdom and capability 
down upon King Darius. 

King Darius says: By the 
grace of Ahuramazda I am 
of such a sort, I am a friend 
of the right, of wrong I am 
not a friend. It is not my 
wish that the weak should 
have harm done him by the 
strong, nor is it my wish 
that the strong should have 
harm done him by the 
weak. 

The right, that is my 
desire. To the man who is a 
follower of the lie I am no 
friend. I am not hot-
tempered. What things 
develop in my anger, I hold 
firmly under control by my 

thinking power. I am firmly ruling over my own impulses. 
The man who is cooperative, according to his cooperation thus 

I reward him. Who does harm, him according to the harm I punish. It is 
not my wish that a man should do harm; nor indeed is it my wish that if 
he does harm he should not be punished. 

What a man says against a man, that does not convince me, until I 
hear the sworn statements of both.  

What a man does or performs, according to his ability, by that I 
become satisfied with him, and it is much to my desire, and I am well 
pleased, and I give much to loyal men. 

Of such a sort are my understanding and my judgment: if what has 
been done by me you see or hear of, both in in the palace and in the 
expeditionary camp, this is my capability over will and understanding. 
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  سپاسگزاري

را  ، زمانی به ذهنم رسید که جهـان اسـالم  هکتاب را شکل داداین هایی که  ایده

در قـرن   27ایـران (ایرانـی   گرفت و کنفـرانس جوانـان   تب تغییرات سیاسی فرامی

هـاي   شد تا به بررسی شـکل  برگزار می (1) در مؤسسۀ فناوري استیونز) ویکم بیست

ها  گوناگونی دیدگاه. مطلوب نظام سیاسی و نقش حکومت در جامعۀ مدرن بپردازد

کننده  اي شرکت فرهیخته و حرفه جوانان ایرانی میانهاي متعارض در  و دامنۀ ایده

اتی بیابم که توانم کلم نمی. براي نوشتن این کتابشد اي  در این کنفرانس، انگیزه

   .هاي یکایک ایشان بسنده باشد کنندگان و کمک  یک از شرکتبراي قدردانی از هر

من در  تولی تحصیال ،ام که چند دهه است از محافل دانشگاهی دور بوده با این

هـاي   اي مهندسی و علوم سیاسی و سپس ماجراهاي بسیار براي کارآفرینیه رشته

بـه مـن   » نظـام مطلـوب  «همتایی دربـارة   انداز بی پرشمار در زندگی روزمره چشم

ویـژه دوسـتم    بـه  ؛کسانممدیون کمک و پشتیبانی بسیار ،همه بااین. ه استبخشید

هـاي اجتمـاعی فنـاوري پیچیـده و      ، مـدیر مرکـز سیسـتم   مستشـاري  دکتر علی

کنفـرانس  آن مـرا بـه    ،در همان مؤسسۀ  استیونز که از سـر لطـف   (2)پذیر  سازش

دکتر مستشاري . هایم صمیمانه با من همکاري کرد دعوت و سپس در پاالیش ایده

 .عنوان نویسندة همکـار نوشـت   نویس اول فصل چهارم را به چندین صفحه از پیش

گونه کـه از ابتـدا قـرار     داد تا همان طمینان دارم اگر زندگی پرمشغلۀ او مجال میا
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اثـر بسـیار    کـار همکاري داشـته باشـد، ایـن    با من کتاب این بود در نوشتن تمام 

  . شد بهتري می

و دوسـتم احمـد   ئى ها در منزل سرکار خـانم ناهیـد ضـیا    شب هاي شنبه نشست

راستی سپاسـگزار نقـدهاي    به. ه استهایم مفید بود نیز در پاالیش ایدهمیرفخرایی 

  . سزایی کردند هوشمندانۀ دوستانی هستم که به تکمیل اطالعات من کمک به

هاي  با بیان عقیده ،از آقاي مرتضی نگاهی که هموارهدارم همچنین سپاس ویژه 

  . ه استکرد مها کمک کردن بحث تر در روشن ،خالف

پاس گنجینۀ سرشاري از آگـاهی  ام را به گاه فرصت نشد تا سپاس صمیمانه هیچ

 آن اسـتاد . در اختیارم گذاشـت، بیـان کـنم   که مرحوم دکتر محمدجعفر محجوب 

اي از تاریخ همراه با کنجکاوي اندیشمندانه به مـن بخشـید؛ حسـی کـه      حس تازه

  . کرد که واژگان از بیانش عاجزند مکچندان کم

که در سپاسگزاري کنم، خاصه همسرم پریچهر  اماما هرقدر از حمایت خانوادهو 

  . ، بس نخواهد بودهاین مدت مرا تحمل کرد

کتـاب را خوانـد و دربـارة آن    ایـن  نـویس اولیـۀ    نیـز پـیش   برادرم شجاع آذري

  . رداظهارنظر ک

پژوهش الزم بـراي بخشـی از ایـن کتـاب      (3)با همکاري و حمایت لی ان آزبون

  . فراهم شد

 نیز (5)و نیز نکات ویرایشی باب اندرسون (4) میلر هايتهاي ویرایشی و دق مهارت

  . ه استتر کرد تر و روان این کتاب را خواندنی

آشـکارا نسـبت بـه اسـتادم جـان       نهـایتم را  هرگز فرصت نیافتم تا سـپاس بـی  

، رئیس گـروه علـوم سیاسـی و مـدیر مطالعـات خاورمیانـه در دانشـگاه        (6)انلتیس

 ،کنم کـه بـدون کمـک و پشـتیبانی او     چنین می ،اکنون ،پس. ابراز دارم فوردهام

  . میافت ت نوشتن این صفحات را نمیأشدم و جر التحصیل نمی هرگز فارغ

باید از دانشگاه فوردهام تشکر کنم که مرا براي سـخنرانی در سلسـله    پایان، در



  سپاسگزاري

 
11  

دعوت کرد و براي نخسـتین   2012ام مارس  در سی (7)هاي بهارة گانون  سخنرانی

کردن دربارة این مدل از حکومت را در یک گردهمـایی معتبـر    فرصت صحبت ،بار

نـده بـه تـوان انسـانی خـود      راستی قدردان این کمـک ارز  من به. برایم فراهم آورد

  .هستم که مرا در تکمیل این پروژه یاري داد

تنهـا بـه مـن     این نهاد نـه . هستم به دالیل دیگر هم مدیون دانشگاه فوردهامبنا

ه آموزش داد، بلکه پیگیرانه در این پروژه و بسیاري کارهاي دیگرم نیز کمکم کـرد 

  . هایم را ابراز کنم ترین سپاس نم صمیمانهامیدوارم روزي بتوا. است

رئیس دانشکدة تحصیالت تکمیلی هنـر و علـوم، همچنـین     (8)بوش . از نانسی ا

هــا و  ، رئــیس دانشــگاه فوردهــام، بــراي تمــام پشــتیبانی (9)کشــیش مــک شــین

  . سپاس ویژه دارم ،شان شائبههاي بی دلگرمی

از زبـان   را برگـردان ایـن کتـاب    کـه لیال میکائیلی دانم از سرکار خانم  الزم می

  .تشکر کنمعهده گرفتند  به انگلیسی به فارسی

سازي این کتاب، دوست گرامی، نویسنده و مترجم باسابقه در روزهاي آخر آماده

ترجمه و انتشار این کتاب در ایران مدیون محبت و . کال از دنیاي ما رفتابراهیم م

  !یادش گرامی باد. یار بر من منّت نهادبساست که یاد آن زندههاي فراوان تالش

  .از ناصر زراعتی هم بابت ویرایش نهایی ترجمه فارسی این کتاب سپاسگزارم

هاي تاریخی  نکته این متن،که در بازبینی هستم دوستانی  و سرانجام، سپاسگزار

  .هاي بعضی اصطالحات را یادآور شدند نهاده و حقوقی و برابر

  
 

  کمال آذري

  2013پتالوما، 
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  پیشگفتار

در آن زمان، با جمعیت . هاي مدرن در آغاز قرن نوزدهم پدید آمدند اولین دولت

از . بـود  نخورده مانده  حدود یک میلیاردي جهان، بیشتر منابع طبیعی زمین دست

ها براي  است تا از خالقیت و نبوغ آن آن زمان، دولت مدرن مردم را به کار گمارده 

سـی و مـدل اجتمـاعی سیاسـی     نظـام سیا . برداري از این منابع استفاده کنـد  بهره

هاي  نظام. کند دادن این منابع محدود و کمیاب، عمل می مدرن از طریق اختصاص

کننـدگان در   هـاي فردفـرد مشـارکت    مدرن منابع کمیاب جهان را براساس قابلیت

محـدودیت منـابع در زمینـۀ فعالیـت     . دهند ها اختصاص می نظام اقتصادي، به آن

همین اجبار چرخ اقتصاد را به . کند ها می انتخاب گزینه اقتصادي افراد را مجبور به

کند که اقتصاد بـه   حال، این مدل فقط درصورتی عمل می بااین. آورد حرکت درمی

در . شکل مستمر گسترش یابد تا منابع کمیاب بیشتري را به افراد اختصاص دهد

  . غیر این صورت، فعالیت اقتصادي متوقف خواهد شد

ته، تغییرات اساسی در تعیین شرایط اجتماعی اقتصـادي  در دویست سال گذش

در میـان تمـام ایـن تغییـرات فـراوان، اصـطالحات       . ایـم  زندگی بشر را شاهد بوده

هـا   ایـن واژه . »رکـود «و » بحـران اقتصـادي  «: است جدیدي وارد واژگان بشر شده

 اند و خواهند که همواره وحشتناك بوده» جنگ«و » قحطی«درست مانند واژگان 

گیـري از بحـران    بـراي پـیش  . کنند بود، در میان مردمان امروز، وحشت ایجاد می
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اقتصادي و رکود، نظام اقتصادي مردم را بـراي افـراط مسـتمر در مصـرف بسـیج      

خرنـد تـا رکـود     کند و مردم با پولی که ندارند، چیزهایی که الزم ندارنـد، مـی   می

بحـران  . ترکـد  یـن حبـاب مـی   بـار، ا  هرچنـد سـال یـک   . دارند اقتصادي را دور نگه

. کند آید و نظام به فداکاري بشر نیاز پیدا می اقتصادي یا بدتر از آن رکود پیش می

دهند  درصد مردم هرچه دارند از دست می پانزده یا گاهی سی بسته به موقعیت، ده

سـپس، بعـد از چنـد    . که پیامد آن، رنج انسانی در مقیاسی بس باورنکردنی است

  . شود دوباره از نو آغاز می سال، این چرخه

نظام اقتصادي براي تولیـد هرچـه بیشـترکاالهاي تـازه، بـه گسـترش مـداوم و        

وجود آید،  حال، اگر کاالهاي بیشتري به بااین. برداري از منابع طبیعی نیاز دارد بهره

اگر تقاضـا کـاهش   . ها وجود داشته باشد باید تقاضاي بیشتري نیز براي مصرف آن

  .تواند پایدار بماند یابد و نظام نمی ت اقتصادي کاهش مییابد، فعالی

شـروع بـه کـاهش     2060هاي علمی، جمعیت زمین تـا سـال    طبق بعضی مدل

دلیل کاهش جمعیت، تقاضا نیز شـروع   ها، به امروزه، در بسیاري از منطقه. کند می

سرعت درحال کاهش  جمعیت بیشتر کشورهاي اروپایی به. است  شدن کرده به کم

. در هشتاد سال آینـده، نیمـی از جمعیـتش را از دسـت خواهـد داد      ست و ژاپنا

اند از آسیب اقتصادي جلوگیري کنند، این کار را با  هایی که توانسته بعضی از ملت

یافته که جمعیتشان درحال  به کشورهاي کمتر توسعه) خدمات(ها  صادرات قابلیت

معناي تقاضاي کمتـر،   طورکلی جمعیت کمتر به ا بهاند؛ ام افزایش است، انجام داده

فعالیت اقتصادي کمتر و بحران اقتصادي مداوم است که در بیست سـال گذشـته،   

 .ایم شاهد آن بوده در ژاپن و در پنج سال گذشته، در اروپا،
. یکم، عوامل متعدد دیگري بر اقتصاد جهان تأثیر خواهد گذاشت و در قرن بیست

ها در تولید کاال و خدمات، افزایش خواهد یافت و  امور تجاري، استفاده از روبات در

منابع . خواهد بود) کارگران(معناي کاهش تقاضا در استخدام نیروي انسانی   این به

تر شـدن مـواد خـام     طبیعی در زمین همچنان کاهش خواهد یافت و موجب گران
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. شد اقتصادي را محدود خواهد کـرد محیطی نیز ر مسائل پایدار زیست. خواهد شد

، بازگرداندن درآمدشان بـه  که تعداد کمی از میلیاردرها، مانند بیل گیتس درحالی

انـد، بسـیاري از    گذاري در امور خیریـه آغـاز کـرده    صورت سرمایه عموم مردم را به

اند تـا   اده کردهثروتمندترین و قدرتمندترین مردم دنیا از قدرت اقتصادیشان استف

شـکلی تغییـر     سهم بیشتري از فرآیندهاي سیاسی را با پول بخرند و قوانین را بـه 

در میـان ایـن همـه تغییـرات،     . دهند که هرچه بیشـتر بـه نفـع خودشـان باشـد     

دوران رشـد  : باوجوداین، یک امر مشـخص اسـت  . بینی آینده غیرممکن است پیش

  . اقتصادي سریع رو به پایان است

نهادهـاي  . کشورهایی که اقتصاد در حال توسعه دارند، دشـوارتر اسـت  وضعیت 

اجتمــاعی سیاســی در کشــورهاي پیشــرفته، در دویســت ســال گذشــته، امکــان  

هاي اجتمـاعی، چـه مثبـت و چـه دشـوار،       بسیاري از تجربه. اند گیري داشته شکل

ارآمـد  ها داراي جوامع مـدنی ک  این ملت. است ها را بهبود بخشیده  هاي آن فرهنگ

. هــاي قضــایی قدرتمندنــد متعــدد و نظــام (NGO)هــاي غیردولتــی  بــا ســازمان

باوجوداین، در کشورهاي تازه پدیدآمـده، جوامـع مـدنی تشـکیل شـده و چنـدان       

شدن قانون فرآیندي   حاکم. زند ها، حرف اول را می در آن» قانون«زمانی نیست که 

هایی که بـا رکـود اقتصـاد جهـانی مبـارزه       تواند براي ملت ست و میبسیار دشوار ا

آیـا در  : کنـد  این موضوع پرسشی حساس مطرح می. کنند، امري ناممکن باشد می

زمان بحران یا رکود اقتصادي مداوم، پیشرفت با استفاده از مدل کنـونی حکومـت   

ا مـدلی جدیـد   نیافته ممکن خواهد بود؟ اگر نـه، آیـ   مدرن، براي کشورهاي توسعه

  مورد نیاز است؟ 

اگر این فرصت به ما داده شود که مدل سیاسی جدیـدي بـراي ملتـی طراحـی     

انگیزي را  توانیم مدل فعلی را بهبود بخشیم؟ دستاوردهاي شگفت کنیم، چگونه می

ها خالقیـت   آن. توان انکار کرد اند، نمی هاي سیاسی مدرن به بشر بخشیده که نظام

  اند هاي اصلی رشد بشر برگزیده و رواج داده چونان محركو ابتکار فردي را 
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است و قابلیت آزاد زیسـتن   تر از آن، مدل مدرن آگاهی فردي را شکل داده  مهم

  . است  و بر اساس تمایالت شخصی، به بشر بخشیده» فرد قدرتمند«را در مقام 

ـ    ده هر مدل سیاسی آتی که به هر صورت قدرت فرد را بـراي آزاد زیسـتن نادی

اکنـون، کامیـابی   . بگیرد، جایگزین خوبی نخواهد بود و محکوم به شکسـت اسـت  

. اسـت » فنـاوري «یـک دلیـل آن   . فردي و میل به آزاد بودن نیازي جهانی اسـت 

بخشد تا بتوانـد بـا سـرعتی شـگفت، بـه       امروزه، فناوري به بشر این توانایی را می

یی در حرکت براي کسـب  این توانا. فراسوي مرزهاي فرهنگی و سیاسی سفر کند

  . ـ بازتاب یافته است تا بهار عربی آزادي در سراسر جهان ـ از شهرهاي برزیل

هاي اجتماعی معنی داده و به ما یاري رسـانده   دولت مدرن همچنین به سازمان

ل در چنـد  آ هاي فلسفی ایده گفتمان. تا با درك آگاهی بشري، آن را توسعه دهیم

اطالعـات سیاسـی   . اسـت  قرن پیش، اکنون، به خرد همگانی مـردم تبـدیل شـده   

شـکل   حساس که زمانی در حوزة فهم حلقۀ کـوچکی از جامعـه بـود، امـروزه، بـه     

هاي سیاست مدرن به جامعۀ  کمک. است اي در دسترس عموم قرار گرفته  گسترده

بر زندگی بشـر، در همـان    ها قدري گسترده است که برايِ درك تأثیر آن بشري به

بایـد بـر    حال، بنیان هر نظام سیاسی مـی  بااین. ایستیم ابتداي راه، از حرکت بازمی

  . پایۀ نظام پیش از آن استوار شود

دهیم که امکان رشـد بشـر را    در این کتاب، مدلی جدید براي حکومتی ارائه می

  . کند قتصادي رها میحال، مردم را از تهدید رکود ا رساند و درعین به حداکثر می

براي ایجاد ایـن مـدل، سـاختار تـاریخی و کـارکرد حکومـت مـدرن را تحلیـل         

  :دهیم کنیم و عملکرد جدیدي را بر اساس اصول زیر، ارائه می می

ــق    . 1 ــد و رون ــاي رش ــارآفرینی موتوره ــداوم و ک ــار، ت ــردي، ابتک ــت ف خالقی

  . اند اقتصادي

کـردن در   زندگی:) ب(بیان خود و آزادي شخصی براي :) الف(رشد فردي به . 2

  .اي نیازمند است که از رشد فردي به روش خاص خود، پشتیبانی کند جامعه
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اگر قدرت سیاسی در بخش اجرایی با ثـروت ترکیـب شـود، در سـاختار آن،     . 3

  . فساد به وجود خواهد آمد

  . آورد قدرت مطلق فساد مطلق می. 4

قالبی خود کـامالً برنگذشـته اسـت، ایـران     که جامعۀ ایران هنوز از گذار ان با این

موقعیـت تـاریخی و   . نامزدي طبیعی براي چنـین نظـام سیاسـی جدیـدي اسـت     

به ) »منا«همان منطقۀ موسوم به ( فرهنگی ایران در خاورمیانه و آفریقاي شمالی 

سـوي   نظیري براي استقبال از تغییر اجتماعی و پیشـروي بـه   این کشور فرصت بی

هسـت کـه     در مرکز قدرت ایران، نوعی ویژگی. دهد کومت میشکل جدیدي از ح

ایـن  . هـاي نیرومنـد اعتمـاد اجتمـاعی     شبکه: هاي دیگر منا مشترك است با ملت

توان بر اساس آن، حکـومتی ایجـاد کـرد     دهند که می ها بنیانی را شکل می شبکه

  . گو و مستقر در داخل کشور پاسخ

هـا   ترین اجتماع نظم اجتماعی از محرومهاي جدید  ، شکل(1)به نظر یان موریس

همـراه بـا کـره شـمالی،     . نامـد  می» مزّیت محرومان«او این امر را . شود شروع می

. ترین کشورهاي جهان از نظر سیاسی و اجتماعی هسـتند  کشورهاي منا از محروم

حال، منابع انسانی، ثروت طبیعی و موقعیت جغرافیاي سیاسی یا استراتژیک  بااین

در ترکیب با قدرت فناوري براي ارتباط با دیگـر کشـورهاي جهـان موجـب      ایران

  را دارا» یک آزمایشگاه دموکراسی«نظیري شرایط  طرز بی شود که این کشور به می

  . باشد

وپنجاه تـا سیصـدهزار    ایران از حدود سیصد ناحیۀ انتخاباتی با جمعیت دویست

ي شرکت در انتخابات وجـود  در سی سال گذشته، سنّت قو. است نفر تشکیل شده

انسـجام  . دهندگان باالست نسبت پایین و مشارکت رأي سطح فساد به. داشته است

کننـدگان در   شرکت. هاي اعتماد وجود دارد و همکاري سیاسی شدیدي بین شبکه

کنند و جامعه معموالً نتـایج انتخابـات را    انتخابات معموالً با حکومت همکاري می

  .پذیرد میبدون توسل به خشونت 
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هاي غیردولتی نظام که بیشتر از فروش منابع طبیعـی اسـت، بـه     انتقال سرمایه

تواند منابعی مالی براي رشد صنعت و اقتصـاد ملـی    می» امانت ملی«یک صندوق 

  .باشد

دلیل، نظر نویسنده این است که یک مـدل جدیـد حکومـت بایـد قـوة       همین به

. اسـت » قوة صـندوق امانـت ملـی   «وه این ق. چهارمی را در سطح ملی در بربگیرد

هـاي منـا امکـان     گنجاندن این قوة چهارم در حکومت، کلیدي است که بـه ملـت  

 . دهد توسعۀ کاملی را حتی در زمان رکود اقتصادي می
گـاه آسـان    خاطر داشته باشیم که تغییر سیاسی در مقیاس کـالن، هـیچ   باید به

هاي ایرانـی   از جمله موانع تغییر چنددستگی عمیق میان اجتماع ،در ایران. نیست

. براین، شهرنشینی در ایران، در مدت نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاده اسـت  عالوه. است

انـد، متأسـفانه جمـع کثیـري را کـه       هایی که قبالً شهرنشین شده در نتیجه، گروه

داننـد و بـه آنـان بـه دیـدة تحقیـر        می »غیرمتمدن«اند،  تازگی شهرنشین شده به

  .  نگرند می

باوجوداین، باید گفـت کـه شـکاف اصـلی در تفسـیرهاي تـاریخی غیردقیـق و        

هـا، ایـن دیـدگاه     قـرن  ایرانیان. است خودخواهانه از تاریخ طوالنی و پیچیدة ایران

کمـک نـاچیزي بـه فرهنـگ جهـان      اند کـه ملتشـان    محور را اختیار کرده اروپایی

درك تـاریخ واقعـی ایـران در    . که این سخن کذب محض است است، درحالی کرده

این درك امري حیاتی اسـت تـا   . سطح شخصی، افراد را بسیار توانمند خواهدکرد

اي رواج یابد و نـوعی آگـاهی جدیـد     زمانی که آگاهی سیاسی در مقیاس گسترده

نش بار دیگر بتوانند در نوآوري سیاسـی، اقتصـادي و   وجود آید تا ایران و مردما به

گام اول براي ایجاد یک مدل سیاسی جدید برداشتن هالـۀ  . فرهنگی پیشرو باشند

  .وهم و آشکار کردن حقیقت دربارة تاریخ ایران است

 



  مقدمه

 »بهار عربـی «نام گرفت و  »جنبش سبز«، 1388در نتیجۀ حرکتی که در سال 

فصل جدیدي را در تـاریخ  ) منا(و شمال آفریقا  ، منطقۀ خاورمیانه1389در سال 

هـا در منطقـه، بـه     کشـیدن دیکتـاتوري   سـقوط و بـه چـالش   . انـد  خود آغاز کرده

ه با است ک انجامیده  هاي حکومت دموکراتیک هایی جدي دربارة ایجاد مدل پرسش

  . تاریخ و فرهنگ غنی منطقه هماهنگی خواهد داشت

شان، بر  هاي آینده دهی به تمدن کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینۀ شکل

و کودتـاي   خصوص درمورد بیداري اسالمی در مصـر  نمودهاي اولیه، به. اند سر دوراهی

هـاي غربـی حکومـت     از مـدل  دهد که اقتبـاس مسـتقیم   نظامی متعاقب آن نشان می

ها که فاقد جامعۀ مـدنی پررنـگ و تـاریخ     ممکن است در بسیاري از ملت دموکراتیک

  . بار از کار درآید اند، فاجعه قوي حکومت قانون

در این دورانِ عدم قطعیـت شـدید، نیـاز بـه بررسـی و درك هویـت منطقـه و        

اي است کـه بـا دموکراسـی بـومیِ      آیندهسوي  هاي تاریخی گامی حیاتی به تحرك

منطقـۀ منـا کـه زمـانی مهـد تمـدن و مرکـز        . یافته و اصیل همـراه باشـد   سازمان

ها دچار رکود اجتمـاعی و   هاي علمی، فرهنگی و هنري به بشریت بوده، قرن کمک

  . است فرهنگی بوده 

که تغییر  با این بیداري جدید در سراسر منطقه، منا بار دیگر این فرصت را دارد
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عنوان بـانی اصـلی    مسیر دهد و جوامعِ خود را دوباره احیا کند تا جایگاهشان را به

  .دست آورد رشد و خالقیت تمدن بشر باز به

به احیاي فرهنگ » دولت مدرن«برداري صرف از مفهوم غربی  باوجوداین، نسخه

. ود دچار بحران عمیقی استیا منا منجر نخواهد شد؛ زیرا دولت مدرن خ در ایران

فرما و نبود اجراي درست قـانون در ایـن جوامـع،     نبود جامعۀ مدنی استوار و حکم

بـراي  . کنـد  تـر و ناکارآمـدتر مـی    تر، خطرناك برداري را نشدنی این تقلید یا نسخه

یافتن راهی به بیرون از بحران فعلی، الزم است گذشته را بررسی کنیم و بفهمـیم  

ود جوامع ما کمک کرد؟ جوامعی که زمانی، پرتحـرك، پویـا و مایـۀ    چیز به رک چه

هاي متداول و موردپـذیرش عمـوم    حال، استنباط بااین. افتخار شهروندانشان بودند

هـا   در حقیقت، ابهام. تواند درك روشنی از هویتمان به ما بدهد در گذشتۀ منا نمی

عنـوان اسـاس    خطـا، بـه   دربارة گذشتۀ منا موجب شده است افول تـاریخی آن بـه  

  . هویت منا در نظر گرفته شود

کـه   کنیم، درحالی در این کتاب، تحلیلمان را به مطالعۀ موردي ِایران محدود می

درحقیقـت،  . هاي مشابهی در بسیاري از کشورهاي دیگر نیز مشهود اسـت  گرایش

یخ آن حلی که بتواند در هریک از کشورهاي منطقـه دوام آورد، تـار   براي یافتن راه

مدل نظام حکومتی که در این کتـاب  . کشور باید با تاریخ کل منطقه سازگار باشد

است که در دیگرکشورهاي منا نیز  شود، براي این منظور طراحی شده  پیشنهاد می

که در کارهاي بعدي، این تحلیـل را بـه مطالعـات مـوردي      امید آن. اجرا باشد قابل

   .هاي منطقۀ منا بسط دهیم دیگرملت

را از لحاظ تشکیل دولت و تحول اجتمـاعی تحلیـل    در فصل یک، گذشتۀ ایران

شود  شناسانه دربارة تاریخ ایران آغاز می این فصل که با دیدگاه شرق. خواهیم کرد

، به بررسی ایران از زمان )شد استنباط می همچنان که در قرن نوزدهم، در غرب،(

و ) قرن پنجم پیش از مـیالد مسـیح  ( ر هنگام پادشاهی کوروشتأسیس این کشو

که چگونه دوازده قـرن بعـد از آن،    پردازد و این تحوالت اجتماعی حاصل از آن می
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. به پیدایش حکومت اسالمی نیرومندي از نظر اقتصادي و فرهنگی باشکوه انجامید

هایی چون تحمل تنـوعِ آرا و عقایـد و خالقیـت     در این دوران طالیی ایران، ارزش

حال، معرفی تفسیرهاي حقوقی  بااین. فردي به رونق و پویایی اجتماعی کمک کرد

سـرعت افـول کنـد و     مذهبی متعصبانه از شرع موجب شد کـه ایـران باشـکوه بـه    

  .  وجود نیامده است موقعیتی را ازدست بدهد که تا کنون، دیگر به

 هـا و ایجـاد دولـت مـدرن در غــرب     سـی دوبـارة شــالوده  در فصـل دوم، بـه برر  

سـازي و اسـتعمارطلبی در    یکی از پیامدهاي ناگوار تجربـۀ مسـتعمره  . پردازیم می

در ذهن بسـیاري  . منطقۀ منا، مخالفت احساسی با تحلیل عینی دولت مدرن است

طلـب و   توسـعه از فرهیختگان و رهبران فکري منا، دولت مدرن با یک ایـدئولوژي  

بعدي مـانع بررسـی عینـی     این دیدگاه یک. است معنی شده  طلب بیرحم هم قدرت

است و از معرفت حقیقی که از ایـن بررسـی    نقاط قدرت و ضعف دولت مدرن شده

ارزیابی مجدد تجربۀ دولـت مـدرن در   . است تواند حاصل شود، جلوگیري کرده  می

 سی براي نظام حکومتی دموکراتیـک هاي سیا غرب، براي درك اساسی ما از امکان

  . در منا، امري حیاتی است

نمونۀ بارز آن اسـت، دولـت سیاسـی مـدرن،      که ایاالت متحد آمریکا گونه همان

از دوران  عنوان مدل جدیـد نظـام حکـومتی، بـر اسـاس تجربـۀ سیاسـی اروپـا         به

هاي بسیاري طراحی شـد کـه اولـین     این نظام با جنبه. آمدوجود  پساروشنگري به

. داد وجوي فردي خوشبختی را اصل اساسی نظام حکومت ملی قرار مـی  بار، جست

وجود آورد تا آزادي فردي را تضمین کند و به  رو یک دسته سازوکار قوي به از این

  .  فرد اجازه دهد سرنوشت خود را تعیین کند

اندازیم به عملکـرد تـاریخی دولـت مـدرن و شکسـت       در فصل سوم، نگاهی می

انـداز   هـاي نـوعی اقتصـاد درحـال تغییـر و چشـم       نهایی آن در رویارویی با چالش

شـمار،   شدن سریع همراه با تمرکز ثـروت در دسـتان افـراد انـدك     صنعتی. فناوري

ي درون دولــت مــدرن شــد و معنــا منجــر بــه از دســت رفــتن روح دموکراتیــک
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بـار   هر چهار سال یـک «جاي مشارکت واقعی شهروندان، به امکان  دموکراسی را به

هاي پیش  ها را بررسی و چالش این فصل دالیل این تحرك. کاهش داد» رأي دادن

  .کند روي دولت مدرن را در آیندة نزدیک، تعیین می

یـک  هاي غلبه بر کمبودهاي دولت مدرن را بـا اسـتفاده از    در فصل چهارم؛ راه

دهیم؛ حکومتی که خالقیت افـراد   مدل جدید براي حکومت دموکراتیک نشان می

مدل جدیدي بـراي حکومـت   . دهد هاي داخلی را در مرکز توجه قرار می و اجتماع

هاي حاصـل از تحلیـل    دهیم و قابلیت آن را بر اساس بینش محور ارائه می اجتماع

کند که نظام متمرکز فعلی بـر   مدل پیشنهاد می این. کنیم بررسی می تاریخ ایران،

محور موجود تکیه کند تا یک ساختار نظام  هاي اعتماد و ساختارهاي اجتماع شبکه

ایـن سـاختار نظـام    . در سـطح داخلـی ایجـاد شـود     حکومتی حقیقتاً دموکراتیک

راه منافع ملـی بـاال   ها را قادر خواهد کرد که خالقیت افراد را در  حکومتی اجتماع

پذیرتر اجـازة رویـش و رشـد     ببرند و به سازوکارهاي حکومتی سازگارتر و انعطاف

  .  بدهند

براي درنظر گرفتن این امر، باید ابتدا، هدف از ایجاد این مدل جدید حکومت را 

دة دهن ، مدل حکومت نشانبراي تحقق اهداف حکومت دموکراتیک. در نظر بگیریم

اي را ایجـاد کننـد    اند که جامعه ها و فرآیندهایی است که طوري طراحی شده نظام

کنند که  ها به ما کمک می این مدل. تا حداکثر منفعت را براي همگان فراهم آورد

شـده،   شـدة حقیقتـی اجتمـاعی در محیطـی تعریـف      با استفاده از نمودهاي سـاده 

بر این مدل، بـه   هاي مبتنی ا و آزمایشه فرضیه. هاي سیاسی را بررسی کنیم نظریه

هـاي   بینـی کننـد و داده   کارگیري آن را پـیش  دهند آثار به گران اجازه می مشاهده

هـاي   اند که ثابت بمانند؛ بلکه تعـدیل  ها طراحی نشده مدل. دست آورند باارزشی به

اگـر ایـن   . سـازند  هـاي حاصـله را ممکـن مـی     شده بـر اسـاس داده   دقیق و حساب

. توانند به پیشرفت پیوسـته میـدان دهنـد    کار گرفته شوند، می ا درست بهه تعدیل

است که ماهیت بسیار مکانیکی دارد  سازي همواره این بوده  نقدي متداول از  مدل
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هـاي   خوشـبختانه، پیشـرفت  . تواند تناسب فرهنگی جوامع را در نظر بگیـرد  و نمی

این کمبود ذاتی را جبـران   سازي انطباقی، تا حد زیادي، هاي مدل حاصل در روش

  . است کرده 

هـا   مدل. هاي حکومت بیشتر در حوزة کار دانشمندان سیاسی است ساخت مدل

ها بتوانند نتایج مدل موجود را مشاهده و  باید طوري طراحی شوند که طراحان آن

آوري  هـا در فرآینـد جمـع    درنتیجه، مـدل . ها براي بهبود مدل استفاده کنند از آن

ي ایجاد ساختارهاي حکومتی جدید، با امید استقرار دموکراسی مـؤثر در  دانش برا

  .   سراسر جامعۀ بشري، نقش اساسی دارند

نظیـري اسـت بـر     سازي پیچیده کار تحلیلی بی در علوم اجتماعی این نوع مدل

هـاي   شـده از منـابع مختلـف در رشـته     دادن اطالعات تجربی گرفتـه   اساس نشان

شناسی، علوم سیاسـی و اعـداد و    سی گرفته تا اقتصاد، جامعهشنا گوناگون؛ از روان

هـاي   مـدل . مدت زیادي است که کامپیوتر نیـز در ایـن تحلیـل نقـش دارد    . ارقام

هاي پیچیده دربارة فرآیندهاي اجتمـاعی را ممکـن    بندي نظریه کامپیوتري فرمول

اي از آن  ونـه نم. کننـد  ها را اجرا و عملکرد نظري را مشاهده می سازند، آزمایش می

هاي تـاریخی، رونـدهاي    توان از کامپیوتر براي تحلیل داده در اقتصاد است که می

  . کننده و تأثیر مقررات جدید استفاده کرد شناسی مصرف بازار، روان

هـاي   دانشمندان سیاسی نیز از کـاربرد کـامپیوتر بـراي ایجـاد و تحلیـل مـدل      

د بـر اسـاس درك روشـنی از دالیـل     اند، اما هر مدل جدید بایـ  حکومت بهره برده

  . هاي موجود و تاریخی، ساخته شود شکست مدل

اسـت کـه    هاي مدرن این بـوده   توضیحی ساده براي بیان دالیلِ شکست حکومت

کفایتی اجتماعی و فرهنگی، فقـدان جامعـۀ مـدنی و نبـود      جوامع سنتی را براي بی

تغییر شکل جوامع سنتی به  باوجوداین،. سادگی نکوهش کنیم فرمایی قانون، به حکم

مدرنیته نیازمند ارزیابی واضـح آن جوامـع بـا ایجـاد مـدلی اسـت کـه سـاختارهاي         

برآن، کاربرد و تأثیر این ساختارها را براي حـلِ   اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و عالوه
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  . مشکالت اجتماعی معاصر، تحلیل کند

جامعـۀ مـدنی و   . کنند میشبه تغییر ن ها یک یاد داشته باشیم که حکومت باید به

بیش از صـد سـال طـول    . آیند نحو احسن پدید نمی فرمایی قانون فوري و به حکم

مـدرن   هـاي دموکراتیـک   تدریج به حکومت هاي سنتی به کشیده است تا حکومت

  . تبدیل شدند

  نی رونـق داشـته  طور تاریخی، زمـا  به نظریۀ اصلی این کتاب این است که ایران

دهـی   اي عقایـد و اصـول مشـترك، سـازمان     است که مردمانش پیرامـون سلسـله  

اند؛ اصول و عقایدي که به تنوع آرا و حکومت محلی میدان داد و نه بـه یـک    شده

که  و این. شدت متمرکز که تمام منابع را کنترل و تنوع آرا را سرکوب کند دولت به

کننـدگان و عقایـد اسـتقبال     تنوع مشـارکت  هاي محلی که از بازگشت به حکومت

  .  تواند آن رونق را بازگردانَد کند، می

بنابراین، هدف این کتاب ارائۀ مدلی کامل یا تحمیل یک نظام حکومتی نیست، 

عهـده گـرفتن نقـش رهبـري در      است دربارة امکان به یدن بابِ گفتمانگشوبلکه 

هـاي منـا کـه از     و دیگـر ملـت   وسیلۀ ایـران  دادن نوع جدیدي از حکومت به شکل

  .فراتر نهد یگام هاي رایج دولت مدرن در غرب چالش



  فصل یکم

  اي بر تاریخ ایران مقدمه

  (1)یک تفسیر جدید
  

  . داند امروز چه است ملتی که به یاد نیاورد دیروز چه بوده است، نمی

  .کنیم ، بیهوده تالش میایم ایم یا چه بوده اگر ندانیم از کجا آمده

  وودرو ویلسون

  

ترین کشورهاي جهان اسـت؛ امـا تـاریخ گذشـتۀ آن بـا       تحقیق از جمله قدیمی به ایران

  .است ها، قرار گرفته اي از ناشناخته هاله  هاي مبهم، در گیري معماهاي بسیار و نتیجه

و تـاریخ   عهـد باسـتان   ندان اروپایی تازه داشتند ایـران اواخر قرن نوزدهم بود که دانشم

از ایـن اطالعـات چیـز زیـادي      در آن زمـان، ایرانیـان  . کردنـد  پرافتخار آن را کشـف مـی  

بـیش از نـود   . کـرد  آرامی چشم به زندگی مدرن بـاز مـی   ملت ایران داشت به. دانستند نمی

بیشـتر  . کردنـد  در روستاهاي کوچک زندگی می) حدود یازده میلیون ایرانی(جمعیت درصد 

کس به تاریخ ایـن سـرزمین    هیچ. کردگان معدود بودند تحصیل. سواد بودند شهرنشینان بی

هاي تحلیلـی دربـارة تـاریخ     کرد و پرسش اساطیر افراد کنجکاو را قانع می. داد اهمیتی نمی

بار اجـازة چنـین تـأمالتی را کـه نـوعی تجمـل        فراگیر و نکبتفقر . شد ندرت مطرح می به
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  .داد شد، نمی محسوب می

اواخر قرن نوزدهم و آغاز قـرن بیسـتم کـه اوج دوران اسـتعمارطلبی نیـز بـود، روایـت        

پدیـد   پرستی افراطی یا شوونیسم جدیدي بر اساس آگاهی فرهنگی اروپاییان در باب میهن

هاي خونین بر سر سهام کشـورهاي اروپـایی از    هاي گاه منجر به جنگ قابتباوجود ر. آمد

نامید، بـا  » تمدن اروپایی«توان آن را  اي که می گرفته شکل ها در ایجاد مفهوم تازه بازار، آن

نمـا یـا    هـایی درشـت   بهترین راه توصیف این مفهوم تشبیه آن به عدسی. هم متحد شدند

 ها استفاده کنند تا دستاوردهاي مردم اروپـا  توانستند از آن نما است که اروپاییان می کوچک

ترتیـب، ایـن    همـین  بـه . نمایی کنند و دستاوردهاي دیگران را کوچک جلوه دهنـد   را بزرگ

  . طور باید ببینند کرد که دیگران خودشان را چه طور ضمنی، تعیین می عدسی به

فراسوي مرزهاي اروپـا تعمـیم    تا ریکاپس از جنگ جهانی اول، ترقی اقتصاد آم

  . یافت

این تمدن بر اساس ایـن  . شدمیشناخته  »تمدن غربی«با عنوان تمدن اروپایی 

ـ  و آکـادمی  باسـتان  استوار است که دموکراسی یونـان  اندیشه بـا   در آتـن  ونافالت

اندیشۀ منطقـی و سـازمان سیاسـی     همچنین. مستقیم دارد ياي مدرن پیونداروپ

 ،حقیقـت  دراما . مدرن در پیوند مستقیم است دولت دموکراتیک پیدایشبا  یونان

هـاي سـیزدهم    هیچ پیوند مستقیمی بین آکادمی آتن و اروپاي قرن ،مطلق طور به

فشـار از سـوي    تحـت  *ور یوسـتینیانوس راتـ کـه امپ  زمانی. فدهم وجود نداردتا ه

که اروپا در دوران تاریکی فرو  میالدي، یعنی زمانی 529در حدود سال  ،مسیحیان

 ،بـراین  عـالوه . ، مدرسۀ آتـن را تعطیـل کـرد، ایـن پیونـد گسسـته شـد       ه بودرفت

 ،حـق آزادي بیـان   جملـه از  ،هـاي فـردي   هـاي مـدرن براسـاس آزادي    دموکراسی

بیشتر مـردم هـیچ حقـوقی نداشـتند و هـیچ       باستان،در یونان . اند ریزي شده پایه

ـ   سقراط ،درحقیقت. تضمینی براي آزادي فردي وجود نداشت هفیلسوف یونـانی ب

شـد،   ارائـه مـی   »دموکراسـی «عنـوان   آنچه بـه . هایش اعدام شد بیان دیدگاه دلیل

و دولت ) حکومت عوام زورمند و رهبري جاهالن(به غوغاساالري  بودبیشتر شبیه 

  .کمتر از شصت سال دوام آورد ،رفته هم دموکراتیک یونان، روي
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پرستانۀ  که بر پایۀ تفسیر میهن، روایت تمدن غربی نه براساس حقیقت تاریخی

هـاي بسـیار مهـم     وجـود آمـد کـه کمـک     افراطی و شاید نژادپرستانه از تـاریخ بـه  

. دارشـم  گیرد و ناچیز می هاي غیراروپایی به ایجاد دولت مدرن را نادیده می تمدن

افکنانه به تاریخ، تـأثیر   این نوع نگاه تفرقه .این روایت میان بشریت جدایی انداخت

  .داشته است دنیاي غربدرون و بیرون سیاسی نامطلوبی در 

دولت مدرن . بسیار زیاد استتأثیر دولت مدرن بر کیفیت زندگی و آگاهی بشر 

تـرین دسـتاورد اجتمـاعی بشـر از زمـان توسـعۀ کشـاورزي در دوران         شاید بزرگ

بشر  پیشینهاي  ها و پیشرفت است؛ اما خلق آن نتیجۀ نهایی تمام تجربه نوسنگی

ر هاي دیگر را انکا سهم بسیاري از فرهنگ ،خود خودي به ،روایت تمدن غربی. است

داند که آغاز و پایـان آن   توسعۀ خطی مینوعی کند و توسعۀ فرهنگ مدرن را  می

بـوده اسـت   انکارِ فرهنگ بسیاري از مردم جهان درواقع توجیه اروپا . است در اروپا

هـاي   که قـدرت  نآبا  .1نشین اش نسبت به مردم مستعمره هاي وحشیانه براي اقدام

ا روایـت  هـ  تعریف مشترکی از مفهوم تمدن غربی داشتند، آلمانی استعماري غرب

ن را شـا  گرایانه و نژادپرسـتانه  هاي ملی بعدها عقده تامیل خود ساختند جدیدي به

  .ارضا کند

  

  ایجاد روایت آریایی

به گسترش این تفکر که فرهنگشان کردند ا شروع ه قرن بیستم، آلمانی در آغاز

بـا   ،بعـد . انـد »نژاد برتر« ،به ارث رسیده است و بنابراین آریایی» زادگان نجیب«از 

مجوز داد تـا بشـریت را از    ، این تفکر به آلمانشدة هیتلر استفاده از منطق تحریف

  . دي کنسازدانست، پاک تر از خود می پایینآنان را ه کی انمردم

پـیش از   600در سال  ،آریایی در پادشاهی پارسی هخامنشینژاد روایت برتري 

                                                           
1-Justinian                                                   
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تبلیغاتی  يارتباط تاریخی ابزار ،اه اما براي آلمانی ه است،داشت ، ریشهمیالد مسیح

 ایرانیـان . نداشـت  تترین ربطی به واقعیـ  ها از تاریخ پارسی کوچک نتفسیر آ .بود

ا هـ  وقتی آلمـانی  ،حال پنداشتند؛ اما بااین کامالً بیگانه می یبرتري نژادي را مفهوم

  . حامیانی پیدا کرددر میانِ ایرانیان، آن را براي اولین بار مطرح کردند، این مفهوم 

داراي تـاریخ   اياین ملت سنتی خاورمیانـه . عظیم بود تأثیر این اطالعات بر ایران

پایداري  ،فرسا سال فقر طاقت 800 باغنی و رنگارنگی بود که تا اوایل قرن بیستم، 

اهی اگـ شـان  سرزمینگذشتۀ  اتبسیاري از ایرانیان از افتخار ،براین عالوه. بود کرده 

طریق  را از خود گذشته و حال ملت وضعیت ناناکثر آ ،صدها سال. داشتنداندکی 

قهرمانـان در پشـتیبانی از    ،درك کرده بودند کـه در آن  یي نادقیقیرطاروایت اس

 ،عینی دانشـگاهی  هايپژوهشبا آغاز . جنگیدند عدالت میبرقراري براي  ،ضعیفان

وقایع نظـامی   ،حال بااین. پنهان ماند آن کنونی وضعیت و ایران تاریخ حقیقی ملت

  .وجود آورد و خودآگاهی ملی آغاز شد به اندکیاوایل قرن نوزدهم آگاهی 

بودند، شکست خورده  از ارتش مدرن روسیهمیالدي،  1820که در دهۀ  ایرانیان

کم کم نانآ. بودند آگاه شده باري از ضعف ملتشان در مقایسه با غربطور تأسف به

اجتماعی و اقتصادي مزمن ملت  که ریشۀ این ضعف در مشکالت سیاسیند دریافت

شکسـت از روسـیه بـا     .ها فاقد هرگونه نهاد آموزش عالی بودقرن ایران. نهفته بود

نسـت بـه   تواسیاسی هنوز نمینظام . ۀ ایران در تضاد بوداي گذشتمفاهیم اسطوره

شخصـی بـراي    یبـه مشـکل  امر این  ،درحقیقت .این امر اقرار کند یا آن را بپذیرد

  . زمامداران ایران تبدیل شد

بـا  . شد ایران بسیار خوشایند مردم ال جدید آریاییایده ،وضعیتبا توجه به این 

ـ گرایـی   ییآریـا . شـد تسـکین داد  کفایتی را میدرد ناشی از بی ایده، نایپذیرش 

. کـرد توجیهی براي شکست فـراهم مـی   ه ـ هاي نژادپرستانایدئولوژيدیگر همانند 
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، خـود  جايِ پذیرش مسؤلیت وضعیت کنونیبهتر بود که  بسیار آسانبراي ایرانیان 

  . ندسرزنش کن را )اعراب زمینه،در این  و(دیگران 

هـاي  به رویدادهاي تاریخی پیچیده بـر فعالیـت  سبت نانگارانه ساده رویکرداین 

اولـین نهـاد آمـوزش مـدرن، یعنـی      . حـاکم شـد   روشنفکري ناچیز نخبگان ایران

 ،ابتـدا . هـا تأسـیس شـد   با کمک آلمـانی  ،)1313( 1935در سال  دانشگاه تهران

  .ادبیات فارسی و تاریخ نبودعلوم اجتماعی و زمینۀ در  پژوهشتأکید آن بر 

بـود کـه در حکومـت     يانگیزة تجـدد نتایج بخشی از  تنها دانشگاه تهرانایجاد 

را از  سلسـلۀ قاجاریـه   ،نهایـت  ، دربـود وزیـر  نخسـت  او کـه  حاصل شـد؛  رضاشاه

که پادشـاه   از زمانی. خت سلطنت نشسته بوده بود و خود بر تکردپادشاهی برکنار 

ها شـامل  این گام. برداشت هایی، گامایرانیمدرن گذاري یک دولت شد، براي پایه

سـازي   هـاي راه پـروژه  راه انـداختن ، نشـینی از ایـران  براي عقب کردن روسیهقانع 

  . آهن سراسري ایران بودساختن راهنیز عظیم و 

بار . نیز در اوایل قرن بیستم اتفاق افتاد در ایران و مارکسیسم مارکسآشنایی با 

انگارانـۀ  کـاربرد سـاده  . محوري در تفسیر تاریخ ایران نقـش بـازي کـرد   اروپا ،دیگر

شـیوة تولیـد   «وم مبهمـی از  بود، مفهکه ابداع مارکس  »طبقات اجتماعی«نظریۀ 

دسـت   وجود بنیان سست آن، این مفهـوم میـدان را بـه    با. را دربرداشت» آسیایی

از  یاندکس  عالقۀ ها به مطالعۀ شرایط زیرساختی جامعۀ ایرانگرفت و مارکسیست

مانـدگی ایـران نتیجـۀ     کردنـد کـه عقـب   بعدها استدالل میآنان . نشان دادند خود

تـالش   نـان آ. ه اسـت داري بـود ملت توسـط نظـام سـرمایه    طبیعی ثمار منابعاست

هاي ویژگیبه یا  روي داده استکه چرا وقایع تاریخی درك کنند کردند بهتر نمی

را مطـرح  معلمان مذهبی گذشتۀ ایران، مباحثی  نان همچونآ .آن وقایع پی ببرند

» مؤمنان«قت ساده که براي جانب دربارة حقیبههاي حقبا توجیهکردند همراه می
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صـد سـال   در مـدت هشـت   ،ازآنجاکه تنها مباحثۀ اجتماعی در ایـران . بدیهی بود

قبـول و   کافران بوده، این الگوي مناظره الگویی بسیار قابـل مؤمنان و بین  ،گذشته

  .کارآمد بوده است

را متحـد   که رضاشاه و روسیه بریتانیا ،)1320شهریور ( 1941سال ماه اوت در 

نیـاز   جنگی به قلمـرو ایـران  مهمات نقل  و دانستند و براي حملمی احتمالی آلمان

صـلح و امنیـت   . دنـد درآوراشـغال  کردند و آن را بـه   حملهکشور  به این ،داشتند

در تجـدد  ایجـاد  هـاي رضاشـاه بـراي    تالشو نیز  برقرار بودایران در که  اينسبی

هاي ایران شاهد شورش ،ودو سال بعد از آن در بیست. باره پایان یافت یکبهکشور 

منجـر  ) 1342( 1963در سال  بود که به تحکیم قدرت محمدرضا شاه ايسیاسی

بـراي تغییـر    یک دورة دیگر ثبات سیاسی راه را به روي تالشبه این ترتیب، . شد

  . اقتصادي اساسی در ایران باز کرد تماعیشرایط اج

ارائۀ دیدگاه یکی از دالیل آن  .گرایان به قدرت رسیدند در پایان این دوره، اسالم

گرایـان اسـتدالل    ایـن اسـالم  . شدن تاریخی ایران دربارة اسالمیبود اي  شده اصالح

اسـتقبال کـرده    از مهاجمـان عـرب   مـیالدي،  در قرن هفتم کردند که ایرانیان می

بـا آغـوش بـاز     ،شاهان فاسد پیشـین شر پادعنوان راه نجات از  را به بودند و اسالم 

برقراري عدالت اجتماعی، حذف تمام تأثیرات استعمارطلبی غربی، . بودند پذیرفته 

المی آن و بازگردانـدن ملـت بـه شـکوه اجتمـاعی،      هاي اس ایران به ریشه بازگشت

  . جمله اهداف انقالب بود فرهنگی و اقتصادي از

اولـین مجلـس   ایرانیـان  که ) 1285( 1906در سال  »انقالب مشروطه«از زمان 

منـد نبـوده    ثبات بهره وتا امروز، ایران مدت زیادي از صلح  ندرا تأسیس کرد یملّ

ت کوتاه، آموزش عالی بر تحصـیل پزشـکان و   درك است که در این مدقابل. است

ــراي   ــاز ب ــان موردنی ــاد مهندس ــت ایج ــز داش ــدد تمرک ــاریخ  . تج ــروژة درك ت پ
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کـه فقـط در   ي بـود  رویکردبراي نهادینه شدن، نیازمند دوهزاروپانصد سالۀ ایران 

بـه  بیشـتر  این امـر   ،دلیل همین به. پذیر است یک دورة پایدار رونق و امنیت امکان

  . افراد باقی ماندذهنی مشغلۀ  صورت نوعی

 در راه ی استگام کوچک اما مهمبرداشتن  شود،ی که از این پس ارائه میتحلیل

یا  محور تمدن غربی اي دیدگاه اروپاییج به ،ایرانی یاز دیدگاه بررسی تاریخ ایران

  .است بر اساس آن بودهتاکنون، مطالعۀ تاریخ شناسی که  شرق

  

   ایران پیدایش

  گذار پدران بنیان :کبیر کبیر و داریوش کوروش

. اسـت  بـوده  معمـا  همواره بـراي مورخـان    »دولت«عنوان یک  به ایران پیدایش

هاي نظم سیاسی موجود و مسیر پیشرفت بشـر را تغییـر    سعۀ سریع ایران بنیانتو

 ،از مـیالد مسـیح   پـیش اش در قـرن ششـم    کبیر در مدت پادشـاهی  کوروش. داد

توانیم بـا اطمینـان ادعـا     می. است »ایران«وجود آورد که امروزه همانا  را به یزيچ

را بـا   بود که کـوروش کبیـر آن   ايپیدایش، ایده دوِاز ب »ایران«سرزمین کنیم که 

. پرورانـد  خـود  در ذهـن  ،سیاسی دنیـاي آن زمـان   مشاهدة ساختارهاي اجتماعی

عصـرش و   هـاي هـم   یقین با دولت هاي وي دربارة ساختار سیاسی دولت به اندیشه

  . هاي پیش از او متفاوت بود اندیشه

کبیر بعدها تکمیل کرد، رویکرد جدیدي به دولـت   اریوشآغاز و د آنچه کوروش

اصول همکاري و ترغیب تجـارت   ،براي اولین بار. و ساختار و کارکرد حکومتی بود

کـه دولـت    پیشینبا نظم سیاسی برنامه این . به عوامل سیاسی اساسی تبدیل شد

  . داشتبود، تفاوت آشکار  ریزي کرده  پایه آشور

شد، کارآمدترین  ایجادپنجم پیش از میالد  و که در قرن بیست آشوردر سرزمین 

ارتش در قلب  .، بر سر کار آمدبود جهان به خود دیده تا آن زمان دولت نظامی که 

کـار اصـلی   . شکل گرفـت منظم  یسازمان دولت قرار داشت و دولت پیرامون ارتش
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ثروت از  اخذغنایم جنگی و کشور  از طریق رونق آن  جنگ بود و ثروت و مردمان

دسـتگاه اداري  . شـد حاصـل مـی   آشوریان نظارتسلطه و هاي تحت  جمعیتدیگر

. داد شده انجـام مـی   هاي فتح کشور و نیز سرزمین دروننظامی وظایف دولت را در 

اولین امپراتوري متمرکز براي کنتـرل منـاطق اسـتانی وسـیع را نیـز ایجـاد        آنان

  .نددکر

از  اي بـود فقـط نمونـه   ،پیش از مـیالد  721در سال  شکست پادشاهی اسرائیل

عـام،   بعـد از یـک دوره چپـاول و قتـل    . یانرحمانۀ آشـور  نظام تصرف و اشغال بی

هـاي   بخشد و به راندنبیرون سرزمینشان بقیۀ جمعیت سالم اسرائیلی را  یانآشور

ده قبیلۀ افراد  این کوچاندن، جریان آمده است که در. ندامروز فرستاد غربی ایران

  .نابود شدنداسرائیل 

نـد،  کرد هـا غلبـه مـی    مـذهبی مردمـی کـه بـر آن     باورهـاي  بـا  یانآشـور  رفتار

  .گرانه بودترتیب ویران همین به

ـ  می »پسر خدا«پادشاه آشوري خودش را  یـن خـود بـر    او بـا تحمیـل د  . دخوان

بـود و بیـرون رانـدن رهبـران مـذهبی دشـمنان        که بر ایشان غلبـه کـرده    کسانی

  .کشید هب را به چالش میامذدیگر مغلوبش، تعالیم 

 609تـا سـال    طوري که، بهگرفتار حملۀ نظامی شد ،نهایت در امپراتوري آشور

   .، دیگر وجود نداشتپیش از میالد

در سال . حکومت آشوري را ادامه دادند همان روشا، ه بابِلیاما جانشینان آن، نو

ش را انرا شکست داد و مردم امپراتوري نوبابلی پادشاهی یهود از میالد، پیش 597

ي حکومـت  گـر  این الگوي اجتمـاعی سیاسـی و نظـامی   . فرستاد به اسیري به بابل

 شدة دولت و نظام حکومت م پذیرفتهو نظ انن دوردر آز آگاهی بشري ابود بازتابی 

          .سیاسی

بیهـودگی ایـن نظـم را درك کـرد و الگـوي حکـومتی       با نبـوغ خـود،    کوروش

نظم سیاسـی  . ردب و اجرا کرد که از پیشرفت بشریت بهره می طراحیرا  یجایگزین
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هـاي فرهنگـی و    هـا، احتـرام بـه کـردار     جدید کوروش الزاماً بر همکاري بین ملت

بازرگـانی در میـان دشـمنان     ی دیگران و تأکید بسیار بر ارتقاءمذهبی و هویت مل

  . بود ریزي شده  پایه ،مغلوب

داري، راسـتگویی،   را با صفات خویشتن او ،یکسانبه کوروش دوستان و دشمنان

ها کمـک کـرد تـا     این ویژگی. تندشناخ و پیگیري عدالت می منديمهربانی، قدرت

سـرزمین   پیشـرفت د و بـه  وکنندة زمانش تبـدیل شـ   کوروش به شخصیت متحول

  . دنکمک ک پارس

از کوروش، سرزمین پـارس شـامل ملتـی کوچـک و دور از مراکـز اصـلی        پیش

  . قدرت بود

فرسـتاده مـی  براي جنگ علیـه او   ی کهدلیل قدرت معنوي کوروش، نیروهای به

، 1بـا پانتیـا   رفتار کـوروش . پیوستند گرویدند و به او می هایش می به اندیشهشدند، 

را  سـرزمین و اتحـاد بـا آن    ، پشـتیبانی ارمنسـتان  فرمانـدة ارمنـی   همسر زیبـاي 

مغلـوب، پادشـاه    2یـا کروسـیوس   بـا کـرزوس   کوروشرفتار مالیم . ارمغان آورد به

  . پدید آورد ي بین آن دوالعمر ، دوستی مادام3لیدیا

کـه   اي بهتر براي کسانی توان حدس زد که توانایی کوروش در ساختن آینده می

 ايهاروپاییان او را فرمانـد  ،امروزه. نقش داشت هایشدر موفقیت ،او را باور داشتند

عنـوان   از او بـه ) عهـد عتیـق  ( »تـورات «امـا   .داننـد  می جولیوس سزارموفق مانند 

. شباهت داشت تا سـزار  شاید کوروش کبیر بیشتر به موسی. کند یاد می »پیامبر«

  . روراندرا در سر پ »ایران«که ایدة  بوداو کسی  ،هرحال به

پـیش   522کبیر پس از به قدرت رسیدن در سال  داریوشپادشاه دیگر ایرانی، 

تـرین   بـزرگ قوانینی براي صورت  را به قوانین اخالقی و سازمانی کوروش ،از میالد

                                                           
1-Pantia    
2-Croesus    
3-Lydia 
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هـاي باسـتانی    داریوش تمدن. امپراتوري که تا آن زمان وجود داشت، نهادینه کرد

متحـد   ي،را براي اولین بار تحت مدیریت سیاسی واحد و نیل ، فراتهاي سند هدر

 ها را انی و تعامل درون این تمدناو به حفظ هویت ملی اعتقاد داشت و بازرگ. کرد

هاي متعـدد و ایجـاد    ها و کانال کارهاي داریوش شامل ساختن راه. ارتقا دادبسیار 

در مردمـان  این کارها در کنـار هـم بـه آسـایش     . شمول بود پولی جهان نظام یک

نه قدرت نظامی . ها کمک کرد تعامل بشري و تبادل اندیشه از انگیز شگفت یدوران

زیسـتی بـود کـه بـر     زندگی بهتر ازطریق همـاهنگی و هم  مفهوم ایجاد بل پارس

بـر   ،ز یـک میلیـون ایرانـی درنهایـت    کمتـر ا  ،درحقیقت. دنیاي باستان غلبه کرد

ایـن  . سلطه داشـت  زیرکه بیش از سی میلیون نفر را  نظارت داشتند ايوريتامپرا

  .ساز مسیر پیشرفت بشر را تغییر داد زمانِ دگرگون

که احتماالً آن را براي کسانی  بگذارنداش  اي بر مقبره کتیبهدستور داد  داریوش

میـرا و نـه الهـی    موجـودي  او خـود را  . شدند د که جانشین او میبو  در نظر گرفته

را  او خـود  ،درحقیقـت . بودنـد   معرفی کرد؛ اعترافی که پیشینیانش هرگـز نکـرده  

داریوش به جانشینانش توصیه کرد کـه   ،براین عالوه. ستدان نوعانش میدوست هم

کننـد، خـود را از   راستگو باشند، هم با قدرتمندان و هم با ضعیفان با عدالت رفتار 

او همچنـین  . زندگی کننـد  ،داري و با تواضع و تأکید بر خویشتندور بدارند فریب 

توصیه کرد که باغبانان خوبی باشند و آشـفتگی محـیط وحشـی را بـه      به ایرانیان

  . نظم تبدیل کنند

ـ   ها براي فـراهم  از این ارزش داریوش تـرین   ق و ایجـاد بـزرگ  آوردن صـلح و رون

ي امپراتوري پارسی تحت نظام سیاسی متحـد . بود امپراتوري جهان استفاده کرده 

 ، از رشـد اقتصـادي  و ازطریق تبادل کاالهاي جدید شمرد ها را مجاز می که تفاوت

بـه   ،از درة سـند . پیونـد داد هـم  بـه کرد، سه تمدن بشـري متمـایز را    حمایت می

شـکر و محصـوالت    درة نیل. رسید می ، برنج و ماکیانر امپراتوريهاي دیگ قسمت

. کـرد  صـادر مـی   میوهمواد غذایی مختلف و  کشاورزي دیگر را بر آن افزود و ایران
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. نیـز شـد   ـ  یونان ـ از جملهشدن شرکاي تجاري دیگر  رونق اقتصادي موجب غنی

هـاي سیاسـی    زیستی قرار داد و بر تمام نظـام ر همت را در مسیاین تغییرات بشری

  . تأثیر گذاشتبعدي 

نه براي تحمیل فرهنگ بر مردم  ،از جایگاه سیاسی خود تاگذاري شد  پایه ایران

اصــول . زیسـتی بشـر اسـتفاده کنـد    ویی بـراي هم عنـوان سـکّ   سـتمدیده، کـه بـه   

به سـه سـتون هویـت     داریوش از سويو اجراشده  شده توسط کوروش گذاري پایه

   :ایرانی تبدیل شد

  )فروتنی(داري  خویشتن. یک

 )عدالت(راستگویی . دو

 ) جامعه(حمایت از ضعیفان . و سه

هـا و   هاي هویت ایرانی در سراسر تـاریخ طـوالنی ایـن کشـور، در شـکل      ستون

اند و  ها بر نظم سیاسی تأثیر گذاشته آن. اند خود را نشان داده ،هاي مختلف سازمان

  . نقش زیربنایی دارند ،و رسوم مذهبی هااندیشهدر 

هویت ایرانی هویتی است  ،درنتیجه .هاست تجسم این ارزش ایران ،طورخالصه به

تنها هویت ملّی دیگري . بناي آن ارزشی است، نه قومی و نژادي و زبانی که سنگ

 .هان مبناي ارزشی دارد هویت مردم ایاالت متحدة امریکاستکه در ج
کـه هرسـاله، در    پادشـاهی هاي متحـد  سرزمینبا رهبران ملی  نشست داریوش

هـا انجـام    در قالـب ایـن ارزش   شـد، احتمـاالً   برگـزار مـی   جمشید،تختدر  نوروز،

ه شـد  برگـزار مـی  هـا   ملتگمان در تاالر  ساالنه بی هاياین نشست. است ه گرفت می

 دروازة خشـایار «هایی براي این تاالر ساخت که به  دروازه ،بعدها خشایارشاه. است

دیوارهـاي تخـت  هایی که بـر   در ساختار و نقش. معروف است» ها براي تمام ملت

اي از  ز هـیچ نشـانه  وجود دارد، هیچ نشانی از خشونت و جنگ نیست و نی جمشید

گونه اماکن امـري عـادي    وجودشان در آن ،خوردة دردمند که پیشتر مردم شکست

  . بود
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. بـود، تضـعیف کـرد    ایجـاد کـرده    تدریج، نهادهایی را که داریوش بهگذر زمان، 

نـان را کنتـرل و از   آهـاي اخالقـی کـه     ارزش. دچار خودکامگی شدند انقدرتمند

ــ ــه ابزارهــاي ســرکوب کــاهش   ،کــرد ت مــیضــعیفان حمای ــدب تواضــع و . یافتن

داري فرمانروایان از حوزة قدرت سیاسی زودگذر رخت بربست و نهادها را  خویشتن

  قدرتمنـدان بـه ایجـاد نظـام    . اي سـوق داد  قهرمـانی اسـطوره   هايداستانسوي  به

ثروت هاي طبقاتی و انباشتن قدرت و  مزیتکسب پرداختند و به ) کاست(طبقاتی 

بـه ابزارهـاي   نهادهـاي قـدرت   در نتیجه، . دل بستندبراي خودشان بیش از پیش 

هـا بـاقی    حمایت از ضعیفان فقط در قلمـرو اسـطوره  . ل شدندکنترل اجتماعی بد

  . بود  فراموش شدهمحو و کامالً تو گویی  شده بر آرامگاه داریوش کتیبۀ حک .ماند

  

  سلسلۀ ساسانیان

دانسـت،   کبیـر مـی   اول که خود را نوادة برحق کـوروش  هفتصدسال بعد، شاپور

سلطنت وي نماد پادشاهان ساسـانی شـد و   . شد در ایران پادشاه سلسلۀ ساسانیان

  . بودند فاصله گرفته  نشان داد رهبران پارسی تا چه حد از اصول کوروش

از مـرد مغلـوب   ، امپراتـور روم  پس از دستگیري والرین،شاپور  ،ها افسانه بر پایۀ

هایی  کرد و دستور داد نقش چهارپایه براي سوارشدن بر اسبش استفاده می جايِ به

حک کننـد   ه داریوشاز این صحنۀ تحقیرآمیز را بر دامنۀ کوهی در نزدیکی آرامگا

  . ببینندبتوانند تا همگان آن را 

مانـدگارترین  . حکومـت کردنـد   بیش از چهار قـرن بـر سـرزمین پـارس     ساسانیان

سیاسی مبتنی بر طبقات اجتماعی بود  اجتماعی نظامیک دستاورد این سلسله ایجاد 

 هاي اجتماعی و انقالب مزدکیـان  اغتشاش. کرد دریغ میکه تحرك را از شهروندانش 

  . ، را تسریع کرداصالحات نهادي خسرو انوشیروان ،هاي پنجم و ششم در قرن

نظـام  . سـرکوب شـد   ، سـرانجام هاي مردم براي تغییر اجتماعی همه، آرمان بااین

هـاي کشـاورزي بـر     ساخته از مالکان زمینبر يطبقاتی تقویت شد و طبقۀ جدید
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در  ،خودمختـار  با تقسیم کشور به چهـار منطقـۀ نیمـه   . طبقات موجود افزوده شد

در شـرق   استان خودمختار خراسـان . دستگاه سیاسی اداري کشور تجدیدنظر شد

شـورش  از  بود،مند  تري بهرهد پویایش، از ساختار اجتماعی آرامبا اقتصاکه  کشور،

 590در سـال   جنـگ داخلـی علیـه حکومـت سلسـلۀ ساسـانیان       و بهرام چـوبین 

اصالحات حکومت قدرت شـاه   ،در نقاط دیگر ،باوجوداین .، پشتیبانی کردمیالدي

در اختیـار او  و فرصـت بیشـتري بـراي خودکـامگی     کرد را بیش از پیش متمرکز 

  . گذاشت

شـاعر   ،فردوسی »شاهنامۀ« در داستانی از) کاست(نظام طبقاتی  ماهیت خشن

بـراي مبـارزة    خسرو انوشـیروان هنگامی  :است شده  نشان داده میالدي، قرن دهم

حاضر شد هر مبلغـی کـه    شگرکفمردي  ،به پول احتیاج داشت ،سیاسی علیه روم

ـ بتواند از حـق تحصـیل     شگرکه پسر کف شرط اینبه ،دارد به او بدهدالزم  پادشاه

امـا انوشـیروان    .منـد شـود   بهـره  ـ  اجتماعی باالتر بـود  اتدر انحصار طبقتنها که 

، زیرا مردمـان عـادي اجـازة تحصـیل و در نتیجـه، راه      را رد کرد گرشپیشنهاد کف

فرمـانروایی  زمان جامعه در  گونه بود شرایط این .یافتن به طبقۀ دبیران را نداشتند

  . پادشاهان ساسانی

قلمـرو   ،و مصـر ) المقـدس  بیت( که با حمله به دارالسالم با سلطنت خسروپرویز

 .جدیـدي رسـید  به نقطـۀ اوج   را گسترش داد، انحطاط ساسانیان ایران امپراتوري

نهایـت، ایـن    اي از حـوادث را رقـم زد کـه در    رفتار شخصی غیراخالقی او زنجیره

که  از حیره ،المقدس او در راه فتح بیت. آمیز بدل کرد پیروزي را به شکستی فاجعه

، فرمانرواي حیـره،  در آن زمان. کرد سرزمین و دولتی تابع ساسانیان بود، عبور می

شـنیده بـود، بـه     را اوکه وصف زیبایی دختر  پرویز. ا بوده ، از سلسلۀ لَخمیعمانن

از فرمان شاه نعمان . دیاورب شاهبردار دستور داد تا دخترش را نزد این پادشاه فرمان

قبایـل شـیبانی در   نزد در امان ماندن، به را براي  خوددختر دارایی و سر باز زد و 

وقتی نعمان بازگشـت،  . 3دودندشمنان خسروپرویز بشمال عربستان فرستاد که از 
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پرویز سریع او را کشت و حیره را تسخیر کرد تا تحت حکومت مستقیم سـرزمین  

  . اداره شود پارس

 بـه ایـران   اعـراب  یورشبه سرانجام،  چنین رویدادهاییزنجیرة  ،از دو دهه پس

  . منجر شد

رانی پرویـز را کـه بـیش از هـزار زن در     مناسبت نیست که شـهوت  ، بیجا در این

کـه بـا   پادشـاهی   ؛مقایسه کنـیم  داري کوروش داشت، با خویشتن خود  سرايحرم

رفتار کرد و ایـن رفتـار بـه اتحـادي     با شرافت  ، همسر زیباي فرماندة ارمنی،پانتیا

  .انجامید با ارمنستان  ثمربخش و طوالنی

کلیسـاي  «یا » مقدس ةقبرمکلیساي « خسروپرویز ،المقدس پس از تصرف بیت

اي  نامـه  جا برداشت و ضبط کرد و حقیقی را از آن صلیبرا ویران کرد و  1»قیامت

و مسـیحیان   به مسیح نامه، در آن نوشت و 2هراکلیوس امپراتور بیزانس خطاب به

  . کرد اهانت

ایرانی  انفرماندهکی از یمحاصرة در رسید، شهر  به قسطنطنیه وقتی نامۀ پرویز

 .بودنـد  مسـتقر   هاي قسـطنطنیه  تمام دروازهپشت در  ایرانیان .بود به نام شهربراز

 ،را به زادگاهش، کارتـاژ  شپایتختو  کندبود که شهر را رها  آماده شده  هراکلیوس

، اسـقف  ، سـرگیوس اما با رسیدن نامـۀ خسـروپرویز   .، انتقال دهددر شمال آفریقا

 ،رو ازایـن . در خطـر اسـت   به این نتیجه رسید که مسیحیت اعظم قدرتمند کلیسا

از شـهر   ،درعـوض  تـا تقدیم کـرد  تمام طالهاي کلیسا را آب کرد و به هراکلیوس 

  . دفاع کند

با آنگاه، . اش استفاده کرد طالها براي بازسازي نیروهاي نظامیآن از  هراکلیوس

به دین و فرهنگشـان بـه    ش از توهین خسروپرویزانکه مردم به ارمنستان ،کشتی

ایران را شکسـت  نیرومند ارتش  ،سرعت به و به یاري آنان، خشم آمده بودند، رفت

                                                           
1-Church of the Holy Sepulchure 

2-Heraclius 
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پایتخـت   ـ  تیسـفون  و حملـه کـرد   به ایران ،در امتداد رود دجله ،داد و بعد از آن

  . را تقریباً تصرف کرد ـ امپراتوري ساسانی

، را ، خسـروپرویز پـدر خـود   قبـاد دوم  وقتی ـ  میالدي 628هراکلیوس در سال 

  . پذیرفتصلح را  و به این ترتیب، کودتا کرد ـ کشت

پرویز یک پیروزي مسلم را بـه شکسـتی اساسـی    خسرورانی، تکبر و طمع شهوت

  .براي ایران تبدیل کرد

  

  تکوین اسالم

ـ مسلمانان از دنیا رفت،  پرویزخسروکه  در همان سال رهبـري حضـرت   بـه  همکّ

سوار بـر  دشمنان ساختند تا با  خندقی آنان. ندرا تصرف کرد مدینه ، )ص(د محم

  .ه از هم پاشیدمحاصره شکست خورد و اتحاد مکّ. اسب و شتر مقابله کنند

معروف است، اتحاد  به منشور مدینه دیگر، پیمان همکاري مسلمانان که سوي از

ترین نهاد سیاسـی  نیرومندسودآورترین و نیز  ،وجود آورد که ازنظر مالی ت را بهام

  . بود در عربستان

به تصرف خود درآوردند و  ،را بدون جنگ همکّ انمسلمان ،میالدي 630در سال 

حضرت محمـد   ،میالدي 631اما در سال . حترام رفتار کردندبا ا ،مغلوبدشمن با 

 632در سـال   .بگرونـد  ت دعوت کرد به دین اسـالم از تمام اعضاي اتحاد ام) ص(

شورشـی علیـه   پـس از فـوت پیـامبر،    . رحلت یافت) ص(میالدي، حضرت محمد 

یـا  (ه هـاي رِد  کـه بـه جنـگ    ا شـد ر پـ ب جزیرة عربستان شبه مسلمانان در سراسر

  . ت بوددهندة نقض گستردة اتحاد ام ها نشان این جنگ. معروف است 1)ارتداد

بـا وجـود ایـن، بـه    . ت وفـادار ماندنـد  بـه اتحـاد امـ    و طـائف  ، مکهفقط مدینه

                                                           
 برگشتگان در اواخر زندگی پیامبر و خالفت ابوبکرها که توسط اهل رده یا از دین این جنگ -1

سران چهار جنگ که همگی مغلوب شدند، به . علیه مسلمانان صورت گرفت، شش جنگ بود

 .اند که از آن جمله ابومسیلمۀ کذّاب استمعروف» پیامبران دروغین«
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  . جناح مخالف، مدینه قدرتمندترین نیرو باقی ماندچنددستگی  دلیل

ــوبکر ــه اب ــراي ســرکوب شورشــیان  )ص( دمحمــحضــرت ، جانشــین خلیف ، ب

قبــل از بــه چــالش تنهــا  اقــدامامــا ایــن . اي انجــام داد کننــده اقــدامات تعیــین

حضـرت  آخـرین لشکرکشـی   . کشیدن قدرت مدینـه توسـط سـایر اتحادهـا بـود     

هـزار سـرباز را    هزینـۀ بسـیج حـدود سـی     ،علیـه روم  ،ه نام تَبـوك ب )ص( دمحم

نجـات  . بـود  نتیجـه بـاقی مانـده    بـی ، حضـرت آن توجیه نکرد و در زمـان رحلـت   

کمـک  بستگی داشت که راهـی پیـدا شـود تـا اتحـاد بتوانـد بـه       امر به این  اسالم

اگـر  . تـأمین کنـد   ،ت وفـادار مانـده بودنـد   بـه امـ  هـایی را کـه    زندگی قبیله ،آن

از ت و احتمــاالً اســالم امــاتحــاد ممکــن بــود شــد،  منــابع جدیــدي پیــدا نمــی

رفــت و پیشــرفت کــافی  مــی پــیشکنــدي ت بــا روم بــهجنــگ امــ. میــان بــرود

  براي تأمین نیازهاي مالی اعضا نداشت
  

همــان کسـی کــه  (شـیبانی   عــرب  از قبیلـۀ  حــارث بـن  زمـان، مثَنَــی  در همـین 

ــراي   ــروتش را ب ــر و ث ــان دخت ــروپرویز، نعم ــرِ خس ــدن از ش ــان مان ــه او  در ام ب

و بــه رفــت  بــه مدینـه  ، بــا هـدایاي بســیار، بـراي دیــدار بــا ابـوبکر  ) بــود سـپرده  

ـ   اش مـدت پـانزده   اطالع داد کـه قبیلـه   خلیفه بـا    ،دون هـیچ مـانع مهمـی   سـال ب

دانسـت   مـی او . اسـت  کـرده   هـاي جنـوبی ایرانـی را غـارت مـی      سرزمین، موفقیت

بــه حمایــت نظــامی بیشــتري  ،کــه بــراي غــارت بیشــتر در داخــل قلمــرو ایــران

ــاج دارد ــالم  . احتی ــت اس ــر اس ــه حاض ــت ک ــذیرد و  گف ــتیبانی را بپ در ازايِ پش

. بدهـد  خلیفـه را بـه  آمـده  دسـت بـه چهـارم تمـام غنـایم     یکمانان، ابوبکر و مسل

ایــن اتحــاد . حــل تمــام مشــکالت اوســت کــه ایــن پیشــنهاد راه دریافــتابــوبکر 

ت پیمـان کـرد و تمـام تهدیـدهایی را کـه بـراي اتحـاد امـ         را هـم  سودآور اعـراب 

ولیـد را بـه رهبـري     بـن  خالـد خلیفـۀ مسـلمانان   . میـان برداشـت   از ،وجود داشـت 

  . داوطلب بودند، منصوب کرد افراد آن مسلمانان که بیشترسپاه 

) مـروز ا عـراق کشـور  جنـوب  ( هـاي کوچـک بـه جنـوب ایـران      مبارزه با حملـه 
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عــرب  لشــکریانزیــرا  ،هــاي کوچــک شــروع کــرد بــا حرکــت ابــوبکر. آغــاز شــد

ــت فرما ــان تح ــدهی او از ایرانی ــراوان  ن ــت ف ــتند وحش ــن . داش ــتای ــه  وحش ک

ــژادي در همچــون یــک  ــود بعــر یــلاقب میــانعقــدة ن شــاید نتیجــۀ  ،شــایع ب

ــرن ــود   ق ــان ب ــار ایرانی ــدرت و افتخ ــا ق ــو،. ه ــوب   از آن س ــراب جن ــان اع ایرانی

ــتان ــه عربس ــی  را ب ــارت م ــدة حق ــ دی ــانتند و آنگریس ــه    ن ــاق ب ــراي الح را ب

دانسـت کـه اگـر     ابـوبکر مـی  . دانسـتند  بسیار فقیر و نامتمـدن مـی   ،امپراتوریشان

همــان وحشــت بخورنــد، ایــن شکســت نتیجــۀ  از ایرانیــان شکســت لشــکریان او

  .دیرین آنان است

 ، اعـراب شـد  اش وارد عـراق  هجـده هـزار نفـري    لشـکر بـا   کـه خالـد   نآپس از 

 ن نبردهاترین آ مهم .اي در چند نبرد پیاپی کسب کردند کننده هاي تعیین پیروزي

. 3و جنـگ بویـب   2الجسر یا یوم جنگ جسر ،و پس از آن 1بود السالسل جنگ ذات

بـا اعـراب و قتـل فرمانـدهان      خسـروپرویز  ثمـر  هاي بـی  جنگپس از بیست سال 

                                                           
ولید و هرمز، امیر ایرانی ابلّه بر  بنعنوان جنگی که در محرّم سال دوازده هجري، بین خالد -1

همین  در این جنگ، چندین بار شتر زنجیر بود و به ازجمله غنایم اعراب. روي داد ساحل دجله

 وایتی دیگر، در این جنگ، به گردن لشکریان ایرانبنا به ر. نهادند» السالسل ذات«دلیل نام آن را 

زنجیر بسته بودند تا از جنگ فرار نکنند، ولی احتمال دارد که این نوعی آرایش جنگی بوده است 

  .اند که که اعراب از آن خبر نداشته
  

، و بهمن ورجاوند، عنوان جنگی که در سال سیزده هجري، بین ابوعبید ثقفی، سردار عرب -2

در این جنگ، ابوعبید در زیر پاي . ت روي داد، کنارة شرقی رود فُراسردار ایرانی، در نزدیکی کوفه

را  را که روي فرات بود، قطع کردند و عدة زیادي از اعراب) پلی(ها جسري  فیلی کشته شد و ایرانی

ظاهر، اصل آرامی  به» جسر«کلمۀ . عاقبت پل را درست کردند و از معرکه رها شدنداعراب . کشتند

که به پلی » قنطره«معنی پلی است که با کشتی براي عبور از آب بسازند، در مقابل  دارد و اغلب به

  .شود که از سنگ درست شده باشد اطالق می

، و مهران حارثه، سردار عرب بن عنوان جنگی که در رمضان سال سیزده هجري بین مثنّی -3

. ت است، روي دادهمین نام که از شعب فُرامهرویۀ همدانی، سردار ایرانی، در نزدیکی رودي به

نام جنگ ذوقار به منابع اسالمی و  ها و نیز جنگ مشهور دیگري به براي شرح تفصیلی این جنگ

   .فارسی مراجعه کنید المعارفة دایر براي شرح مختصر، به
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قـدرت و سـازمان خـود را ازدسـت داد و      دست او، ارتش ایرانبه کارآزمودة ایرانی

در جنـگ   سلسلۀ ساسـانیان  ،در کمتر از بیست سال پس از مرگ پرویز ،سرانجام

به پایانی تلخ رسید و فصـل جدیـدي بـراي بیشـتر      ،میالدي 642در سال  ،وندنها

  .آغاز شد ایرانیان

اکثریـت مـردم    ،طورخالصه، کمتر از یک سال پس از شورش رده کـه در آن  به

 علیـه اسـالم و حکومـت مدینـه     ونـد  را تـرك کرد  اسـالم  جزیـرة عربسـتان   شبه

 یافتدست ی نتیجۀ غیرمنتظرة مهمبه اي نامنظم مسلمانان  قبیله سپاهجنگیدند، 

  . سقوط کرد و سلسلۀ ساسانیان

رهبـري  کـه بـه   باوجوداین، باید توجه کنیم که هویت اسالمی جنگجویان عرب

هـا و رفتارهـاي    بـراي تغییـر عـادت   . جنگیدند، جاي سـؤال بسـیار دارد   می ابوبکر

جنگجویان عرب طرفداران متعصب مذهب . هاي متمادي، پنج سال کافی نبود قرن

» مأموریـت ازطـرف خداونـد   «نبودند و از مشارکت در آنچه امروز ممکن است مـا  

  . بنامیم، درکی نداشتند اسالم دین به براي گرویدن مردم ایران

 وضعیتهاي جنگی و فرصت بهبود  آنچه مسلم است این است که وعدة غنیمت

جنگ آیندة بهتـري  . داشتمیو مبارزه وا سپاهیانرا به پیوستن به  زندگی، اعراب

گیري از فروپاشی حکومت اسـالمی  پیشجلو براي  بازماندگان و حرکتی روبه براي

  . کرد هم میفرا

را تضعیف کرد  و هم روم ، هم ایرانثمر خسروپرویز بیست سال جنگ بی ،گمان بی

  . گشود جنگجویان عرب ی و محاسبات اشتباه او راه را در برابرو رفتار غیراخالق

ـ   ،میالدي 642در سال  جنگ نهاوند پایـان  ه نقطـۀ  عمالً حکومت ساسـانی را ب

هـا حکومـت     سـاختار سیاسـی جـوامعی را کـه بـر آن      اعراب ،رفته هم روي. رساند

در هـا قـدرت را    همان مردمی که قبالً قرن ،در هر منطقه. دند کردند، تغییر ندا می

ورش بـه  گیري براي همکـاري یـا شـ    تصمیم. دست داشتند، در قدرت باقی ماندند

تـر   طرف مـردم طبقـات پـایین    از اندکیاختیار حاکمان سنتی و با دخالت بسیار 
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. کردنـد  بسیاري از اولیاي شهر و حاکمان محلی با اعـراب همکـاري   . شد انجام می

شـمار آینـد و بخشـی از     گرویدند تا جزئی از اتحاد امت به ها به اسالم بعضی از آن

دیگرانی هم . لیات حاصل از حمله و اشغال را دریافت کنندهاي جنگی و ما غنیمت

هاي جنگی  تري از غنیمت پیوستند تا براي سهم بزرگ عرب سپاهیانبه بودند که 

  . اشغال را پذیرفتند واقعیتاما بیشتر فرمانروایان و شهروندان بومی  ،دبجنگن

. هایی ازسوي اعراب شـد  نشینی موجب عقببود که  توجه خراسان استثناي قابل

هـاي بسـیاري علیـه مـردم      شـرارت  ،مـیالدي  715تا  705از سال  مسلم بن قُتَیبۀ

پس از مـرگش   ،باوجوداین. اعراب بیاوردزیر سیطرة را   خراسان کرد تا این منطقه

منطقه از سـلطۀ  آن هاي  بیشتر قسمت، تا زمان شورش ابومسلم ي،میالد 715در 

پرداخت مالیات به اشغالگران عرب این آزادي  ،هاي دیگر در منطقه. اعراب آزاد بود

هـاي اجتمـاعی خودشـان      ها، رسوم و ارزش داد تا بر اساس سنت می را به ایرانیان

ی هـای  تر از مالیاتهاي پرداختی به اعراب کم مالیات ،در بیشتر موارد. زندگی کنند

  .بپردازند ساسانیانبود که ناچار بودند به 

زیستی چندین نسل از ایرانیـانی ادامـه یافـت کـه در جـوامعی رشـد و       این هم

کشاورز دورافتاده و پراکنده نبودنـد  ها جز جماعتی  آن کردند که بیشتر زندگی می

، بـه مقررشـده بـود  براي آنان بلغی و اي بسا مأموران وصول مالیات براي گرفتن م

  . رفتند به این نقاط می ندرت

تحـرك اجتمـاعی و تغییـر وضـع اجتمـاع همچنـان       . نظام طبقاتی پابرجا ماند

هـا جریـان داشـت،     گونه که قـرن  زندگی همان ،غیرممکن بود و براي بیشتر مردم

  .ادامه یافت
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  سازي ایران اسالمی

ب را کـه از یـاران   الخطـا  مـربن ع ،در بسـتر مـرگ   دي، ابوبکرمیال 634در سال 

عمر خیلی زود فهمیـد کـه اگـر اجـازه     . عنوان جانشینش تعیین کرد بود به پیامبر

بـین   از ادامه یابد، هویت اسالمی سـربازان عـرب   و اعراب دهد همزیستی ایرانیان

را بـراي   و بصـره  براي جلوگیري از این موضوع، دو شهر جدید کوفـه . خواهد رفت

 هاي نظـامی  اعراب تعداد بسیار بیشتري از این شهرك. ساخت سپاهیانشاستقرار 

 روزه از شهر ایرانی استخر کمابیش یکفت مسا، روستاي کوچکی بهشیراز. ساختند

هـاي     پس از شورش ،میالدي 693که یکی از مراکز استانی ساسانیان بود، در سال 

  . ناموفق متعدد علیه متجاوزان عرب، به شهر نظامی ایالت فارس تبدیل شد

اري از بسـی  فاصـلۀ مر براي ایجاد پایگاه نظامی، مواضعی را انتخـاب کـرد کـه    ع

بود که  این به این معنا. روزه بود رتی یکاندازة مساف به ها از مناطق شهري ایران آن

 ،از هرگونه شورش جلـوگیري کننـد   تا بتواننداندازة کافی نزدیک بودند  سربازان به

  .ها بینجامد قدر نزدیک که به آمیختن فرهنگ اما نه آن

احتمـاالً بنابـه    ،پـس از حملـه بـه ایـران     1یهاي نظـام  تصمیم به ساخت پایگاه

مسلمانان بـه حکمرانـان قلمـرو     ،در طی مدت کوتاهی. نیازهاي نظامی بوده است

و تأثیر پراُبهـت وي از  رحلت یافته بود  )ص( حضرت محمد. وسیعی تبدیل شدند

ـ    با پاداش اما اعراب ،بود میان رفته  ک حکومـت  دادن به سربازانشان و حملـه بـه ی

  .دیدند بودند که خوابش را هم نمی ثروتمند اما ناکارآمد، موفقیتی کسب کرده 

دسـت   چیـز از  آمیختنـد، همـه   حال، اگر متجاوزان بـا مـردم بـومی درمـی     بااین

تري بودنـد و   بومی شهرنشینان بسیار بافرهنگ انمشخص است که مردم. رفت می

دیـر یـا    ،صـورت  دراین. بود یز میانگ احتمال زیاد وسوسه جذابیت زندگی شهري به

شدند و رهبري متزلزل اسـالمی بـه    متجاوزان در بافت جامعۀ موجود حل می ،زود

                                                           
هاي  صورت شهرك رفته به ساختند و رفته ها را که پشت سر سپاهیان خود می این پایگاه اعراب -1

  م. بود ها معسکر بصره از مشهورترین آن. نامیدند می» معسکر«آمدند،  ی در مینظام
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وجـود آورد   ساختار اجتماعی حساسی به ،زندگی نظامی در پایگاه .رفت باد فنا می

و سـاختارهاي اجتمـاعی آن    جامعـۀ عـرب  . کـرد  اتفاق جلوگیري می چنانکه از 

در . گرفـت  اي جـاي هرگونـه وفـاداري دیگـري را مـی      اي بود و هویت قبیله قبیله

رهبري یک قبیلـۀ  ی جنگی بهبه نیرویوارد تازهجوان  سپاهیانی، هاي نظام شهرك

ان پاهیزمان این سهم. شدند ، ملحق میعرب امین با ساختار و آداب و رسوم آشنا

عـرب اغلـب شـامل     سـپاهیان . نـد آورد وجود مـی بههاي اسالمی جدیدي را  هویت

 افرادشـان بودنـد و   واحدهاي نظامی ایرانـی بـود کـه در مبـارزه شکسـت خـورده       

هـا هـم بـه بخشـی از      آن .شان بهبود بخشند، به آیندهخواستند ازطریق جنگ می

  .شدند و اسالم آوردند ی تبدیلهاي نظام زندگی در شهرك

بـود  اي  حل مبتکرانه  راه از مردم ایران داشتن متجاوزان عرب به جدا نگه تصمیم

دادن افـرادي بـا آن حـد از     پـذیرکردن و تعلـیم   جامعه. مشکالت موجودحل براي 

 اي توانسـت در اجتمـاع بسـته    ثـروت فقـط مـی   کسب اشتیاق براي ماجراجویی و 

تـر   در مناطق شـهري بـزرگ  . بود ایجاد کرده  یهاي نظام که شهرك صورت پذیرد

پیامدهاي ایـن تصـمیم    ،باوجوداین. بود هایی غیرممکن می ایران، چنین مأموریت

ایـن تصـمیم منجـر بـه     . کردند بسیار بیشتر از آن بود که حاکمان عرب تصور می

  .اسالمی پرشوري در ایران شد» هاي باهمستان«جوامع یا  پیدایش

  

  در تبعید ونافالت آکادمی

ادعـا   امپراتور روم کنستانتین ،میالدي 312در سال  ،حساس یشبانگاه جنگدر 

. اسـت   داده پیـروزي   را در خـواب دیـده کـه بـه وي نویـد      کرد که تمثال مسـیح 

 ،نهایت شدند و در جنگیدند و در نبرد پیروز »مسیحیت«سپاهیان وي تحت لواي 

تـا آن  . دست گرفتند و دین مسیحیت را قانونی کردنـد کنترل امپراتوري روم را به

ـ    امپراتوري روم از هم پاشیده  ،زمان م و ی در ربود و پایتخـت امپراتـوري روم غرب

  . بود در قسطنطنیه پایتخت امپراتوري روم شرقی یا امپراتوري بیزانس
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میالدي در  700تا  300هاي  سال. سرعت رو به زوال بود غربی به امپراتوري روم

شود، دوران مهاجرت بشر  نامیده می ها یا دورة هجوم بربرها که دورة مهاجرت اروپا

هـا   جایی این جابه. زند را رقم می به اوایل قرون وسطی است که گذار از عهد عتیق

ثباتی سیاسی و آشوب اجتماعی تقریباً در سراسر قارة اروپـا   با تغییرات عمیق، بی

ا، هـ  ا، ونـدال هـ  امی ناشـی از مهـاجرت گـوت   هاي نظـ  دلیل درگیري به. تسریع شد

، هـاي ژِرمـن   ا عالوه بر دیگـر قبیلـه  ه ا و فرانکه ا، فریسیه ا، سوئبه ، آالنبلغارها

» مـرز بربرهـا  «عنوان  اروپا بهو اروپاي شرقی،  از آسیاي مرکزي هاو اسالو اهایرانی

بسیاري از مورخـان غـارت   . روم چندین بار غارت شد ،در این دوران. شد شناخته 

اتـوري روم  میالدي را پایان حقیقی امپر 476دست نیروهاي ژرمن در سال  روم به

  . دانند غربی می

رواداري مـذهبی و   ،شـرقی  در امپراتـوري روم  شـدن مسـیحیت   پس از رسـمی 

پارچه به یک مذهب مسیحی دولتی یک) مشرکان(و غیرمسیحیان   فرهنگی رومیان

در . شـد تبـدیل  ترین تساهل نسبت به اعتقادات یا نهادهاي اجتماعی دیگـر   با کم

در . اول شرك را غیرقـانونی اعـالم کـرد    امپراتور تئودوسیوس ،میالدي 391 سال

را  ي مشـرکان و کتابخانـۀ اسـکندریه   هـا  معبد اسقف اعظم اسکندریه ،همان سال

 را در آتـن  افالطـون  انست وجود آکادمیتو تعصب مذهبی دولت نمی. تعطیل کرد

و این آکادمی بیش از هزار سـال هرازگـاهی وجـود داشـت و فلسـفه      . تحمل کند

 1امپراتـور یوسـتینیانوس   ،میالدي 529در سال . داد هاي دیگر را آموزش می رشته

 به تیسـفون  ـ  از جمله دمسکیوس ـ  آخرین دانشمندان آکادمی. تعطیل کرد آن را

پس از عقد . ندطلبانوشیروان، پادشاه ساسانی، حمایت ب تا از خسرو رفتند در ایران

، بـین ایـران و امپراتـوري بیـزانس    مـیالدي،   532در سـال   2پیمان صـلح دائمـی  

اما امنیـت شخصـی و رواداري نسـبت بـه      انشمندان آتنی از آموزش منع شدند،د

                                                           
1-Justin     
2-Pax Perpertua 



  اي بر تاریخ ایران مقدمه/ فصل اول 

 
47  

به آتن ممنـوع شـد، امـا اجـازه داشـتند در       نانبازگشت آ. شد عقایدشان تضمین 

در جنـوب شـرقی    هن کـه امـروز  النهـری  ، واقع در شمال بینهایی چون حّران شهر

  . است، زندگی کنندواقع  هکیتر
  

شهرهاي مسـیحی   ،کل، بین ساختار اجتماعی و سیاسی شهرهاي سنتی ایران در

سنتی در جامعۀ . وجود داشت تفاوت چشمگیري ی اسالمیهاي نظام رومی و شهرك

هـاي   بـه طبقـه   و تـاجران  انصـنعتگر . حـاکم بـود   یساختار طبقـاتی خشـک   ،ایرانی

را در  نـان تر تعلق داشتند و ثروت و داراییشـان موقعیـت اجتمـاعی آ    اجتماعی پایین

نیز دچار همان سرنوشت بودنـد   جوامع مسیحی امپراتوري روم. داد جامعه تغییر نمی

   .دادند اجازة آزادي براي تغییر را نمی و حاکمان متعصب و اغلب فاسد کلیسا

رونـق خواهـد    بی ،اي بدون تغییر و تحرك اجتماعی هوا، هر جامعه و در این حال

به توانایی افراد در دارد شد؛ زیرا رشد اقتصادي، سیاسی و فرهنگی همگی بستگی 

که  رشد افراد کارکردي است. کردن رشد فردي کار بستن خالقیت خود و تجربه به

دسترسی او به تحصیل امکان  و از تساهل یا رواداري جامعه نسبت به آزادي فردي

  . شود و حمایت از تغییر حاصل می
  

. کند ، استاد علوم ارتباطات، به بهترین شکل تصویر میزاین نکات را نظریۀ راجِر

ـ  و  حدود دو ،طبق این نظریه را  ل دارنـد شـرایط زندگیشـان   نیم درصد مردم تمای

این مردم دسـت بـه نـوآوري    . دنبال زندگی متفاوتی هستند تغییر دهند و شاید به

گـروه دیگـري کـه    . آورنـد  وجـود مـی   هاي جدیدي براي تغییر به زنند و امکان می

. کنـد  نیم درصد جامعـه اسـت، از ایـن گـروه پیـروي مـی       و نمایندة حدود سیزده

 روهاي گروه کنندگان یا دنباله ین است که اولین انتخاباهمیت این گروه دوم در ا

تـدریج   چهار درصد جمعیت است که بـه  ودو بخش بعدي شامل سی . اول هستند

کمیـت ایـن   . تغییر خواهندکرد و شـانزده درصـد کـه هرگـز تغییـر نخواهنـدکرد      

در هر جامعۀ بشـري در گذشـته و حـال و آینـده ثابـت       ،ی تعدیلدرصدها با اندک

  تفـاوت در پیشـرفت اجتمـاعی و توسـعۀ اقتصـادي هـر جامعـه        ،رحقیقتد. است
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در گرو توانایی این نوآوران منفرد براي کـارکردن و رشـد بـا پشـتیبانی      اًمستقیم

  .جوامع ایشان است

ها از رشد فردي، نوآوري  مذهبی رومی  نظام طبقاتی پادشاهی ساسانی و تعصب

تأسیس  تازه هاي نظامی ، شهركهاآن برخالف. کرد و تغییر اجتماعی جلوگیري می

از بـود  هـا ترکیبـی    جمعیـت آن . فرد و جالبی داشـت  هاي منحصربه ویژگی اعراب

وجوي  در جست ناآن. بودند  هم آمده هاي مختلف گرد ی که معموالً از قبیلهانجوان

را  اسـالم  و نـبش پیوسـته بودنـد   بـه ایـن ج   ،ماجراجویی یا میل به زندگی بهتـر 

گونه روحانیت و فلسفۀ حقوق مـذهبی   هیچ ،زمان  نآاما اسالم در  پذیرفته بودند،

  . نداشت )است فقهکه معادل عربی آن (  اي شده تعریف

به تمـام   نانآ. هاي نظامی بود پایگاهساکن آن  پاهیانوصول مالیات کار اصلی س

همان چیزي که دستگاه نظامی  ؛اي دسترسی داشتند الی اضافی هر منطقهمنابع م

  د؛ زیرا جنگ هر آنچه را کـه اقتصـاد بتوانـد   بو مند آننیازخود، براي ادامۀ حیات 

هـا   آن. نیاز دارنـد  سالحها به غذا، مسکن و  ارتش. ندرسا به مصرف میتولید کند، 

 ،رو ازایـن . انـد نیازمنـد صـنعتگران  ، ها سنگربرپاکردن پوشاك و  و حسالبراي تهیۀ 

 هـاي فعالیـت جـذب  رباهـایی بـراي    باید مانند آهنمیی احتماالً هاي نظام شهرك

  .باشند  اقتصادي بوده

 بایـد بسـیار جالـب بـوده    مـی در این شهرهاي کوچک نیز  جارينظم اجتماعی 

شـاید هـم    .هاي عربستان ر راه مبارزه علیه قبیلهدنوین بود اي  اندیشه اسالم. اشدب

اي بـر ایـن    تفسیر شخصی ساکنان از کردار خود در ترکیب با آداب و رسوم قبیله

ی آزادي عمـل کـافی داشـتند تـا بـر      هاي نظام ساکنان شهرك. شهرها حاکم بود

هاي اساسی اسالمی در آن زمـان، بـراي    اي و درکشان از ارزش اساس رسوم قبیله

که در سراسر دنیـا بـه آن احتـرام     يتنها راهنماي معتبر. م بگیرندخودشان تصمی

همـین روش در  . بـود ) ص(گذاشتند، روش زندگی یـا سـیرة حضـرت محمـد      می

  .شناخته شد» یمذهب سنّ«یا » تسنّ«عنوان  کارگیري عملی اسالم بود که به  به
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مردم . کنندة زندگی تمام شهرهاي مرزي بود ی منعکسهاي نظام شهرك زندگی

هـا و سـاختارهاي اجتمـاعی کـه بـا خـود        با استفاده از ترکیبی از ابزارها، اندیشـه 

این . گذراندند کردند، زندگیشان را می آوردند و یا از محل زندگیشان کسب می می

یـک  داراي هرگـز   اعـراب  ،پیش از آن. بوده است دشوار طرز زندگی الزاماً در آغاز

ها دربارة سرزمینی کـه   دانش آن ،قدرت امپراتوري نبودند و پیش از ورود به ایران

هاي بازرگانـان   ها احتماالً به حکایت دانش آن. کردند، اندك بود اش می اکنون اداره

شمار ایرانیانی که بـا مسـلمانان زنـدگی     یمن و تعداد اندكدر  و ارتباط با ایرانیان

نظـر   ناآشـنا بـه  برایشان نیز  ساختارهاي اجتماعی ایران. شد کردند، محدود می می

نـد و  بودطلبانـه   هاي مسلمان بسـیار برابـري   هلساختارهاي اجتماعی قبی. رسید می

  .شتبندي مشخصی درون قبیله وجود ندا  هیچ رتبه

شده، بدون تحرك زیاد و با همـان نظـام    جوامع کشاورزي تثبیتافراد  ،در ایران

حکومـت ساسـانی   . بودنـد   هاي متمادي زندگی کـرده  قرن ،طبقاتی راکد ساسانی

، ي روسـتایی بـود  سـاالر  که بخشـی از اشـراف   مرکب از دهقانانیرا  يطبقۀ جدید

هاي دهقانی متعدد با  شورش. طور باقی ماند چیز تقریباً همان اما همه ،معرفی کرد

ی بـراي  هـاي نظـام   شـهرك . بـود  سرکوب شده  ، با بیرحمیدست نیروي نظامی به

هـاي طبقـاتی خـود مبـارزه      پیشـگانی کـه علیـه محـدودیت     و تجـارت  صنعتگران

 سـاختار داراي هـا کـه    در این شـهرك . هاي جدیدي فراهم کرد فرصت کردند، می

هاي اجتماعی تـا حـد زیـادي از نظرهـا      ، طبقهبودنداي  جامعۀ قبیله انۀطلب برابري

تر فرصت داشتند درآمـد بیشـتري کسـب     هاي پایین طبقه انپوشیده ماند و مردم

  . کنند و به جایگاه باالتري برسند

ی هـاي نظـام   بخشی از بافت اجتمـاعی شـهرك   یرانیاننهایت، این دسته از ا در

هـا را بـه    بودند که قبیلۀ دیگر آن ايها اهل قبیله ساکن پایگاه بیشتر اعراب. شدند

شاید بتوان با اطمینان فرض کـرد کـه انتخـاب یـک گـروه      . بود عضویت پذیرفته 

بایـد از همـان الگـوي    مـی ایرانـی احتمـاالً    پیشگان و صـنعتگران  تجدید از تجار
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هاي طردشدة اجتماعی،  دیگر گروه. است  کرده پاگشایی به جامعۀ جدید تبعیت می

رار قـ  و کسانی که مـورد شـکنجۀ کلیسـا    ونتافال ازجمله اعضاي تبعیدي آکادمی

  . یافتند ی راه میهاي نظام بودند نیز به شهرك گرفته 

 هاي درحال پیشروي عـرب  ی که پشت ارتشهاي نظام براي تمام شهرك اعراب

هاي  تاین ساختار فرص. گرفتند نظریکسانی را در  اريساخته شدند، الگوي ساخت

  . بسیاري براي رشد اقتصادي فراهم کرد

بـین ایـن    ،بنابراین .بود اصلی اعراب  نظر تاریخی، تجارت و سوداگري فعالیت از

هـا   جدید، دادوستد آغاز شد و رونـق اقتصـادي آن  هاي  جوامع نظامی یا باهمستان

پیشـگانی کـه در    و تجـارت  صـنعتگران . بیشتري را جـذب کـرد   انروز مردم روزبه

ی هـاي نظـام   در شـهرك  ،اي داشـتند  زنـدگی حقیرانـه   ،هاي طبقاتی پیشین نظام

  .تبدیل شدند یثروتمند و محترم به تاجران ،اسالمی

ش دائمـی  ها از انزواي خود درآمدنـد و بـه بخـ    سال، این شهرك با گذشت صد

 747در سـال   تـا زمـان انقـالب ابومسـلم    . تبـدیل شـدند   انداز جدید ایـران  چشم

. بودنـد   تمام عمرشان را در این شهرها زندگی کرده چند نسل از ایرانیان ،میالدي

امـا   ،مانـد  گونـه بـاقی    بـیش همـان   و ها کـم  سازمان سیاسی و اجتماعی این شهرك

د کـه مهـاجران ایـن    زتخمـین  تـوان  مـی . اکثریت جمعیت اصلیت ایرانی داشـت 

  .ها نمایندة کمتر از پانزده درصد جمعیت بودند شهرك

  

  حسن بصري

کـردن زنـدگی    دنبـال  ،تصویر کشیدن این تغییرات اجتمـاعی  هاي به یکی از راه

اطالعات . کرد ن دوران زندگی میآدر است که ) میالدي 728-642(حسن بصري 

هـا   توان درستی آن شود و می ما دربارة این دوره از منابع کتبی بسیاري حاصل می

  .تک و جدا از هم تأیید کرد را تک

. اسـت  هاي بشري بـوده   تالش براي کسب مزیت اقتصادي انگیزة بیشتر کوشش
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از تغییـرات اجتمـاعی   تـوانیم الگـویی    اگر زندگی حسن بصري را دنبال کنیم، می

ممکن را مشاهده کنیم که در شـهرهاي نظـامی اسـالمی اتفـاق افتـاد و بفهمـیم       

چگونه اجتماع اسالمی به کسانی که در پی زندگی بهتري براي خود بودند، قدرت 

  . بخشید

کـه بـه    دنیا آمد؛ یعنی همان سال جنگ نهاونـد  میالدي به 642حسن در سال 

حـدود هشتادوشـش سـال     ،مـیالدي  728او تا سال . داد پایان ساسانیانحکومت 

ایرانی از طبقۀ اجتماعی پایین بود که احتماالً قبل مردي ، پدرش، پیروز. عمر کرد

 پیروز بعدها اسـالم . وده بشد  برده عنوان برده به مدینه اسیر و به ،از جنگ قادسیه

دنیـا   حسن در مدینه بـه فرزندشان ازدواج کرد و  خَرازنی به نام با . آورد و آزاد شد

نقل مکان  به شهر نظامی بصره ،سالگی میالدي، حسن در پانزده 657در سال . آمد

  . کرد

 شرکت کـرد و سـپس بـه بصـره     شرق ایران ت و فتوحاتحسن جوان در مبارزا

حسـن اغلـب   . نـد میدنا مـی » حسنِ مروارید«شد و او را  اتبازگشت و تاجر جواهر

که آن زمان  ونافالت کرد و احتماالً با تعلیمات آکادمی سفر می براي تجارت به روم

اش  در ادامۀ زندگیبود توانست تحصیل کند و  رطوهر. آشنا شدبود،  تضعیف شده 

تعلیمـاتش دربـارة انتخـاب و     دلیلبه و معلم شد و مدرسه تأسیس کرد ،در بصره

 عمـرو  هجملـ آن  از ؛داو شـدن ارادة آزاد بشر شهرت یافت و شاگردان زیادي جذب 

گـذاران  بنیان) مـیالدي  749: فـوت ( طـا ع بن و واصل) میالدي 761: فوت( یدعب  بن

  .)خواهیم دانست بیشترکه دربارة آن (هستند  معتزله

هاي  دیگر است که در شهرك تجربۀ حسن نمونۀ بارز زندگی بسیاري از ایرانیان

ـ  زادهاو کـه بـرده  . ی بودنـد نظام سـالگی،   در پـانزده  ،وجـوي ثـروت   در جسـت  ،ودب

پس از چند سال اعزام به جنگ . دنبال سرنوشتش رفت زادگاهش را ترك کرد و به

بازگشت و از ثـروت احتمـاالً انـدکش     ، به بصرهو تصرف آن نواحی در شرق ایران

توانست تحصیل  بود که یاندر این م. ولی تبدیل شوداستفاده کرد تا به تاجر متم
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  . د تا به دیگران نیز بیاموزدایجاد کناي  د و مدرسهومعلم ش ،کند

ی هـاي نظـام   دهندة امکان پیشرفت فـردي در شـهرك   تنها نشان این حکایت نه

شـماري   مزایـاي بـی   هتوانسـت  میچگونه کند این پیشرفت  بلکه مشخص می است،

دستاوردهاي فردي حسن فقط به این دلیل ممکن بود . درمغان آوار براي جامعه به

کرد که به او توانایی داده و ارادة آزاد در اختیـارش   اي زندگی می که وي در جامعه

  . بود تا به دنبال آرزوهایش برود  گذاشته

ه یبش، عمدتاً میالدي هشتم در قرن هفتم و اوایل قرن ی ایرانهاي نظام شهرك

نظم اجتماعی بسیار کمی وجود داشت و دیـن   .دبودن آمریکا شهرهاي مرزي غرب

بود و شهروندان آزادي فردي و اجتمـاعی    جدید هنوز نهادهاي قدرت ایجاد نکرده

شـماري   بـی  ایرانیان. بود قاعده ،استثنا نبود زندگی حسن در بصره. زیادي داشتند

وجوي   کردند تا از نظام طبقاتی رها شوند و به جست ها مهاجرت می به این شهرك

 هايشـهر سـاکنان  ، بـراي  عکسبر. یافتند می دستآن به البته  که ،کامیابی بروند

بیشـتر   ،درحقیقت. ممکن نبودهاي مشابه  تحرك اجتماعی و آزادي ،سنتی ایرانی

بـیش از   تـا شـاید   ،ماندند و درطول زندگیشـان  یرانیان در طبقۀ اجتماعیشان میا

  .کردند چند کیلومتر دورتر از زادگاهشان مسافرت نمی

در . »معتزلـه «: بود که مکتب اسالمی جدیدي ظهـور کـرد   در میان مردم بصره

نگـاه  منطقـی   ،عی و طبیعـی بـه دنیـاي اجتمـا    مکتب، آنپیروان اصول اعتقادي 

این مکتـب سـبک   . گیري فردي بر اساس خرد وجود داشت شد و اجازة تصمیم می

  . بود مدرن زمان خود زندگی

فرآینـد   ،داد که در درکشان از قـرآن  به پیروانش اجازه می مکتب معتزله الهیات

 يفـرد  گیـري منحصـربه   نتیجـه  ، بـه ر گیرند و ازطریق بحث و مناظرهکا را به کالم

دلیل کمال خداوند و ماهیت ابدي ایـن ویژگـی،    استداللشان این بود که به. برسند

احتمـاالً ابـداع شـده     بنابراین، قرآن .تواند همراه با خداوند جاودان باشد قرآن نمی

کرد که احکام یـا دسـتورات    استدالل می مکتب معتزله ،بر اساس این فرض. است



  اي بر تاریخ ایران مقدمه/ فصل اول 

 
53  

زیـرا دانـش از    ،وجوي منطقی قابل دستیابی اسـت  خداوند با تفکر منطقی و پرس

  . است» داور نهایی«، خرد در تشخیص خوب از بد. شود خرد ناشی می

نوعی با احکـام خداونـد برابـر     این مفهوم توانمند بیانگر این بود که خرد بشر به

ابـزار کارآمـدي   » ت مقـدس سـنّ «یابد که  گونه ادامه می این استدالل معتزله. است

» بـه موجـب خـرد   «آنچه در مذهب واجب است، فقط . براي تعیین عدالت نیست

   1.واجب است

تـوان   را مـی  ونافالتـ  هاي تحقیق آکادمی و تعالیم دیگر و روش تأثیر فلسفۀ یونان

این احتمـال وجـود دارد کـه ایـن تـأثیر نسـبتاً       . یافتوفور باز به ،در استدالل معتزله

ی آوارگـان  هـاي نظـام   پر پیداست که موفقیت اقتصادي شـهرك . مستقیم بوده باشد

عطیـل آکـادمی در حـدود یـک     دانیم که از زمـان ت  کرد و ما می بسیاري را جذب می

ري از عقاید مـذهبی  ببودند دنبال سرپناهی قرن پیش از آن، تبعیدشدگان مدرسه به

احتمال زیاد، اعضاي آکادمی به شهرهاي نظامی مهـاجرت کردنـد کـه    به. آمیز تعصب

  .توانست بر چندین نسل تأثیر بگذارد در آنجا تعالیمشان می

تحـرك  د بودنـد و بـراي شهروندانشـان    سرعت درحـال رشـ   ها که به این شهرك

کردند و رویکردي عقالنـی بـه حـل مشـکالت بشـر داشـتند،        فراهم میاجتماعی 

، تأثیر اجتمـاعی بسـیار   تر شهري جوامع سنتی و بزرگ برحتی و  احتماالً بر ایران

حقایق  ،سال اما با گذشت صد است، سرعت تحول حتماً کم بوده . زیادي گذاشتند

به  ،احتماالً ،هاي اجتماعی باالتر ها به جایگاه برده ءتحرك اجتماعی و ماجراي ارتقا

کمـک نیروهـاي   و با ساختار اجتماعی سنتی که بـه  بوده تمام نقاط کشور رسیده

  . است  بوده نظامی پادشاهی ساسانی در گذشته تقویت شده بود، تضاد ایجاد کرده

هـا و شـهرهاي نظـامی و     ان شـهرك شـهروند  میـان چه زمان گذشت، پیوند هر

                                                           
1- kadri, Sadakat (2012). Heaven on Earth: A Journey Through Shari'a 
Law from Deserts of Ancient Arabia. 
 Fakhry, Majid (1983). A History of Lslamic Philosophy (second ed.). 
New York: Columbia University Press.  
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اي منسـوخ   هاي اجتمـاعی قبیلـه   سازمان. تر شد ضعیف هاي داخل عربستان قبیله

انقـالب بـه    ،نهایـت  در. یافـت  رشد غیرعـرب قـدرت مـی    شدند و جمعیت روبه می

اي پایان داد و ساختار سیاسی جدیدي را براي این جوامـع نهادینـه    سازمان قبیله

   .کرد

 727در سال  مسلم خراسانی بن عبد رحمان آقا ابومسلم هرمزد وندادبهزادان پور

 .حـاکم شـد   ويمـ علیـه خلیفـۀ اُ   ،رهبر شورشی در خراسان ودنیا آمد  میالدي به

اش را درحالی گذراند که گرفتـار بردگـی    مانند حسن بصري اوایل جوانی ابومسلم

حمایـت   هاي مخفی تعلق داشت کـه از خانـدان عباسـی    او به یکی از سازمان. بود

تا قیامی را کـه   رو فرستاده شدابومسلم به آبادي ممیالدي،  747در سال . کرد می

رعایـاي   مسـلم وبا. ریزي بود، رهبـري کنـد   حال برنامه حاکم در علیه خلیفۀ اموي

را ) داران زمـین (ی از دهقانان عض، بردگان پناهنده و بهاي عرب ایرانی، برخی قبیله

ن خانـدان  سـپاهیا  مـیالدي،  748تـا ژانویـۀ    747از دسـامبر  . به این قیام کشاند

و  نیشـاپور مـیالدي،   748در سـال  . مرو را تاراج کردند ،رهبري ابومسلمعباسی به

امویـان را در نزدیکـی    بعد، و سالفتح کردند را ) در نزدیکی مشهد امروزي( توس

اي کـه   کننـده  با پیروزي تعیین میالدي، 750در اوایل سال . نهاوند شکست دادند

هـر  . ه سـقوط کـرد  امی دست آورده بودند، خالفت بنی بزرگ به زاب دحاشیۀ رو در

 فرد از هر قبیلۀ عرب که هرگونه نسبتی با امویان داشت یا کشته شد یـا از ایـران  

  . گریخت

 مقام فرمانرواي  قائم جایگاهدر  ، ابومسلمپس از به قدرت رسیدن خاندان عباسی

اش همـراه بـا    نقـش قهرمـانی او در انقـالب و مهـارت نظـامی     . باقی ماند خراسان

و  ان، یهودیـ ، زرتشـتیان ت، اهـل سـنّ  اش نسبت به شـیعیان  جویانه  سیاست آشتی

، دستور خلیفه المنصورابومسلم به. شدت محبوب کرد او را میان مردم به مسیحیان

ترسـید، بـه    غیرعـرب مـی   انمردم میانو محبوبیتش در  ويکه از نفوذ روزافزون 

  . ماندباقی خالفت عباسی در قدرت  ،حال بااین. قتل رسید
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هیچ نظام طبقاتی حاکم  ایک ایرانی عادي که ب ،بار ، براي اولینابومسلم با ظهور

هـاي مرکـز    قبیلهقدرت . ارتباط نداشت، توانست حکومت را شکست و تغییر دهد

ن عوامـل و  تـأثیر ایـ  . پایـان یافـت  هـا  آناي  هاي سیاسی قبیلـه  و سنت عربستان

جوامع بسیاري را ترغیب کرد تا نظم اجتماعی متفاوتی  گرهاي اجتماعی دی آشوب

من معتقدم در ایـن  . جدید بود یر و مطالبه کنند و این طلوع دورانتصو براي خود

  . بودند روي آورده  به اسالم صد ایرانیان کمتر از پانزده در ،برهه از تاریخ

  

  گرویدن به هویت اسالمی

  . باشد ترین دوره در تاریخ ایران میالدي شاید جالب 850تا  750 ۀهد

ها در سراسـر ایـران اسـت     فرقهتعداد افزایش روزافزون  شخصۀ اصلی این دورهم

شـدند و خواسـت تغییـر     که توسط مدعیان پیامبري یا رهبـران جوامـع اداره مـی   

از موقعیــت اقتصــادي هــا  ایــن خواســت. کردنــد دهــی مــی ســازمان اجتمــاعی را

وجود  ی و خأل سیاسی ناشی از سقوط حکومت سلسلۀ ساسانی بههاي نظام شهرك

هایی  نیز وجود داشت که گروه هاي متنوع درویشان مسلک ،میاناین  در. آمده بود

خ درویشان در ایران بسیار مبهم است و تاری. بودند غیرمسلمان از ایرانیان  پراکنده

نـان اطـالع   از وجـود آ  ،حال بااین. هیچ منبع تاریخی معتبري در این زمینه نداریم

 »داریـوش «و نـام   »درویـش «توان تشابه موجود بین کلمـۀ   ي میدشوار به. داریم

احتمـال  . نادیـده گرفـت   )است» دریوهوش«ن  که تلفظ فارسی قدیمی آ( کبیر را

چشـم و گـوش پنهـان     ،ابتـدا ، هاي درویشـی  زیادي وجود دارد که پیروان مسلک

 ،سراسر قلمـرو پادشـاهی   در ،ن سازمان اطالعاتی دولتیهمچوشاه بودند که شاهن

شـکل  هـاي درویشـی مختلـف تغییر    ورت مسـلک ص به ،کردند و بعدها مسافرت می

از راه رسـیدن  . تر شـدند  فعال ،درویشی در این دورههاي محلّی  این مسلک .دادند

نقـش   زمینـه، نیـز در ایـن    هاي داخلی اعـراب  بسیاري از عناصر مغلوب در جنگ

دور از مراکـز  کـه پناهگـاه امنـی بـه     )ع( علی شیعیان ،و بعد خوارج ،ابتدا .داشتند
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این پناهندگان در بسیاري از جوامع روستایی دورافتادة . جستند یقدرت سیاسی م

جوامع روستایی ایران با تـاریخ  . نفوذ کردند شانعنوان مبلّغان عقیدة خود به ،ایران

هـاي   اجتمـاعی، هـدف   ات و برابريطوالنی سرخوردگی فروخورده و نیاز به تغییر

بـه رهبـران سیاسـی     ،مـان این مبلغان که درطول ز. راحتی براي تغییر دین بودند

کبیر بیان و داریوش نهادینه  هاي اساسی ایرانی را که کوروش تبدیل شدند، ارزش

بقایاي این نهادها . تدوین کردند ،، از نو)فروتنی، عدالت و وحدت جامعه(کرده بود 

» اسالمی صوفیان«با نام  ،گرویدند و بعدها هاي درویشی محلی به اسالم یا مسلک

  . شناخته شدند

نظـام طبقـاتی    ،میالدي، بیشتر جوامـع شـهري در ایـران    850تا  750 دهۀ از 

نوعی هویت اسالمی گرویدند که بـر   اجتماعی دوران ساسانی را کنار گذاشتند و به

جامعـه بیـان   روش خـاص هـر   گذاري شده بود و به ایرانی پایه اساس ارکان هویت

بیش از نیمی از جمعیـت ایـران بـه     ،میالدي 850احتمال دارد که تا سال. شد می

واحد از اسالم هرگز  يپیروي همگانی از تفسیر ،باوجوداین. گرویده باشد» اسالم«

  .اتفاق نیفتاد

 بـه گجـرات  سنتی  یافتۀ جوامع زرتشتی  کمابیش در همان زمان، مهاجرت نظام

تغییـر  آن این مهاجرت که چند قرن طول کشید، بازتـاب  . آغاز شد در شمال هند

 در هـاي مختلـف دیـن اسـالم،     ایش به مسلکترشدن گر اجتماعی بود که با سریع

ی خواسـتند نظـم اجتمـاع    که مـی  هایی مانند زرتشتیان شاید گروه. حال وقوع بود

امـا ایـن    .کردنـد  ندگیشـان دفـاع مـی   از سـبک ز  ،را حفظ کننـد  سنتی ساسانیان

 . اي ناامیدکننده بود مبارزه

ــین ســال ــا  850هــاي  دورة ب ــاً  انمــیالدي، نشــ 1050ت ــدة ترکیــب واقع دهن

دربـار خلیفـۀ   . یاز همزیستی مـذهبی و خودمختـاري اجتمـاع   آوري است  شگفت

وجـود   به» دولتی«ساختاري  ،ي که تعریف گنگی داشت»ماسال«حاکم تحت لواي 

هاي اسالمی که از درون شهرهاي نظامی سابق رشـد کـرده    برخی از اجتماع. ردآو
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کـه   نآجـاي  هـا بـه    این ارتباط. بودند، با دربار خلیفه پیوندهاي منسجمی داشتند

فلسـفۀ  (ی فقهـ مکاتـب  در ایـن دوره،  . شد تر می روز سیاسی به اقتصادي شود، روز

نـدرت از   قدرت این مکاتب بـه  ،این وجود با. ندوجود آمد پرشماري به) حقوق اسالم

هر گسـتره یـک قطـب    . رفت آمدند، فراتر می گسترة شهرهایی که در آن پدید می

تر و متعـددي بـود کـه عقایـد مـذهبی       هاي کوچک فعالیت اقتصادي براي اجتماع

سـوي   از انـدکی ها بـا مشـارکت بسـیار     دارة حکومت آنکامالً متنوعی داشتند و ا

تـر از نـوعی    کوچـک بسـیاري از ایـن جوامـع    . گرفـت صـورت مـی  مراکز شـهري  

بودند کـه مراکـز شهریشـان مشـارکت بسـیار کمـی در آن        مند خودمختاري بهره

نظـر   تـر از  هـاي کوچـک   حال، هم شهرهاي مرکـزي و هـم اجتمـاع    بااین. داشتند

تر شدند و درطول زمـان، بسـیاري از ایـن     ولت اسالمی بزرگجزئی از د ،اقتصادي

  . ها زیر سلطۀ فرمانرویان سیاسی خودکامه قرار گرفتند قطب

ري ت در اوایل خالفت عباسی، خود خلیفه این حاکمان شهري را که پیوند محکم

اختصاص . تر شد تدریج نمادین  بهاین پیوندها اما  .کرد با مرکز داشتند، منصوب می

هاي گـاه و   مرسوم بود، بعدها به هدیه شده که درابتدا   هاي وصول ی از مالیاتسهم

هـاي  حکومـت یا همـان  تبدیل شد که هر زمان جوامع کوچک به خلیفه گاهی  بی

هـا را بـراي دربـار خلیفـه      نفـع خـود داشـتند، آن   نیاز به صدور فرمـانی بـه   محلی

  .فرستادند می

عهـده گرفتنـد،    افظـان جامعـه را بـه   بعدها، رهبران قبایل نظـامی کـه نقـش ح   

اي متمرکز شـد   هاي پراکنده قدرت در قبیله. جایگزین فرمانروایان خودکامه شدند

امـا ماهیـت نظـم سیاسـی،      .وجود آوردند اي محلی را به سلسلهکه بعدها حاکمان 

همان صورت باقی حاکمیت سیاسی محلی و یکپارچگی اقتصادي با دیگر جوامع به

  .ماند

را تحت  که بغداد آل بویه یابیمدرمی به نظم دولتی نگاه کنیم،این دوره، در اگر 

آل بویه خالفت را بـه میـل خودشـان تغییـر     . بودندداشتند، قدرت مسلط  نظارت
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نهـاد خالفـت در زمـان    . ي قائل بودنـد بسیاراحترام  ،اما براي دربار خالفت ،دادند

زیـرا خلیفـه اقتـدار سیاسـی، نظـامی و       بسیار قدرتمند بـود، ) ص( دمحمحضرت 

ساسانی استفاده حاکمان آل بویه از القاب قدیمی . گذاشت مذهبی را به نمایش می

نـد، از  بودمـذهب  شـیعه که خـود   نآبا . نامیدند می »شاهنشاه«را  کردند و خود می

آمد و هرگز  ب میحسا داشتن دربار خلیفه ارزش به نخورده نگه دست ،ها دیدگاه آن

  . آن را خراب نکردند

زمان، بسیاري از حاکمان محلی مختلف ظـاهراً بـه دربـار خلیفـه اداي      همین در

 رايخاص و شاید ب یحمایت از تقاضایجلب بیگاه براي  و گاه نانآ. کردند احترام می

  . فرستادند حفظ اتحاد، هدایایی براي خلیفه می

امـا   ،هـا پـیش وجـود داشـت     ی از قـرن توان برانـدازي خالفـت اسـالمی عباسـ    

ي بـا  و پیونـدهاي اقتصـاد  موجود قدرتمندان همواره در پی حفظ ساختار سیاسی 

. سـوداگري منبـع رونـق و ثـروت بـود     . هم داشتند درستیبودند و البته دلیل آن 

قـدرت در ایـن    چگـونگی . حاکمان از اهمیت اقتصادي این نظام کامالً آگاه بودنـد 

ـ باما تصـورکردن شـکل دیگـري از حکومـت کـه       ،رد استف  منحصربه ،دوران  دتوان

  .است دشوارهاي اقتصادي و نظم اجتماعی را حفظ کند،  شبکه

با اسـتفاده از ایـن   . است »دولت«از  تعریف ماکس وبِر» کنندة خشونتانحصار«

آغـاز،  از خلفـاي عباسـی   . شـمار آورد  توان دولت به تعریف، خالفت عباسی را نمی

ساختار اجتماعی آن زمان  ،حقیقت در. نیروهاي نظامی تشکیل ندادندبراي خود، 

بـراي   نـان جـاي آن، آ بـه . نداشـت  ، فضاي مناسبی در اختیاربراي تحقق این ایده

این شـکل از  . به حاکمان خودکامه اعتماد کردند ،حفظ نظم سیاسی در امپراتوري

امـا چـون    ،مویـان داشـت  اي اُ حکومت درواقـع شـباهت زیـادي بـه شـبکۀ قبیلـه      

اي تضعیف شده بـود، نظـم سیاسـی خیلـی زود متحـول شـد و        هاي قبیله ارتباط

 ،نهایـت  در. کردنـد میبه رهبران محلی واگذار  پیوستهخلفاي عباسی قدرتشان را 

دربار . مقام تشریفاتی سیاسی در دست حاکمان خودکامه تبدیل شدیک خلیفه به 
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عیت سیاسی بدل شد که بیشتر بـه سـران نمـادین    خلیفه به مرجع سطحی مشرو

  .دولت در دوران مدرن شباهت داشت

سـرعت   بـه  و اسـتخر  هرچه زمان گذشت، شهرهاي قدیمی قدرتمنـد تیسـفون  

کـه گسـترش    درحـالی . جمعیتشان را ازدست دادند و شهرهاي نظامی رشد کردند

کرد، نظم اجتمـاعی جدیـد    یشتري را جذب میاقتصاد شهرهاي نظامی مهاجران ب

رویکرد منطقی به مشاهدات طبیعی و . برپایۀ تجارت و فعالیت بازرگانی استوار شد

بـر   عقایـد فرقـۀ معتزلـه   . امکان تحرکات اجتماعی، نظم و سامان این جوامع بـود 

  :شد این عقاید شامل موارد زیر می. فرما بودگفتمان اجتماعی حکم

  ).ش استیل زندگی خوؤپس، براي مثال، انسان مس(خداي دور است  ـ خداوند

 . ابداع شده است قرآن ـ
 . یا الهام همان استنباط منطقی ذهن بشر است وحی ـ

در این شـهرهاي مرکـزي، توانـایی    . این عقاید به عقاید مدرنیته بسیار نزدیک است

. کمابیش در دسترس همگان قرار گرفت ـ  به پیشینۀ اجتماعیبدون توجه ـ یادگیري  

  1.گسترش یافت سرعت، بههاي تجارت اختراع و فوران یادگیري در سراسر شبکه
شدن ثروت همراه با میـل بـه بیشـتر دانسـتن موجـب تأسـیس مراکـز         انباشته

ـ       با فعالیـت  همراه متعدد یآموزش  رايهـاي فرهنگـی نـاب و دیـدگاهی منطقـی ب

نقش  ،در این میان ونتافال شاید تأثیر تبعیدشدگان آکادمی. ة طبیعت شدمشاهد

فـرد  . شـد  تعریـف مـی   »اسـالمی «هـا بـا عنـوان     این فعالیت ،درهرصورت. داشت

را بـا دیـدگاهی    ی بـود کـه خـود   مـان ت مردجزئی از اقلی ،در این دوره »مسلمان«

 )ون بـود تـ ه مشابه دیدگاه اجراشده در آکـادمی افال ک(به یادگیري  منطقی نسبت

هـایی کـه سوادشـان     این مسلمانان معموالً از هرگونه خرافات توده. کرد تعریف می

  .کمتر بود، فارغ بودند

                                                           
1- Al-Shahrastani, M.,al-Milal wa'l-Nihal, London, 1892 as quoted by 
Fakhry.  
 Al-Baghdadi, A. Q., Usul al Din, Istanbul, 1928, as quoted by Fakhry. 



 ...اندازي براي  چشم/ محور امید
 

60  

شـکل متفـاوتی از    ،تر روستاهاي اطراف این شهرهاي مرکـزي  در مناطق وسیع

و  کـه کـوروش   رهبران محلـی سـه اصـل هویـت ایرانـی را     . توسعه صورت گرفت

  : ایجاد کرده بودند، انتخاب و از آن حمایت کردند داریوش

  )فروتنی(داري  خویشتنـ 

 )عدالت(راستگویی ـ 
 )معناي وحدت یا ایجاد جامعه به(محافظت از ضعیفان ـ 

مراتبـی   سلسـله   هـاي عرفـانی و   بیان اجتماعی این اصول معموالً شـکل مسـلک  

ها و رهبران بـانفوذ دوران مـدرن    گرفت که تا حدي به آیین خود میرا به یشیدرو

کردن پیروانش دربارة  داشت که با قانع »امام«هر اجتماع یک رهبر یا . نزدیک بود

بر آن اجتمـاع کوچـک حکومـت     ،دنبال قدرت است که به فضیلت خود و انکار این

مندي  فتن یک زندگی ساده و بهرهگراین کار با حمایت از ضعیفان در پی. کرد می

هاي صوفیانه یا درویشـی   مسلک. شد طبیعی انجام می ظاهر ماوراء هاي به از توانایی

شان با رهبران سیاسی محلـی تـا حـدي براسـاس      متعددي وجود داشت که رابطه

براي اولین بـار در طـی چهارصـد    . و احتماالً احترام متقابل بود )رواداري(تساهل 

در سـطح   ،توجه یا حتی مشارکت حکومـت مرکـزي   دون کنترل قابلمردم ب ،سال

 . دهی شدند سازمان ،اجتماعی

  

  هاي فرهنگ اسالمی ویژگی

هاي اجتماعی مسلمانان در ایـن   هاي ارزشی و ویژگی ها، نظام براي درك دیدگاه

هایی را در نظر بگیریم که مدارك کـافی دربـارة    توانیم برخی از شخصیت دوره می

  . یالخوارزم موسی ود دارد، مانند محمدبنها وج آن

. متولـد شـد   در خراسان ،بود که زرتشتی) میالدي 850-780حدود ( خوارزمی

 ـ  بـا مـأمون   ها،جا در آن .هاي شهري کشاند عشق وي به یادگیري او را به مدرسه

در جنگ داخلـی   »خلیفه«دست آوردن عنوان  آشنا شد که براي به ـ  خلیفۀ آینده



  اي بر تاریخ ایران مقدمه/ فصل اول 

 
61  

پیروزي مأمون در این جنگ فقط با . مبارزه کرده بود ،خود  علیه برادر ناتنی یتلخ

را بیش از  تحقّق یافت و مردان قبایل سنتی عرب حمایت مؤثر قواي نظامی ایران

ایرانـی و   ايهعنـوان پدیـد   را به »هویت اسالمی ایرانی«ش بیگانه کرد و مفهوم پی

  . بومی تحکیم کرد

جاي ازدست دادن  حکومتش را تثبیت کرد و به ،پس از به قدرت رسیدن مأمون

توانسـت حمایـت جوامـع ایرانـی را      ،با ترغیـب توسـعۀ مـدارس    ،پشتیبانی اعراب

دادن عالمـان و   بـا شـرکت  ، مکـان کـرد  نقـل  وقتی مأمون بـه بغـداد  . درت آودس به

الحکمه  هاي بیت ا و در خطبهههمناظرها و بحثهاي مذهبی برجسته در  شخصیت

  . را از سراسر امپراتوري جذب کرد نانجدیدالتأسیس، آ )ردخانۀ خ(

شد، دینی عملی بود که تحت تأثیر شـدید   ي که در آن زمان تبلیغ می»الماس«

ایـن مکتـب نماینـدة آزادي از رسـوم خشـک و      . قرار داشـت  مکتب فکري معتزله

رو  ازایـن . بـود  هاي قدیمی ایران محور و تکالیف غیرمنطقی دین ، روحانیانهمتعصب

  . نمود تر جامعه خوش می و منطقیبه مذاق اعضاي باسوادتر 

متعـددي را در سراسـر امپراتـوري    نهادهاي آموزشی  نیرومندفعالیت اقتصادي 

اي سـاده بـه یـک     ها کمک کردنـد تـا دیـن عربـی قبیلـه      مدرسه. داشتپا نگهسرِ

شود؛ دینی که بـه   تبدیلشمول  سنجیده و مداراپذیر و جهان »قرارداد اجتماعی«

 هاي زندگی، هستی و الهیات ر گفتمان دربارة تمام جنبهپیروانش آزادي شرکت د

برآوردن امیال شخصی در زندگی نیز که در دوران ساسـانی بـه اشـراف    . داد را می

  . در دسترس همگان قرارگرفت ،شد محدود می

وجوي علمـی را کـه پـیش از آن     جست نوع طلب درهاي همه م اجتماعی برابرينظ

هـا   این گشـایش . یز انباشت ثروت را به روي تمام اعضاي جامعه گشودممنوع بود و ن

مـرد  . انگیـزي را در رشـد انسـان ممکـن سـاخت      در نظم اجتماعی جوشش شـگفت 

هـایش   شـد از هـوش و توانـایی    ترغیب می ،مسلمان این دوره قدرت داشت و درواقع

ت اجتمـاعی  شرکت در هرگونه فعالیبا خواست،  که می شکل هربهکردن  براي زندگی
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یافتن  این قدرت. ند، استفاده کتمایل داشتکه تمایل داشت و یادگیري تا حدي که 

  . کند هاي دیگر این دوره متمایز می را از تمام دین »اسالم« مردان مسلمان

کـرد و در  مکـان  نقـل  به بغـداد  در این فضاي فکري و مذهبی بود که خوارزمی

همراهی و . فکرش ادامه دهدهم توانست مطالعاتش را با بسیاري از ایرانیان ،جا آن

تأسیس دارالحکمه منجر به مشـارکت  . به دانش و رشد بشر عظیم بود نانکمک آ

هاي اجتماعی در امپراتوري شد و به  یافتۀ افراد استثنائی متعدد از تمام مرتبه نظام

هـر  بـه  ،حـال  عـین  دنبال آرزوهایشـان برونـد و در   توانایی ارزانی شد تا به ن اینناآ

منبـع قـدرت جامعـۀ     این اصـول . ستند، زندگی کنندخوا ترتیبی که خودشان می

  . اسالمی بود

را نسـبت بـه    »اسـالم «دیـدگاه   ،طـور مـؤثر   هاي دیگـر بـه   بحث با علماي دین

مرد مسلمان این دوره معموالً توانایی داشت  .نمایش گذاشتمشکالت اجتماعی به

طور معقـول   به ،توانست براي خود تصور کند را که می  حرفۀ خود و آن نوع زندگی

این دوره در یک طبقۀ اجتماعی به دنیـا   انو مسیحی انزرتشتی رعکس،ب. برگُزیند

. ده بـود فرمـو حکم ماندند؛ چون خداوند چنین  آمدند و در همان طبقه هم می می

ویژه براي آن دسته از   به ،با توجه به این حقایق، اسالم باید بسیار جذاب بوده باشد

دادن به ایـن   ازطریق قدرت. ماندن به آزادي نیاز داشتند افراد جامعه که براي زنده

  .دیجاد شمردم بود که پیشرفت و توسعۀ اجتماعی ا

سـطویی در شـهرهاي اسـالمی در    فرصت یادگیري ازطریق استنتاج با منطق ار

احتمـال دارد ایـن حقـایق جدیـد     . واقع شـد  پذیرشدسترس قرار گرفت و مورد 

شـاید دوونـیم   (داشتند  هاي یادگیري د استفاده از فرصتکسانی را که ذاتاً استعدا

همچنین احتمال دارد ایـن  . ، جذب کرده باشد)طبق نظریۀ راجرز ،درصد جمعیت

ها راهشان را در مسیرهاي تجاري شبکۀ اقتصادي اسالمی به داخل شهرها وارد تازه

 يهاي جمعیت که داراي آموزش باالتر بودند، افراد آن دسته از قطب. ه باشندیافت

کردند که از موقعیت اجتماعیشان در زندگی راضی نبودند و  استثنائی را جذب می

هـا  آند و در پـی پاسـخ   هایی داشـتن  خواستند یا پرسش سبک زندگی دیگري می
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این . آزاد بودند که به هرنوع پژوهش علمی بپردازند آنان در مراکز آموزشی،. بودند

  . شدت جذاب از کار درآمد آزادي به

یـک مرکـز    بیت الحکمـۀ بغـداد   ،)میالدي 850در سال ( هنگام مرگ خوارزمی

 ؛ از جملـه کـرد  جـذب مـی   ي را از سراسر ایـران افراد کهآموزش عالی باسابقه بود 

  ). میالدي 950 - 872( و فارابی) میالدي 925 - 865( لمایی چون رازيع

هاي  طریق تفسیرها و رساله با بررسی زندگی این عالمان برجستۀ آن زمان و از

  . مان آگاهی یابیمحقایق اجتماعی آن ز بهتوانیم  می ،نناآ

. مشهور شـد » معلم ثانی«به  ،فکران مسلمان قرون وسطیفارابی در میان روشن

فارابی از دانشمندان و فیلسـوفان نامـدار عصـر طالیـی      .)بودارسطو » معلم اول«(

ي از شـرابِ  و. دان بود دان و موسیقی شناس، منطق او همچنین کیهان. اسالمی بود

فارغ  ،اي سرشار از خوشی داشت که در آن رد و زندگیب لذت می خوب و موسیقی

 بـا . کـرد  توسط متعصبان مذهبی، غرایزش را دنبال می» پیگرد قانونی«از ترس از 

تـر عالمـان اسـالمی    »لیبـرال «هـاي اجتمـاعی    این، سبک زندگی و دیدگاه وجود

  1.پذیرش همگان نبودمورد

کـه   نآبـا  . تبدیل شـده بـود   به دین اصلی ایران »اسالم«میالدي،  950تا سال 

هاي  نظر سیاسی فقط جنبۀ نمادین داشت، خالفت مرکز فعالیت حکومت خلیفه از

ها و فرمانروایان خودکامۀ محلـی و ملـی    قدرت دولت در میان سلسله. اسالمی بود

مسـلمانانی  بویـه کـه اتفاقـاً     پادشـاهان آل  ،میالدي 946سال  از. تقسیم شده بود

دلخواه خـود تغییـر داده   حکومت کرده و خلیفه را به بر بغداد ،بودند مذهبشیعی

دهـی مرکـزي را کـه پادشـاهان ساسـانی در       دولـت آن سـازمان   ،حال بااین. بودند

وزیع قدرت در سراسر نظام ساختار قدرت ساسانی به ت. گذشته داشتند، کم داشت

بر مسند نشسـته  قدرت دولت  رأسشاهنشاه در . طبقاتی اجتماعی بستگی داشت

  .گرفتند می يهاي دیگر اختیار و مشروعیتشان را از و و تمام قدرت بود

                                                           
معتقد بود جامعه باید با منطق جمعی و فارغ از هرگونه تعصب و فقط براي نشاط جامعه  فارابی -1

 .اداره شود
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. اي داشـت  بویه، حکومت اسالمی ساختار قـدرت پراکنـده   در زمان پادشاهان آل

از زمـان   »شـاه «علـق داشـت و اصـطالح    قدرت سیاسی به سلطان محلی یا شاه ت

افتـادة  هـاي دور  در گوشـه  .رفـت کار میبراي اولین بار بود که به ،سقوط ساسانیان

خلیفـه  . هایشـان سـلطه داشـتند    فرمانروایان خودکامۀ محلی بر اجتماع ،پادشاهی

هـاي   ماماما ا ،شده در سراسر پادشاهی بود منبع مشروعیت مراکز آموزشی تأسیس

بـا خلیفـه    )شد روز تعدادشان بیشتر می به که روز(هاي بانفوذ  محلی و رهبران فرقه

هـاي اقتصـادي    ارتبـاط  ،جاي یک حکومـت مرکـزي قدرتمنـد   به. در رقابت بودند

  . داد پیوند میهم ها را به این اجتماع هاي انسانی اي از فعالیت شده و شبکه تثبیت

  

  چالش جدي براي تفکر منطقی

میالدي، یعنی حدود دویست سال پس از تأسیس اولین مدرسـه در   930ال س

وجـود   بـه چالشی جدي  ،)بود که دیدگاه رایج اسالم( »معتزله«، براي مکتب بصره

برخالف دیدگاه منطقی . تفسیري جدید از اسالم را بنا نهاد االشعري ابوالحسن. آمد

  :نسبت به اسالم بر این باور استوار بود که معتزله، دیدگاه اشعریت

ظرفیـت تعقـل بشـر     ءهمتاي خداونـد مـاورا   درك کامل ماهیت و صفات بی. 1

  . است

کـه   ، هیچ قدرتی براي ایناست )و نه ارادة آزاد(ت آزاد که بشر داراي نی با این. 2

در حـوزة صـالحیت    کـامالً  امر زیرا این ،ي شود، ندارددر دنیاي مادموجب عملی 

 1.خداوند است
اصالت علت یا ( 2»سازگرایی سبب«باعنوان ، )دکارت(این مکتب در فلسفۀ غرب 

 . شناخته شده است) اصالت سبب
وسـیلۀ   بر این باور بود که حقایق اخالقـی بایـد بـه    براین، دیدگاه اشعریت عالوه

                                                           
  . است ها یا صفات خداوند در شریعت اسالم یکی از نام» االسباب مسبب« -1

2-Occasionalism 
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تواند هیچ حقیقتـی را بـا    نمی ـ  خود خودي بهـ خرد انسان  . الهام الهی کسب شود

دنیاي فیزیکی  زمینۀ چه در ،به اثبات برساند، چه درمورد اخالق  ،اطمینان مطلق

اجازه داشت یک قضیه را فقط بـا   »مسلمان« ،رو ازاین. هاي مابعدالطبیعه یا اندیشه

حقیقـت  «عنـوان   بـه ) لمـا عیعنـی همـان   (دانشمندان مجاز ] اجماع: یا[نظر اتفاق

یا تأسی شـناخته   تقلیدبا عنوان  ،»اسالم«در  امر این .باور کند و بپذیرد »اخالقی

 . شده است
: زمان استی همبا واقعیت اجتماعی بسیار مهم بیان این مفاهیم توسط اشعریت

اي که بیشتر اعضاي آن مسلمان  جامعه. اکثریت مردم ایران از سوي پذیرش اسالم

نیـاز داشـت؛ نظـامی کـه کنتـرل اجتمـاعی        يبـه نظـام حکـومتی جدیـد     ،بودند

  . تري فراهم کند مطمئن

سـرعت اتفـاق    گاه به طبیعت از روي خرد بهباري، افول عصر طالیی اسالمی و ن

سـال بعـد، در اواسـط قـرن      صـد اي بیش از یک این افول تدریجی در دوره. نیفتاد

پیشرفت علمی و توسعۀ نهادهاي آموزشـی  . به نهایت خود رسید میالدي، یازدهم

 ـ  حان بیرونـی و ابوری سینا ابن ـ  داراي شهرت جهانی اسالمی با دو دانشمند بزرگ

هاي  کمک .یونانی الهام گرفته بودند اندیشۀاز این دانشمندان  هر دو .به اوج رسید

هاي متعـدد   رشته و ، الهیاتی، فلسفهشناس ، زمین، فیزیک، نجومبه پزشکی ن دوآ

  .حساب است جاودان و بی ،دیگر

قرن هفتم تـا  ( بررسی تحوالت اجتماعی چهارصد سال اول تاریخ اسالمی ایران

انگیزي از تأثیر نهادهـاي اجتمـاعی بـر رشـد      مطالعۀ شگفت) قرن یازدهم میالدي

اسـتثنائی کـه از آزادي و    آن ایرانیـان . فردي، دستاوردها و توسـعۀ بشـري اسـت   

مند شـدند، تـأثیر    نظیرشان بهره هاي بی حمایت اجتماعی الزم براي توسعۀ توانایی

 ،این تأثیر نه در پی اعمال قدرت نظـامی . اساسی بر تاریخ و آگاهی بشر گذاشتند

نتیجۀ حمایت جامعه از خالقیت فردي، پشتکار و کـارآفرینی اتفـاق    که اساساً در

  . افتاد
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از مراکـز   سیاسـی ایـران  د سـال در ایـن دوره، نظـام اجتمـاعی     بیش از چهارص

پژوهی را ایجاد، تقویـت و حفـظ    حمایت کرد که سطح باالیی از دانش ايآموزشی

 فـارغ از تفاسـیر مـورد    و براساس گفتمان و استنتاج بشريشان برنامهو  کردندمی

پـذیري   تحمـل در ایـن دوره، در ایـران،    ،واقـع  در. بـود » حقیقـت «قبول دولت از 

پژوهی ایرانی  تأثیر دانش. هاي مخالف وجود داشت انگیزي نسبت به دیدگاه شگفت

هـاي   کمک دانشمندان ایرانی بـه بشـریت قـرن   . از مرزهاي ایران بسیار فراتر رفت

   .سابقه باقی ماند بی ،در اروپا هنگام رنسانستا  ،بسیاري بعد از آن

 تـا قـرن یـازدهم   . شدت آشفته مانـد  به» دولت« ،حال، در امپراتوري ایران بااین

و کنتـرل حکومـت مرکـزي وجـود      رابطۀ معکوسی بین گسترش اسـالم  میالدي،

در سراسـر منطقـۀ وسـیع شـبکۀ      یاي مختلفـ  هاي فرقـه  ها و گروه مسلک. داشت

، اهل ، مالمتیهتصوف. منتشر شدند ـ  خلیفه بود ظاهر تحت سلطۀ که به ـ  اسالمی

هـا یـا    همچنـین مسـلک  . هـاي اصـلی بودنـد    هـا و مسـلک   گـروه  و کرامتیه فتوت

 شـیعه گونـاگون  هاي دینـی منشـعب از اسـالم و بسـیاري دیگـر از انـواع        مذهب

  . حضور داشتند یهاي سنّ و مکتب و نیز خوارج) ی و غیرهامام ، ششیاسماعیل(

 ،براي مراسم تشـریفاتی شد بدل میبه مرکزي  ،طور روزافزون دربار خلیفه اما به

  . بدون هیچ قدرت واقعی

  . مشکالتی را تجربه کرده بود ،درتساختار خالفت اسالمی از آغاز، در تمرکز ق

کـار گمـاردن حامیـان     اي و به هاي قبیله ارتباط نظامموي که براساس حکومت اُ

  . از هم پاشید ،نسل و در پی چند شورش جزئی استوار بود، بعد از چند

شده بود، خیلی زود بـه    قدرت عباسیان هم که براساس ثروت و وفاداري خریده

دست  هیچ حکومت مرکزي نتوانسته بود کنترل را به. شد هاي محلی واگذار قدرت

  . درآو

حتی در  ،شد تر می معنی روز بی به ، وجود دربار خلیفه روزمیالدي در قرن یازدهم

اکثریـت مـردم بـه    . حوزة نفوذي که برایش باقی مانده بود، یعنی ادارة امور دینی
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  .روي آوردند ،اختیار خودعنوان مرجع دینی و صاحب مختلف بهمذاهب 

اما هنـوز فاقـد    .با ثروتی هنگفت بود اي جامعۀ گسترده با تضعیف خلیفه، ایران

  . کند یا ارتشی براي دفاع از خود تعلیم دهد برقرارحکومتی بود که بتواند امنیت 

  شـداردهنده ک هالملـ  قدرت غیرقابل دفاع بایـد بـراي خواجـه نظـام     این خالء

همتا بود، نیاز به یک نظام جاندار  او که یکی از دولتمردان ایرانی بی. بوده باشد می

. واکنش نشان دهد، درك کـرد  هاتجاوزتهدیدها و حکومتی را که بتواند در مقابل 

توانسـت در برابـر تهدیـد     گسسـته حتـی نمـی   ، این ساختار قدرت ازهمدرحقیقت

  . دفاع کند از خود نیزداخلی یک فرقۀ تروریستی 

براي ساختن یک حکومت مرکزي قدرتمند  الملک چنین دریافت که ایران نظام

به یک سلسله عقاید مذهبی منسجم و متحد و مراکـز آموزشـی هماهنـگ تحـت     

 .»يایـدئولوژ «گوییم مینچه امروزه به آن همایعنی  ؛کنترل حکومت نیازمند است

کز آموزش عالی بود، جایگزین نگرش نامنظم و نـامتمرکز  ااو که مر هاي»نظامیه«

نظامیـۀ  «، »نظامیـه «هاي  ترین مدرسه مشهورترین و بلندآوازه. پژوهی شد به دانش

ک الملـ  خواجـه نظـام   ،جـا  کـه در آن ) میالدي 1065تأسیس در سال (بود  »بغداد

اسـتاد و   در مقـام را  لم سرشناس ابوحامد محمد بن محمد الغزالیفیلسوف و متک

  . رئیس مدرسه منصوب کرد

عنـوان  . انـد  یـاد کـرده   »فقیهـی تأثیرگـذار  «عنـوان   مورخان غربی از غزالی بـه 

لی داده شد که تـا  به غزا» پیشواي اسالم«ي امعن به» االسالم حجت«فرد  منحصربه

در (م یـا شخصـیت دیگـري داده نشـده بـود      در تاریخ اسالم به هیچ عال ،آن زمان

 ،این بیش از پـیش و  )است »اهللا آیت«تر از  این مقام یک درجه پایین ،امروز ایران

  . دهد جایگاه باالي غزالی را در دیانت اسالم نشان می

اشعري و انسجام و پـذیرش آن در   یافته از الهیات مغزالی به ایجاد یک دیدگاه نظا

بـود کـه در    یـی گرا م اسالمی اصولاو عال. توجهی کرد جریان اصلی اسالم کمک قابل

 .تعلـق داشـت   به مکتب اشـعري  ،و در الهیات اسالمی به مکتب شافعی ،اسالمی فقه



 ...اندازي براي  چشم/ محور امید
 

68  

  . را نجات داد »اسالم«معناي واقعی  دانند که به ی او را کسی میرخب ،این بر عالوه

 ـ )گویی فیلسوفان تناقض( تهافت الفالسفه ـغزالی  )میالدي( کتاب قرن یازدهم

و  تـر معتزلـه   علمـی  تـر و  هـاي منطقـی   تندي است بـه دیـدگاه   پاسخدربرگیرندة 

که غزالـی   سیناو نیز نفوذ آثار ارسطو و و افالتون و حتی بیرونی و ابن الصفا اخوان

درعوض، غزالی حمایت پرشـوري از  . دانست ها را فاسدکنندة ایمان اسالمی می آن

تمـام   ،کـرد؛ مفهـومی کـه طبـق آن     االسباب بودن خدا مـی  سازي یا مسبب سبب

  . واسطه و حاضر خداوند است هاي تصادفی به ارادة بی ها و تعامل اقاتف

غزالی نیز دیدگاه مشابهی دربارة علـوم اسـالمی سـنتی    احیاءعلوم الدین کتاب 

 /دیـدگاه فلسـفی  ( و تصـوف ) الهیـات ( کـالم ، )فلسفۀ حقوق اسـالمی (فقه :  دارد

  1).احساسی

هـاي درك اسـالمی کـه از تغییـرات      غزالی همچنین در گنجاندن تمـام شـکل  

وجـود آمـده بـود در     اجتماعی پنج قرن گذشته همراه با هویت و تجربۀ ایرانی بـه 

 .را بـا قـانون شـریعت ترکیـب کـرد      او مفهوم تصوف. شریعت نقش اساسی داشت

 )ایرانی بود ايهکه تجرب(کسی بود که توصیفی رسمی از تصوف را اولین  همچنین

 آثـار او در افـزایش تـأثیر فقـه    . ارائه داد یعنوان پدیدة مذهبی اسالمی منسجم به

  . نقش داشت ،اسالمی سنتی

تـرین   غزالی را عضو اصلی مکتب بانفوذ اشعري در فلسفۀ اولیۀ مسلمانان و مهم

، موضـع  او در مقایسـه بـا پیـروان اشـعریت     همـه، با این .دانند می ردکنندة معتزله

که از نیاز  ،بود تنها ناشی از مکتب سنتی اشعریت عقاید او نه. متفاوتی انتخاب کرد

ایدئولوژیک براي ساختن دولت مرکزي قدرتمند وفادار به  ايهوي به ایجاد پیشین

به آزادي مسلمانان تا خـود بتواننـد راه بـه     غزالی. گرفته می، مایحفظ امپراتوري

بر ایـن بـاور بـود کـه اسـتفاده از       بل ،تنها اعتقادي نداشت نه ،کشف حقیقت برند

                                                           
ها را دویست و حتی چهارصد ازجمله آثار متعدد امام محمد غزالی که برخی تعداد آن -1

 .شافعی است است در فقهکتاب الوجیز اند، یکی هم  نوشته
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  .دارد انسان را از پیروي شریعت بازمی ،منطق

عالوه بر حمایـت  : انگیز بود شگفت ،الملک در این زمینه گستردگی اقدامات نظام

هایی را براي بازسـازي   و دیگران مأموریت داد که فعالیت به عمر خیاماز غزالی، او 

  . آغاز کنند ـ اصالحات انوشیروانبر پایۀ خاصه ـ  نظام سیاسی ساسانیان

بـه  » نظم درست پادشاهی«معناي  افتخاري به ی بودلقبدر واقع، » الملک نظام«

بـود کـه    يالملک ایجاد دولت مرکزي قدرتمند حات نظامهدف از اصال. زبان عربی

اصـر حیـاتی ایـن    عناز  ییکـ . برابـر تغییـرات فرمانـدهی مقاومـت کنـد      بتواند در

 متشـکل از کارمنـدان دولـت    يایدة ایجـاد طبقـۀ اجتمـاعی قدرتمنـد     اصالحات

  . خدمت کند ـ هرکه باشد ـ بود که موروثی باشد و به حاکم )دیوانیان(

یا یک درویش کـه   ـ  شاید عضوي از یک فرقهـ وقتی یک تروریست   ،همه بااین

د، او را به قتـل  رتحت کنترل دولت درآوها را د آنریزي کرده بو الملک برنامه نظام

  . هایش براي ساختن یک دولت قدرتمند ناتمام ماند تالش ،رساند

ظرف پـنج  . وددرستی ارزیابی کرده ب الملک نیازهاي امنیتی امپراتوري را به نظام

که ارتش نامنظمی از دهقانان اروپایی با  سال پس از قتل وي، جنگجویان صلیبی

 ا بودند، موفق شدند بـه بخـش غربـی امپراتـوري اسـالم     ه لشکر کوچکی از شوالیه

  . حمله و آن را اشغال کنند

براي ایجاد دولت متمرکز قدرتمند ممکن  الملک در آن زمان، اجراي هدف نظام

: فشار براي ایجاد حکومـت مرکـزي قدرتمنـد تـأثیر عکـس داشـت       ،درواقع. نبود

ایـن  . تر هم شـدند، حتـی در امـور مـذهبی     حاکمان محلی از دربار خلیفه مستقل

خودشان شـریعت را کـه    ،جاي درخواست تفسیر از دربار خلیفه حاکمان محلی به

کردند و عمالً به مراجـع مـذهبی تبـدیل     اي بود، تفسیر می رفتهگ شکلقوانین تازه

هـم  مرکـز امپراتـوري را بـیش از پـیش از    ازدست رفتن مرجعیت مـذهبی  . شدند

  . گسست و ساختارهاي حکومتی محلی بیش از پیش از هم مستقل شدند

براي پاك  حاکمان دنیاي اسالم. باوجوداین، اصالحات نظام آموزشی ادامه یافت
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مشاهدة منطقـی  . هاي نظامیه از آزاداندیشان اقداماتی را آغاز کردند  کردن مدرسه

نهادهـاي آموزشـی بـه     ،جـاي آن  گذاشته و ممنوع شد و به کنار طبیعت و الهیات

ها نقـش   آن. کردند سالم حمایت میمراکزي تبدیل شدند که از دیدگاه خاصی از ا

مخـالفی    کردند و هیچ دیدگاه بق قوانین شریعت تعریف میرا ط »مسلمان خوب«

  . شد تحمل نمی

شریعت همچنین به حاکمان محلی قدرت داد کـه مسـتبدتر شـوند و هرگونـه     

ي بـین  الـدین سـهرورد   اعـدام شـهاب  . آزاداندیشی را در قلمروشان سرکوب کنند

تسـاهل  توان نقطۀ اوج عدم را می حلب در شهر میالدي، 1208و  1191هاي  سال

دهندة تغییرات جـدي در قـوانین    این رویداد نشان. ناپذیري دولت دانست و تحمل

  .مربوط به حق آزادي بیان و تفسیر شخصی حقیقت بود که قبالً وجود داشت

 هاي برنامۀ احیاي توانست افق ، استاد عرفان اشراقی، می)شیخ اشراق(سهروردي 

 ا سـودجویانه هاي وي از اهداف سیاسی آشکار تالش. دورة ساسانی را گسترده کند

توانسـتند بــا   مـی  ایرانیــان. گـام نهـاد  فراتـر رفـت و در وادي جدیـدي از آگــاهی    

داد، کیسـتی   هاي او که سه ستون خرد ایرانی را در حوزة عرفانی نشان می تمثیل

راستی نوزایی خـرد باسـتانی ایرانـی را     سهروردي به .یا چیستی خود را بازشناسند

باسـتان حاصـل از فلسـفۀ     احیاي فلسفۀ ایران«اي که آن را  عهده گرفت؛ برنامه به

فلسفۀ روشنگرانۀ سـهروردي از  . دانند می» آن را تدوین کرد سینا ارسطویی که ابن

کـه عمـدتاً از   (کنـد و در ایجـاد زبـان نمـادین      یسینا انتقاد م برخی از مواضع ابن

بـراي بیـان خـرد    ) فرهنگ ایران باستان یا فرهنگ خسروانی اقتباس شـده اسـت  

  .گیرد شدت فاصله می سینا به از ابن) حکمت(

، پسـر  ملک ظـاهر . اعدام شد گسترش تعالیم باطنی و فلسفه سهروردي با اتهام

ن مشهور، دستور اعدام او را بدون هیچ تالشی براي تأییدگرفتن از دربار لدیا صالح

  . خلیفه صادر کرد

اگر به او آزادي . ساز براي این دوره باشد اي دگرگون توانست چهره سهروردي می
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 هاي قدرتمند ایرانـی و اقتـدار   وجود آورد که فرقه اي به توانست آمیزه دادند، می می

اعدام او تغییرات بنیادین جامعۀ اسالمی را . جا کنار هم جمع کند حکومتی را یک

هـاي متفـاوت    گاهداشت از رواداري یـا تحمـل دیـد    ایران. دهد روشنی نشان می به

حکومـت اسـالمی کـه از    . رفت تساهل و خودکامگی پیش میسوي فرهنگ عدم به

این خودکامگی و عـدم  ،کرد ساس ناامنی میخود اح  هرگونه تفسیر عقاید اساسی

  . تساهل را پدید آورده بود

یر اجتمـاعی  طورخالصه، شریعت اسالمی ابزاري براي قدرتمندان بود تا از تغی به

سبب جنبۀ عملـی،   به جاذبۀ اسالم ،درابتدا. را حفظ کنند جلوگیري و قدرت خود

هـاي   شیوهامنیت آن در سادگی و تحمل منطقی و مشاهدة عقالنی طبیعت بود و 

 ،ناپذیري درطول زمـان  شکل به وسواس، ناامنی و تحملاین تغییر. مختلف زندگی

از جاذبۀ اسالم براي جوینـدگان دانـش کاسـت و ایـن دیـن را در دسـتان دالالن       

  . قدرت سیاسی قرارداد

غزالی نوشت  گویی تناقضراي ب یینامۀ بلندباال د تکذیبرش ابن ،در قرن دوازدهم

شـناختی   این، مسیر معرفت باوجود. بود) نقیض نقیضه( التهافه تهافتکه عنوان آن 

تر  تبلیغ اندیشۀ منطقی ،تفکر اسالمی قبالً در جاي خود محکم شده بود و بنابراین

  . ممکن نبود

هـاي خواجـه    ا و نگرانـی هـ  حدود ده سال بعد از اعدام سهروردي، بدترین تـرس 

  . به حقیقت پیوست ،ا از شمال شرق امپراتوريه صورت حملۀ مغول ک بهالمل نظام

 سـپاه امـا   رانـدن مهاجمـان تشـکیل داده بـود،     قـب نظامی براي ع ینیروی ایران

  . نفوذ کردراحتی  به ،یکی پس از دیگري ها،پیروزمند مغول به شهر

ا که تعدادشان نسبتاً انـدك بـود، بـراي اطمینـان از پیشـروي سـریع و       ه مغول

سـپاه  . هاي شـهري متوسـل شـدند    عام جمعیت به قتل مردم، جلوگیري از شورش

هزار سرباز براي کنترل هر به حدود سی ،روندة مغول، براي حفظ مؤثر امنیت پیش

بهترین تخمین عددي براي نیروهاي مغول . غلوب احتیاج داشتمنفر یک میلیون 
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حفـظ   ،بنـابراین  .یـا دویسـت هـزار بـود    کردند، بین صدوپنجاه  حمله  که به ایران

هایشـان   ها و تـأمین یـک خـط امـن دفـاعی بـراي پایگـاه        هاي سریع آن پیشروي

هـا شکســت   ز آنتصـمیم گرفتنـد مردمــی را کـه ا    ،رو ازایــن. بـود  غیـرممکن مـی  

  . عام کنندخوردند، قتل می

هاي اصلی شـبکۀ اقتصـادي    بیشتر شهرهاي ایران که قطب ،عرض چند سال در

شود که بیش از پنج میلیون ایرانـی   برآورد می. نیز بودند، نابود شدندسرزمین آن 

یـازده منطقـۀ   . دسـت دادنـد   جانشـان را از  )حدود چهل تا پنجاه درصد جمعیت(

  . از صفحۀ روزگار محو شد بین رفت و تمام مراکز آموزشی کامالً زشهري اصلی ا

، این مشـکالت بـا   )شود می آغازمیالدي  1383که از سال (حدود صد سال بعد 

ـ  امیري از آسیاي میانه ـ تیمور گورکانی ،بار این. حملۀ دیگري از شرق تشدید شد

در بـرده   جان به ري را که از خشم چنگیزخانحمله کرد و آن دسته از مناطق شه

را کامل کرد و کشور ویرانـۀ   به ایران  تیمور حمله ،1390تا سال . ازبین برد ،بودند

  . جا گذاشت پشت سرش بهرا  يخالی از جمعیت و فقیر

را در چنـد قـرن    و تیمور وضعیت ایران  هاي مغول تأثیر اقتصادي ماندگار حمله

صـد  بیش از هفـت . تر از خط فقر بود تنزل داد که پایین  یافته به فقري نظام ،آینده

هنوز هم ایـن منطقـه بـه جایگـاه فرهنگـی و اقتصـادي        ،سال بعد از این حمالت

  . قدرتمندي که زمانی از آن برخوردار بود، بازنگشته است

  

  تغییر داخلی

مؤسـس  . حکومت کـرد  میالدي بر ایران 1722تا  1501از سال  سلسلۀ صفوي

 شیعتبه مذهب  ،او بعدها. پرطرفدار بود ايه، رهبر صوفی فرقآن شاه اسماعیل اول

، نـد بود مـذهب یایـران کـه عمـدتاً سـنّ     ساکنانمذهب را براي گروید و این تغییر

بردنـد،   سـر مـی   تمام شهرهایی که در رکود اقتصادي به ،ن زمانآدر . اجباري کرد

ی یا دانشـمندان مـذهبی   سنّ علمايمجبور بودند تسلیم حکومت اسالمی شوند و 
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اسماعیل اول رهبران مذهبی شیعۀ دوازده امامی را . کشته شده یا در تبعید بودند

این اقدام این بود که با اسـتفاده از شـریعت و   دلیل . ردبه ایران آو و لبنان از عراق

بـراي ایجـاد دولـت     ییا فلسفۀ حقوق شیعی، پیشینۀ ایدئولوژیک تلفیق آن با فقه

با سیاست معمول در امپراتوري عثمانی که  امر در عمل، این 1.دروجود آو جدید به

بـرخالف خلفـاي   . بار خلیفه را پذیرفته بـود، تضـاد داشـت   شریعت وفاداري به در

   2.ندکرد نفر جمع میو مذهبی را در یک قدرت سیاسی  عباسی، خلفاي عثمانی

ایـن  . زمین و پول بخشید ،ها اسماعیل اول به علماي شیعی در ازاي وفاداري آن

شـیعی   هاي گذشـته بـا فقـه    دانشمندان از آن دسته از قوانین شریعت که در قرن

فقه  ،این وجود با. گرفت، استفاده کردند کمک می یسنّ وجود آمده بود و از اسالم به

  . زیربنایی به فقه شیعی تغییر یافت

بـه یـک مسـلک     نهفتـه اسـت کـه صـفویان خـود     نکتۀ جالب در این حقیقـت  

اي منطقی انجام دادنـد   براي اهداف سیاسی، محاسبه اما گري تعلق داشتند، صوفی

   3.را برگزیدند و مذهب شیعه

 1925-1785( یـه قاجارسلسـلۀ  ویـژه   و بـه  بعد از آن، در زمان سلسلۀ صـفوي 

شـی مسـتقل از   توانستند نق ها می آن. افزایش یافتقدرت علماي شیعه  ،)میالدي

اي که صـفویان   گرایانه هاي صوفی باوجود ریشه. حکومت یا سازگار با آن ایفا کنند

اعالم یا ممنوع  ندگري تحت کنترل حکومت درآمد هاي صوفی داشتند، بیشتر فرقه

  .ندشد

را  رشد اقتصادي انـدکی  ، ایران)میالدي 1629-1571( در حکومت شاه عباس

 تـا طورکلی هرگز از آن نوع موفقیت اقتصادي پایدار بهـره نبـرد    تجربه کرد؛ اما به

                                                           
بود که در بیشتر مواقع، درطول تاریخ، از یاران  اسماعیلی این اقدام خالف روش شیعیان -1

  .بودند معتزله
2 - Floor William, Herzip Iran and the world Safavid age Palgrave and 
Macmillan, New York 2012. 
3 - Roger Savory Iran under Safavid Cambridge Universty Press 2007. 
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بتواند کشور را از فقر همیشگی که از زمان حملۀ مغول تا اواسط قـرن بیسـتم در   

ترین مشکل اجتماعی  نشدنی فقر حل ،در این دوران. رهاندبسراسر ایران شایع بود، 

  .ه بودبود که بر زندگی ملت سایه افکند

اجتمـاعی بـود؛ یعنـی     علـوم اجتمـاعی و پزشـکی    این دوران پیش از پیـدایش 

کسـی فقیـر    که چـه  پذیري از فقر و درك روشنی از این که هنوز تعریف همه زمانی

هـیچ تـالش    ،در کار نبود؛ زیرا قبل از قـرن بیسـتم   ،کسی فقیر نیست است و چه

این فرض که فقر مشکلی بود . دامنه و شیوع فقر وجود نداشتجدي براي ارزیابی 

 ،جـاي آن  ها باید به آن رسیدگی کنند، در آینده کنار گذاشته شد و به که حکومت

  . دربارة امنیت و کنترل اجتماعی، طبقۀ حاکم را فراگرفت اينگرانی بیمارگونه
  

  تأثیر فرهنگ اروپایی

را بـراي چنـد    سرنوشت ایـران  میالدي، مکننده در قرن پانزده دو رویداد تعیین

ی در سـال  هـاي عثمـان   دسـت تـرك   بـه  سقوط قسطنطنیه: قرن آینده قطعی کرد

 1492در سال  به قارة آمریکا آمیز کریستف کلمب میالدي و سفر موفقیت 1453

  . میالدي

 ،مـیالدي  1453در سال  دست سلطان محمد دوم عثمانی به تصرف قسطنطنیه

  شـان بـراي کنتـرل ایـن    فراوانهـاي   صد سالۀ مسلمانان را که تـالش آرزوي هشت

ایـن پیـروزي جایگـاه خلیفـۀ     . جه شده بود، برآورده کـرد اشهر فقط با شکست مو

 ید را تثبیت کرد و موجب ترکیب دربار خلیفه و سـلطان، طبـق قـانون اسـالم    جد

تعطیـل   ،کمی بعد از آن، تمام نهادهاي آموزش عالی در قلمرو سلطان محمد. شد

  . اسالمی تبدیل شدند هاي اسالمی به مرکز مطالعۀ فقه مدرسه همۀشد و 

موجب شد که مسافرت به شرق از مسیرهاي  براي اروپاییان، سقوط قسطنطنیه

بازرگانـان اروپـایی بـراي تهیـۀ      ،در گذشـته . یا حتی غیرممکن شود دشوارسنتی 

رفتند و از راه زمینی  از راه دریا به قسطنطنیه می ،کاالهاي بازرگانیدیگرابریشم و 
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ذاري قسطنطنیه به عثمانیان این دروازة مهم به واگ. کردند سفر می و چین به هند

، شرق را بست و بازرگانان اروپایی را مجبور کرد براي تهیۀ اجنـاس موردنیازشـان  

  . وجو کنند جست هاي دیگري را راه

بـه   ،شرقی را تضعیف کرد و غیرمستقیم کلیساي ارتودوکس سقوط قسطنطنیه

رانـدن  این موضـوع ضـرورت بیـرون    . یاري رساندویت قدرت و شأن پاپ در رم تق

و شکسـت   را در پی داشت که به نبرد غرناطه اروپا آخرین دولت مسلمان از غرب

  .منجر شد مسلمانان غرناطه از اسپانیا

این سقوط فرصتی براي کریستف . سقوط کرد میالدي 1492ویۀ در ژان غرناطه

هایش را بـراي تـأمین    رهبران اروپایی درخواست ،ایجاد کرد که پیش از آن کلمب

. وجوي مسیر جدیـدي بـه شـرق رد کـرده بودنـد      دریایی در جست يهزینۀ سفر

ور بودند، هزینۀ سفر کلمب را  که در گنج غرناطه غوطه اسپانیایی و فردیناند ایزابال

  . رسید به قارة آمریکا میلدي، 1492سال تقبل کردند و او در دوازدهم اکتبر 

ریق منابع تز. زیاد بود ویژه بر ایران  تأثیر سفر کلمب بر مسیر پیشرفت بشر و به

فقر و شرایط زندگی نـابرابر اکثریـت    ،اقتصادي گستردة دنیاي جدید به بازار اروپا

  . را بیش از پیش برجسته کرد ایرانیان

هـاي   توسط قبیله میالدي، 1722در سال  این وضعیت با حملۀ دیگري به ایران

غـارت، کشـتار و   . تشدید شد که به فروپاشی سلسلۀ صفویه انجامید پشتون افغان

هـاي داخلـی    و بسیاري از منـاطق شـهري دیگـر و نیـز جنـگ      ویرانی در اصفهان

  . شرایط اقتصادي ایران را به زیر خط فقر کشاند ،بار دیگر ،متعاقب آن

ها بر دنیاي جدید و رفتـار   دریجی آنسفرهاي اروپاییان از راه اقیانوس، سلطۀ ت

شده موجب تغییر دیـدگاه اروپاییـان    هاي فتح ها با مردم سرزمین گرانۀ آن سرکوب

هاي رشد سریع، ثروت اقتصادي و نیاز به  ضرورت. نسبت به مردم دیگر جهان شد

. ها تحمیل کرد شکل جدیدي از آگاهی را بر آن ،هاي جدید ساختن ابزارها و سالح

  .مجبور به توسعه بود ها، اروپا أمین این ضرورتبراي ت
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عنوان مواد خام حیاتی براي انقالب  به شده از دنیاي اسالم در ابتدا، دانش منتقل

را انتقال دادنـد، بلکـه    تنها آثار کالسیک یونان مسلمانان نه. عمل کرد علمی اروپا

 ،هـا  هایی که بـدون آن  هاي علمی برساختۀ خود را نیز معرفی کردند؛ نظریه ریهنظ

  . افتاد نوزایی اروپا اتفاق نمی

اتفاق افتاد؛ یعنـی دورة   میالدي ، تحول اجتماعی اصلی در قرن نوزدهمدر اروپا

تـا  مـیالدي   1815در سال  در واترلو صدسالۀ صلح نسبی از زمان شکست ناپلئون

بار  اي را به این دوره تحول اجتماعی. میالدي 1914آغاز جنگ جهانی اول در سال 

  . همتاست بی ،آورد که در تاریخ بشر

ایـن دوران مظهـر   . آغـاز شـد   مـیالدي  1900در حدود سال  دوران امپریالیسم

دست  هاي اروپایی براي به دلیل مسابقۀ قدرت تغییر اساسی در آگاهی بشر شد و به

تأثیر  ،و قارة آمریکا ، خاورمیانههاي جدید در آفریقا، آسیا گرفتن کنترل مستعمره

بـر آگـاهی    ،طـورکلی  درك تأثیر این دوره بر دنیاي مسـلمانان، بـه  . جهانی داشت

  . است فهم مشکالت فعلی ایران کلید ر تجربۀ ایرانیانویژه ب  مسلمانان و به

 ـ  در مقایسـه بـا اروپـا   ـ افول اقتصـادي سـریعی را     ، ایراندر دوران امپریالیسم

دچـار احسـاس    ،همچنین بر اثر اسـتثمار منـابعش توسـط بیگانگـان    . تجربه کرد

آگاهی یافتند و تنزل واقعی شرایط زندگی نـوعی   از فقر خود ایرانیان. ناتوانی شد

نفسشان را ازدست دادند و بخش  به مردم اعتماد. وجود آورد وضعیت وابستگی را به

ایـران بـه صـادرکنندة    . توجهی از کنترل اقتصاد ایران به اروپاییان واگذار شد قابل

تمـام کاالهـاي تولیـدي همـراه بـا برخـی از آداب و رسـوم         .د خام تبدیل شدموا

  . اجتماعی وارداتی بود

پیشرفت بشر هرگز خطی یا محدود به یک نـژاد یـا منطقـۀ جغرافیـایی خـاص      

شده در اواخر  این حقیقت کتمان. تمام بشریت به آن کمک کرده استبلکه  ،نبوده

  . داشته استنقش سیاسی مهمی  ،یکم و قرن بیستم و آغاز قرن بیست

 کـه ایرانیـان   از امکـان ایـن   ـ  فرهنگـی  یعنـوان واقعیتـ   بهـ شناسی   ظهور شرق
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هـا اجـازه    دستاوردهاي فرهنگی بشر را متعلق به خود بدانند، کاسته است و به آن

 جو سیاسـی موجـود کـه بـا    . وجود آورند اي از خود به شده داده که دیدگاه تحریف

تواند با حس تحقیر  همراه است، احتماالً می اعتمادي و دشمنی نسبت به غرب بی

شدن به پیشـرفت   مانع از ملحق این جو. و سرخوردگی ایرانیان ارتباط داشته باشد

ایرانیان براي ایجـاد اعتمـاد، الزم   . بشر و احساس مالکیت نسبت به آن شده است

شته باشند و مشارکت کننـد و بـراي کمکشـان بـه     است در آیندة بشریت سهم دا

  . از قدردانی و توجه برخوردار شوند ،موفقیت بشر

هاي مهمی در تاریخ هویت ایرانـی، اهمیـت اجتمـاعی آن و نمـود آن در      تفرقه

وسـیلۀ ارزیـابی    هـاي تـاریخی نـه بـه    »حقیقت«. رفتار سیاسی روزمره وجود دارد

مـا بایـد نسـبت بـه ایـن      . انـد  وجود آمده به فرهنگی خود، بلکه با تحمیل از بیرون

هـاي اروپـایی قـرن نـوزدهم، بـه       اطالعات مشکوك باشیم؛ زیرا مانند تمام اندیشه

 ،اصـل  ایـن اطالعـات در  . پرستانۀ افراطی آن زمان آلـوده اسـت   هاي میهن اندیشه

هــا و احساســات  بــرخالف آن، ارزش. نیازهــاي پدیدآورنــدگانش را بــرآورده کــرد

هـا ملـت را بـا اجـراي      ایـن ارزش . طور نامحسوسی ملـی اسـت   یرانی بهاجتماعی ا

هـا بـراي بیگانگـان     د که گاهی درك و تحلیل منطقی آنرَب هایی پیش می سیاست

  . دشوار است

، درپـی مـردم   عـام پـی   قتل ،بار صدسال تداوم فقر نکبت، بیش از هشتدر ایران

هـاي   از رشد توانایی ،د روش شناخت علمیدر نبو ،وجود قحطی و رهبران مستبد

  . جلوگیري کرد ،انداز تاریخی داخلی الزم براي کسب چشم ،تحلیلی بومی

مبتنی بر قـانون اساسـی بـراي ایـران      تیکاجتماعی دموکرا یقرن بیستم انقالب

 ،دیري نگذشت که پس از آن. جنگ داخلی درگرفت ،دنبال آن همراه آورد که به به

اي کمتر از بیست  استه به جنگ جهانی اول کشیده شد که در دورهپاي ایران ناخو

ایـران   ،در ایـن مـدت  . قحطی، وبا و آنفلوآنزاي اسـپانیایی را در پـی داشـت    ،سال

 تواند یـک ملـت را از   فجایعی که می. نزدیک چهل درصد جمعیتش را ازدست داد
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. گی بوده استجزئی از رویۀ عادي زند ،صد سال در ایرانبین ببرد، بیش از هشت

مـردم و حـس سرنوشـت     میـان پیونـد عـاطفی    ،داشـته آنچه ایران را منسجم نگه

  . ستهاآن مشترك
  

  جدید ایران

بـه قـدرت   ) شمسی 1300( 1921بود که در سال  شعار رضاشاه» جدید ایران«

لین بار در ایـران در دسـترس قـرار    بسیاري از آثار مورخان اروپایی براي او. رسید

 عنوان فرماندهی آریایی کبیر را به دانشمندان اروپایی در آن زمان، کوروش. گرفت

کردند که امپراتـوري ایـران را    معرفی می ـ  یا اسکندر کبیر جولیوس سزار ـ مانند

 نـان، گفتۀ هـم آ پروازي خود، قدرت ارتش و سلطۀ نظامی بنیان نهاد؛ اما بهبا بلند

را بـر مـردم مغلـوب     کـه اسـالم   سامی پادشاهان اصیل و آریایی ساسانی از اعراب

  .ایران تحمیل کردند، شکست خوردند

این دیـدگاه  . اندازي ضدونقیض است چشماراي د این تصویر غربی از تاریخ ایران

د که براي مـردم  نک میرسم تصویري  ـ  و آریایی» پارسی«زادة  نجیبـ  از کوروش

تـر   کننـده  تـر و گـیج   این تصویر زمانی پیچیده. ارمغان آورده است نظم را به ،سامی

هـاي اصـیل بـه فرمانروایـان      همـان آریـایی   ،عـد شود که بدانیم پنجـاه سـال ب   می

  .کنند هاي دموکرات و هنردوست حمله می شوند که به یونانی مستبدي تبدیل می

شناسـانۀ   انداز شـرق  شده از نیازهاي تمدن غربی و چشم هاي تحریف این دیدگاه

نسبت به تاریخ و   انداز ایرانی هیچ چشم ،واقع در ،جدید در ایران. شود آن ناشی می

معمـاران ایـران جدیـد    . گونه مطالعۀ تاریخ وجـود نداشـته اسـت    هیچ ،حقیقت در

کـه   از این بیشتر ایرانیان. خواستند مهندس و پزشک تربیت کنند، نه دانشمند می

هاي  دیدند، راضی بودند؛ اما دیدگاه ها را می طور ببینند که اروپاییان آن خود را آن

داد، ایــران را بــه ورطــۀ  ارائــه مـی  »دانشــمند غربــی«نقیضــی کـه   و ریخی ضــدتـا 

  . پریشی همگانی سوق داد روان

هاي قدرتمنـد دنیـاي باسـتان را کنـار هـم       تمدن واقعیت این است که کوروش
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هـاي سـادة    را بـا عطـاکردن ارزش   آمیز بود و دنیا مبارزة او بیشتر صلح. جمع کرد

که دیگـران   آوردشمار نمیي به»اصیل آریایی«او خود را . ول کردزیستی متحهم

نـه واضـع صـلح     .او زبان یا دینش را بـه دیگـران تحمیـل نکـرد     .شباید بپرستند

نه مانند اسکندر دیگران را وادار به استفاده از آداب و  ،شد برابر ایران در 1تحمیلی

گونـه   همـان  ؛وجود آورد به »هویت ایرانی«نوعی دار کوروش کر. رسوم پارسی کرد

اي بسـا کـه    ،واقـع  در. ردوجود آو را به »هویت یهودي«، خروج فرِسدر  که موسی

حدود پنجـاه سـال بعـد از    . موسی ملهم از رفتار کوروش باشد خروجِ فرِسداستان 

هویت  گردآوري شد تا به یهودیان دستور داریوش به یا عهد عتیق تورات کوروش،

هیچ سـندي  . تاریخی نیست یدانیم، وجود موسی حقیقت که مییی تا جا. 2ببخشد

. تاریخی ی استاما وجود کوروش حقیقت .وجود ندارد از مهاجرت یهودیان از مصر

دسـت   تأثیر داسـتان سـاختن ایـران بـه    تحت توراتمؤلفان  ،یاداحتمال بسیار زبه

  . نداه بودهکوروش قرار گرفت

 ، ایرانیـان گرایانۀ غربی بر تاریخ ایـران  وجود تالش براي تحمیل دیدگاه تمدن با

. حمیـل نشـده اسـت   زور بـر ایـران ت  بـه  اسالم. پریشی فرهنگی نیستند  دچار روان

که خیلی سال پیش به ایران حمله کردند، سلسلۀ ساسـانی را بـه   هاي عرب ارتش

هـاي معرفتـی ایرانـی بـه      ارزش. اسالم را تحمیل نکردند ، امازور ازمیان برداشتند

ایرانیان از رونق و آزادي اجتماعی . رشد بذرهاي اسالمی ساده در ایران کمک کرد

 ،کرد، استفاده کردند تا بر اساس هویـت خودشـان   المی فراهم میکه شهرهاي اس

این همـه  . در زندگی شخصی رونق و شکوفایی ایجاد کنند ،نسبتاً آزاد یدر محیط

که در تالش ـ رد که با تحمیل قانون شریعت وجود آو یک دوران طالیی اسالمی به

  .رسید به پایان ـ کار گرفته شد دست آوردن سلطۀ سیاسی به براي به

                                                           
1-Pax 

2-Iranica 
را رخصت ساختن معبد در اورشلیم  یهودیان. در تحبیب قلوب ملل تابع کوشش داشت داریوش

 المعارف فارسی ةدایر .اعطاکرد





  فصل دوم

  اي از تاریخ دولت مدرن خالصه

تقریبـاً  ایـن دولـت   . نهایت مهم اسـت  بی ،دولت مدرن در زندگی روزمرة ما

تولد، ازدواج و مـرگ مـا را ثبـت    . گیرد نیمی از درآمد ما را با وضع مالیات می

هـاي   یـا بیمـه  (وحقـوق بازنشسـتگی   دهـد   فرزندان ما را آموزش مـی . کند می

براي اعمال حکـم   ،کردن ما و در مواردي براي ملزم. پردازد ا را میم )اجتماعی

 بـا . نظیـري دارد  ، نیـروي بـی  نهایی، دایر بر حفظ حیات یـا فرمـان مـرگ مـا    

  . توانیم بگوییم که دولت دقیقاً چیست ي میدشوار ، ما بههمه این

  )1996، دولت مدرن،  1کریستوفر پیرسون(

 
  و پایان دوران طالیی اسالمی روپاترقی ا

هـاي پـنجم و    بـین قـرن   ، سـاختار سیاسـی اروپـا   پس از سقوط امپراتوري روم

بـا توجـه بـه    . (1)پذیر بود هاي مداوم آسیب آشفته و دربرابر حمله میالدي، پانزدهم

دسـتاوردهاي فرهنگـی    ،ثبـاتی سیاسـی در پـنج قـرن اول قـرون وسـطی       این بی

، و در پـی آن  مـیالدي،  1346شیوع مرگ سـیاه در سـال   . محدودي وجود داشت
                                                           

1-Christopher Pierson 
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ــار دیگــر، قحطــیهــاي مرگ بیمــاري ــف  هــاي وحشــتناك و جنــگ ب هــاي مختل

اروپاییان این دوره . ردوجود آو اروپا در این زمان به اي براي مردم غرب زمینه پیش

بـراي زنـدگی    ،درنتیجه. از این موضوع آگاه بودند که زندگی ناپایدار استهمواره 

  . قائل بودند ـ کمتر ارزش دیگرانزندگی چه  ،چه زندگی خودشانـ انسان 

مردم بر سر . و سرپناه محدود بود طورکلی بسیار فقیر بود، غذا کمیاب جامعه به

 خطرهـاي بزرگـی را   ،کردند و براي دستاوردهاي کوچـک  منابع کمیاب رقابت می

بـار، موفقیـت    الکـت اجتماعی ف وضعیتدانستند که در این  می. خریدند جان می به

کشف و فـتح قلمروهـاي   . رخطر بودزندگی تالشی پ نان،براي آ .امري موقتی است

  .قماري نومیدانه براي کسب موفقیت ؛جدید بخشی از این خطرها بود

 مـیالدي  1492در دوم ژانویـۀ  ) گرانـادا ( نشـین غرناطـه   سقوط شـهر مسـلمان  

دوم  و فردیناند 1اول ملکۀ کاستیل ، ایزاباليدست نیروهاي فرمانروایان کاتولیک به

پایـان داد   رن مسلمانان بر اسپانیا، به حکومت نزدیک به هشت ق (2)پادشاه آراگون

شده در این  هاي غارت گنج. را بست هاي تاریخ اسالم و یکی از پرافتخارترین فصل

. رد و آغازگر عصـر اکتشـاف شـد   را فراهم آو فتح منبع مالی سفر کریستف کلمب

امع اسالمی متسـاهل، شـهري و فرهیختـه را    آمیز سرنوشت جو این پایان خشونت

و آغـاز دولـت مـدرن را نشـان      این رویدادها پایان اروپاي قـرون وسـطی  . رقم زد

عصر سوداگري آغاز شده بود و تا زمانی ادامه یافت که اروپاییـان کنتـرل   . دهد می

و فرهنگشـان را در  وجود آوردنـد   جهانی به يدست گرفتند، بازار هاي دنیا را به آب

  . سراسر دنیا رواج دادند

اساس ثروت در اروپاي قرون . شد سیل طال و نقره سبب تورم همیشگی در اروپا

فی بود ها کا اجارة زمین براي آن. زمین بود و ملّاکان زندگی خوبی داشتند وسطی

ها  ند و سهمی از برداشت را نیز به آنکرد داران کار میو همۀ مستأجران براي زمین

. شدت افـزایش داد  هبها به اروپا قیمت کاالها را ب سرازیرشدن فلزات گران. دادند می
                                                           

1-Isabella of Castile 
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نظـر مـالی ضـعیف شـدند و      از ،داشـتند  یداران کـه درآمـد ثـابت   مالکان و زمینـ 

ـ رتغـال   و پ اسـپانیا . هایشـان بودنـد   مستأجران شاهد کاهش ارزش واقعـی بـدهی  

کافی براي تولیـد    ظرفیت ـ  دست آوردند کشورهایی که بیشترین طال و نقره را به

، هلنـد . نـد بودکـاال و لـوازم ضـروري     نیازمندنداشتند؛ اما براي قلمرو جدید خود 

وجـود آوردنـد و در    این کاالهـا بـه  امکانات تولیدي را براي تهیۀ  و فرانسه انگلیس

 .به مراکز تولید صنعتی و مالی تبدیل شدند ،هاي بعد سال

هـاي اساسـی در    نیـز سـبب دگرگـونگی    معرفی محصوالت جدید از قارة آمریکا

. یگـر بـود  گندم و غـالت د  غذاي عمدة اروپاییان قرون وسطی. شد کشاورزي اروپا

حـدود هشـت    ،که در بهترین حالـت ) مربعرهزار مترحدود چها(یک جریب زمین 

کشاورزان هر . دربار آو ت بهذردو یا سه برابر توانست  کرد، می گندم تولید می گالن

 دادنـد و در  هـاي خـود مـی    عنوان غـذا بـه دام   به ،کردند چیزي را که استفاده نمی

زمینـی    سیباین  ،همه این با. کردند ا بیشتر میامکان دسترسی به گوشت ر ،نتیجه

 آنقـدر   توانسـت  یـک جریـب زمـین مـی    . وجود آورد بود که دگرگونگی واقعی را به

مانـدة   هد و با تَاشیک خانوادة بزرگ کافی بتغذیۀ زمینی تولید کند که براي  سیب

و فرنگـی، کـد   گوجـه  ،بـراین  عـالوه . شد غذاي چند خوك را هم تأمین کرد می ،آن

حلوایی، کدو تنبل، حبوبات و سبزیجات دیگر هـم از راه رسـید تـا رژیـم غـذایی      

  . اروپایی را تغییر دهد

. بـرداري کردنـد   از منابع دیگر دنیاي جدید نیـز بهـره   هاي جدید در آمریکا مستعمره

و  لهـایی چـون نیـ    هاي چوبی، طناب کنفی، قیر و تربانتین، خـز و رنـگ   ل الوار و توفا

شده، روغن دانۀ کتان، انواع پوست و بسیاري از مـواد   ماهی خشک ،1چوب سرخ برزیل

ایـن توانـایی را بـه    کرد و  خام دیگر ضروریات اقتصاد صنعتی درحال رشد را تأمین می

                                                           
1-Red Brazil Wood. 

از . آیـد  دست می ها رنگ سرخ روشنی به ي جنوبی که از چوب آناي از درختان در امریکا نام دسته

 .  شود این چوب در ساختن آرشۀ ویولون استفاده می
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  . هاي نظامی بسازند که ارتش قدرتمند تشکیل دهند و کشتیداد میاروپاییان 

اسـتفاده   و چـین  با کاالهایشان کـه بـراي تجـارت بـا هنـد      نانگذشت که آچیزي ن

گرفتنـد   دار را میفان و کاوشگران جاي اشرافیت زمینکاش. بر دنیا تسلط یافتند ،شد می

  . تبدیل شدند زودي به طبقۀ حاکم اروپا و تولیدکنندگان و بازرگانان به

شکست ارتش عثمانی در . و کشورهاي اسالمی دیگر ادامه یافت فول ایراندرمقابل، ا

  . دانند هاي وین را آغاز افول قدرتمندترین کشور اسالمی می خارج از دروازه

  

  دولت مدرن پیدایش

تـوجهی یافتـه اسـت و تـاریخ      تحـول قابـل   ،تعریف دولت مدرن درطـول زمـان  

  . دهد ن روند این تحول را نشان میهاي مدر دولت

کند کـه   اي تعریف می شناس، دولت مدرن را اجتماع سیاسی ، جامعه1ماکس وبر

داراي نظم اداري و حقوقی است و قدرت حاکم بر شـهروندان و هرگونـه اقـدام در    

از  ،طـور مشـروع   بـه   ،درون قلمرو مستقل خود را دارد و حق دارد در حوزة قضایی

  . (3)فیزیکی استفاده کندزور یا نیروي 

هـاي چنـین دولتـی شـامل حـق انحصـار،        ، ویژگیعقیدة کریستوفر پیرسونبه

، )ساالري دیوان( طرف، بوروکراسی ساالري، قدرت بی داشتن قلمرو، استقالل، قانون

  . بندي است اختیار و مشروعیت، شهروندي و مالیات

هـاي شـانزدهم و    ی دارد که مبـارزات مـذهبی قـرن   درن ریشه در خالئدولت م

هاي مفهومی آن در پیمـان   با توجه به ریشه. (4)وجود آورد بهمیالدي آن را هفدهم 

تـوان منشـأ    و درك متعاقب آن از مفهوم استقالل، می) میالدي 1648( 2وِستفالیا

ه حـذف  ویـژ بـه هاي ملی مدرن را در اروپاي قرن هجـدهم و   واقعی دولت پیدایش

  .یافت هاي خودکامه در فرانسه پادشاهی

                                                           
1-Max Weber 
2-Westphalia 
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  فرانسۀ قرن هجدهم

چهاردهم پسـت یـا مقـام صـدراعظمی را منحـل کـرد، او و        که لویی نآپس از 

قـدرت   ،جانشینانش وزیرانی را منصوب کردند که در وظایف بسیار متمـایز خـود  

یـا   هـا  هـا، طایفـه   وزیران شاه در بند وفاداري بـه خانـدان  . اي داشتند کننده تعیین

هاي خاصی بودند و تقدم جرگـه و خانـدان بـا مدرنیزاسـیون سیاسـی و       پالگیهم

طبقـات   ،نتیجـه  ؛ در(5)گسترش اقتصادي در نیمۀ آخر قرن هجدهم در تضاد بـود 

. هاي متعـددي ازهـم پاشـیدند    صورت جناح سیاسی به شامل نخبگانمرفه فرانسه 

میـت  جـاي حمایـت از تما   ها به بازي اعتمادي حاصل از این قبیل رفیق رقابت و بی

هاي خاصی شد و از تبادل الزم براي گسترش  خانهرژیم، موجب طرفداري از وزارت

این طرفداري در نظام فئودالی ریشـه داشـت کـه در آن    . اقتصادي جلوگیري کرد

بـه اربـاب قـول وفـاداري      ،در ازاي اسـتفاده از زمـین  ) ها نشانده دست(» ها واسال«

فرانسـه  اما  .کردند شدت کنترل می دادند و اصناف تجارت را در سطح محلی به می

در جهت فاصـله  المللی،  براي تجارت ملی و بین با افزایش فرصت  ،تا قرن هجدهم

فرانسه یک دورة  ،درطول قرن هجدهم. گام برداشته بود گرفتن از اقتصاد فئودالی

حرکـت   سوي نظـام سـوداگري   گذار را که حداقل دو قرن درجا بود، ادامه داد و به

  . کرد

اي از تعـاریف متنـاقض را    اصطالحی است کـه گـاهی مجموعـه    نظام سوداگري

ــه ــراه دارد ب ــۀ. هم ــدهم در فرانس ــرن هج ــا ق ــدین معن ــوداگري ب ــود ، س زوال : ب

شدت طرفدار حمایت از صـنایع داخلـی شـهرها و قلمـرو      هاي تجاري به سیاست«

هم جـدا   شاهزادگان با شکستن مرزهایی که این دو نوع بازرگانی فاقد رقابت را از

  . (6)»بازکردن راه براي یک بازار ملی ،نتیجه در... کنند می

هـا   المللی را شناسایی کردنـد و بـه آن   که بازرگانان بازارهاي ملی و بین الیح در

هدف افزایش قدرت . کردن دولت را آغاز کردند دسترسی یافتند، فشار براي متحد

  . در امور خارجی و ترغیب به انباشت ثروت بود
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ه منابع خصوصـی کـ   ،براي نمونه .ابزار اتحاد همانا سرمایه بود ،ازنظر اقتصادي«

یا احتکارشده در دسـترس و بـراي توسـعۀ بازرگـانی مناسـب       نشکل پول ساک به

  (7)».بود

از قید قلمرو شـاهزادگان و اصـناف و    ،نظریک  که تجارت از درحالی ،حال این با

  . بود یی نیافتهشد، رها از مقرراتی که براي آن وضع می ،تجار محلی آزاد شده بود

بـر اصـناف تـأثیر    که بر بازار فئودالی مبتنیگونه  حمایت از صنایع داخلی همان

  .جا نیز نقش داشت در این ،گذاشت

جـدا   شد از فرهنگ و تـاریخ فرانسـه   جدید را نمی بیان ساده، نظام سوداگريبه

روابط اقتصادي کماکان غرق در روابط اجتماعی معمـول بـاقی    ،در این نظام. کرد

چـون تحـت سـلطۀ نظـام     « یافتنـد،  ه بازارها بیشتر توسـعه مـی  حتی هرچماند و 

سوداگري بودند، رواج و رونقشان تحت کنترل یک نظام اداري متمرکز بود که هم 

وپر خـود   را زیر بال )با کنترل مطلق(هاي دهقان و هم زندگی ملی  زندگی خانواده

  . (8)»داشت

هـاي اجتمـاعی و    ختارها و تعامـل این بازارهاي جدید مسلماً بعضی از انواع سـا 

فرانسـه هنـوز آمـادگی ایجـاد ظرفیـت بـراي        ،حـال  این با .سیاسی را تغییر دادند

  . را نداشت »اقتصاد مستقل«

کنـد، بازارهـا، چـه در دادوسـتدهاي قبایـل       اشاره می 1که هیل برونر گونه همان

شـد و چـه در    مـین انداختـه مـی   طورتصـادفی روي ز  ها کاالها بـه  دوي که در آنب

نظام بازار . یکسان نیستند 2با نظام سوداگري ،ار قرون وسطیبازارهاي مکاره و سی

ایـن نظــام  . سـت نـوعی ابــزار بـراي مبادلـۀ کاالها   یـا سـوداگري چیـزي بـیش از     

  (9)».براي تداوم و حفظ تمامیت یک جامعهاست سازوکاري «

معناي کـار بـراي افـزایش ثـروت کلـی       در قرن هجدهم، سوداگري فرانسوي به

                                                           
1-Robert L. Heilbroner 
2-Mercantilism 
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رفته براي تحقق کار ابزارهاي به. بود جامعه با کمک به طبقۀ تاجر درحال گسترش

اما استفادة مؤثر از ایـن   .وضع مقررات و حمایت از صنایع داخلی بود ،این موضوع

  . اشتنیاز د يابزارها به تشکیل دولت مرکزي قدرتمندتر

هاي علم و فناوري، رشد بازرگانی و درك نیاز به روشی مؤثرتر و  تالقی پیشرفت

متمرکزتر براي وضع مقررات، هم در امور داخلی و هم در سیاست خارجی، تغییـر  

  . وجود آورد عظیمی را به

، سیاست )مداخلۀ دولتبدون (شدن، اقتصادهاي آزاد  دیري نگذشت که صنعتی

هـاي اصـلی تبـدیل     هاي مدنی و سیاسی جدید بـه نگرانـی   تجاري و ساختن نظام

  . شدند که هم ایدئولوژي و هم روش عمل را شکل دادند

تــأثیر چشــمگیري بــر ایــن تغییــر  2وو بــارون دو مونتســکی 1ســکوندادو شــارل

  .گذاشتند

  

  و تفکیک قوا القوانین روح

 میالدي 1748در سال » القوانینروح«رسالۀ تأثیرگذارش را با عنوان  مونتسکیو

در تـالش بـراي تغییـر حقـایق داخلـی و خـارجی        که فرانسه نوشت؛ یعنی زمانی

  . (10)بود

مفهـوم   ،سیاسـی  هاي او براي اصـالح اجتمـاعی    هوصیهاي مهم ت یکی از ویژگی

. هـاي مقننـه، مجریـه و قضـائیۀ دولـت بـود       ههـا در قـو   آشناي جداسازي قـدرت 

  . نقش مهمی داشت گیري دولت آمریکا این مفهوم، در شکل ویژهبههاي او،  نظریه

را نداشت که  3زقبیل جان الكپردازان سیاسی ا هاي نظریه مشغولیدل مونتسکیو

                                                           
1-Charles de Secondat 
2-Baron de Montesquieu 

3-John Locke 
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بـر  کـه از قـانون مبتنـی    1یا ژان ژاك روسـو  ،کرد بر حقوق طبیعی بشر تأکید می

پرستان آمریکایی کـه بعـدها    برخالف وطن. کرد مردم حمایت می» ارادة عمومی«

راسـی مسـتقیم یـا    بـا دموک  وي. بـاور نبـود   مـردم و آمدند، مونتسکیو پوپولیسـت  

 ،ها یا اقدامات اداري عمـومی  گیري مشارکت عموم شهروندان در مباحثات، تصمیم

جز انتخاب  پرواضح است که مردم نباید به ،عقیدة اوبه. کرد مخالفت میسرسختانه 

آنجاکـه بیشـتر شـهروندان     از«نمایندگان هیچ سهمی در دولت داشـته باشـند و   

شدن نیستند و را دارند، ولی واجد شرایط انتخاب ن توانایی کافی انتخاب نمایندگا

توانند دیگران را براي زمامداري امورشـان فراخواننـد، خودشـان     که می مردم با این

  (11)».توانند کار زمامداري را انجام دهند نمی

همچنین شخصیتی انقالبـی نبـود کـه از برانـداختن دولـت موجـود       مونتسکیو 

ی به یک شخص معناي اعطاي کل قدرت دولت بداد بهکه با است نآحمایت کند و با 

پادشـاه  » قدرت الهی«او به . حکومت سلطنتی نبود اما ضد یا دستگاه مخالف بود،

توانند فاسد باشند و بـه حاکمـان    داد که پادشاهان می اذعان داشت، اما هشدار می

ه شهرها آید که پادشا تواند پیش  زمانی می وضعیت این. (12)ستمگري تبدیل شوند

 .ها محروم کند یا افراد مردم را از مزایاي برحق آن

بحث دربارة تفکیک قوا را با بیان ایـن مطلـب آغـاز کـرد کـه بـراي        مونتسکیو

اي تشکیل شـود کـه نیـازي     گونه الزم است دولت به« ،دستیابی به آزادي سیاسی

   (13)».کس از دیگري بترسد نباشد که هیچ

تعیین چگونگی رسیدن به این هدف، ابتدا سه نوع قدرت یا قوة موجود او براي 

  . (14)قوة مقنّنه، قوة اجرائیه و قوة قضائیه: در هر دولت را توصیف کرد

هـاي مختلـف الزامـی     قراردادن این قوا در دست اشخاص یا دستگاه ،اعتقاد اوبه

دانسـت؛ زیـرا اگـر     م میگذاري و اجرائی را مه ویژه جداسازي قواي قانون او به. بود

قرار باشد در دسـت یـک شـخص یـا مجمـع قـرار بگیـرد، قـوانین         «ها  این قدرت
                                                           

1-Rousseau 
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 (15)».هیچ مخالفتی هم تصویب و هم به اجرا گذاشـته شـود   تواند بی استبدادي می

 مونتسـکیو معنـایی کـه   توانـد بـه   اگر شرایط تفکیک قوا فراهم نشود، آزادي نمـی 

  . دست آید به ،کند تعریف می

ساختار دولتی زیـر   ه ـ عنوان یک نمون بهـ  با استفاده از قانون اساسی بریتانیا او

  :کند را پیشنهاد می

یکـی کـه نماینـدة    : گذاري باید به دو دستگاه واگذار شـود  نخست، قدرت قانون 

طبقۀ اشراف باشـد و از موجودیـت و مزایـاي آن در مقابـل حسـادت تـودة مـردم        

تـودة   از سـوي قـوة دوم نبایـد   . و دیگري نمایندة مردم عادي باشـد  محافظت کند

ها  با خواسته«ها  هایی که ساکنان آن عموم ملت انتخاب شود؛ بلکه شهرها یا منطقه

و دربـارة ظرفیـت همسایگانشـان بهتـر قضـاوت      ... و منافع ملت بهتر آشنا هسـتند 

گـذار بـراي    دو دستگاه قـانون  ،بنابراین .باید آن قوه را انتخاب کنند (16)»کنند،  می

جامعـه،   نگهبانی و نمایندگی دو طبقۀ اجتماعی یا دو گروه بـا منـافع متفـاوت در   

  . یک نتواند دیگري را نادیده بگیرد ند که هیچکن کنند و تضمین می عمل می

که قواي مقننـه و مجریـه بایـد در     همچنین پیشنهاد داد که درحالی مونتسکیو

یب و قدرت متمایز ازهم باقی بمانند، قوة مجریه باید نسبت به مصـوبات قـوة   ترک

که قوة مقننه نباید حـق   داشته باشد؛ ولی درحالی) حق وِتو(مقننه قدرت مخالفت 

داشته باشد، باید بتوانـد بررسـی    ق یا جلوگیري از اقدام اجراییمشابهی براي تعوی

  (17)».است جرا شده قوانین مصوب آن قوه به چه صورت ا«کند که 

داشـت، بـه    باور پادشاهان و اختیار اشرافیت موروثی هیبه حق ال که مونتسکیو نآبا 

  :چند مسأله پرداخت که تا امروز هنوز حائز اهمیت است

درك نیاز به تمرکز در هدایت سیاسـت خـارجی و جنـگ و در تعیـین مقـررات      . 1 

  .بازرگانی براي رشد اقتصادي

  .گذاري ملی اي یا زیرمجموعۀ منافع ملی در قانون مسألۀ منافع منطقه. 2 

عنـوان پشـتیبان منـافع طبقـۀ سـلطنتی و       فرمایی قانون که باید بهمفهوم حکم. 3 
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  .اشراف به رسمیت شناخته شود

  . و تعادل  تفکیک قوا با نظام کنترل. 4 

ـ  (خواهی  نقشی که مردم باید در نظام جمهوري. 5   )ر انتخـاب نماینـدگان  مبتنـی ب

  . بازي کنند

در قرن هجدهم، زمانی آراي خود را تدوین کـرد کـه    1مانند آدام اسمیتمونتسکیو 

یافتـه و   هاي کارآفرینی، بازارهاي گسترش داشت راه را براي ایده در آن نظام سوداگري

  .کرد اي انباشتن ثروت ملی باز مینیاز به کنترل متمرکزتر بازرگانی بر

 ،و توسـعۀ دولـت آمریکـا    در نگارش قانون اساسی آمریکا هاي مونتسکیو اندیشه

هـاي او بـا    یـاد آوریـم اندیشـه    مهم است که به امر نقش اساسی بازي کرد؛ اما این

ـ اهیکـم نوشـته نشـد    و درنظر گرفتن اقتصـادهاي قـرن بیسـت     1748در سـال  . دن

نظـر   هاي چندملیتی بزرگ که از تشکیل نهادهاي اقتصادي مانند شرکت میالدي،

بینـی هـم    پـیش  هاي ملـی رقابـت کننـد، حتـی     توانند با دولت ثروت و قدرت می

باشـد کـه    2شرقی بریتانیـا  تواند کمپانی هند استثنا می ،بارهشد؛ ولی در این  نمی

هاي آمریکـایی کـه بـه حرکـت      اي داشت و در سرکوب مستعمره العاده رت فوققد

 کمپـانی هنـد شـرقی   . نقـش عظیمـی بـازي کـرد     ،انجامید مریکاآبراي استقالل 

. داشت ۀ دو کشور هند و چینزمین همچنین کنترل زیادي بر سیاست بریتانیا در

نتیجۀ قانون بازپرداخت سـود سـهام هنـد     در میالدي، 1874رکت در سال شاین 

قـانون  «پـیش از آن نیـز   . شرقی که یک سال قبل تصویب شده بود، منحـل شـد  

                                                           
1-British East India Company 

 

براي انحصار بازرگانی با نیمکرة شرقی، به میالدي، 1600شرکت سهامی مشترکی که در سال  -2

 1773در سال . رفته تمام امور آن مملکت را دردست گرفت ویژه هندوستان، تشکیل شد و رفته

 1883واگذار شد و از سال  به دولت بریتانیا ادارة امور آن از طرف پارلمان انگلستان میالدي،

خود گرفت که در سال  کردن هندوستان را به میالدي، عملیات تجاري آن شرکت تنها جنبۀ اداره

  المعارف فارسیةدایر.  میالدي، انگلستان آن کشور را ضمیمۀ امپراتوري خود کرده بود 1858



  اي از تاریخ دولت مدرن خالصه/ فصل دوم 

 
91  

  . افتاده تلقی کرده بودمانده، ضعیف و ازکاردستآن شرکت را روي 1»دولت هند

  

  گذاري ایاالت متحد آمریکا بنیان

تولـد یـک    مـیالدي،  1789در سـال   اساسی ایاالت متحد آمریکا تصویب قانون

ی را رقم ملت جدید، ساختار حکومتی جدید و بنیان جدیدي براي گفتمان سیاس

  . وجود آوردند هم الگوي جدید دولت مدرن را بهاین موارد همراه با. زد

 ،فت که تا آن زمانکار گر خواه حکومت را به ایاالت متحد آمریکا شکل جمهوري

 ،هاي بریتانیـایی و اروپـایی کـه پیشـتر     جامعۀ امریکایی از ملت. امتحان نشده بود

ها درحال ورود به  را استعمار کرده بودند، نسبتاً دورافتاده بودند و اقتصاد آن امریکا

م ادآاز س داري بود و برگرفته و ملهم از کتاب دگرگون شدن و سرمایه دوران صنعتی

بهمیالدي  1776 در سال بود که ثروت مللو نظریۀ اقتصادي او در کتاب  اسمیت

  .چاپ رسیده بود

گـذاري ایـاالت متحـد     اي که بـا بنیـان   هاي اصلی مباحثه که به جنبه قبل از این

طـور   است بپرسیم چرا دولـت آمریکـا بـه    همراه بود نگاهی بیندازیم، خوب آمریکا

وجود آمدن دولت مدرن  خاص جایگاهی با این میزان اهمیت در بحث چگونگی به

   د؟دار

هاي ملی مشترکی داشتند، شرایطی که در قلمـرو   که استعمارگران پیشینه نآبا 

بـا شـرایط کشـورهایی کـه در آن سـوي       ،رو بودنـد  به شان با آن رو شده تصرفتازه

  . وس اطلس پشت سر نهاده بودند، بسیار متفاوت بوداقیان

رسـوم  آداب و  نـان آ ،پس از گذشت بـیش از یـک قـرن در ایـن خـاك جدیـد      

و کشـاورزي و نهادهـاي   رسم بازرگـانی، صـنعتی    وها، اصول، راه  اجتماعی، سنت

  . وجود آورده بودند را به سیاسی خاصِ خود

                                                           
1-Government of India Act 
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ز فاصـله و ایـن احسـاس    دلیـل جـدایی حاصـل ا    بخشی از جمعیت آمریکـا بـه  

کننـد و   ها، نه منافع و نیازهایشان را درك می هاي حاکم بر آن روزافزون که دولت

. کنند، دچار نـوعی حـس ازخودبیگـانگی و انزجـار شـدند      ها محافظت می نه از آن

بــدون نماینــده، مالیــات «نشــینان ایــن احســاس را در شــعار انقالبــی  مســتعمره

  .ردندبیان ک ،با قدرت» !دهیم نمی

اما این سابقه هرگز ماننـد   ،ها سابقۀ تجربۀ مشترك داشتند که مستعمره درحالی

 به مؤلفان قانون اساسـی امریکـا  . یکپارچه یا نهادینه نبود یا فرانسه تاریخ انگلیس

 نـان آ .ا بنویسـند رشان »قانون اساسی«، برگۀ کامالً سفیدي داده نشد که روي آن

فرصــت بیشــتري داشــتند کــه قواعــد معمــول را بشــکنند و در طراحــی دولــت  

توانسـتند از فیلسـوفان قـدیمی متعـدد      مـی  نـان آ. کار برند خالقیت به ،جدیدشان

و نیـز تجربـه و خـرد خـود کمـک      ) و دیگـران  ، روسـو که الك ،تنها مونتسکیو نه(

  .بگیرند

براي تغییرات اقتصادي درحال وقـوع در  شد استعمار آمریکا سرانجام سرمشقی 

هـاي   نظام فئودالی صنعت که در آن تولید صنعتی در انحصار صنف. سراسر جهان

. از برآوردن نیازهاي روزافزون بازارهاي درحال گسترش عاجز شده بـود  ،بسته بود

هـاي محـدود و    ن صـنف میـا یم کار نظام تولید صنعتی جاي آن را گرفت و تقس«

  (18)».از میان رفت ،تقسیم کار در هر کارگاه مجزا با پیدایش ،دربسته

بـه  جـاي خـود را   تولید صـنعتی  «ناکارآمد بود و  نیزحتی این روش  ،نهایت در

بازاري کـه کشـف    ؛که بازار جهانی را بنا نهاد] ....[ صنعت مدرننام  بهسپرد غولی 

  .(19)»دکرکا راه را براي آن همواره آمری

که قانون اساسی و پردازیم میبه بررسی اجمالی اصول، نهادها و روابطی  ،اکنون

  . شکل دادها را آنالگوي جدید دولت مدرن در این کشور 

مطرح کرد، در مباحثات قانون اساسی ایـاالت   بسیاري از مسائلی که مونتسکیو

  . دوباره بررسی شد ،امتحد آمریک
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  :گذاران آمریکا بر سر این مسائل بود بحث بنیان

هـایی کـه    هایی که باید به یک حکومت مرکزي واگذار شود و قـدرت  قدرت. 1 

هـا از نظـر جمعیـت بسـیار      همـۀ ایالـت  ( .باید در هر ایالت جداگانـه بـاقی بمانـد   

  ).تر از امروز بودند کوچک

یک  هاي مجریه، مقننه و قضائیه و میزان قدرتی که باید به هر جداسازي قوه. 2

دیگـر اعمـال    ةقـو دو هایی که هر قوه باید در برابـر   ها و موازنه داده شود و کنترل

  .کند

  .دهی مناسب قوة مقننه شکل. 3

  .نمایندگی منافع ایاالت مجزا از هم در سطح ملی. 4

گیـري دربـارة مسـائل     صـمیم توانایی عموم مردم براي شـرکت در بحـث و ت  . 5

  .عمومی

» انجمن دوسـتی «یافته یک استقاللهاي تازه ، مستعمرهمیالدي 1781در سال 

تأسیس کرده بودند که تعریف آن بر مبناي مواد یا اصول کنفدراسـیون بـود؛ امـا    

هـدف آشـکار   . کی داشتاندوجود آمد، قدرت  اي که بر اساس این تعریف به کنگره

یـک از سـیزده ایالـت جدیـد در آن دسـته از       گ بود و هـر آن انجمن هدایت جن

صـراحت بـه کنگـره تفـویض نشـده بـود،        گذاري که بـا  مسائل مربوط به سیاست

  . کردند استقاللشان را حفظ می

ارزش چـاپ   هـا پـول بـی    زودي موجب نارضایتی شد؛ زیرا ایالـت  این موضوع به

هـاي   خـارجی پیمـان  هـاي   کردند و بر یکدیگر تحمیل عوارض کردنـد و بـا ملـت   

هایشـان نـاتوان    اموال بدهکارانی که از بازپرداخت وامزمین و دیگر. جداگانه بستند

ها که از غوغا  مستعمره. بودند، ضبط شد وآشوب و شورش شهروندان افزایش یافت

با کنوانسـیونی موافقـت کردنـد کـه شـکل مـؤثرتري از        ،ترسیدند مرج می و و هرج

  .کندحاکمیت و امنیت را تعریف 

با هم  در فیالدلفیا میالدي، 1787نمایندگان کنوانسیون قانون اساسی در سال 
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  : مالقات کردند تا اصول و ساختارهاي دولت جدید را به این شرح تعریف کنند

حکومت این دولت باید نه با اعطاي حق نمایندگی به طبقات مختلف اجتماعی 

، مـردم  دادن به عوامل یک نظام فـدرال  اجازه«بلکه با  ،اه اجتماعی آن  »جایگاه«یا 

 (20)»از یک طرف و ایاالت از طرف دیگر، براي داشتن نماینده در حکومت مرکزي

  . تعادل داشته باشد

این نکته آشکار بود که به تمرکز بیشتر احتیاج است، امـا بـه چـه میـزان و در     

  ی؟ اندستان چه کس

این  رويِکند که اکثریت نمایندگان  ادعا می 1، فورسیتپرسشن در پاسخ به ای

  :سه اصل اساسی توافق کردند

  باید منبع اختیار در جمهوري جدید باشد» حق الهی«مردم و نه . 1

نـه   ،باشداستوار حکومت باید بر اصل انتخاب براي زمامداري  شکل جمهوري . 2

  . وراثت

  .(21)کار گرفته شود مقننه، مجریه و قضائیه باید به يمفهوم تفکیک قوا. 3

نظرهاي  شده، اختالفدر چارچوب کلی آن توافق براي روش اجراي اصول توافق

  . بسیاري وجود داشت

نکـردن بـه اصـل انتخابـات و نقـش مـردم در انتخـاب         هاي توافق یکی از زمینه

 پادشاه مستبد ازمیـان رفـت، در   وقتی ترس از یک. شد مربوط می الن فدرالؤمس

. احتمال استبداد اکثریت موردتوجه قرار گرفـت  ،برابر نارضایتی و شورش گسترده

که سواد کمتر، امـوال کمتـر، موقعیـت اجتمـاعی      اگر اکثریت مردم عادي، کسانی

  .افتد خطر می تر و قدرت کمتر دارند، مسلط شوند، موقعیت اقلیت مرفه به پایین

آمـد، برنامـۀ انتخـاب اعضـاي      شمار مـی  به گذاري مؤثرترین قوه چون قوة قانون

، نماینـدگان  بـا پیـروي از مونتسـکیو   . کار درآمد ساز از طور خاص مشکل کنگره به

گـذاري   تنهـا دربـارة قـانون    نـه  تادو مجلس وجود داشته باشد که  تصمیم گرفتند
                                                           

1-Murray Forsyth 
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نیـز  ی دو زیرسـاخت مختلـف را   سنجیده یکدیگر را کنترل کنند، بلکـه نماینـدگ  

نمایندگی دولت ایالتی را یکسان انجام  یا مجلس سنا مجلس اعیان. وجود آورند به

ــه  ــت دو ســناتور خواهــد تعــداد خواهــد داد و بــدون توجــه ب   جمعیــت، هــر ایال

کند، انتخـاب   می روشی که هیئت مقننۀ هر ایالت تعیینداشت و این سناتورها به 

 تعداد نسبتبراساس و به) نه مجلس عوام(اعضاي مجلس نمایندگان . خواهند شد

  . شوند انتخاب می ،ي مستقیم مردمأر اب ،جمعیت هر ایالت

  : گذاري دو مشکل را حل کرد این طرح قانون

هـاي داراي جمعیـت    ها حایل ایجاد کرد و بین ایالت بین مردم و انتخاب سناتور

بیشتر جنـوبی  (هاي بیشتر  هاي با جمعیت و ایالت) بیشتر شمالی و صنعتی(کمتر 

تـر از نماینـدگان    هـاي کوچـک   ایالـت . وجـود آورد  مصالحه بـه ) و داراي کشاورزي

تـر از نماینـدگی نسـبی     هاي بـزرگ  مند شدند و ایالت مساوي در مجلس سنا بهره

  .(22)مجلس نمایندگان بهره بردند

 ،یـزان قـدرت و هـم در مـدت اعمـال قـدرت کامـل       قوة مجریه بایـد هـم در م  

ــا از آنجــا .محــدود باشــد ــدگی تســلط    ام ــد در نظــام نماین ــه بای ــوة مقنن کــه ق

  . آن بیشتر در معرض سوءاستفاده است  قدرت ،بنابراین ته باشد،داش

و نماینـدگان و اعمـال    این مشکل بـا تقسـیم قـوة مقننـه در دو مجلـس سـنا      

اوت انتخابات و ایـن شـرط کـه هـر قـانون پیشـنهادي بایـد پـیش         هاي متف روش

  . تا حدي حل شد ،به تصویب هر دو مجلس برسد ،از اجرا

الشـعاع   قوة مجریه نیز نیاز بـه تحکـیم قـدرت داشـت تـا تحـت       ،دیگرسوي  از

  . دیگر قرار نگیرد و ضعیف تلقی نشودة قودو 

ر بـراي جلـوگیري   جمهـو جمهـور یـا حـق رئـیس    تو براي رئـیس افزودن حق وِ

  . از تصویب قانون واجد شرایط، توجیه همین امر است

ــا ر ــط ب ــس     ي دوأفق ــم در مجل ــنا و ه ــس س ــم در مجل ــدگان، ه ــوم نماین س

  . تو را لغو کردتوان این حق وِ نمایندگان، می
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بـارة میـزان توانـایی مـردم بـراي       جمهور جرقـۀ بحـث در  فرآیند انتخاب رئیس

  . را زدمشارکت مستقیم در انتخابات 

وجود آوردند که دستگاهی است که  را به 1»مجمع گزینندگان«نمایندگان طرح 

دهندة شـکل   این مجمع نشان (23).نظیر است بی ،روش کاردر هم در ترکیب و هم 

 دادگاه عالی که قدرت قضائی فدرال. (24)است تري از نمایندگی دموکراتیک ضعیف

از فرآیند انتخاباتی حذف شد؛ چون قرار بـر ایـن    ،واگذار شد، بیش از پیشبه آن 

 درنیـز  و (قانون اساسی باشـد   صحت اجرايبود که قوة قضائیه داور نهایی دربارة 

، )جمهور با قانون اساسی قضاوت کنـد  و مصوبات رئیس بارة مطابقت قوانین فدرال

طرفـی باشـد کـه     ل از افـراد متخصـص و بـی   پس الزم بود که این دادگـاه متشـک  

  (25).کرد منصوب می را با توصیه و رضایت مجلس سنا نانجمهور آ رئیس

  

  اصول عمده در قانون اساسی ایاالت متحد آمریکا

انـدي پـس از آغـاز     و ، یـک سـال  مـیالدي  1788در سـال   مریکاآقانون اساسی 

  . تصویب شد ،اکرات نمایندگان کنوانسیون قانون اساسیمذ

از اولویـت اصـل    ،در ایـن قـانون   ،که این مرور گذرا نشان داده اسـت  گونه همان

قـدرت  . حکومت، نه دموکراسی مستقیم، حمایت شد نمایندگی و شکل جمهوري

در یک نفر یا یک دستگاه واحد متمرکز نشد، بلکه میان سه قـوة مجـزاي مقننـه،    

هایی  نظارتهر قوه  ،حال عین ریه و قضائیه و حکومت مرکزي تقسیم شد و درمج

هـاي   و هـم دولـت  هم دولت ملی یا فـدرال   ،براین عالوه. کرد اعمال می قوادیگربر 

  . خود را در گسترة خود حفظ کردند  ایالتی استقالل

این فرض تقسیم اساس رفت و بر شمار می ویژگی حکومت بهقدرت  ،در آن زمان

  . شده بود

                                                           
1-Electoral College 



  اي از تاریخ دولت مدرن خالصه/ فصل دوم 

 
97  

عنوان نهادهاي سیاسی اصلی به نظارت نیاز  نهادهاي اقتصادي که ممکن بود به

  .داشته باشند، هنوز در صحنه نبودند

بیـان کتبـی   : در این قانون اساسی اما یکی از شرایط اساسی از قلم افتـاده بـود  

کـی از اولـین   ی. کنـد  هـا را نقـض    نحوي که دولت ملـی نتوانـد آن   حقوق فردي به

استقراریافته تصویب ده متمم یا اصالحیۀ اول قانون اساسی و اقدامات حکومت تازه

تکمیـل و   1791فرآیند تصویب این ده اصل تـا دسـامبر   . ارسال آن به ایاالت بود

صول نمایندگی و افزون بر ا. به اجرا گذاشته شد 2یا منشور حقوق شهروندي 1بیله

هاي تمرکز قدرت و حفظ استقالل هم در سطح ملـی   خواهی، محدودیت جمهوري

انـدازي   و هم در سطح دولتی و تضمین حقوق فردي و دفـاع از آن دربرابـر دسـت   

  (26).ریزي یک دولت مدرن جدید حقیقی شد منجر به پی ،دولت فدرال

که میراث نظـري منشـور    نخست این: کنیم جا باید به چندین نکته اشاره در این

 بود کـه هـردوِ   و روسو بل ملهم از الك ،نه برگرفته از مونتسکیو حقوق شهروندي

صـورت نقـض اصـول حقـوق      در ،ها از حق مردم براي استقرار حکومت جدیـد  آن

  (27).کردند حمایت می ،فرديطبیعی و حاکمیت 

ي فردي مربوط بـه باورهـاي مـذهبی، آزادي بیـان و     »ها آزادي«این مفهوم در 

هـاي   مطبوعات، حقوق افراد متهم به ارتکاب جرم، اجراي شایستۀ قـانون و آزادي 

اصـالحیۀ  . دیگري که در منشور حقوق شهروندي شرح داده شده است، بیان شـد 

، براي هر که اختصاصاً به کنگره داده نشده هایی دهم مشخص کرد که تمام قدرت

هاي کشـور   این تالش براي جلوگیري از غصب استقالل ایالت. محفوظ است  ایالت

  .همتا کرد نیز قانون اساسی را در نوع خود بی دست دولت فدرالجدید به

ل زمـان  طـو  باوجوداین، از بند بازرگانی مندرج در اصل سوم قـانون اساسـی در  

هاي قضایی، قدرت هرچه بیشتري به دولت  طریق بازنگري استفاده شده است تا از

                                                           
  .  معنی منشور پادشاهان است فارسی و به» بیله«واژة  -  1

2-Bill of Rights 
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طلبی براي تعیین قـوانین نـاظر    ازقضا بخشی از هدف این قدرت. داده شود فدرال

، هاي بومی آمریکـا  ها یا دولت هاي خارجی و میان ایالت بر روابط بازرگانی با دولت

کردن زمینه براي آن نوع نظارت دولت مرکزي بود که براي حرکت از نظام راهم ف

  . آمد شمار می سوي دولت مدرن ضروري به به سوداگري

کنندگان قانون اساسی قدرت عظیم نهفتـه   کامالً روشن است که تدوین ه،امروز

بنـد   ،هرحـال  بـه . کردنـد  بینـی نمـی   را پـیش  ههاي قضایی قوة قضـایی  در بازنگري

هاي قضایی که حدود اختیـارات دولـت فـدرال را     بازرگانی بارها و بارها در تصمیم

  .، استفاده شده است هاي ایالتی را محدود کرده دولت گسترش داده و قدرت

بـه   ویـژه منشـور حقـوق شـهروندي     و بـه  قانون اساسی ایـاالت متحـد آمریکـا   

هـا را از   اي داد کـه آن  شده ها و حقوق تضمین شهروندان دولت مدرن جدید آزادي

بند بازرگانی  ،همه بااین. کرد محافظت می سوءاستفاده از قدرت توسط دولت فدرال

هـایی از   و مفاد دیگر قانون اساسـی و بخـش  ) 1868(همراه با اصالحیۀ چهاردهم 

توانسـتند   گذاران اصلی آمریکا نمـی  که بنیان صورتی دي نیز بهمنشور حقوق شهرون

با پیامـدهاي  . بینی کنند، موجبات گسترش قدرت دولت فدرال را فراهم کرد پیش

پردامنۀ دولت مدرن، مفاد منشور حقوق شهروندي کـه دراصـل بـراي حمایـت از     

تعمـیم داده شـد؛   » هـاي حقـوقی   شخصـیت «بـه   ،هاي فردي بـود  حقوق و آزادي

  .شوند شناخته می  »شرکت«هایی که با عنوان  شخصیت

بـین حامیـان دموکراسـی مسـتقیم و کسـانی کـه از        منشور حقوق شـهروندي 

همچنین مفهـوم  . ردثبات فراهم آو اي بی ترسیدند، مصالحه می» استبداد اکثریت«

حقـوقی   ؛برجسته کرد» غیرقابل نقض«عنوان امري طبیعی و  حقوق شهروند را به

 ؛نه از دولت یا یک سلسله قوانین خـاص  ،شود که بیشتر از ماهیت انسان ناشی می

  .گذاران با نارضایتی آن را تأیید کردند مفهومی که بسیاري از بنیان

زمان ثروت و قدرت در آمریکاي نوپا رشـد  شدن و تمرکز هم که صنعتی درحالی

هـاي   تا سال 1820از دهۀ . حقوق آغاز شد کرد، مرحلۀ جدیدي از بحث دربارة می



  اي از تاریخ دولت مدرن خالصه/ فصل دوم 

 
99  

بگیـران، زنـان،    حقـوق (هایی که در حاشیۀ قـدرت بودنـد    جنگ داخلی، آمریکایی

تأثیر نظام جدید کار مبتنـی بـر دسـتمزد و سـازمان     و تحت) ها و صنعتگران برده

و » اجتماعیهاي قدرت با ساختار  شکل«طور جدي دربارة  سرمایه قرار داشتند، به

ــه تأمــل » عــدالتی جســتن از زبــان سیاســت بــراي بیــان احســاس بــی  یــاري« ب

   (28).پرداختند

بلکه از  ،ها با طرح ادعا نه ازنظر حقوق قانونی یا ناشی از قانون اساسی این گروه

و  داران بـرده  کارفرمایـان،  استبداد روزمرة سرمایه،«در برابر » حقوق طبیعی«نظر 

  (29).داري پیوستند بردههاي ضد جنبشبه اعضاي  ،»شوهران

 ،اصالحیۀ سیزدهم قانون اساسی که پس از پایـان جنـگ داخلـی تصـویب شـد     

ممنوع کرد؛ اما حتی با حمایت  داري را در ایاالت متحد آمریکا طور مؤثري برده به

الت هاي چهاردهم و پانزدهم بود، یازده ای هرچه بیشتر از حقوق که هدف اصالحیه

شکار حقـوق قـانونی   آتوانستند جداسازي سیاهپوستان از سفیدپوستان و انکار  می

اعطاشده به همۀ انواع بشـر  » حقوق طبیعی«را تحمیل کنند و ) ازجمله حق رأي(

  (30).رسمیت نشناسندرا به

نیافتـه   طورکلی رسـمیت  بگیران نیز به تقاضاي حقوق، حقوق موردترتیب همین به

صبر کردنـد تـا حـق     1920تا تصویب اصالحیۀ نوزدهم در سال  باقی ماند و زنان

  . دست آوردند رأي به

ها به بازیگرانی تبدیل شـدند کـه    ، دادگاه1930هاي دهۀ  تا سال 1870از دهۀ 

یـاد  » عمده فروشان مستغالت جدید و حقوق کـارآفرینی «عنوان  ها به از آن راجرز

کـار بـرده شـد و قـوانینی را کـه       د علیـه کـارگران بـه   حق قرارداد آزا (31). کند می

  .هدفشان حمایت از کار بود، زیرورو کرد

کـه   بهانـۀ ایـن  هاي دیگر بـه  هاي کار، حداقل دستمزد و حمایت حداکثر ساعت 

داري  سـرمایه «ایـن زمـان دورة   . بین رفت از ،مزاحم سازوکار نظام بازار آزاد بودند

درپـی   هـاي تلـخ و پـی    کیم تجارت و درگیـري سنگین صنعتی، مهاجرت انبوه، تح
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کرّات بر نظریۀ حقوق ایجادشـده در قـانون اساسـی    ها به دادگاه (32) .بود» کارگران

هـاي شـرکتی دفـاع کننـد و بـه       کردند تا از منـافع سـرمایه و شخصـیت    تکیه می

 هاي با ویژگی» شخصیت حقوقی«عنوان نوع خاصی از  ها را به رسمیت شناختن آن

  .ی آغاز کردندقحقیشخص 

 در دوران کساد بزرگ ادامه یافت و قـوانین نوآورانـۀ فـدرال   » آگاهی از حقوق«

هـایی بـراي سـالمتی، ایمنـی و منـافع       و حمایت انبیکاربراي کمک به فقیران و 

  . همراه آورد اقتصادي کارگران به

کـام دادگـاه   مواد حقوق مـدنی و اح  ،1970تا اواسط دهۀ  1950از اواسط دهۀ 

» جدا امـا برابـر  «گسترش داد و به ماجراي  عالی حقوق سیاهپوستان را در آمریکا

در آموزش و تسهیالت عمومی دیگر پایان بخشید و بسیاري از قوانین که هدفشان 

سـواد، گـرفتن     بندهاي مربوط به امتحان(دادن سیاهپوستان بود  جلوگیري از رأي

خـالف قـانون اساسـی    ) دهنـده   نسب رأي و ات و رسیدگی به اصلعوارض در انتخاب

هـاي جنـوبی اعـزام شـدند تـا از امکـان        به بعضی ایالـت  هاي فدرال مارشال .اعالم شد

  . دادن سیاهپوستان اطمینان یابند نام و رأي ثبت

 با ترکیب خالقانـۀ بنـد بازرگـانی بـا اصـالحیۀ چهـاردهم، دادگـاه عـالی همچنـین         

هـا،   ندادن خدمات بر اساس نژاد را که تسهیالت خصوصی مانند هتـل  جداسازي و ارائه

  (33).د، خالف قانون اساسی دانستش را شامل می یها و تسهیالت دیگر عموم رستوران

هاي دیگري نیز طرح ادعا براي حقوق برابر را آغاز کردند که شاهد آن جنـبش   گروه

یشـتر بـر کارکردهـاي    کنتـرل ب . پدیـد آمـد   1970و 1960هاي  ر دههاست که د زنان

لـک بـدون رضـایت    م ثل، برابري بیشتر در محل کار و توانایی خریـد ممربوط به تولید 

  . دست آوردند شوهر فقط چند نمونه از حقوقی است که زنان آمریکایی به

ی برابـر بـه خـدمات    صورت دسترسـ  متفاوت به هايحقوق معلوالن یا افراد با توانایی

روشـن یـا   رسمیت شناخته شد و دادگـاه عـالی از سـایه   دولتی و خصوصی و اشتغال به

هـا   شکارا در اصل ده اصالحیۀ حقوق شـهروندي بـه آن  آوکنار حقوق دیگري که  گوشه
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  (34).وجود آورد حق حریم خصوصی را به ،اشاره شده بود

هـاي منشـور حقـوق     وعـده  رسـید کـه   نظر می چنین به ،در این زمینه، سرانجام

هـا را تضـمین    هـاي دیگـر قـانون اساسـی کـه حقـوق و آزادي       شهروندي و بخش

بـه حقیقـت    ،محـروم بودنـد   هایی که قبالً در جامعۀ آمریکـا  کردند، براي گروه می

  . پیوست

  . توان در ارزش نتایج آن تردید کرد اي نبود و نمی این دستاورد ساده

دسـت   بههاي  هاي انجام شده و نتیجه به تالشدارد اي  ا فقط اشارهاین مرور گذر

کار شدند و جرقـۀ تغییـرات    دست به ،تنهایی یا با همکاري دیگران افرادي به .آمده

کـه دادگـاه    درحـالی . انگیز اواسط قرن بیستم تا اواخر آن را زدند اجتماعی شگفت

هـاي آن در   سـت، تصـمیم  کارتر شـده ا  در ترکیبش محافظه) 1980از دهۀ (عالی 

هـا   به محـدود شـدن آن   ،هاي فردي جاي گسترش حقوق و آزادي به ،بعضی موارد

از دستاوردهاي حقوق مدنی کـه   ،همچنان ،طورکلی منجر شده است؛ اما جامعه به

 (35).، بهره برده استهدر این دوران حاصل شد

توانستند ساختار جدید قـدرت   ینم گذاران جمهوري آمریکا طورخالصه، بنیان به

شدن، تمرکز سـرمایه، تغییـر مفـاهیم بازرگـانی و      را که تا حدي محصول صنعتی

 ،تـر شـد   چه ایـاالت متحـد آمریکـا بـالغ    هر. بینی کنند ید بازار بود، پیشنظام جد

و دوباره تفسیر شد و شـرایط  قرار گرفت تجدیدنظر بیشتر مورد  هاي دولتی قدرت

رشد نهادهاي اقتصادي جدید تغییر کرد و تعادل اصلی که براي اجتماعی همراه با 

  . دست رفت از ،گذاران آن مهم بود بنیان

چگونـه ایـن   کـه  دهـد   ، شرایط اجتماعی اقتصادي این کشور نشـان مـی  هامروز

هاي  حمایت. هاي اقتصادي دویست سال گذشته انجامیده است حقوق به پیشرفت

ها  هایی را پروراند که به نوآوري ا برآمد، فرصته فردي که جامعۀ جدید از عهدة آن

هاي نوزدهم  و اما درطول قرن .انگیزي در فناوري منجر شد هاي شگفت و پیشرفت

کـه   درحـالی . شکل مسلط سازمان اقتصـادي تبـدیل شـدند    ها به شرکت ،و بیستم
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 قوانین تغییر یافتند و قانون اساسی دوباره تفسیر شد تا نیازهـاي یـک جامعـۀ در   

هـایی را کـه     کم حقوق قـانونی و مصـونیت   ها کم شرکت .حال تغییر را تأمین کند

  .دست آوردند به ،زمانی براي یکایک شهروندان در نظر گرفته شده بود



  فصل سوم

  بر سر دوراهی  دولت مدرن
دولت ملی که از مدیریت مشکالت زندگی روزمـرة مـا بسـیار فاصـله دارد،     

گذارنـد، مقابلـه    مشکالت جهانی که بر ما اثر میکند که با  همچنان تظاهر می

  .کند می

  ١ژان ماري گوئنو
  

وجـود آمدنـد    چرا نهادهاي سیاسـی و اقتصـادي کـه بـراي حـل مشـکالتی بـه       

ــرن ــل قــرن بیســتم درگیــر آن  کــه مــردم ق ــوزدهم و اوای هــا  هــاي هجــدهم و ن

ــأمین نیازهــاي جوامــع معاصــر ت  ــراي ت ــد، ب ــا ایــن عــدیل نشــدهبودن ــد؟ ب کــه  ان

هـا   عمـل آمـده اسـت، بیشـتر فرضـیه     اي بـه  اصالحات و تفسیرهاي تحلیلی تـازه 

انـد، بلکـه بـی     تنهـا موردقبـول بـاقی مانـده     و پیامدهاي اساسی دولت مـدرن نـه  

                                                           
1-Jean-Marie Guehnno 

، معاون 2008تا  2000از سال ). 93/1989(وزیر امور خارجه فرانسه . سیاستمدار فرانسوي

گروه «راملیتی و غیرانتفاعی دبیرکل سازمان ملل متحد بوده و اکنون، مدیر اجرایی سازمان ف

آمیز و بحران در کشورهاي است که مطالعه در باب جلوگیري یا رفع منازعات خشونت» بحران

 .است End of The Nation Stateکتاب مهم او . مختلف از جمله وظایف آن است
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چـون دولـت مـدرن همـراه      ،انـد و درحقیقـت   هیچ چالش جـدي پذیرفتـه شـده   

حــال ایجــاد محیطــی ناکارآمــد  در ،بــا شــرایط اجتمــاعی تکامــل نیافتــه اســت 

گذاشـته اسـت   گـام  مـارپیچ رو بـه فـرودي    جـادة  براي شـهروندانش اسـت و در   

بخـش   که براي تضـمین بقـاي افـراد سـالم، روابـط اجتمـاعی سـازنده و رضـایت        

  .هاي سیاسی و اقتصادي کارآمد باید از آن بیرون بیاید و نظام

الگـوبرداري شـده انـد، همـان      هایی که از دولت جدید آمریکـا  ساختار حکومت

 ،در آن زمـان . ساختاري اسـت کـه بـیش از دو قـرن پـیش بنیـان گذاشـته شـد        

دهد، ممکن  یکم را تشکیل می و بینی شرایطی که مشخصات اصلی قرن بیست پیش

نـد یـا بایـد    انیست که این ساختارها منسوخ ابدان معنسخن این  ،حال بااین. نبود

زندگی بشر، خالقیـت فـردي و تحقـق     وضعیتها بر  تأثیر آن. دکنار گذاشته شون

اما این ساختارها باید تعدیل  .گسترده و مثبت بوده است انسانهاي بالقوة  ظرفیت

بهبود زندگی در سراسر جهان تالششان براي را حفظ کنند و به ن شوند تا حیاتشا

  .ادامه دهند

  : است، ابتدا الزم استکه چرا دولت مدرن تغییر نکرده  در توضیح این

  .هاي دولت مدرن را تعریف کنیم ها و ویژگی فرضیه. 1

توانـد خالقیـت را ترغیـب کنـد و      بررسی کنیم که چگونه دولت مـدرن مـی  . 2

 هـاي در  ملـت بـراي  یافته و هـم   هاي توسعه ملت برايهم ـ کیفیت زندگی بشر را  

یز سـالمت کـرة زمـین را    ي خود و نبقا ،ترتیب این افزایش دهد و به ـ  حال توسعه

  .مین کندتض

در فهم این نکته بکوشیم که چرا نظـارت دولـت همچنـان بـه بهـاي رونـق       . 3

 .اقتصادي و ابتکار فردي در افزایش است

مقابـل تغییـر    به بررسی دالیلی بپردازیم که دولـت مـدرن تـا ایـن حـد در     . 4

 .مقاومت کرده است

طـور   ، دولت مدرن بـه حادیۀ اروپابا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و تشکیل ات
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بـیش از   »استقالل«و  »حاکمیت«مفاهیم . حال تنزل بوده است برانگیزي در بحث

دالیـل   (1).شـدن و وابسـتگی متقابـل بـاز کـرده اسـت       اي راه را براي منطقه ،پیش

ه ما به عواملی ک ،بسیاري براي تنزل دولت ملی مدرن وجود دارد، اما در این فصل

  . اندازیم کاهد، نگاهی می از توانایی دولت مدرن براي پیشرفت رفاه شهروندان می

یـا شخصـیت   (» شـهروندي «پـردازیم کـه چگونـه     به بررسی این نکته می ،ابتدا

 هـاي مـدرنی چـون آمریکـا     را در دولت ها فرآیندهاي دموکراتیک شرکت )حقوقی

حال تغییر درگیري، امنیت و حاکمیت از  به ماهیت در ،سپس .تضعیف کرده است

هاي مدرن در قرن  به ناکارآمدي دولت ،در پایان. کنیم هاي مختلف نگاه می دیدگاه

یکــم در حـل مســائل داخلـی و جهــانی کـه بــه سـود شــهروندان اســت،      و بیسـت 

 .پردازیم می

  

  هادولت مدرن و حقوق شرکت

هـا نیـز کـه     ندي بـه شـرکت  وحقـوق شـهر   تـک شـهروندان،   همانند حقوق تک

زمان بـا حقـایق   این حقوق هم. شود آیند، داده می شمار می به» شخصیت حقوقی«

  . وجود آمد به ،حال تغییر اجتماعی و اقتصادي در

همانند ادعاهاي مطرح شده براي حقوق فردي، حقوق شرکت بازرگـانی نیـز در   

  .ه استپیش رفت ،براي شناسایی و اعمال آن حقوق ،مراحل مختلف

و آغـازگر نظـام   ) مرکانتیلیسم( دهندة پایان نظام سوداگري نشان انقالب آمریکا

دلیل سنت فردگرایی و مخالفت با مداخلۀ دولـت،   ایاالت متحد آمریکا به. بازار بود

نکـردن   نعتی و رویکـرد آزادي و مداخلـه  ص داري پیش زمینۀ باروري نظریۀ سرمایه

با نزدیـک شـدن   . مطرح کرده بود، فراهم کرد م اسمیتادآدولت در اقتصاد را که 

شـدن روزافـزون کـه بـا تقسـیم کـار و ایمـان بـه رقابـت           صـنعتی  ،قرن نـوزدهم 

کـه   درحـالی  ؛حدوحصر ممکن شد، نظریۀ اسمیت را به بوتۀ آزمـایش گذاشـت   بی

از دولـت کمـابیش    ،تري در فعالیت اقتصادي تبدیل شدند ها به عامل مهم کتشر
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ها مشمول  نوپا خواسته شد که هم حقوق دولتی و هم میزان نظارتی را که شرکت

  . آن خواهند بود، تعریف کند

وجود آمدند و فقـط   ها با مجوزهاي دولتی به گذاري دولت، شرکت در زمان بنیان

بـه ارادة دولـت   . شـد  هـا اعطـا مـی    اختیار دولت به آنبه آن حقوقی را داشتند که

  (2).را باطل کردمجوزهاي شرکتی شد حقوق شرکتی را اصالح کرد و  یم

دادگاه عـالی   ،1819در سال . زودي کاهش یافت ها به این کنترل شدید شرکت

تعریـف   با حق انعقـاد قـرارداد  » شخصیت حقوقی«شرکت را  ایاالت متحد آمریکا

ـ     وجود هاي به این، دارایی بر الوهع (3).کرد لآمده توسط شـرکت را نبایـد بـه امـان گَ

همـین محـدودیت اختیـار دولـت اسـاس گسـترش       . هاي دولت سپرد گشادبازيو

 ،راه دلخـواه تجـارت   درهـا   آنویـژه وقتـی    ها شد، به خودمختاري و قدرت شرکت

   (4).شروع به رشد کردند

طور شـفاهی بـه ایـن مسـأله پرداخـت کـه آیـا         عالی به، دادگاه 1886در سال 

   ؟ند یا خیرا هستهاي تجاري حقوق افراد را دار شرکت

، منشی دادگاه، بیانیۀ رئیس دیوان عالی کشور را به شرح زیر 1ویت.موریسون ر

  : ثبت کرد

که (نون اساسی که آیا مفاد اصالحیۀ چهاردهم قا بارة این خواهد در دادگاه نمی«

دولت حق ندارد از حمایت یکسان قانون براي هر شخصی کـه در حـوزة    ،طبق آن

، بحثـی  خیـر اجراسـت یـا    هـا قابـل    براي این شرکت) قضایی اوست، مضایقه کند

  (5)».اجراست قابل آن اصالحیهایم که  ما همه بر این عقیده. بشنود

می حکمی صـادر نکـرد؛   طوررس داشتن شرکت به بارة مسألۀ شخصیت دادگاه در

دادگاه عالی، با استفاده از انـواع   ،گوید که از این زمان به بعد می 2اما جِس کرانیچ

. اسـت  »شـخص «یـک   »شرکت«هاي استعاري، فرض کرده است که یک  توصیف

                                                           
1-Morrison R. Waite 
2-Jess Krannic 
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 »شخص«دست دهد که تعیین کند یک  که نتوانسته معیاري به دادگاه با وجود این

با این معیار مطابقت دارد یا نه، ایـن   »شرکت«ن اساسی چیست و یا آیا طبق قانو

  . فرض را پذیرفته است

مرتـب    هـا  هـا، حقـوق قـانونی آن    براي شرکت »شخصیت«شدن فرض با پابرجا

براي نظارت قانونی بر ) چه فدرال ،چه ایالتی(گسترش یافته است و توانایی دولت 

موجب اعتقاد فراگیـر بـه   امر وسته تحلیل یافته است و این هاي شرکتی پی فعالیت

  :نکات زیر شده است

همراه داشـته اسـت و    شرکت مدرن تمرکز قدرت اقتصادي را با خود به پیدایش

قدرت اقتصادي : با دولت مدرن رقابت کند ،تواند در شرایط مساوي این تمرکز می

دولـت  . خـود توانمنـد اسـت   ر زمینـۀ کـار   برابر قدرت سیاسـی کـه هرکـدام د    در

قانونمند کند و  ،در چارچوب قانون گذاشته ،ها برخی جنبه شرکت را در کوشد می

 شود و براي اجتناب از این قانونمند شرکت پیوسته قدرتمندتر می ،حالهمین   در

ش در میـان  عکه پاي منـاف  شرکت در جایی. بندد کار می تمام تالشش را به ،شدن

آینده ممکن است شاهد این باشد . کند بر دولت مسلط شود تی تالش میباشد، ح

تنهـا در   نـه  ،هـا معـرف آن هسـتند    حاضر شرکت حال  که دستگاه اقتصادي که در

عنوان شکل غالـب سـازمان    بلکه بسا یا حتی به ،سطح مساوي با دولت قرار بگیرد

  (6).برتر از آن شود، اجتماعی

دهـد تحـول حقـوق     نشـان مـی   ت متحد آمریکـا تصمیم اخیر دادگاه عالی ایاال

  . شرکتی تا چه حد پیش رفته است

هـاي قبلـی، تصـویب کـرد کـه       دادگاه با زیرورو کردن تصمیم ،2010در ژانویۀ 

) اي هـاي رسـانه   جملـه شـرکت   از (ها  هاي سیاسی شرکت تواند از هزینه  دولت نمی

   (7) .کندهاي سیاسی جلوگیري  براي انتخاب مقام

اگـر مـتمم اول قـانون اسـاي     «: تطرف اکثریت نوش از 1کندي. قاضی آنتونی م

                                                           
1-Anthomy M. Kennedy 
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کند که شهروندان یا مجامع ترین اثر قانونی داشته باشد، کنگره را منع میکوچک

  ».سبب شرکت در آزادي بیان، جریمه یا زندانی کندها را فقط بهآن

دادگاه گفت که اکثریت  همراه با سه عضو دیگر جناح لیبرال 1قاضی پل استیونز

هـا و بحـث مربـوط بـه مسـائل       بارة شـرکت  ی شده که بحث دربزرگدچار خطاي 

  .انسانی را یکسان فرض کرده است

هاي مربوط به کمک به نامزدهاي انتخابـاتی   که این عقیده بر ممنوعیت درحالی

آیا بین کمک مـالی بـه    :گذاشت، مخالفان این پرسش را مطرح کردند کهتأثیري ن

شامل نامزدهاي مقامـات قضـایی کـه    (ها  آن سوي هاي مستقل از نامزدها و هزینه

هـا   تک شهروندان و شرکت بین تک فاتفصل اختال و توانند نقش بزرگی در حل می

  . تفاوتی وجود دارد یا خیر) داشته باشند

تفاوت بین فروش رأي و فروش دسترسی به رأي امـري  «: تشقاضی استیونز نو

و فروش دسترسی به رأي در ماهیت فرقی با دادن اولویـت  ... است کمی، نه کیفی

  ».کنند، نداردطرف شخص دیگري پول خرج می ویژه به کسانی که از

هاي شرکتی براي  هاي چشمگیر در هزینه باید در شرایط افزایشمیاین تصمیم 

  . شدمیبررسی  2010سال بات کنگره در نوامبر انتخا

پـانزده   شـامل مدت کمی پس از تصمیم دادگاه عالی، گروهـی   ،2010در سال 

کار معاف از مالیـات بـیش از سیصـد میلیـون دالر بودجـه بـراي        سازمان محافظه

هاي کالنی  لنیز پو هاي لیبرال که گروه درحالی (8).مبارزة انتخاباتی اختصاص دادند

در  ،کم پول، دست کردن شتاب در خرجآهنگ رسد این  نظر می به« ،کنند خرج می

  (9)».تجارت و متحدان آن باشد این زمان، ازطرف حوزة

تـري   کنند، حقوق گسترده نظر وسعت و ثروت رشد می ها از زمان که شرکتهم

اخـالص ملـی،   هـا و تولیـد ن   براساس مقایسۀ فروش شـرکت . شود ها اعطا می به آن

ند و بقیـۀ کشـورها فقـط    اویک از صد اقتصاد بزرگ جهان ها نمایندة پنجاه شرکت
                                                           

1-Paul Stevens 
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  . نداونه از این صد اقتصاد نمایندة چهل

این، میزان فروش دویست شرکت برتر نسبت به کل فعالیت اقتصادي با  بر عالوه

  . حال رشد است آهنگ تندتري در

پـنج درصـد بـه     و رفته از بیست هم ها روي فروش شرکت ،1999تا 1983 سال از

کـه فـروش    درحالی. ونیم درصد تولید ناخالص داخلی جهان رشد کرد وهفت بیست

ونیم درصد فعالیت اقتصادي جهان اسـت،   وهفت دویست شرکت برتر معادل بیست

صـد نیـروي کـار جهـان را اسـتخدام       در) هفتاد و هشت صـدمِ ( 78/0ها فقط  آن

آمریکایی بیشترین تعداد از دویست شـرکت برتـر را     هشتاد و دو شرکت. کنند می

  ). ها صد کل شرکت ویک در چهل(دارند 

افزایش دامنـۀ فعالیـت و ثـروت و     :، مهم است بپرسیم کهآمارهابا توجه به این 

ها براي  آیا شرکت گذارد؟ چگونه تأثیر می ،ها بر جمهوري نیز نفوذ سیاسی شرکت

اي نفـوذ پیـدا    گونـه  رة مسائل جاري و نامزدها بـه با رسانی به عموم مردم در اطالع

هـا   بینی ین کنند؟ آیا پیشتوانند نتایج انتخابات را تعی طور مؤثر می کنند که به می

ها ممکن است با قدرت دولت برابري کنند یا برتر از دولـت   باره که شرکتدر این 

از پیش اعتماد شوند، تحقق خواهد یافت؟ آیا شهروندان ایاالت متحد آمریکا بیش 

  به مشروعیت و کارآمدي نهادهاي سیاسیشان را ازدست خواهند داد؟ 

هـا در   داد؛ اما این پرسشاي  شایستهها پاسخ  توان به این پرسش نمی ،جا در این

داراي اهمیـت   ،بـارة دولـت مـدرن    در یبینی دیدگاه متفـاوت  هر تالش براي پیش

   .بسیار است
  

  شدن يا استقالل، حقوق بشر و منطقه

. بیشترین رشد استقالل در دورة پسااستعماري قرن بیستم تجربـه شـده اسـت   

  . شوند درنظر گرفته می »مستقل«هاي جهان  کشور بیشتر ،امروزه

بیش از صد کشور مستقل به فهرسـت کشـورها    ،1945و  1989هاي  بین سال
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   (10).شد ایجاد 2001و 1989هاي  افزوده شد و بیست کشور دیگر بین سال

دولـت  ایجـاد  در قیاس بـا روزهـاي آغـازین     »استقالل«مفهوم  ،زمانهمین  در

  . تغییر چشمگیري داشته است ،مدرن

استقالل «و  »استقالل بیرونی«: کند را تعریف می »استقالل«دو نوع  1م توکرادآ

  .»درونی

المللی مسـتقل   در صورتی مستقل است که در صحنۀ بیناز نظر بیرونی، دولت 

   .رسمیت بشناسند آن را به )و نه لزوماً تمام کشورها( هاي دیگر دولتعمل کند و 

 »استقالل درونی« یعنی ـ ي لغوي این اصطالح  امعن بهنوع دیگر استقالل همانا 

قدرت دولتی واحـد و باثبـات و    ساختار نوعیاستقالل درونی یعنی وجود . است ـ

حـدود و  . لش نکشـند آن را بـه چـا   انمرزهاي یک کشور که دیگـر  درونبرتر در 

جمهـوري  «. تر از استقالل بیرونـی اسـت   مرزهاي استقالل درونی بسیار نامشخص

ظاهر کـل   که به 1980در سال ] سابق» شرقیآلمان «همان [ »آلمان دموکراتیک

 و یمـذهب  یک ایدئولوژي دولتی شـبه  پذیرشبا  ،کرد اقتصاد آن کشور را اداره می

درست  ،نیروي عظیم پلیس مخفی توسطزندگی خصوصی شهروندانش  نظارت بر

  . خواه غربی، مستقل بود اندازة هر دموکراسی آزادي به

گاه  ن است که احتماالً هیچ دولتی هیچای ،توان گفت آنچه تقریباً با اطمینان می

بایـد   بـودن  کامل بر قلمرو خود حکومت نکرده است؛ اما دولت براي مستقلطور  به

نظم عمومی را در قلمروش تأمین کند کـه اکثریـت جمعیـت بـه آن      توعیبتواند 

 (11).ارندزاحترام بگ

شـدن   رنـگ  یکم، تمایز بین امور داخلی و خـارجی در حـال کـم    و در قرن بیست

آن خطر گداخت هسـتۀ مرکـزي راکتـور اتمـی در پـی زلزلـه و       از  اي نهنمو. است

تنها بر کشور محل وقوع تأثیر  گونه بالها نه این. است 2011ل در سا سونامی ژاپن

  . تبعات جهانی نیز دارندکه گذارند،  می
                                                           

1-Adam Tokar 
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عنوان ابزار اعمال استقالل و حـل   کارگیري زور به به ،حاضرحال  در ،این بر عالوه

شـدة تعامـل و    وافقاطاعت خودخواسته با قوانین ت جایگزینها،  درگیري بین ملت

  . دشو رفتار جمعی می

بـراي  اسـت  هاي عضو، نمونـۀ خـوبی    دولت از سوي رعایت قوانین اتحادیۀ اروپا

هایی که عضـو   ها براي افزایش منافع ملت دادن این که چگونه استقالل دولت نشان

  .شود به مصالحه گذاشته می اند،تر هاي بزرگ اتحادیه

یاسی موجب شده است که توان فناوري اطالعاتی براي درگذشتن از مرزهاي س

گذشته داشـته   در مقایسه بامرزهاي سیاسی و استقالل سرزمینی معناي کمتري 

  . باشد

دهنـدة مسـائل امنیتـی بـراي بسـیاري از       هاي رایج نشـان  پذیري آسیب ،این بر عالوه

هـایی بـراي تضـمین     عنـوان راه  را بـه  هاست که ایجاد همکاري و وابستگی متقابل ملت

هاي سـنتیِ اعمـال زور نقـش کمتـري      استراتژي. گیرند در پیش میها  وجود این ملت

همۀ این عوامل مزایاي اصلی دولت مدرن را که متکـی بـه مفـاهیم     (12).دنکن بازي می

  . دنکن شدت تضعیف می است، بهآن عنوان دلیل وجودي  قلمرو سرزمینی و استقالل به

نگیزتـرین مسـائل   برا یکی از چـالش ) هم فردي و هم جمعی(مسألۀ حقوق بشر 

ادعاهاي مبتنی بـر حقـوق بشـر اغلـب     . براي استقالل دولت معاصر و مدرن است

افزایش . دنکش چالش می به ،اختیار نهایی دولت را هم در امور قانونی و هم سیاسی

هـاي سـنتی و اجتمـاعی،     پوشش خبري مصـادیق نقـض حقـوق بشـر در رسـانه     

. کـرده اسـت   دشوارتر ،زمان وقوع فجایع المللی از آن را در پوشی جامعۀ بین چشم

و واکـنش   2011مـارس  مـاه  در  حملۀ تصادفی دولت لیبی بـه شـهروندان خـود   

  .کند تغییرات ناگهانی را برجسته می گونهنظامی شوراي امنیت سازمان ملل این

  :شود در مواردي که یک دولت جرمی مرتکب می

هم وضعیت ناشی از آن جـرم  شود تا  هاي دیگر دوبرابر می وظیفۀ تمام دولت. 1

بین بردن پیامدهاي  حساب نیاورند و هم در انجام اقداماتی که براي از را قانونی به
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  .هاي دیگر همکاري کنند با دولت ،جرم طراحی شده است

توانند ادعا کنند که در طرح هر دعوي در برابر هر سـازوکار   ها می همۀ دولت. 2

بسا که رسیدگی به یک جرم مستلزم مراجعـه   مصالحی دارند و ،المللی موجود بین

یعنـی قـانونی کـه معمـوال در قـوانین       ؛باشـد  1به عرف یا قـانون برسـاختۀ مـردم   

  .الملل وجود ندارد بین

تـوان در حجـابی کـه یـک      المللی، می برخالف اصل اساسی معمول در قانون بین. 3

 ،در آن صـورت  کـه دور خود پیچیـده اسـت، رخنـه کـرد     ، لیتؤدولت براي فرار از مس

هـا را در پـی خواهـد داشـت      المللی و سران دولـت  ی مقامات رسمی بینئلیت جزاؤمس

المللی دیگري که یـک دولـت انجـام     تاکنون، این تمهید دربارة اقدامات غیرقانونی بین(

» مصـونیت قضـائی  «الن از ؤمسـ  ي،ین مـوارد چن؛ زیرا در است دهد، کاربرد نداشته می

 2جا مطرح اسـت، پرونـدة در جریـان پینوشـه     دادن آنچه در این نبراي نشا(ند امند بهره

شد که توسـط   ، به قانونی گفته میدر قانون جزاي روم که) اي است مالحظه نمونۀ قابل

  .شد و در جهت نظم عمومی یا منافع جامعه بود از افراد مردم عنوان می چند تنی

انجـام  » اقـدامات متقابـل  « ،»دولت خاطی«د علیه یک توانن ها می همۀ دولت. 4

و شـرایط بـراي   ) .جویانـه  براي اقـدامات تالفـی   است این اصطالح جدیدي(دهند 

 (13)».است ساده شدهاي  مالحظه طور قابل به ،گونه اقدامات متقابل این

شویم، حقوق بشر  است که همچنان که ما به آینده نزدیک میامر به آن معن این

جنبۀ جهانی پیدا خواهد کرد و ادعاهاي اسـتقالل ملـی از نقـض     ،روزافزون طور به

  . یافتۀ این حقوق پشتیبانی نخواهد کرد نظام

  

  

  

                                                           
1-Actio popularis 
2-Pinoche 
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  ماهیت درحال تغییر جنگ و درگیري

هـاي اقتصـادي و    بلـوك  از زمان فروپاشی اتحـاد جمـاهیر شـوروي و پیـدایش    

رسـمیت   ، اصل موازنۀ قوا که موجب بهوپااي مانند اتحادیۀ ار سیاسی بزرگ منطقه

  . تر شده است معنی بی ،روز به المللی شد، روز شناختن استقالل در روابط بین

هـاي متعاقـب آن در      و جنـگ  به خاك آمریکـا  2001هاي یازده سپتامبر  حمله

حقوق کسب ر در کشورهاي عربی براي هاي اخی و افغانستان همراه با شورش عراق

  .المللی را دگرگون کرده است بیشتر، ماهیت روابط بین دموکراتیک

هـاي ملـی بـراي     هاي سنتی یا کالسیک که دولـت  با جنگ» جنگ علیه ترور«

بـا   ،معمـول  طور هاي کالسیک به جنگ. ها سازماندهی شدند، کامالً تفاوت دارد آن

را رسمی که پایان درگیـري   ها و امضاي نوعی سند پایان دشمنی شکست دشمن،

هـیچ میـدان جنـگ     ،د؛ اما در جنگ علیـه تـرور  رسی به پایان میداشت،  اعالم می

دشمن یک نیروي . خاصی وجود ندارد و هیچ پایان مشخصی براي درگیري نیست

نـد دشـمن در   این نوع جنگ هیچ مـرزي نـدارد و علیـه چ   . نظامی رسمی نیست

  . شود هدایت می ،نشده در سراسر جهان اغلب تعریفی های محل

زیرا حریفان جنگ بـا   ،درآو وجود می این سرمشق جدید جنگ چالش مهمی به

هـاي مختلـف    بخـش . انـد  هاي دوست یا حداقل غیردشمن درهم آمیختـه  جمعیت

گانـه، بـه   جمعیت در درون و بیرون از مرزهاي مستقل و نه دو یا چنـد ملـت جدا  

یافته و پراکنده در هـدایت   اغلب، حریفان خودسازمان. پردازند جنگ با یکدیگر می

هـا ممکـن اسـت بتواننـد از فنـاوري اطالعـات        آن. نداتر چابک ،هاي نامنظم جنگ

 ها دهی شوند که نفوذ در آن هایی سازمان عنوان اهرمی استفاده کنند تا به روش به

یـک از نهادهـاي دولـت مـدرن      هـیچ . باشـد  شواردبراي نهادهاي اطالعاتی سنتی 

، حقیقـت  در. اندازة کافی تجهیز نشده است تا از عهدة این الگوي جنـگ برآیـد   به

بدون همکاري و . دادن آن، درون خود جوامع است راه شکستباید بگوییم که تنها

  . تقریباً غیرممکن است یین چالشچنپشتیبانی جوامع، مقابلۀ مؤثر با 
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  ابرابرينمودهاي ن

 ،جدید به اوج رسـید و سـپس   ، دولت مدرن یا نئولیبرالدر ایاالت متحد آمریکا

ایاالت متحـد آمریکـا   . رو به زوالی ناهماهنگ گذاشت ،در دو دهۀ آخر قرن بیستم

ــراي دموکراســی در نظــر گرفتــه مــی  در اوج خــود، بــه شــد کــه  عنــوان مــدلی ب

  :ن از این قرار بودهاي آ مشخصه

یک دولت آزاد با مشارکت مردم که بین ایمنـی و امنیـت کشـور بـا آزادي     . 1 

  .ساخت فردي موازنه برقرار می

  .تدابیر امنیتی نهادي در قانون اساسی علیه استبداد. 2 

  .سابقه براي شهروندان حقوق مدنی بی. 3 

رشد . و اقتصاد آن دولتدر سیاست ) واگرنه برابري واقعی(هاي برابر  فرصت.  4 

ناپـذیر   اي طبیعی و اجتناب طور گسترده اقتصادي مداوم و افزایش سطح زندگی به

گـذاري و تولیـد شـکوفاتر شـد،      تر شد، سرمایه هرچه سرمایه انباشته. شد تلقی می

. کنندگان به مصرف ادامه دادند و اقتصـاد رشـد کـرد    بیکاري کاهش یافت، مصرف

هاي موجود، بلکه آگاهی بشـر را نیـز    تنها ابزار و روش ري نهپی نوآو در هاي پی موج

در درك انسان از چگونگی کارکرد جهان، جایگاه او در آن و روابـط  . دگرگون کرد

توسـعۀ منـابع انـرژي، افـزایش وسـایل      . دیگر نیز اصـالحاتی رخ داد  اناو با مردم

شـدن   ی از جهـانی نـوع  ها بـه  ن آنایمهاي ارتباطی  نقل کاال و مردم و روش و حمل

  . طور مؤثر آن را کنترل کند انجامید که دولت مدرن تاکنون نتوانسته به

مشـی او بـه    توفیق دولـت و خـط   ،بر این باور است که اکنون (14)تامس فریدمن

تـر و همـوارتر    طور چشمگیري مسـطح  درك این واقعیت بستگی دارد که جهان به

دلیـل   عمـدتاً بـه  » هـا  هموارکننـده «ست کـه بعضـی از ایـن    او معتقد ا. شده است

عنـوان   هاي سریع فناوري کامپیوتر و برقراري ارتباط بـا سـرعت بـاال بـه     پیشرفت

  :ه استشدهاي جدید همکاري ممکن  شکل

هر نقطه در جهـان کـه    هایی از عملیات سازمانی به ل بخشیا انتقا» سپاري برون«. 1
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  .ترین روش انجام دهد ترین، کارآمدترین یا ارزانبتواند آن عملیات را به مؤثر

یا انتقال کل یک بنگاه تولیدي از یک نقطه از » اي کرانه برون«گذاري  سرمایه. 2

  . جهان به نقطۀ دیگر

ها بـا کـار رایگـان یـا کمـابیش       یا تولید محصوالت یا سیستم 1»منابع آزاد«. 3

   .اصلیشکنی رقباي  سازي و قیمت منظور مشابه رایگان به

رورگـر اینترنتـی اسـت و    م نـوعی بـرد کـه    کـار مـی   را به 2فریدمن نمونۀ فایر فاکس

این مرورگر ازطریق همکاري بین . و جایگزین براي اینترنت اکسپلورر  افزاري رایگان نرم

و  مریکاآدر  نفوردیکی در استَ :گاه یکدیگر را ندیده بودند وجود آمد که هیچ دو نفري به

 .دیگري در نیوزلند

هاي جدید برقـراري ارتبـاط و همکـاري     تر شده و شکل اما هرچه جهان مسطح

بـراي   شرایط اقتصـادي ایـاالت متحـد آمریکـا     وجود آمده، بیشتر بهبراي خالقیت 

سـه پیشـرفت مهـم را     3کـوتز  (15)دیویـد . شهروندانش بدتر شده اسـت بسیاري از 

  :شمرد که به این وضعیت کمک کرده است برمی

  .افزوننابرابري روز. 1 

هاي سوداگرانه و پرخطـر بیشـتري را    روز فعالیت تنها یک بخش مالی روزبه. 2 

  .جذب کرده است

که در اواخـر  » DotCom«گون  گ حبابهاي بزر وجود یک سلسله دارایی. 3 

گذاري در امالك را ترغیب کرد و سپس در پی حبـاب   قرن بیستم ترکید، سرمایه

                                                           
1-Open sourcing 
2-Fire Fox 

رود که کد یا لفظ  کار می اي به اصطالحی در جهان دیجیتال و فناوري اطالعاتی است و دربارة برنامه

تواند با ایجاد تغییر در طرح اصلی و اولیۀ آن، به  عبور آن در دسترس همگان است و هرکس می

اي زمینۀ الزم براي  شمول به چنین برنامه دیگر، امکان دسترسی جهان بیان به. بهترشدنش کمک کند

 .م. آورد تغییر و بهبود یا گسترش آن را فراهم می
3-Davidv Kotz 



 ...اندازي براي  چشم/ ر امیدمحو
 

116  

ملکی واقعی ناشی از آن، سقوط ارزش اوراق بهادار مربوط به رهن اتفاق افتاد کـه  

شـماري را بـه آسـتانۀ     هاي بی موجب نابودي اقتصادي و سیاسی شد و صاحبخانه

  . شاندنابودي مالی ک

 (16).منتهی شد» بحران سراسري«کند که این موضوع به یک  او مطرح می

شکل از نهاد کارآمد اقتصادي، بسا که مدتی سودهاي کالن و توسعۀ اقتصادي را  هر

شـده  پی داشته باشد، اما سرانجام تضادهاي موجود در درون همـان شـکل نهادینـه   در 

 (17).انجامد وار میحرانی نظامکند و به بعملیات مستمر آن را تضعیف می
 شــهروندهــا افــزایش یافتــه اسـت، وضــعیت مــالی   کــه ثــروت شـرکت  درحـالی 

ــی   ــدتر م ــان ب ــادي همچن ــود ع ــال  . ش ــارت از س ــۀ تج ــا  2000چرخ  ،2007ت

هـاي پـس از جنـگ جهـانی      دوره در سـال طوري بوده اسـت کـه ایـن دوره تنهـا    

از ابتـداي آن کمتـر    دوم است کـه میـزان متوسـط درآمـد خـانواده در پایـان آن      

  :دالیل زیر بودبیشتر بهامر و این  .ه استبود

  .رشد دستمزد  افزایش نرخ رشد سود شرکتی در مقایسه با نرخ. 1

ــرخ. 2 ــرخ     ن ــه از ن ــاعت ک ــر س ــارکرد در ه ــازده ک ــاالي ب ــتمزد    ب ــد دس رش

ــد  ــتر ش ــاعتی بیش ــاهد    (18).س ــادي ش ــترش اقتص ــین دوره، گس ــت در هم درس

تــر از تولیــد ناخــالص داخلــی  کننــده بــود کــه ســریع فهــاي مصــر رشــد هزینــه

ــت و از  ــزایش یاف ــال    7/68اف ــی در س ــالص داخل ــد ناخ ــد تولی ــه  ،2006درص ب

ــال   3/70 ــد در س ــید 2007درص ــرف (19).رس ــا    مص ــه را ب ــن هزین ــدکان ای کنن

هایشـان تـأمین کردنـد کـه اغلـب بـا اسـتفاده از         گذاري مجدد روي خانـه  سرمایه

ــای رهــن ــ  یه ــرخ متغی ــا ن ــاي پ ر و وامب ــر ه ــراه رخطــر دیگ ــودهم از دســامبر . ب

هـا بـاد هـوا     درصـد ارزش خـالص خانـۀ خـانواده     چهـل  ،2008تا دسـامبر   2006

 ،نتیجــه در (20).شــد و خطــر بیکــاري حــدود ده درصــد همچنــان در کمــین بــود

ــانواده  ــدهی خ ــاري (ب ــارت اعتب ــه و ک ــن خان ــت ره ــه) باب ــوان درصــدي از  ب عن

ــد  ــهدرآم ــتب ــدةدس ــل شخصــی آم ــا قاب ــال   ی ــا س ــترس ت ــه ،2007دس ــور  ب ط
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  . درصد رسید 8/128انگیزي به  شگفت

طور نامتناسبی بیشتر شده است، فاصلۀ  هرقدر وسعت، ثروت و حقوق شرکتی به

ند نیز بیشتر شـده  هست موجود بین کسانی که در باال و پایین جدول توزیع درآمد

 کسـب یشـتر و بیشـتري   هـا درآمـد ب   شمارتري از آمریکـایی  است و تعداد انگشت

مالیات بر درآمد و سودهاي دولتی و بیمۀ درمانی «حتی با درنظرگرفتن . کنند می

شود کـه حـدود چهـل درصـد از کـل ثـروت        ها، مشاهده می خصوصی و مستمري

بـه یـک درصـد     ،2007تـا   1979حاصل از درآمد خانوار در نسل گذشته از سال 

 پیشـرفت چشـمگیر در فنـاوري،    (21)».ها تعلق گرفته است ثروتمندترین آمریکایی

تنهایی نتوانسته است با موج نابرابري درآمد یا قـدرت   وري، به فزایش بهرهباوجود ا

  .شرکتی مقابله کند

 ءیابی سـه جـز   موجب همواري و آسان ،هاي فناوري در سه دهۀ گذشته نوآوري
شده است  )یهیعنی بازار، اطالعات و سرما(داري  مهم و سازاي نظام اقتصاد سرمایه

  . را در تمام جوامع بشري فراهم کرده است ءو دسترسی به این سه جز

ترین نیروها بـراي   اکنون این نکته روشن است که خالقیت فردي و نوآوري مهم

توانـد ایـن    این، مدل سیاسـی موجـود نمـی    باوجود. استتغییر اجتماعی در آینده 

هاي  ها و اتحادیه قدرت شرکت. ردتغییر و پیشرفت اجتماعی را بیش از این جلو بب

هایی در فضاي اجتماعی و موانعی بر سر راه پیشـرفت   شده نابرابري تجاري نهادینه

  .کند آزاد ابتکارهاي فردي ایجاد می

رو  به حل مسألۀ عادي با شکست رو) مطابق با الگوي متداول(بیان دیگر، وقتی به

ها در  اهمیت بحران .آید د پدید میهاي جدی و نظریه افتد اق میشود، بحران اتف می

هـا بـا    تمام بحران. دهند موقعیت تغییر ابزار فرارسیده است این است که نشان می

هـا   و تمام بحـران  شوند ، تضعیف قوانین آغاز میرنگ شدن یک الگو و درنتیجه کم

 ،ذیرش آنمبارزه بـراي پـ   ،جدید براي یک الگو و در پی آن جایگزینی با پیدایش

 (22).یابند پایان می
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  کاهش اعتماد عمومی

همبسـتگی خطـی    نـان گاه بین درآمد افراد و رفتار انتخابـاتی آ  که هیچ درحالی

نشـان   ،گیري در نـیم قـرن گذشـته    رأيدر مورد نشان داده نشده است، مطالعات 

دهنـدگان از وضـعیت اقتصـادي      داده است که همبستگی شدیدي بـین درك رأي 

تـأثیر   (23).وجـود دارد  شاندادن باره و چگونگی رأي امید و انتظارشان در اینو  نانآ

کی از مردم کـه بـاالترین   اندچه ثروت درصد  ها، چه ثروت شرکت ـ  اساسی ثروت

  عصـر در . ناشی از دسترسی نـابرابر بـه آن اسـت    ـ  کنند دستمزدها را دریافت می

هـاي مبـارزات    ي حزب، هزینـه انتخاب نامزدها از سو ،دالريمیلیوننتخابات چندا

بستگی » مجمع برگزینندگان«چون رأي  اي و چندو انتخاباتی، بهاي تبلیغات رسانه

وقتی شمار کمابیش اندکی از مردم بخش عمـدة ایـن پـول را    . به تأمین پول دارد

کنگـره یـا     رأي. شـود  برتصمیمات سیاسی چندبرابر می نانکنند، تأثیر آ فراهم می

ن امـا بیشـتری   ،نشـود  اريخریـد  اًی دولت ممکن است مسـتقیم هاي اجرای تصمیم

کـم ازنظـر داشـتن دسترسـی بـه       سیاسی، دست /شمار بازیگران دراین بازي مالی

  .یابند گیرندگان اصلی، برتري می تصمیم

ممکن است به منبع اختالف بین افکار و آراي عمومی  گاندهند که رأي درحالی

ایـن   ،درنتیجـه  .ندااز وجود این اختالف باخبر هاي سیاسی پی نبرند، اما و تصمیم

 جـاي تعجـب  . تواند احساس نارضایتی عمومی و سـرخوردگی ایجـاد کنـد    میامر 

نسبت به  نانکه این نارضایتی و سرخوردگی بر مشارکت شهروندان و نظر آ نیست

جهـت  رِتغیی 2008انتخابات سـال  . ته استتأثیر گذاش دولت و سیاست در آمریکا

کـه   درحالی. ها نشان داد خواهان به سمت دموکرات اي را ازسوي جمهوري گسترده

جمهور اي اغلب نمایانگر رویکرد مردم به حزبی است که ریاست دوره انتخابات میان

 نفـع جمهـوري   بـه  يبرگشتی گسترده و غیرعاد 2010از آن است، انتخابات سال 

 که در انتخابات 1»یپارت تی«رسد جنبش  می نظر به ،براین عالوه. خواهان نشان داد 

                                                           
1-Tea Party      
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جز نارضـایتی   مردمی تشکیل و حمایت شد که به از سويظهور کرد،  2010سال 

 امـر  ایـن . داشـتند باهم نقاط مشترك کمی  ،نسبت به وضعیت اقتصادي فردیشان

یـانگر سـردرگمی و   بلکـه نما  ،دهـد  تنها تغییر عمیقی را در ایدئولوژي نشان می نه

  . نارضایتی گسترده نسبت به وضع موجود است

قـدر کـه بـراي بهبـود شـرایط       کننـد، آن  دهندگان برخالف آنچه اظهار می رأي

دهند، براي موافقت یا مخالفت با مسائل خاصی از سیاست رأي  زندگیشان رأي می

  (24).دهندنمی

هایی مانند ایاالت  اسیهاي اجتماعی و مشکالت اقتصادي دموکر اخبار نارضایتی

جهـان را تشـکیل داده اسـت و    کشـورهاي  وگوي روزمرة دیگر  متحد آمریکا گفت

هاي سیاسـی غیردموکراتیـک خـود     براي توجیه نظام ،هاي دیگر اغلب از آن دولت

  . کنند استفاده می

توان  ه را نمیپیچیدة عوامل سیاسی و اقتصادي یادشد تنیدة شبکۀتارهاي درهم

 کـم  شـود ایـن اسـت کـه دسـت      آنچه مطرح مـی . رافت ازهم جدا کرددقت و ظ با

ند اگر دولـت اراده یـا   ابسیاري از شهروندان آمریکایی نسبت به شرایطی که معتقد

اعتماد و  پرداخت، ناامید و بی ها می ها را داشت به حل آن تمایل شنیدن صداي آن

گسست روزافـزون   ،یطور اساس نماید این است که به آنچه مسلم می. نداخشمگین

آل دموکراسی غیرمستقیم که شـهروندان درك   و احتماالً خطرناکی بین نمونۀ ایده

  (25) .اند و عملکرد واقعی آن وجود دارد کرده

دارند؛ هرچند که » برابري«اي نسبت به داشتن  ها انتظار دیرینه بیشتر آمریکایی

. شـود  درك می یمتفاوتشکل بهشخص در جامعه » جایگاه«این مفهوم با توجه به 

هـر  بـه  ـ  یعنی امید به زنـدگی بهتـر   ـ  بستۀ آن وقتی انتظارات برابري و عامل هم

دنبـال  شـود، مـردم    صورتی که این اصطالحات درك شده باشد، نادیده گرفته می

  .گردند که او یا آن را مقصر بدانند یا چیزي می کس
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در  چه نپذیریم که معتقد است آمریکـا  ،را بپذیریم 1نهافینگتو چه ارزیابی آریانا

بـا فقـط دو طبقـۀ     اسـت  »جهان سـومی «شدن به یک کشور  معرض خطر تبدیل

هـا کـامالً    کـار شـرکت  و دولت در برابـر نخبگـان طمع  » غنی«و  »فقیر«اجتماعی 

چیزي غلـط   ،مریکاتوان باور کرد که در ایاالت متحد آ راحتی می ناکارآمد است، به

اي که  سکه :هم اقتصادي ،سیاسیاست هم بحرانی  ن امرای (26).از آب درآمده است

  .دو رو دارد

  

  ؟آستانۀ بحران

ها،  ویژگی بارز دولت مدرن کنترل ملی روابط خارجی و بازرگانی، جدایی قدرت

در پرتو قانون هاي فردي  و تضمین حقوق و آزادي حمایت از اصول حکومت فدرال

کـردن محیطـی امـن و     بیش از دویست سال، این دولـت در فـراهم  . اساسی است

پرورش ابتکار و خالقیت فردي کـه موجـب خودشـکوفایی و کمـک بـه مصـلحت       

کـه   دلیـل ایـن   بیشتر به ،عمومی شود، موفقیت چشمگیري داشته است؛ اما اکنون

در دسـت   نیـز ي تا حد هاي بزرگ و حقوق، منابع و قدرت عمدتاً در دست شرکت

: هاي کارگري متمرکز شده است، دولت مدرن در آستانۀ بحـران قـرار دارد   اتحادیه

 است نوعی حس روزافزون و اغلب محدود به بخشی از جامعۀ سیاسی بیانگر این«

هـا تـا    که نهادهاي موجود از مقابله با مشکالتی که ناشی از محیطی است کـه آن 

  (27)».اند اند، عمالً دست کشیده هحدي در ایجاد آن نقش داشت

دهندة تغییر چشمگیر  که نشان ـ یکم و ما این است که واقعیت قرن بیستسخن 

در دسترسی محدود به فرآیند سیاسـی بـراي   (و سریع فناوري، نابرابري روزافزون 

و اعتمـاد کمتـر   ) هاي ثروتمند یکایک افراد جامعه و دسترسی بیشتر براي شرکت

                                                           
1-Arianna Huffington 

وي . انیهاي همگ مریکایی و یکی از با نفوذترین زنان در کار رسانهآ/ نگار و گزارشگر یونانی روزنامه

 .است Huffington Postسس و سردبیر نشریۀ معتبر مؤ
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 .مستلزم تغییر سیاسی اساسی است ـ رآیندهاي سیاسی موجود استبه نهادها و ف

باید » منا«و کشورهاي  هرگونه تالش براي استفاده از این الگو براي ایران ،بنابراین

ابزارهـاي سـنتی در سیاسـت     ،براي نمونـه  .ی را مورد توجه قرار دهدین مسائلچن

ود در شرایط اقتصادي این کشورها کـافی  تعادلی موج پولی و مالی براي اصالح بی

 ،در روند سیاسـت و قـدرت   حل مشکل نابرابري مردم  ،ترتیب همین به. نخواهد بود

خواهد  دشوارویژه در جوامعی که نهادهاي اجتماعی یا حقوقی پیشرفته ندارند،  به

  . بود

عملـی   تواند دار فقط با آگاهی و اقدام ارادي مردم میاما معتقدیم که تغییر معن

بـه  اقدامی که دیدگاه مشترك یا الگویی را ایجاد و پیگیري کند کـه بتوانـد    ؛شود

یافتـه   توسـعه هـاي کمتر  روي دموکراسـی  مشکالت اجتماعی پـیشِ حل مسائل و 

امـا افـراد در    ممکن است به تغییر اجتماعی سـرعت بخشـد،  بحران فعلی . بپردازد

افـراد   ،روز بـه  روز ،در دوران بحـران . آیندة نامعلومی عامالن تغییر آن خواهند بـود 

تر رفتـار   غیرعادي ،روز در آن شوند و روزبه تر می بیشتري از زندگی سیاسی بیگانه

شود، بسیاري از این افراد خود را درگیر  تر می هرچه بحران عمیقگاه، آن .کنند می

 (28).کنند نوعی پیشنهاد عینی براي بازسازي جامعه در چارچوب نهادي جدید می

وقتی حل مشکالت موجود از درون چارچوب نهادینه و سنتی موجود غیرممکن 

اي از  بگـذاریم تـا مجموعـه    گـام شـود، الزم اسـت بـه بیـرون از آن چـارچوب       می

بـراي بررسـی درون   آن را بینی کنـیم و   ساختارها و فرآیندهاي جایگزین را پیش

  . جامعۀ سیاسی کشورهاي دیگر ارائه دهیم

الوقـوع و کاربردهـاي    هاي فعلی بحران قریـب  نشانه ،دیدگاهمانما قبل از شرح 

گیریم و نقش اجتماع را در برانگیختن  احتمالی حکومت دولت مدرن را درنظر می

  .کنیم حیات فردي و عمومی بررسی می

هـاي انجـام یـک     ابزارهـا و روش «مائوري کالین معتقد است کـه فنـاوري کـه    

  :شود تعریف می» وظیفه
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منابع گستردة ما براي کسب اطالعات و منفعت مادي نقش مهمـی   در ایجاد. 1

  .بازي کرده است

نه شر؛ چه مردم از آن استفاده  ،است و ذاتاً نه خیر است اخنث ،نظر ارزشی از. 2

  .چه در دست عوامل حکومت باشد ،کنند

اي منجـر شـود کـه مخترعـان و     »پیامـدهاي ناخواسـته  «ممکن است به  ،اغلب

 (29).شانبینی نکرده یا درنظر نگرفته باشند مبتکران آن پیش

 ،هم اجتماعی(هایی  و منابع طبیعی فراوان آن فرصت گستردگی مرزهاي آمریکا

  . دشخالقیت و نوآوري فردي موجب ترغیب فراهم کرد که ) محیطی /هم زیست

تصور درآوردن امکانات  بهوفور اطالعات و  ،و کشورهاي دیگر منطقۀ منا در ایران

باشـت  ان. براي جامعه اسـت کـه مفهـوم آزادي فـردي را برخواهـد انگیخـت       دیگر

کـردن شـرکت    اري مدرن که تـا حـدي بـا نهادینـه    د هاي سرمایه سرمایه در دولت

که  با این. عنوان شکلی از سازمان ممکن شد و فعالیت کارآفرینی را ترغیب کرد به

، هتأسیس ایـاالت متحـد آمریکـا مسـلماً وجـود داشـت       نخستنابرابري در دو قرن 

ه بود مطرحاي  سابقه میزان بیاعتقاد به برابري و پیشرفت فردي و امکان آن نیز به

هاي مشابهی در کشورهایی که درحال برآمـدن   با وجود تفاوت اوضاع، آرمان. است

برتر  يدنیا«مدرن   تنوع مهاجران به کشورهاي داراي دولت. استوجود مهستند، 

بینانه را شکست و راه  که پیوندهاي تفکر سنتی و کوته (30)وجود آورد را به 1»جدید

براي آیندة کشورهاي در حال برآمدن، مانند ایران  .دگشوها  را براي تبادل اندیشه

تـوان انتظـار    احتمـاالت مشـابهی را نمـی    ها این نوع تنوع وجود نـدارد، که در آن

را  فکر بسیاري از ایرانیـان رشد اطالعات جهانی طرزِ باوجوداین، جریان روبه. اشتد

نقل و ارتباطات بهتر به انتشار  و حمل ،زمانهم. دو دهۀ گذشته تغییر داده استدر 

  . تر از گذشته گسترش یابد نوآوري اجازه داده است که بسیار سریع

                                                           
دنیـاي نـو   «: هاکسلی نویسندة بزرگ انگلیسی اشاره و ارجاعی است به رمان بسیار مهم الدوس -1

  .Brave New World» شجاع
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  خالقیت، نوآوري و اجتماع

بسـیاري از  . قیت، اختراع و نوآوري بخشی از روح دولت مـدرن جدیـد بـود   خال

  .بودند که پیشینۀ علمی یا دانشی نداشتند» اندیشمندانی«اولین مخترعان 

و سـاخته  دست مردانی اختـراع   هاي بخار به برخی از نخستین موتورها و کشتی

ت یـا هـیچ دانـش    سیدانستند چ شد که واقعاً هرگز موتور بخار ندیده بودند و نمی

ها فقط آنچه را در اختیارشان بود، دستکاري کردنـد   آن. نظري دربارة آن نداشتند

  .دست آوردند چیزي به ،اتفاقیطور  بهو 

نداشتیم؛ اما مردم ثروتمندي وجـود   ر، واقعاً دانشمندانی به این معنادیگ بیانی به

ول الزم بـراي  زمـان و پـ   ،هاي نظري داشتند که ضمن عالقه به طبیعت و پرسش

  (31).بررسی اندیشمندانۀ ماهیت گرما و الکتریسیته را داشتند

کـرد و   بر اهمیت نوآوري براي جامعـه تأکیـد مـی    (32)اقتصاددان یوزف شومپیتر

توانـد رشـد اقتصـادي را حفـظ کنـد و       تنهایی نمی مدعی بود که کار و سرمایه به

کشیدن اقتصاد از  اي جلوگیري از اقتصاد راکد یا بیرونبر. وري را افزایش دهد بهره

تواند بدون نوآوري به رکود یا بحران اقتصادي دائمی تبدیل شود،  وضعیتی که می

پذیر را شناسـایی   هاي امکان او پنج نوع مختلف نوآوري. نوآوري عامل حیاتی است

  :کرد

  .کاالي جدید. 1

   .روش تولید جدید. 2

 .)وارد آن نشده استهنوز بالً وجود نداشته یا کسی که ق(بازار جدید . 3

  .ساخته استفاده از یک منبع جدید مواد خام یا کاالهاي نیمه. 4

 ).یک سازمان انحصارگرا ،براي نمونه(سازمان جدیدي براي صنعت . 5

نوآوري حوزة عمل کارآفرینان بود که بودجه و مهارت الزم براي اجراي نوآوري 

» تخریـب خـالق  «فرآینـدي بـا عنـوان    . کردند وري را فراهم می و برانگیختن بهره

هاي جدید کاربرد یک فناوري موجود را  گاهی فناوري. کرد تداوم آن را تضمین می
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ریخـت و   کرد، اما گاهی فناوري قدیمی را دور می اصالح میآن را داد یا  تغییر می

   .آورد وجود می یک فناوري جدید را به

براي نوآوري و تغییـر فنـاوري وجـود     یدگار و درحال جریانچرخۀ مان ،بنابراین

 .کرد داشت که رشد اقتصادي مداوم را تضمین می

در  ،کـه از دیـد او  » داري امـانی  سرمایه«و » داري رقابتی سرمایه«شومپیتر بین 

  . گیري بود، تمایز قایل شد از بحران اقتصادي درحال شکل ،هاي قبل سال

وآوري تخصص یکایک افراد نبود، بلکه بـه حـوزة عمـل    ن ،داري امانی در سرمایه

شـان را از   هاي بزرگ که اغلب بودجـه  هاي تحقیقات و توسعه در شرکت آزمایشگاه

به تشـخیص او، ایـن   » سازي امانی«مشکل این . گیرند، تبدیل شد می دولت فدرال

یـا   طـور مصـنوعی بـراي افـزایش سـود یـک شـرکت خـاص         است که نوآوري بـه 

هـدایت  ) بـراي نمونـه منـافع دفـاعی    (شده توسط دولت  بیشترشدن منافع تعریف

شود و با محدودکردن بیان آزادانۀ تخیل و استعداد فردي، خالقیت را سرکوب  می

  .کند می

شان براي خالقیت و نـوآوري،   العاده کارگیري کامل ظرفیت فوق ها براي به انسان

  . نیاز به امنیت و نیاز به اهمیت: ه را برآورنددو نوع از نیازهاي اولیباید ابتدا 

است که غذا، مسکن، خدمات درمانی، ایمنـی  معنناشی از علم به این » امنیت«

انـدازة کـافی موجـود و در     همگانی و شرایط اساسی دیگر براي زندگی انسـان بـه  

  . دسترس است

سـت و  اشاره به این دارد که فعالیت شخص هم هدفمند و ارزشمند ا» اهمیت«

اعضـاي جامعـه   هاي فردي بـراي دیگر  داد و قابلیتکارگیري استع تواند با به هم می

  . مفید یا معنادار باشد

  .مستلزم اقدام جمعی و پشتیبانی متقابل است کسب دو نیاز اساسی امنیت و اهمیت

هاي شخصیتی افـراد   که خالقیت را اغلب از راه نگاه به شخصیت یا ویژگی با این

 هاي کـار  اما این نوع تصور از خالقیت جنبه گیرند، نظر می ر یا نابغه دربسیار نوآو
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  .گیرد مشترك و جمعی و نیز پشتیبانی متقابل فرآیند خالقانه را نادیده می

کـه جامعـه    با ایـن . شدت مبالغه شده است به ،دربارة قدرت ذهن ناپروردة فردي

، هـوش و خالقیـت تـا حـد     کنند تنهایی کار می کند افراد خالق به اغلب تصور می

بیشتر خالقیت انسان اجتمـاعی  . زیادي پروردة تعامل و همکاري با افراد دیگرست

دهند که در آن تعامل با  آید که در شرایطی رخ می هایی پدید می است و از فعالیت

دهند از عوامل  افراد دیگر و استفاده ازدستاوردهایی که دانش جمعی را تشکیل می

  (33).اند آن ضروري

دربارة خالقیـت مسـتلزم درك نیـاز بشـري افـراد بـه        اي دیدگاه کامالً پیشرفته

هاي اجتمـاعی اسـت کـه اجـزاي سـازندة       تعامل با یکدیگر در انواع مختلف شبکه

محـیط سـلطه و    ،براي تحقق این امر. آوردند ضروري امنیت و اعتماد را فراهم می

دسترسی برابر بـه   ،که در آن هدبدمحیطی  جاي خود را بهها باید  استثمار شرکت

قدرت و ثروت وجود داشته باشد و پیگیـري اسـتعدادها و اهـداف فـردي ترغیـب      

نیروي کامل خالقیت، ابتکار، پایداري و تخیـل   است که فقط در این صورت. شود

  .توان براي کامیابی و پیشرفت اجتماع جذب کرد فردي را می

ن، آمـوزش، مسـکن، اشـتغال،    بسیاري از خدمات اساسـی بشـري ماننـد درمـا    

ها و مقابله با جرم در سطح محلی یا با همکاري افراد  خدمات اضطراري، زیرساخت

هاي ملی براي  وابستگی محلی به بودجه. شود محلی با افراد محلی دیگر فراهم می

ها نابرابري  هاي محلی و در میان آن  تهیه و تحویل این خدمات اغلب داخل اجتماع

  .وجود آورده است به و ناکارآمدي

وجـود   کم دو مشکل اصلی در پاسخ به مسائل اجتمـاع در سـطح ملـی بـه    دست

هـاي گونـاگون، حکومـت ملـی      هـا و قومیـت   در کشورهاي داراي فرهنـگ . آید می

 گوناگونهاي  تواند بسیاري از خدماتش را براي افراد محلی مختلف و جمعیت نمی

جهـت  تواند تغییرِ هاي محلی می به اجتماع دادنقدرت . ها انجام دهد خواست آن به

سمت کارآمدي بیشتر و مؤثربودن و شـفافیت بیشـتر در خـدمات را در     اساسی به
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  . وجود آورد  سطح اجتماع به

  .را دارد حال، حاکمیت محلی نیز مشکالت خود بااین

بیشتر طرفداران تمرکززدایـی مزیـت آن را در حرکـت هرچـه بیشـتر اقـدامات       

نـد ایـن   اچـون معتقد  ،داننـد  تر جمعیـت مـی   مت واحدهاي کوچکحاکمیت به س

  . بهترین راه براي بسیج شهروندان براي مشارکت در مدیریت امور جمعیشان است

» کوچـک زیباسـت  «شـک اصـل    شـدن اسـت، بـی    در دنیایی که درحال جهانی

مناسب است؛ جذابیت زیادي دارد و اجتماع از این نظر براي آن ) 1973( شوماخر

  (34).هاي مثبت هاي منفی وجود دارد و هم جنبه هم جنبه اما در این زمینه

هایی اخالقی باشند که زندگی سالم را ممکـن   منبع ارزش«توانند  ها می اجتماع

مرکـز را   هـاي هویـت   اما اگر بیش از حد قدرتمند شوند، تخم سیاست ،»دنساز می

   (35)».آورد همراه می ا حتی تجزیه را بهپرورانند که امکان تفرقۀ اجتماعی ی می

جذابیت » اي اجتماع مظلوم، متحد و فرهیخته تصویر تقریباً اسطوره«که  درحالی

گـري، فسـاد و     مداري، سلطه اتحاد، قوم توجهی، عدم بی« ،زیادي دارد، گاهی اوقات

  (36).کند ها را احاطه می اجتماع» کفایتی بی

ها درنظـر گـرفتن ایـن     حاکمیت مؤثر اجتماعسوي تمرکززدایی و  در حرکت به

  .هاي منفی بالقوه نیز مهم است احتمال

  

  دیدگاهی براي تغییر

بـدون  ـ و کشورهاي دیگر منطقۀ منا تطبیق مدل فعلی دولت مدرن   براي ایران

 ـ  وجـود آورد  هاي بشري گذشتۀ اخیر کـه ایـن مـدل بـه     درنظر گرفتن تجربۀ رنج

گـرفتن از دسـتاوردها و اشـتباهات ایـن      هدف بایـد درس . النه استؤکامالً غیرمس

بینـی   طول توسعۀ آن و تالش براي حل این کمبودها در پیش در یالگوي حکومت

ایـن مشـکالت را حـل     ،نظـري از لحاظ یک الگوي سیاسی جدید باشد که بتواند 

  .کند
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تصـادي  به سـه جـزء مهـم در نظـام اق     ،هاي فناوري در سه دهۀ گذشته نوآوري

کمک کرد تا در تمام جوامع بشري، بـیش  ) بازار، اطالعات و سرمایه(داري  سرمایه

درحال بروز و اثبات اسـت کـه   موضوع همچنین این . شوند  دسترس قابل ،از پیش

خالقیـت و نـوآوري فـردي     ،ترین نیروهاي تغییر و توسعۀ اجتماعی در آینده مهم

  . است

تواند این تغییر  ل دولت مدرن است، نمیباوجوداین، مدل سیاسی موجود که مد

هاي کارگري در  هاي بزرگ و اتحادیه قدرت شرکت. درَو توسعۀ اجتماعی را پیش ب

کند و موانعی بر سر راه توسعۀ آزادانۀ ابتکارهـاي   ایجاد نابرابري می ،فضاي اجتماع

  .دکن ایجاد میفردي 

ق باید راهـی بیابـد تـا    عنوان گام نخست، ما معتقدیم که دولت پسامدرن موف به

هاي فعلی ساختار قدرت را اصـالح   و نابرابريسازد هموار  ،زمین بازي را در جامعه

  . کند

 ،حـال  براي انجام این مهم، ما باید بعضی از قواعد دولت مدرن را حفظ و درعین

هـا   سوي تسلط شرکت ساختارها و فرآیندهاي جدیدي پیشنهاد کنیم تا گرایش به

  . دشوی برابر به منابع عمومی براي تمام افراد فراهم متوقف و دسترس

ها و دفـاع از   ، جداسازي قدرتهاي زیرساختی نظام فدرال ما معتقدیم که ارزش

  . دنهاي فردي مهم است و باید حفظ شو حقوق و آزادي

 گیرد باید اصالح شـود تـا از   ها را در برمی باوجوداین، ساختارهایی که این ارزش

تمرکز غیرضروري منابع اجتمـاع در دسـتان گروهـی از نخبگـان تـا حـد امکـان        

  . جلوگیري شود

محـور همـراه بـا یـک دولـت       گرفتن این هدف، ما یک دولـت اجتمـاع  با درنظر 

  .کنیم مرکزي متشکل از چهار قوة اصلی را پیشنهاد می

ور هاي هجـدهم و نـوزدهم تصـ    توانایی آن شکل از دولت ملی مدرن که در قرن

درحال  ،هاي مختلف شد و در قرن بیستم تقویت شد، براي برآوردن نیازهاي حوزه



 ...اندازي براي  چشم/ ر امیدمحو
 

128  

  . کمتر شدن است

چالش کشیدن  منافع شرکتی و تضعیف حاکمیت سنتی درحال به ،حال درهمین

  . ندا دولت مدرن و فرآیندهاي دموکراتیکی است که بر آن حاکم

یا اصالح دولـت مـدرن ممکـن    ما باید به بررسی این نکته بپردازیم که آ ،اکنون

  ؟سوي یک ساختار حاکمیت جایگزین ضروري است است یا تغییر الگو به



  فصل چهارم

  :اجتماع، خالقیت بشري و دموکراسی

  محور اجتماع براي یک دولت مانیفستی

  

شـوند و بـراي کسـب فضـیلت و      بافضیلت، شهروندان متحد می جامعۀدر یک «

تواند با دانش عینی و توانایی تمیز بین  انسان می. کنند مکاري میهم هسعادت، با

حـاالت فاضـالنۀ    جامعـه هاي مشترك  تالش. به کمال برسد ،نهایت در ،خیر و شر

آورد که پدیدآورندة کارهاي نیکی هستند که براي رسیدن  وجود می شخصیت را به

  .»ندابه خوشبختی سودمند

  )رن دهمفیلسوف ق( فارابی

  (1)باترفیلد. اي  هاي برگزیده اثر چارلز گویه گزین: برگرفته از

* 

  مقدمه

، مردم در مطالبات خـود بـراي   )منطقۀ منا(و شمال آفریقا  در سراسر خاورمیانه

ي فـردي،  ها بـر آزاد  تأکید آن. حال متحدشدن هستند در ،تأمین نیازهاي اساسی

هایی است که بر شرایط زندگیشان  در تصمیم واقعیها و مشارکت  کاهش نابرابري
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گر تقریبـاً در تمـام    مقاومت در برابر ساختارهاي حکومتی سرکوب. گذارد تأثیر می

  . حال وقوع است نحوي در کشورهاي منا به

لزامـاً  آمیز یک رژیم و سران آن ا حتی سرنگونی یا فروپاشی موفقیت ،باوجوداین

  . انجامد که این مطالبات را برآورده کند نمی  به تغییراتی ساختاري

در  طوالنی الگویی براي گذار دموکراتیک یغربی که مدت هاي لیبرال دموکراسی

هـاي بنیـادي خـاص     بـا چـالش   ،حاضـر حـال   نـد، در ا هکشورهاي جهان بوددیگر 

هـاي   به ملت ،ند و بسا که نتوانند مسیر مطلوبی براي پیرويرو هست خودشان روبه

  . منا ارائه کنند

محـور مشـارکتی پـایین بـه بـاال       هـاي اجتمـاع   این مانیفست از ایدة دموکراسی

  . ندپرورا فایی فردي و اجتماعی را میکند که خالقیت، رشد و شکو حمایت می

حقیقـت پیوسـتن    کردنـد کـه هـدف تقلـب جلـوگیري از بـه       معترضان ادعا می

اصـطالح   بـا وجـود شکسـت آشـکار بـه     . در کشور بـود  امیدهاي گذار دموکراتیک

هـاي ایـن    ، درخواسـت در ایجاد گذار دموکراتیک براي مردم ایران» جنبش سبز«

در  شـد و  انـداز  طنین هاي بیشتر در سراسر دنیاي عرب آزادي کسب جنبش براي

شـد کـه    اي هـاي اساسـی   ، سبب اعتراضهاي اجتماعی و سیاسی موجی از شورش

بهـار  «این تحـول کـه آن را   . انداز سیاسی منطقه است پیوسته درحال تغییر چشم

ــی ــا  نامیــده» عرب ــد، پــس از تقســیم اروپ بعــد از جنــگ جهــانی دوم احتمــاالً   ان

پنج سال گذشته است  و ترین تحول وابسته به جغرافیاي سیاسی در هفتاد هگسترد

عنـوان   سیاسی به اسالم با پیدایش. سابقه و تهدیدي مهم و نیز نمایانگر فرصتی بی

 در بیشتر کشورهاي منطقۀ منا، گذار بـه  هاي مستبد سکوالر جایگزینی براي رژیم

و پیچیده  دشوارهاي دموکراتیکی که به حقوق بشر احترام بگذارند، انتظاري  دولت

  .است

 کـه در  ، راهبـرد متـداول بـراي کسـانی    اي دموکراتیـک  سوي آینده در حرکت به
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  . غربی بوده است هاي لیبرال دموکراسیهمان الگوي منطقۀ منا هستند، 

هاي بنیادي خاص  ن، با چالششکل فعلیشا هاي لیبرال به وکراسیباوجوداین، دم

  . رو هستند روبه خود

هـاي   آغاز شد، نشان داد که دموکراسی 2008بحران جهانی اقتصاد که در سال 

تواننـد رونـق و رفـاه زنـدگی مـردم       نمـی  و شـمال آمریکـا   لیبرال مدرن در اروپـا 

هاي ملـی بـا صـاحبان منـافع قدرتمنـد،       اتحاد دولت. حفظ کنند کشورهایشان را

جانبـه موجـب شـد نهادهـاي اقتصـادي       جهانی و خصوصی و نبودن نظارت همـه 

ها بـه   خطرکردناین  ،در نتیجه .اي بزنند سابقه بی هاي  خطرکردنجهانی دست به 

دومین سقوط اقتصادي بزرگ جهان در تاریخ منجر شد که فقط رکـود بـزرگ دو   

  . از آن شدیدتر بوده است 1930و  1920دهۀ 

شامل کمک مالی به نهادهـاي اقتصـادي بـا     به این سقوط مریکاآواکنش دولت 

که کاالها و خـدمات عمـومی را بـراي    بود هاي ریاضتی  هاي عمومی و طرح بودجه

دهـد و از ثروتمنـدان محافظـت     پذیر جامعـه کـاهش مـی    بخش اعظم افراد آسیب

گسـتردگی  . اي در پـی داشـته اسـت    هـاي گسـترده   اعتـراض  ایـن اقـدام  . کند یم

هـاي خیابـانی    در آمریکـا و اعتـراض  » تاستری وال«نشدة جنبش اشغال  بینی پیش

و  ، اسـپانیا اسـرائیل ، ، بریتانیـا ، ایتالیـا هاي ریاضتی و بیکاري در یونـان  علیه طرح

دموکراسـی  کشورهاي دهندة عمق نارضایتی و سرخوردگی شهروندان  نشان برزیل

یـا  نسبت به ساختارهاي حاکمیت کشورشان است کـه بحـران مشـروعیت     لیبرال

  . همراه داشته است را به قانونمندبودن حکومت

  ها نماینده و مدافع چه کسانی هستند؟  هاي این دموکراسی لتدو

در . نگاهی بیندازیم عنوان نمونه به آمریکا توانیم به براي بررسی این پرسش، می

برداري گزینشی از منابع عمومی بـه هزینـۀ عمـوم     و بهره به دسترسی این کشور،

زمـان ایـن رابطـۀ    هم. جاد کرده استها ثروت ای ي آنها و رؤسا مردم، براي شرکت

کـارگیري نوآورانـۀ    هاي رشـد و بـه   نامتعادل موجب کاهش و محدود شدن فرصت
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فرهنگ و قدرت طبقۀ متوسط .  ست افراد باانگیزة دیگر شده استد همان منابع به

هـا   وسعت، ثـروت و قـدرت شـرکت   . رفتن است درحال تحلیل رو به کاهش آمریکا

هـاي   بهاي ازبین رفـتن شـرکت   که اغلب به است؛ افزایشی ت افزایش یافتهسرع به

  . تر بوده است تر و کارآفرین کوچک

کننـد و   را در آمریکـا کنتـرل مـی    ها داراییها بیش از نود درصد  شرکت ه،امروز

  . تأثیر بیش از حدي بر انتخابات ملی دارند

تواند نیازهـاي   نمیاما یادي در اختیار دارد، قدرت بسیار ز که دولت فدرال با این

روز تمرکـز   مقامـات منتخـب روزبـه    ،حـال  شهروندانش را بـرآورده کنـد و درعـین   

هـاي   بیشتري براي تأمین بودجه براي انتخابات بعدي و برآوردن نیازهاي شـرکت 

  . دارند ها کنندة این بودجه تأمین

ده رسـی بسـت   و به بناده افتدولت به ورطۀ کشمکش طرفداران متعصب احزاب 

گـویی   دادن انعطاف و پاسخ هاي ایالتی بالقوه توان بیشتري براي نشان دولت. است

به نیاز شهروندانشان دارند؛ اما ساختار قدرت فـدرال و کمبـود منـابع حتـی ایـن      

  . کند ها را نیز محدود می قابلیت

تـر از درون مرزهـاي خودشـان    بسـیار فرا  هاي لیبرال تأثیر مشکالت دموکراسی

شدت در معرض تهدیـد   توانایی بشر براي حفظ حیات زمین به ،در این برهه. است

کـاهش، قـدرت    رشـد، منـابع طبیعـی رو بـه        هاي رو بـه  جمعیت. استواقع شده 

گـویی بـه نیازهـاي مـردم      هاي مرکزي در پاسـخ  ها و ناتوانی دولت فزایندة شرکت

 ،ایـم  منابع طبیعی که در دو قرن گذشته از آن بهره بـرده . نداهاي این تهدید نشانه

حفظ آنچه بـاقی  . اي کاهش یافته و درحال ازبین رفتن است شکل قابل مالحظه  به

النۀ ایـن منـابع الزمـۀ    ؤمدیریت صحیح و مس. مانده، مستلزم مدیریت مداوم است

  . اهد بودهاي جهان در آینده خو مندي از ثروت و گنجینه اساسی دسترسی و بهره

که منابع  درحالی. کند ارتباط تنگاتنگ جهان نیز فرصتی براي این امر فراهم می

شود، فناوري و قدرت مردمی وجود یک دولت  ها کمتر می یابد و گزینه کاهش می
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سازد که بتواند مشکالت حیاتی را حـل کنـد و    گو را ممکن می محور پاسخ اجتماع

  . وجود آورد مردم رفاه به تري از بیش از پیش، براي بخش بزرگ

باور و   هاي ساختار اجتماعی جماعت ، سنتهاي شهري بسیار متمرکز با جمعیت

هاي منطقۀ  هاي ضعیف که نیاز مبرم به جایگزین شدن یا اصالح دارند، ملت دولت

ین بردن از ا براي بهره. ندااین ساختار دولتی جدید آلی براي پیدایش منا محل ایده

هاي غربی درس بگیرند و بـراي   هاي دموکراسی باید از تجربه میموضوع، مردم منا 

هاي جدیـدي   بیشتر تالش کنند و راه ،درك بهتر شرایط فرهنگی جوامع خودشان

  . دقرار دهنبررسی مورد را براي کارآمدکردن دموکراسی 

هـاي   تـرین تمـدن   تواند زمان آن باشد که منطقۀ محل پیدایش کهن اکنون می

ها  اگر فرقه. ها تبدیل شود جاي پیروي از دیگران، خود به الگویی براي آن بشري به

تواننـد سـاختارهاي    کار گرفتـه شـوند، مـی    هاي اعتماد به عنوان شبکه ها به و قبیله

  . اجتماعی مثبتی باشند

بـا پـذیرش حکمفرمـایی قـانون      اي این جوامع اغلب فاقد جامعۀ مدنی پیشرفته

هاي قدرتمندي دارند کـه براسـاس    جوداین، این جوامع قدیمی اجتماعباو. هستند

هـاي اعتمـاد    شـبکه گونـه   کارگیري مؤثر ایـن  به. اند هاي سنتی تشکیل شده ارزش

 يریگکـار  به. ندهاي پایدار باش راه ممکن براي ساختن دموکراسیموجود شاید تنها

واند نیروي مثبتی براي ت محور می هاي اجتماع هاي متشکل در ادارة دولت این گروه

  . تغییر باشد

محور  مانیفست حاضر از ایدة ایجاد شکل جدیدي از دموکراسی مستقیم اجتماع

هـاي   و ملـت  براي دفاع از خالقیت، رشد و شکوفایی فردي و اجتمـاعی در ایـران  

مانند جامعۀ دوران طالیـی ایـران، نظـام جدیـد قـدرت      . کند دیگر منا حمایت می

شود  به مردم آزادي داده می ،ها کار خواهد گرفت که در آن قتصادهاي محلی را بها

  . هاي کارآفرینی مناسب را اعمال کنند تا خالقیت و مهارت

کند کـه   محور به ایجاد همکاري سالم افراد خالقی کمک می دموکراسی اجتماع
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  . ها فراتر است تک آن از مجموع تک

نظام متمرکز مبتنی بر منـابع بـه سـاختار قـدرت      این، تغییر جهت از بر ه عالو

پذیري بیشتر در میان  لیتؤتواند موجب دموکراسی مستقیم و مس محور می اجتماع

که تمرکـز الگـوي پیشـنهادي بـر ایـران و منطقـۀ        درحالی. هاي محلی شود دولت

تواننـد بـه    دهنـد، مـی   مناست، اصول و کلیاتی که مبناي این بحث را تشکیل مـی 

  .اي بزرگ از جوامع تعمیم داده شوند گستره

  

  مقابل دموکراسی لیبرال دموکراسی مستقیم در

طریـق انتخابـات آزاد و    بر مشـارکت شـهروندان در دولـت از    دموکراسی لیبرال

کـه   حـالی  در. کنـد  منصفانۀ نمایندگان در یک فرآیند سیاسی رقابتی تأکیـد مـی  

ضروري است، انتخابـات   شهروندان در نظام حاکمیت دموکراتیک نمایندگی منافع

 تعریـف دموکراسـی بـا عنـوان    . تنهایی براي تعریـف دموکراسـی کـافی نیسـت     به

به  دادن هاي یکایک شهروندان را به رأي لیتنمایندگی منتخب، فقط حقوق و مسؤ

  . دهد هاي انتخابات کاهش می الن دولتی در چرخهمسؤ

تـا   ،غربـی  هاي لیبرال یا قانونمندي دولت در دموکراسیبحران فعلی مشروعیت 

حدي ریشه در مسائل سـاختاري دارد کـه قـدرت یکایـک شـهروندان را کـاهش       

  . کند را سست می دهد و فرآیند دموکراتیک می

هـا بـراي    و پیامـدهاي آن  این مسائل به چند مورد از ،طور خالصه به ،جا در این

  :کنیم اشاره می ،دموکراسی

 هـاي لیبـرال   در دموکراسـی  فرآینـد دموکراتیـک  : ستانی از شـهروندان  قدرت ـ

کل فرآیند سیاسـی  . دهندة منفعل کاهش داده است جایگاه شهروند را به یک رأي

هاي کالن و تشکیل  ي تبلیغاتی با بودجهها حول بازاریابی، تحریف و تقلب، مبارزه

دهندگان بـه   گردد که همگی براي فریب رأي می» عامۀ مردم«هاي کاذب از  گروه

بـه پایـان   وقتـی انتخابـات   . دادن به یک کاندیدا یا حزب طراحی شـده اسـت   رأي
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کننـد کـه تـا     د، بسیاري از شهروندان کنترل را به نمایندگانشان واگذار میرس می

که به ایشان رأي دادند نیستند و حتی آن گوي کسانی  ، پاسخخابات بعديزمان انت

ایـن  . شـوند  هاي بزرگ مبـارزات سیاسـی حمایـت مـی     طرف صندوق زمان هم از

دموکراسـی حقیقـی   . گیـرد  وضعیت البته فرآینـد دموکراتیـک را بـه سـخره مـی     

عیـین  پذیري سیاسی و نیز مشارکت مستقیم شـهروندان در ت  لیتؤدربرگیرندة مس

هـاي اصـلی    درست اسـت کـه نماینـدگی یکـی از جنبـه     . شرایط زندگیشان است

  .تنهایی کافی نیست اما به ،دموکراسی است

 تمرکـز قـدرت سیاسـی و   : دست صاحبان منافع خاص تعیین اعضاي دولت به ـ

هـایی کـه حقـوق قـانونی      ویـژه شـرکت    بـه  ،هاي بزرگ اقتصادي در دست سازمان

اي  داده شده است، مانع از رشد فردي شده و نابرابري گستردهها  اي به آن سابقه بی

  . وجود آورده است در توزیع منابع به

ماهیت تخصـیص منـابع،   : ها در مقیاس گسترده و ناکارآمدي رویه بوروکراسی ـ

ختار است، نیازمند یـک سـا   در دست دولت مرکزي  هاي لیبرال در دموکراسی که

آوري اطالعـات الزم بـراي ارائـۀ خـدمات در سـطح       عظیم بوروکراتیک براي جمع

نتیجـه اسـت؛    آور و اغلب بی ، سرسامدشوارهزینۀ تبادل براي این کارِ . محلی است

ایجاد کرده، ممکن است با شرایط محلی در تمام  هایی که دولت فدرال حل زیرا راه

عمیم بافت شرایط موجود در سطح یک جامعۀ محلی به ت. نباشد ، هماهنگمناطق

حلـی را  هاي از باال به پایین که توان حل مشکل م سطح ملی دشواراست و مداخله

 .ها شده است دادن بسیاري از فرصتکند، موجب ازدست  تضعیف می
، دموکراسی مستقیم بر مشارکت گسـترده و فعاالنـۀ   برخالف دموکراسی لیبرال

  . کند گیري تمرکز می مردم در ساختار سیاسی و فرآیندهاي تصمیم

هـایی   گیري دهد به تصمیم این نوع دموکراسی به تمام اعضاي اجتماع اجازه می

  . گذارد و تخصیص منابع اشتراکیشان کمک  کنند که بر زندگیشان تأثیر می

 در عمل، دموکراسی مستقیم فقط در سطح محلی ممکـن اسـت؛ زیـرا مقیـاس    
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در مسـائل ملـی   را مسائل و پیچیدگی مشکالت در سطح ملـی، مشـارکت مـردم    

  . کند برانگیز می چالش

تر از خود اعضاي جامعه وجود ندارد که مشخص کند براي بهبـود   کسی مناسب

  .چه کارهایی باید انجام شود ،کیفیت زندگی در یک جامعه

  

  آل یک فرصت ایده: و منا ایران

نظیري براي رقابت و  نگی و جغرافیایی شهرهاي منطقۀ منا فرصت بیتنوع فره

. سـاز توسـعۀ پایـدار اسـت     کند که زمینه همکاري اجتماعی و اقتصادي فراهم می

خشک واقع شـده، عمـدتاً در    نیمه /اي خشک جمعیت کشورهاي منا که در منطقه

اعی و تمرکـز زنـدگی اجتمـ   . مناطق جغرافیایی اطراف شهرها متمرکز شده اسـت 

گسترش یافته و شهرنشینی با سرعتی  ،سیاسی و اقتصادي در طی دو قرن گذشته

کـه مراکـز شـهري منـا دموکراسـی      اسـت  زمـان آن رسـیده   . روزافزون ادامه دارد

هاي اقتصادي سنتیشان ترکیب کنند تا خالقیت، کارآفرینی و  مستقیم را با توانایی

  . رشد را گسترش دهند

  ت؟ این کار چگونه شدنی اس

توانند منابعشـان   هاي محلی می اند، دولت هایی که بیشتر صنعتی شده در منطقه

هـاي محلـی در    دولـت . را بر جذب صنایع بیشتر و افزایش خدمات متمرکز کننـد 

الی حـ  در ،ممکن است بر گردشگري یا خدمات تمرکز کننـد  ،اقتصادهاي مختلف

تبدیل . پژوهشی باشند ها ممکن است در پی جذب مراکز آموزشی و دولتکه دیگر

هاي توسعۀ پایدار شکوفایی متقابل را براي شهروندان  هاي تاریخی به محرك رقابت

  . به شکوفایی بیشتر خواهد انجامیددر تمام کشور، این شهرها برخواهد انگیخت و 

توانـد نتـایج سـودمند     ۀ مسـائل خـاص نیـز مـی    زمین ن شهرها درایمهمکاري 

هم یکی کننـد، اطالعـات را   توانند منابعشان را با شهرها می .درهمراه آو متقابلی به

وجود آورند که با شهرهاي دیگر کشـور،   هاي رقابتی به به اشتراك بگذارند و بلوك
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  . منطقه و جهان رقابت کنند

ي طبیعـی و حقـایق   محور با تاریخ غنـی شهرنشـینی، جغرافیـا    الگوي دولت اجتماع

 جـاي اقتبـاس نـاقص از شـکل     بـه . گار اسـت سیاسی فعلی منطقۀ منـا سـاز   اجتماعی

  . باور منطقه تدوین شده است اساس فرهنگ جماعتحاکمیت غربی موجود، این الگو بر

  

  محور اصول ساختار حاکمیت اجتماع

هـاي محلـی توانمنـدي اتکـا      محور بر دولت نظام پیشنهادي دموکراسی اجتماع

قدرتمنـد بـراي تـأمین     هزینـه، مـؤثر و   کند که همراه با یک دولت مرکزي کم می

  . کنند نیازهاي مردم کار می

تقسیم کار در چنین نظـامی تضـمین خواهـد کـرد کـه مسـائلی را کـه واقعـاً         

حـال، دولـت   همـین   طور مؤثر در سطح محلی حل کرد و در توان به ند، میا محلی

ه ماهیـت ملـی و   به مسائلی بپردازد ک ،بسیار کمتر تواند با بوروکراسی مرکزي می

  . المللی دارند بین

به مرز جغرافیایی یک شهر، حومـۀ آن و   ،اساساً ،در این متن» محلّی«اصطالح 

  . اشاره دارد شهاي اطراف ها و روستا بخش

ل رفـاه روزمـرة   ؤهاي محلی مستقیم مس محور، دولت در یک دموکراسی اجتماع

ملی و امور دیگر سیاسـت   شهروندانشان خواهند بود و دولت ملی به مسائل امنیت

  . کالن رسیدگی خواهد کرد

به شهروندان اجازه خواهـد داد در مسـائلی کـه بـا منفعـت      تقسم مسؤلیت این 

همچنـین موجـب   . مداخلـه کننـد   ،با واسطۀ کمتـري  ،ها سروکار دارد مستقیم آن

اساس عملکردشـان در  ی رقیب بردهندگان دربارة احزاب سیاس خواهد شد که رأي

  .هاي انتزاعی نه تبلیغ ایدئولوژي ،ص و عملی قضاوت کنندامور مشخ

ــین  ــاوت تعی ــاع   تف ــت اجتم ــوي دول ــین الگ ــده ب ــاختار اداري   کنن ــور و س مح

هــا بــراي تخصــیص منــابع عمــومی و درآمــد دولــت از   متمرکــز در ســازوکار آن
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  . این منابع است

تمـام منـابع توسـط دولـت ملـی از بـاال        ،برخالف سـاختار متمرکـز کـه در آن   

 ،محـور  هـاي اجتمـاع   شـود، تخصـیص منـابع در دموکراسـی     به پایین توزیـع مـی  

 ،هــیچ واســطه دولــت محلــی بــی. عمــدتاً در ســطح محلــی اتفــاق خواهــد افتــاد

ــزي   ــت مرکـ ــی دولـ ــت؛ ولـ ــالحیت در روش ادارة آن اسـ ــه و صـ  داراي بودجـ

ــت  ــت از رشــد اقتصــادي دول ــد ضــمن حمای ــی قدرتمن ــه مســائلی  ،هــاي محل ب

  .ه مقیاس ملی دارندکند ک رسیدگی می

  

  هاي دولت لیتؤساختار و مس

براي اجراي این دیدگاه، ما یک ساختار جدید و کلیـات وظـایف یـک سـاختار     

کنیم که نیـاز شـهروندانش را در سـطح     گو را پیشنهاد می دولتی قدرتمند و پاسخ

، اجتمـاع شـده در سـطح    هـاي تنظـیم   حـل  راه یافتنبرآورده و براي ) فدرال(ملی 

  . کند را فراهم می پذیري کافی  انعطاف

هـاي زیربنـایی نظـام     ارزش .دولت مدرن در بیان اصول سیاسی مهم موفق بـود 

هاي فردي اهمیت دارند و بایـد   فدرال، یعنی تفکیک قوا و دفاع از حقوق و آزادي

 دهند باید اصالح ها شکل می باوجوداین، ساختارهایی که به این ارزش. حفظ شوند

شوند تا از تمرکز بیش از حد منابع سیاسـی و اقتصـادي در دسـت یـک گـروه از      

  .خواص جلوگیري شود

همه باید بـراي رشـد   . نیازهاي اساسی بشري باید براي تمام مردم تضمین شود

فردشـان از فرصـت برابـر برخـوردار شـوند و در مشـارکت بـراي         بالقوة منحصـربه 

امنیـت و اهمیـت فـردي و    . باشـند  گیري اجتماعی سهمی یکسان داشـته  تصمیم

  .اند وجود یک اجتماع سالم دو روي یک سکه

  : کنیم ها، ما دو پیشنهاد مشخص زیر را ارائه می سوي این هدف براي حرکت به

  .محور هاي اجتماع گیري در دولت  تمرکز تصمیم. 1
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عین  و در) بخش، ایالت، استان، منطقه(هاي میانجی غیرضروري  لغو سازمان. 2

گر ممکـن   درك این مسأله که در بعضی از کشورها، وجود یک واحد مداخله ،الح

  .است سودمند باشد

  .انجام اصالحاتی در نهادهاي فعلی دولت مرکزي یا ملی. 3

  .ایجاد یک قوة چهارم براي دولت مرکزي. 4

ما معتقدیم که این ساختار پایه براي کشورهایی که در مراحل مختلف رشـد و   

  .اجراست د، قابلتوسعه هستن
  

  دولت ملی

  : به شرح زیر خواهد بود ترین کارکردهاي دولت فدرال مهم

کردن امنیت ملی و ترغیب صلح و شکوفایی در سطوح محلـی، ملـی و    فراهم. 1

  .المللی بین

کردن منابع براي کمک  تعیین اهداف ملی براي آموزش و رفاه فردي و فراهم. 2

  .ها به تأمین آن

 .ها و اختیارات فردي دفاع از آزادي. 3
هاي محلی و کمک به ادغـام افـراد و کسـب و     تسهیل بازرگانی میان اجتماع. 4

 .المللی کارهاي محلی در اقتصادهاي ملی و بین
هـاي   هقـو : عهده خواهند گرفت این کارکردها را چهار شاخۀ حکومت یا دولت به

  .»امین ثروت ملی«مجریه، مقننه، قضائیه و 
  

  قوة مجریه

 در مقـام جمهوري است که وظـایفش شـامل خـدمت    رئیس قوة مجریه ریاست

فرماندة کل قوا، ریاست دفتر ملی رسیدگی به حقوق بشر و حقوق فردي، دفاع از 

دسـت صـاحبان منـافع خـاص عمـومی یـا        هـا بـه   حقوق جهانی دربرابر نقـض آن 

بـا   ،سـاله  دورة پـنج مستقیم ملی بـراي یـک     جمهور با رأي رئیس. خصوصی است
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  . انتخاب خواهد شد ،يمحدودیت دو دورة تصد
  

  قوة مقننه

عهـده دارد، از دو   لیت تنظیم قوانین بـراي تمـام ملـت را بـه    ؤقوة مقننه که مس

اعضاي مجلس ملی با یـک  . و مجلس سنا مجلس ملی: مجلس تشکیل خواهد شد

وهفتاد هزار شـهروند، بـا رأي عمـومی و مسـتقیم بـراي       ستنماینده براي هر دوی

چهـل نفـر از   . انتخاب خواهند شـد  ،يبا حداکثر سه دورة تصد ،ساله هاي سه دوره

هفتادویک عضو مجلس سنا با رأي عمومی و مستقیم از چهل منطقۀ جغرافیـایی  

ن مجلس ملـی از میـا  . مجزا انتخاب خواهند شد و باید ساکن همان مناطق باشند

نمایندگان برجستۀ هنر، علوم، کشاورزي، صنعت و بازرگانی و شهروندان عمـومی  

بـا   ،سالههاي پنج این نمایندگان براي دوره. یک عضو دیگر رأي خواهد داد و به سی

  . خدمت خواهند کرد ،يمحدودیت دو دورة تصد
  

  قوة قضائیه فدرال

عمال قانون اساسی، قوانین موضوعه و عرفی تفسیر و ا لمسؤ قوة قضائیه فدرال

باالترین دادگاه فدرال، یعنی دادگاه عالی از نُه قاضی تشـکیل خواهـد   . خواهد بود

قضـات توسـط ریاسـت   . د داشتساله خواهي پانزدهک یک دورة تصدی شد که هر

 بـا رأي اکثریـت هـر دو مجلـس قـوة      نـان جمهوري نامزد خواهند شد و انتصاب آ

در سطح محلی، هر اجتمـاع یـک دادگـاه محلـی     . به تصویب خواهد رسید ،مقننه

براي هر ده دادگاه محلی وجـود  نیز اي  و یک دادگاه منطقه .مستقل خواهد داشت

  . خواهد داشت
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  امین ثروت ملی

یعنی قـوة امـین ثـروت     ولت مرکزي ـ ما با اعالم نیاز به یک قوة چهارم براي د

هاي زیـر   ؤلیتاین قوه مس. گیریم ساختاري دولت مدرن فاصله می از الگوي ـ  ملی

  :عهده خواهد داشترا بر

  .هاي مشترك اجتماع هاي عمومی، هوا و دیگر دارایی مدیریت زمین. 1

  .کنترل و مدیریت نهادهاي مالی. 2

  .المللی پشتیبانی از پیوستن افراد به بازارهاي ملی و بین. 3

  .ها هاي برساخته از اجتماع از دولتپشتیبانی مالی و دفاع . 4

آوري حق  قوة امین ثروت ملی دولت ملی از راه صدور مجوزهاي کاربري و جمع

هاي ملی که  ها، بناهاي تاریخی و موزه ها، مراتع، پارك ورودي و عوارض براي زمین

و اسـتفاده از امـواج    بـه  طور مشـترك بـه ملـت تعلـق دارنـد و نیـز دسترسـی        به

هاي دولتی و مالکیت و استخراج  نی متعلق به عموم، اختراعات دانشگاهرادیوتلویزیو

در بسـیاري از  . درآمـدزایی خواهـد کـرد    ،هـاي عمـومی   منابع معدنی داخل زمین

هـاي بـزرگ کنتـرل     توسـط شـرکت   ،حاضـر حـال   این منابع عمومی در ،کشورها

وم مـردم  کی براي عمـ اندکنند، سود  شوند که در ازاي منابعی که استخراج می می

عنـوان   قوة امین ثروت ملی این وضعیت را در مقـام خـدمت بـه   . رندگی در نظر می

آینـد،   حسـاب نمـی   حاضر اموال شخصـی بـه  حال  امین تمام منابع طبیعی که در

هاي ملـی عمـل    عنوان خزانه براي درآمدها و دارایی همچنین به. تغییر خواهد داد

هـا و   ربري، ورودیـه از مجوزهاي کـا شده آوري تمامی درآمدهاي جمع. خواهد کرد

ــه ــوء  جریم ــاي س ــومی   ه ــوال عم ــاربري در ام ــاي ک ــتفاده از مجوزه ــراي ،اس   ب

. قرار خواهد گرفـت  ،داري در یک نهاد مالی مشابه امین ثروت ملیمحافظت و نگه

در آن باقی خواهد مانـد   ،براي همیشه ،همۀ وجوه موجود در قوة امین ثروت ملی

این امر موجب ایجاد یـک  . شهروندان از آن استفاده کنند هاي فعلی و آتی تا نسل
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هـاي   خواهد شد که هـم افـراد و هـم دولـت     1»گذاري خطرپذیر صندوق سرمایه«

  . توانند از آن استفاده کنند محور و دولت مرکزي می کوچک اجتماع

یـک از   شـده توسـط قـوة مجریـۀ دولـت ملـی بـراي هـیچ         هاي وصول مالیات از

هایی کـه جایگـاهی    صندوق. ین ثروت ملی استفاده نخواهد شدکارکردهاي قوة ام

گـذاري خطرپـذیر    مانند صندوق امانت ملی دارند نیز مانند یک صـندوق سـرمایه  

پـول الزم   ،هـاي برسـاخته از جوامـع    عمل خواهند کرد و براي شهروندان و دولت

هـاي خصوصـی کوچـک     هاي جدید را کـه شـرکت   براي حمایت از توسعۀ فناوري

هاي  سهم امین از سودهاي حاصل از فعالیت. اند، فراهم خواهند کرد جود آوردهو به

. گیري به بخشی از ثروت عمومی تبدیل خواهـد شـد   تجاري جدید و درحال شکل

قوة امین ثروت ملی سهمی از سود را براساس قراردادهاي منعقدشده با هر بنگـاه  

  .شود، دریافت خواهد کرد اقتصادي که تأسیس می

تـوان آن را بـراي    مالکیت این ثروت به عموم مردم تعلق داشته باشد، می وقتی

هـاي   دولـت . گذاري کـرد  دوباره سرمایه ،براي مصلحت عمومی ،حمایت از نوآوري

وام هاي محلی، نهادهاي خصوصـی و عمـومی و افـراد حـق      محور، اجتماع اجتماع

نماینـدگان قـوة    .، اجتماع یا جامعه را خواهنـد داشـت  براي پیشرفت خود گرفتن

امین ثروت ملی تقاضاي وام را بررسی خواهند کرد و مبالغی را که بایـد براسـاس   

معیارهاي سطح پیشرفت و کمک به مصلحت عمومی استفاده شود، اعطا خواهنـد  

هـاي   بـا بهـرة معقـول و متفـاوت از نـرخ      ،شده دراین نظام گرفتهوامهاي  پول. کرد

  . بازپرداخت خواهد شد ،جاري بازار

محـور  ما معتقدیم که قوة امین ثروت ملی براي حفظ اسـتقالل دولـت اجتمـاع   

این قوة جدید از دستاوردها نیز محافظت و به تحقـق اهـداف   . اهمیت حیاتی دارد

  :جمعی زیر کمک خواهد کرد

                                                           
1-venture capital fund 

 .گذاري با قبول خطر، ولی با سود بس بیشترسرمایه
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اطمینان از مدیریت دقیـق و اسـتفادة پایـدار از منـابع طبیعـی ارزشـمند و       . 1

  .محدود

ردي که براي رضـایت و کامیـابی   اختن ابتکار و خالقیت فس ترغیب و ممکن. 2

براي شراکت با کارآفرینان در  محوردادن به دولت اجتماع با اجازه ،اهمیت دارد فرد

  .تأمین دو نیاز اساسی امنیت و اهمیت

  .حمایت از حفظ منابع محلی. 3

آثـار   هاي محلی زنده و خودکفا که از کاهش آمار جرم، بهبـود  ایجاد اجتماع. 4

   .ردبهداشت و مزایاي دیگر بهره خواهند ب

دسـت تعـداد    برداري از منابع طبیعـی محـدود بـه    جلوگیري از کنترل و بهره. 5

برند و  منفعت می ،هاي خصوصی بزرگ که به هزینۀ عموم مردم شمار شرکت اندك

 . کنند هیچ حمایتی از سعادت کشور یا شهروندانش نمی
قـوة  . با رأي مسـتقیم مـردم انتخـاب خواهـد شـد     ریاست قوة امین ثروت ملی 

 قضائیه قبل از واجد شرایط شدن هر نامزد براي قرارگرفتن در فهرست نامزدهـاي 

  . بارة صالحیت وي تحقیق خواهد کرد در ،انتخاباتی

  . ي پنج سال و محدود به دو دوره خواهد بوددورة تصد

شـده بـراي    دل اعمـال و تعا نظارتاین قوه یا بخش دولت مشمول همان فلسفۀ 

  . خواهد بود ة دیگرقوسه 

مقامـات  دیگر هـاي اعـالم جـرم، مشـابه بـا      ریاست این قوة جدید نیز مشمول رویـه 

  .بار حسابرسی استي مشمول یک منتخب خواهد بود و کل قوه براي هر دورة تصد

، بـاال قوة امـین ثـروت ملـی بـراي هرگونـه درآمـد و منـابع مـالی یادشـده در          

اي  طـور حرفـه   ایجاد خواهـد کـرد کـه وام و مجوزهـاي کـاربري را بـه       اي»هادار«

زمینـۀ سیاسـت تعـداد     توانـد در  مـی  »هـا  ادارة پـارك « ،براي نمونـه  .دکنبررسی 

ــوارض     بازدیدک ــذ ع ــدون اخ ــهروندان را ب ــد ش ــه بازدی ــارك ک ــر پ ــدگان از ه نن

. ریـزي کنـد   رسـاند، برنامـه   سنگین براي دیـدار منـابع طبیعـی بـه حـداکثر مـی      
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ــ ــهش ــراي قرع ــارك  اید اج ــدگان پ ــراي بازدیدکنن ــی ب ــدار الزم  کش ــاي پرطرف ه

طــول  توانــد فرصــت بازدیــد از یــک پــارك خــاص را در مــی تصــمیم ایــن .شــود

امـا بازدیـدهاي متعـدد را محـدود      ،وجـود آورد  بـراي ایشـان بـه    ،عمر شـهروندان 

  . کند تا شهروندان دیگر نیز فرصت بازدید داشته باشند

ي ذخـایر نفـت و گـاز طبیعـی، مراتـع و تمـام ثـروت متعلـق         برا برنامههمین 

  . در کشور اعمال خواهد شد ،به عموم

 ،هـاي قـوة امـین ثـروت ملـی بـراي مـدت ده سـال         یـک از اداره سرپرست هر 

  . انتخاب خواهد شد

ــه       ــان ب ــام ایش ــزودن ن ــل از اف ــا را قب ــام نامزده ــالحیت تم ــائیه ص ــوة قض ق

  . تجربه و قابلیت، بررسی خواهد کرد لحاظ از ،فهرست نامزدهاي انتخاباتی

ــی  ــک تمــامی دارای ــی تولیدشــده در حــوزة   هــر اداره مال ــدهاي مل ــا و درآم ه

ــردن آن صــالحیت خــود و اداره ــن ســرمایه. هاســت ک ــراي حفــظ و نگــه  ای ــا ب ه

  .قرار داده خواهد شد »امانت ملی«در یک صندوق  ،براي همیشه ،داري

  

  دولت اجتماع محلی
  )در پایان همین فصل 1 رجوع کنید به شکل(

اسـت کـه از    یهدف اصلی دولت محلی ایجاد محیط اجتماعی سرشار از حمایت

  :منزلت، رشد و شکوفایی انسان ازطریق تمهیدات زیر پشتیبانی کند

منظـور   بـه  ه،استفادة قوة مجریۀ دولت ملی از درآمد سرانه براي تأمین بودج. 1

  .خدمات دولتی ارائۀ

  .کل اجتماع ةاي استفادحفظ محیط زیست بر. 2

 .کردن هر شهروند به کارکردن براي اجتماع حداقل یک روز در ماه ملزم. 3
کردن منـابع بـراي پیشـرفت     قصد فراهم ایجاد شراکت بین افراد و اجتماع به. 4

شامل ارزیابی نیازهـاي خـانوادگی یـا فـردي، تنظـیم      امر این . استعدادهاي فردي
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اساس این نیازها، قراردادن اسـتعدادهاي  یت و رشد برت براي مالکبلندمد ايهبرنام

پشتیبانی و تقاضـا بـراي گـرفتن وام از صـندوق      ءفردي در شرایط رشد براي القا

  .امانت ملی است

  .بیشتر محور براي رشد و شکوفایی حمایت از ابتکارهاي فردي جامعه. 5

هـا،   ارسـتان تمامی نهادهاي عمـومی، بیم . افتخار در اجتماع اسحساافزایش . 6

  . افتخار شهروندان باشند ایۀها باید م ها و پارك ها، ورزشگاه مدرسه

 افرادحمایت از مالکیت مسکن و تأمین بودجه براي خرید مسکن براي تمام . 7

  .اجتماع
با ترغیب مشارکت همراه هاي آموزشی  هاي اجتماع در برنامه بازتاباندن ارزش. 8

  .شهروندان در نظام آموزشی

صدهزار نفر تشـکیل خواهـد شـد و بـا     وپنجاه تا سی ولت محلی از دویستهر د

گیـرد، تعریـف    مرزهاي جغرافیایی که بخشی از شهر یا منطقۀ شهري را در برمـی 

تشکیل خواهد شد  يرشد کنند، اجتماع جدیدبیشتر ها  هرچه اجتماع. خواهد شد

  .حفظ شود ،هاي یادشده نسبت تا میزان جمعیت در

مستقیم   با رأي ،است »فرماندار«محور که همانا  هر دولت اجتماعرئیس اجرایی 

  .محدود به دو دوره، انتخاب خواهد شد ايساله، براي دورة پنجمردم

هــاي آمــوزش، بهداشــت، مســکن، توســعۀ  کــه در زمینــه »فرمانــدار«معاونــان 

ـ  کارآفرینی، امنیت و توسعۀ اجتماع و حل اختالف تجربه دارند و آموزش دیده د، ان

بـراي  ها کارمندان دولت اجتماع خواهند بـود و   آن. خواهند بود وياعضاي کابینۀ 

اعتمـاد از شـهروندان    مدت پنج سال استخدام خواهند شد و بسته به دریافت رأيِ

هـا   آن. سالۀ بعـدي نیـز منصـوب شـوند     هاي پنج توانند براي دوره می ،اجتماعشان

طریـق شـهروندان    ت اجتماعی را ازاداري هستند که خدما يل ایجاد ساختارؤمس

منابع مالی براي بهبود شـرایط زنـدگی   از کارگر و متخصص داوطلب فراهم کند و 

  .دمند شوبهرهمالکیت و افتخار نسبت به اجتماع،  احساسدر اجتماع و پروراندن 
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اسـتخدام   »مـددکار اجتمـاعی  «هزار شهروند، یک براي هر دوهزاروپانصد تا سه

حـامی و مشـاور شـهروندان بـراي      در مقـام  »مددکار اجتمـاعی «این . دشخواهد 

مددکاران اجتماعی . عمل خواهد کرد ،رفاه اقتصادي و پیشرفت خانوادهرسیدن به 

براي تعیین بودجه و موفقیت اقتصادي براي هر خانواده یـا  را اختصاصی  ايهبرنام

ا در مراجعـه بـه   هـ  هـا و نیازهـا، آن   براساس این بودجه. هر فرد آماده خواهند کرد

هـا کمـک    از شـهروندان پشـتیبانی و بـه آن    ،صندوق امانت ملی براي گـرفتن وام 

بـا   ،به نیـاز ، بنامددکاران اجتماعی از میان شهروندان کارگر داوطلب. خواهند کرد

سـاله  مددکاران براي یک دورة پـنج این . استفاده خواهند کرد ،توجه به مهارتشان

پـنج درصـد پایگـاه     و ره بـا تأییـد حـداقل شصـت    ایـن دو . خواهنـد شـد  استخدام 

  . تمدید است قابل ،ها کنندة آن انتخاب

. انتخاب خواهند کردیک نمایندة محلی  ،اعضاي اجتماع براي هر پانصد شهروند

و رابط اعضاي اجتماع  »مددکار اجتماعی«مشاور و دستیار  در مقامنمایندة محلی 

کننـدة امـور    ی محـرم اسـرار و تسـهیل   نماینـدگان محلـ  . عمل خواهد کردبا وي، 

پاداش دریافت خواهنـد   ،د و با قدردانی از کارهاي اجتماعیشانبواجتماع خواهند 

  .کرد

  

  محورۀ اعتماد و موفقیت حاکمیت اجتماعشبک

و بیشتر کشورهاي منـا، ایـن دولـت     توجه به وضعیت فعلی سیاست در ایرانبا 

  د شود؟ تواند ایجا جدید چگونه می

هـا موجـب    هـا دهـه   هاي بشري و قبیله مسألۀ چگونگی تشکیل و تعامل اجتماع

کـه دموکراسـی همـواره بـه      درحـالی . ده استبوشگفتی دانشمندان و نویسندگان 

شواهدي وجود دارد که حفظ رضایت آنچه چارلز  ،حفظ رضایت مردم مربوط بوده

هـا   تنها براي دموکراسی نه یجزء بسیار مهم و الزمنامد،  می »شبکۀ اعتماد« تیلی

از ساالري،  از دیکتاتوري گرفته تا جرگه است، هاي دیگر دولت که براي تمام شکل
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 (2).حکومت سلطنتی تاحکومت روحانیون 
واسـطۀ اعتقادهـا،    شـود کـه بـه    مـی  به گروهی از مردم اطـالق  »شبکۀ اعتماد«

تواند بر  این پیوندها می. هم دارندد نزدیکی باپیون ،هایشان ها و هدف ها، ارزش عرف

هدف بلندمدت یکسان  وانداز  چشم ،شغل و اساس دین، قبیله، خویشاوندي، حرفه

داشـته   یممکن است محل جغرافیایی مشـترک  »شبکۀ اعتماد«اعضاي یک . باشد

  . باشند یا نه

. آیند جود میو ن افراد بهایم پیوستهپی و  در هاي اعتماد ازطریق تعامل پی شبکه

با پذیرش خطر موجود در بـاورکردن   »شبکۀ اعتماد«تعریف، عضویت در یک  بنابه

در  ،خطر موجـود در ایـن سـطح از اعتمـاد    . هاي دیگر همراه است و اتکا به انسان

هـاي اعتمـاد    شـبکه  ،درحقیقـت . شـود  تـر پذیرفتـه مـی    تر آسان هاي کوچک گروه

وادار به ایجاد شرایطی شوند که به رشد هاي محلی  توانند کمک کنند تا دولت می

هاي اعتمـاد هـم    در سراسر تاریخ بشر، شبکه. بینجامدگیري مؤثر  فردي و تصمیم

وجـود آمـده و جـایگزین     هاي سیاسی رسـمی بـه   نظاماز  بیرونو هم در  روندر د

انـد، معیارهـاي    هایی براي اعضایشـان داشـته   که مزایا و مصونیت اند و درحالی شده

هـا بیشـتر در    هرچـه ایـن شـبکه   . انـد  موردقبول مشترك را تضمین کرده رفتاري

د و رآو دسـت مـی   هـا را بـه   آنگیري عمومی پذیرفته شوند، دولت حمایت  تصمیم

 . شوند ها به دولت پاسخگو مرتبط می شبکه ،درنتیجه
ـ      آیندة دولت دموکراتیک ا سـاختار  حقیقی در جوامعی اتفـاق خواهـد افتـاد کـه ب

کـه   با ایـن . اند هم پیوند خورده تنیده به هاي اعتماد متعدد و درهم تورمانندي از شبکه

بـراي  امـا  کنند،  هاي اعتماد خودشان ایجاد دموکراسی حقیقی را تضمین نمی شبکه

هاي اعتماد از تمایل مردم به پـذیرش خطرهـاي    شبکه. نداوجود و بقاي آن ضروري

. کننـد  ها و شرایط اجتماع و فـرد حمایـت مـی    ربارة ارزشگیري د الزم براي تصمیم

تننـد،   هم مـی یابند و در شوند، گسترش می یر میتکثبیستر هاي اعتماد  هرچه شبکه

شود و هرچـه مشـارکت و همکـاري     تر می گستردهگیري مشارکتی نیز  دامنۀ تصمیم
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. یابـد  ینیـز افـزایش مـ   ) دو نیـاز اساسـی انسـان   (یابد، امنیت و اهمیـت   افزایش می

لیت ؤسـازد تـا مسـ    ها را قادر می انسان »شبکۀ اعتماد«شدن به بخشی از یک  تبدیل

  .کنند، بپذیرند کامل ایجاد و حفظ جهانی را که در آن زندگی می

مشترك، آشـکار یـا تلـویحی، بـراي کمـک بـه        يتعهد »شبکۀ اعتماد«اعضاي 

مزایاي دستیابی به ن با امکا »شبکۀ اعتماد«عضویت در یک . یکدیگر و گروه دارند

یک یا ) نکردن یا اقدام(همچنین امکان دارد که اقدام . فردي یا گروهی همراه است

شـبکۀ  «عضویت در یـک   ،بنابراین .چند عضو شبکه به اعضاي دیگر آسیب برساند

ي فرصـت کسـب مزایـاي مهـم اسـت و هـم احتمـال خطـر         امعنـ  هم به »اعتماد

هاي اعتماد معیارهاي رفتاري خاصی  شبکه بیشتر ،درنتیجه. پیامدهاي منفی مهم

از مـردم   هر گروهـی . گذارند در نظر گرفته، به مرحلۀ اجرا میرا براي اعضاي خود 

بـا  . نـد ا»شبکۀ اجتمـاعی «ها فقط  بعضی گروه ؛خواند »شبکۀ اعتماد«توان  را نمی

امـا  بـه یکـدیگر کمـک کننـد،      »شبکۀ اجتماعی«که ممکن است اعضاي یک  این

یـا   درونبـه   ،توانند بـدون برنامـۀ قبلـی    ها می آن .انجام این کار ندارنده اجباري ب

هــاي  ت، مجــازاتجــز لغــو عضــوی نــد و بــهیابســوق  »شــبکۀ اجتمــاعی« بیــرون

  .ها وجود دارد شماري براي اقدامات نامناسب آن اندك

دارد،  اجتماعی یا سیاسی شـدید وجـود  سرکوب ویژه وقتی  در بعضی موارد، به 

اعضـا ممکـن اسـت    . ممکن است مخفیانـه باشـد   »شبکۀ اعتماد«یک  عضویت در

بین برود یا رواج بیشتري پیـدا   کلی از شان به قدر جلسه تشکیل دهند تا فلسفه آن

با رعایت معیارهایی مانند حفظ اسرار و وفاداري، اعضا بـراي یکـدیگر و کـل    . کند

  .کنند مصونیت ایجاد می ،گروه

و گاهی حتی وقتی سرکوب یا شکنجه (ب نشوند هاي اعتماد سرکو وقتی شبکه

  . توانند به توسعه و شکوفایی دموکراسی کمک کنند ، می)شوند

هـاي   ها بـا همکـاري دولـت    ویژه وقتی مصداق دارد که این شبکه بهموضوع این 

محور نسبتاً کم اسـت و  جمعیت کلی هر دولت اجتماع. کنند محور فعالیت اجتماع
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دولـت محلـی بـه    . کنـد  تر را فراهم مـی  تر و تعامل آسان هاي نزدیک مجال ارتباط

جاي دشمنی در  به ،شود و در این حالت هاي اعتماد تبدیل می شبکه میانمیانجی 

تخصیص منابع بـراي اجتمـاع و اعضـاي شـبکۀ اعتمـاد، همکـاري بـا یکـدیگر را         

  . آموزند می

کـه فعالیـت    هاي اعتمـادي  شده، شبکه توسعه یا تثبیتدر یک دموکراسی درحال

هـم بشـکنند،   درکنند تا فرآیندهاي سیاسی و ساختارهاي قـدرت را بسـازند یـا     می

  . بین بروند هر تعداد پدید آیند، رشد کنند، تغییر یابند و ازممکن است به

ساختن آرمان فردي و نیز رشد جمعی  هاي اعتماد براي ممکن توان از شبکه می

رشد به شکوفایی و همکاري اجتماعی بیشتر طورکلی این آرمان و  به. استفاده کرد

  .انجامد می

بنیـان گذاشـته   » اهل اعتمادبودن عموم مـردم « هاي مدرن بر اصل  دموکراسی

تـر کـه از    هـاي اعتمـاد کوچـک    اي متشکل از شـبکه  اند، یعنی شبکۀ گسترده شده

 بـاور بـر ایـن    تیلی. کنند مشارکت شهروندان در دولت محلی و ملی پشتیبانی می

پـذیري اجتمـاعی و اهـداف      ها فقط از رواداري یـا تحمـل   که این دموکراسی است

شناسـی و   ها به نیاز متقابـل، وظیفـه   بلکه ایجاد آن ،نداهوجود نیامد متقابل کلی به

هـاي   شـبکه . ه اسـت هـاي اعتمـاد بسـتگی داشـت     خدمت به مردم وابسته به شبکه

اند، بلکه بـا حفـظ ایـن     یدههاي جدید همبستگی بخش تنها به دموکراسی اعتماد نه

هـاي تـازه    بـه دولـت   ،در جاي خـود  ،هاي شخصی ساختارهاي اجتماعی و ارتباط

  .ند بسیار مؤثرتر عمل کننداهاستقراریافته اجازه داد

از  ،دردســر امــور عــادي خــود توانــد بــراي ادارة بــی ایــن ایــده کــه دولــت مــی

ــران و شــبکه ــه رهب ــد، ب ــژه در ســ هــاي اعتمــاد اســتفاده کن ــاطح اجتمــاعوی  ، ب

ــی   ــت ب ــوان سیاس ــت    عن ــده اس ــناخته ش ــال ش ــوارد . جنج ــیاري از م  ،در بس

جنجـالی کمـک کننـد کـه      توانند بـه اسـتقرار سیاسـت بـی     هاي اعتماد می شبکه

هـاي اعتمـاد بـراي پیشـبرد توسـعه و حمایـت از         هـا و شـبکه   دولت ،کمک آنبه
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  . کنند رشد همکاري می

هـاي اعتمـاد خاصـی     هـا شـبکه   ولـت حقیقـت دارد کـه د  موضوع همچنین این 

ــعیف دولــت     انــد و بعضــی از شــبکه   دهســرکوب کــر را  ــاي اعتمــاد در تض ه

ــد خودشــان کوشــیده ــت در ســطح اجتمــاعی   اگــر شــبکه. ان هــاي اعتمــاد و دول

همکاري کننـد و دولـت مرکـزي حقـوق بشـر فـردي را تضـمین کنـد، احتمـال          

  . یابد درگیري کاهش می

جـــوتر اســـت و گـــاهی حتـــی  تیزهسیاســـت جنجـــالی ســـ ،دیگـــرطـــرف  از

ـ  . آمیـز  خشونت هـا   »غیرخـودي « وع سیاسـت، تمایـل کمتـري بـه پـذیرش     در ایـن ن

پـذیري کمتـر نسـبت بـه تنـوع آرا و امکـان کمتـري بـراي          در نظام سیاسی، تحمـل 

  .توزیع منصفانۀ قدرت وجود دارد

از  بیـرون و هـم در   درونهـاي اعتمـاد، هـم در     هزاران سـال اسـت کـه شـبکه    

 ،انــد و بــراي اعضایشــان ا و ســاختارهاي سیاســی رســمی، شــکوفا شــدهفرآینــده

اجـرا   انـد و معیارهـاي رفتـاري خاصـی را بـه      هـایی فـراهم کـرده    مزایا و مصونیت

تــر و مشــاوره،  طریــق مشــارکت گســترده جنجــال و ازوقتــی بــدون. انــد درآورده

هـا در سیاسـت عمـومی ادغـام شـوند، عملکـرد دولـت نسـبت بـه           دولت و شبکه

  . شود تر می ازهاي مردم مؤثرتر و مسئوالنهنی

شــبکۀ تــو  روِدموکراسـی در گــ  ه،آینــددر هــم گذشـته و هــم   ،طورخالصــه بـه 

ــاط ــویی از ارتب ــت  هــاي اعتمــاد، شــبکه  هــا در شــبکه در ت هــاي اجتمــاعی، دول

  .محور و دولت ملی است اجتماع

  

 زنی و ایجاد دموکراسی شبکۀ اعتماد، چانه
زنی داخـل یـک نظـام سیاسـی مـوردنظر       فرآیندهاي چانههاي اعتماد در  شبکه

. شـود  هـاي دولـت منتهـی مـی     این تعامل است که بـه ایجـاد سیاسـت   . ندادرگیر

هـاي اجتمـاعی دیگـر،     هاي اعتماد، گروه ن شهروندان، شبکهایمتواند  زنی می چانه
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آغـاز  زنی  گذار به دموکراسی با چانه. ها اتفاق بیفتد و خود دولت (3)نهادهاي دولت

زنـی   اگر فرآینـد چانـه  . شود که سرآغاز جامعۀ مدنی و حکمفرمایی قانون است می

زنی یک فرآینـد   چانه. کند آمیز باشد، پیوند مردم با دولتشان را محکم می موفقیت

دربارة تقاضاها و مطالبـات رأي داده   ،آن لۀوسی بهانتخاب جمعی حساس است که 

  .آموزند اعتماد می ،آیندشود و بازیگران اجتماع در این فر می

. ها دموکراسـی را مطالبـه کننـد تـا دموکراسـی اتفـاق بیفتـد        الزم نیست توده

تعـداد  «هـاي مـدرن،    در ایجـاد دموکراسـی   ،کنـد  که تیلـی اشـاره مـی    گونه همان

تـالش   کنندگان آگاهانه براي ایجاد نهادهاي دموکراتیک شماري از مشارکت اندك

با مشـاهدة فرآینـد دموکراتیـک    ). یک آگاهانه نبود و گاهی تالش هیچ(کردند  می

 ،الساعه و مبتنی بر تقال هسـتیم کـه در آن   کردن، ما شاهد فرآیندي آشفته، خلق

هـاي   هـاي ناشـی از درك   هاي فزاینـده عمـدتاً از محـدودیت    ها و تالش پیوستگی

از تصـورات   نـه  ،آینـد  مشترك امـا پنهـان و روابـط اجتمـاعی موجـود پدیـد مـی       

   (4)».آینده برايگویانه  پیش

و بـراي  (ریـزي نشـده    دموکراسی اغلب پیامـدي از پـیش برنامـه    ،طورخالصه به

و مبارزة سیاسی درون اجتمـاع اسـت، نـه نتیجـۀ مطلـوب یـک       ) بعضی ناخواسته

  . زنی فرآیند چانه

آیـد،   شـوروحرارت پدیـد مـی   وکراسی اغلب از مبارزات سیاسی پرکه دم از آنجا

 خوبی تعریف نشده باشد و این در جاهـایی مثـل مصـر    ثبات باشد و به تواند بی یم

هـاي دولتـی کـار     در سـمت  ،حـال حاضـر   کسـانی کـه در   ،آشکار است که در آن

ایـن نمونـۀ آن چیـزي اسـت کـه تیلـی       . دان به قوانین رژیم سابق متکی ،کنند می

ن تفاوت بین یک شبکۀ اعتمـاد و  همچنی. شناسد می »زدایی دموکراسی«عنوان  به

کـه   یآن گـروه از مردمـ  . کنـد  روشنی مشخص مـی  هاي اجتماعی دیگر را به گروه

گونـه معیارهـاي درونـی،     آمیـز در مصـر تظـاهرات کردنـد، هـیچ      طور موفقیـت  به

که بتوان آن را در  هاي منسجم، اعتماد متقابل و نیز قانون مجازاتی نداشتند ارزش
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  . کند، اعمال کرد طبق اهداف آن گروه عمل نمی حق عضوي از گروه که

دهد که اگر پشتیبانی از یک شبکۀ اعتماد تنها منحصر به یـک   تیلی هشدار می

هاي اجتماعی دیگر  المسلمین و گروه بین اخوان که در مصر گونه شبکه باشد، همان

زدایـی مواجـه    درگیري عمومی رخ داد، هر دموکراسی موجود با پدیدة دموکراسی

تواند فریب شبکۀ اعتمادي را تحمل کند کـه در رأس   دموکراسی نمی. خواهد شد

دسـت رفـتن حمایـت     زدایـی موجـب از   عدم شـفافیت و دموکراسـی  . قدرت است

منابعشان ازجمله ثروت، نیروي کار، حمایت  ،شود که در این صورت شهروندان می

اعتمـاد ممکـن اسـت بـه      هـاي  شـبکه . کشـند  معنوي و منابع طبیعی را پس مـی 

 ،عمـال زور ند بـا ا بکوشـ  امکـان دارد هاي زیرزمینی بازگردند و رهبرانشان  فعالیت

  گفتمـان . شـود  شـدن دموکراسـی مـی    انسجامشان را حفظ کنند که موجب منحل

اگـر نظـام   . شـود  و توانایی همکاري براي حل مشـکالت تضـعیف مـی     ایدئولوژیک

دردسر دموکراسـی ممکـن اسـت بـه خطـر       بیسیاسی به توازن برنگردد، عملکرد 

اجتنـاب   کـردن شـاید غیرقابـل    ها در مراحل اولیۀ دموکراتیـک  این اختالل. بیفتد

بـارة   هـایی در  بهترین کـار احتمـاالً ایـن اسـت کـه آزمـایش       ،دلیل همین به. باشد

 بـا سـهولت بیشـتري    ،دموکراسی در سطح دولت اجتمـاع آغـاز شـود کـه در آن    

شـدة فرآینـد    زنـی بـه بخـش پذیرفتـه     توان آشفتگی اولیه را تاب آورد تا چانه می

  .سیاسی تبدیل شود

را بـا فرآینـد سیاسـی     هاي اعتماد بایـد خـود   ولت، شبکهبراي ایجاد تغییر در د

آمده از راه مـذاکره یـا وسـاطت، اغلـب      دست خودمختاري به. ادغام کنند یاجتماع

هـاي   گـروه هـا یـا دیگر   توان به قبیلـه  می. ستن ادغام اهاي اولیه در ای یکی از گام

ایـن   ،نهایـت  در. شـود  شده خودمختاري داد که موجب توقف دشمنی می سرکوب

هاي اعتماد در  گروه. تر ادغام کرد توان در یک گروه شهروندي بزرگ ها را می قبیله

بـه  دادن  نـابع و پایـان  م واگـذاري جمله  ازـ هایی   رأس قدرت ممکن است سازش

کـار  این . به دولت پیشنهاد دهند ،را در ازاي سهمی از قدرت ـ  دولتیاقدامات ضد
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هرچه رابطۀ بین دولـت و شـبکۀ   . پذیر است محور امکان  هاي اجتماع فقط در دولت

هاي اعتماد در  شبکه. یابد اعتماد بیشتر شود، انسجام و وابستگی متقابل توسعه می

براي حفظ ثبات و کـارکردن در  یابند  می یلیآورند و دل دست می دولت منفعتی به

هـاي اعتمـاد    منافع و راهبردهاي شبکه. داخل نظام سیاسی با هدف تغییر و بهبود

  . شود به موتورهاي تغییر اجتماعی و سیاسی تبدیل می

محور و  هاي اجتماع بندي قدرت، هم درون دولت هاي مداوم در ترکیب دگرگونی

  . کردن است دهندة فرآیند دموکراتیک ها، نشان از آن بیرونهم در 

بـا ابتکـار عمـل    «کردن گاهی حتی  افتد، دموکراتیک ندرت اتفاق می که به با این

  . دهد رخ می ،»صاحبان قدرت که در تالش براي حفظ قدرتشان هستند

هـاي   هـاي اعتمـاد و گـروه    نخبگان حاکم اغلـب مطالبـات و تقاضـاهاي شـبکه    

محـور بـا     در یک دولـت اجتمـاع  . پذیرند نمی دیگر را براي تقسیم قدرتاجتماعی 

تواننـد   هاي اعتماد قوي، دورانـدیش، متعهـد و منسـجم مـی     عملکرد خوب، شبکه

شـرط تـدوین یـک فرآینـد      پـیش . طور مؤثر با موقعیت نخبگـان مقابلـه کننـد    به

ت شبکۀ رضایت نخبگان نیست، بلکه مشارک ،اجتماع کوچک روندموکراتیک در د

هاي اعتماد مستحکم همراه شود،  مبارزة سیاسی عمومی که با شبکه. اعتماد است

. ها در یک ساختار سیاسی عمومی جدید حمایت کنـد  تواند از ادغام این شبکه می

تـر   تواند پایین قدرت نخبگان یا ساختارهاي خودمختار می ،در چنین ساختارهایی

تـري توزیـع شـود و نـوعی همکـاري       تردهطور گسـ  تواند به قرار گیرد و قدرت می

  .وجود آورد آور باشد، به دولت را که متقابالً براي هر دو طرف الزام /شهروند

ــاي باالدســتی  ــن همکــاري هــم ضــامن مزای ــاي  ای  هاســت و هــم ضــامن مزای

بهتـر و   آورد که وجود می به ي راپذیر ساختار دولت پویا و انعطاف ها و دستی پایین

  . کند مت میبه مردم خد بیشتر

مشروعیت دولت محلی، شهروندان این مشروعیت را در واقـع   مورد همچنین در

دست نیروهاي  کنند و چون چنین شود، کنترل دولت مرکزي به می» خرید پیش«
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  . خشونت کاهش خواهد یافتبا مسلح و 

بـه کـاهش    ،محور براي دسترسی به منـابع  هاي محلی اجتماع رقابت بین دولت

  . وشرط در سیاست عمومی خواهد انجامید قید نابرابري بی

کند و توان دولت  یابد، وابستگی متقابل رشد می هاي خارجی افزایش می ضمانت

  . تر خواهد شد گسترده

شده یکـدیگر را   در درازمدت، افزایش ظرفیت یا توان دولت و رایزنی محافظت«

موجـب   سـو گسـترش تـوان دولـت     حـال کـه از یـک   همان  کنند و در تقویت می

رایزنــی  ،دیگــرســوي   از ،شــود هــاي مشــروط مــی زنــی و توافــق مقاومــت، چانــه

شـود کـه بـه     موجب ترغیب تقاضا براي گسترش مداخلۀ دولت مـی  شده محافظت

  . کند افزایش ظرفیت کمک می

رسد  ظر می ،بهاگر توان یا ظرفیت فراوان دولت نمودار یا معرف دموکراسی نباشد

  (5)»استدموکراسی در مقیاس کالن تقریباً ضروري  کم شرط الزم براي که دست

سطحی از اعتماد در درون اجتماعی و در پیوند بي اساس قراردادجامعۀ مدنی بر

هاي اعتمـاد وجـود دارد، اسـاس     اعتمادي که در شبکه. شود ریزي می اجتماع پایه

 محـور  هاي اجتمـاع  تر است که از فرآیند سیاسی دولت یک اعتماد اجتماعی بزرگ

زنـی در حـوزة سیاسـی     اعتماد اجتماعی که از تعامل و فزونی چانـه . آید پدید می

وجـوي   گیرد، شهروندان را در درك وابستگی متقابلشان و نیز جست سرچشمه می

فقط در این صورت . دهد ها و منافع فردي و گروهیشان به یکدیگر پیوند می ارزش

  .تواند محقق شود اقعی میو است که یک دولت دموکراتیک
  

  سابقه یک فرصت بی

سـرعت   را بـه  و شـمال آفریقـا   تغییرات اجتماعی سیاسی بنیادین که خاورمیانه

هـاي   آورد تـا شـکل   وجود می براي بشریت به اي سابقه بی کند، فرصت دگرگون می

آزادي و  درحقیقــت،. تــر دموکراســی را بــه آزمــایش بگــذارد مــؤثرتر و مشــارکتی

شده توسط چنین دولتی بود کـه در رشـد چشـمگیر خالقیـت و      پشتیبانی عرضه
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  .نقش حیاتی داشت اقتصاد در دوران طالیی ایران

عنوان رشـتۀ پیونـدي بـراي یـک دموکراسـی       توانند به ها می اکنون، این اجتماع

جتمـاعی  مشارکتی حقیقی عمل کنند که خالقیـت، رشـد و شـکوفایی فـردي و ا    

جـا پیشـنهاد شـد،     محـور کـه در ایـن    الگوي حاکمیـت اجتمـاع  . درآو وجود می به

در دموکراسی غیرمستقیم که  دموکراتیک جایگزین قدرتمندي براي الگوي لیبرال

هـاي   دولـت  ،محـور  در نظام اجتمـاع . دهد ریزي شده، ارائه می بر منافع خاص پایه

. کننـد  تمام خدمات دولتی مستقیم را که ماهیت محلـی دارنـد، ارائـه مـی    محلی 

هماهنگی بسیار بیشتري بـا تـاریخ غنـی     ،محور در ساختار خود حاکمیت اجتماع

شهرنشینی، جغرافیاي طبیعی و حقایق اجتماعی سیاسـی فعلـی در منطقـۀ منـا     

بر مبناي  ،بیجاي تقلید و اقتباس ناقص شکل فعلی حاکمیت غر این الگو به. دارد

  .باور منطقه استوار است فرهنگ جماعت

  

  گیري نتیجه

هاي انسـان   نتیجۀ نوآوري تکامل الگوهاي حکومت از عهد باستان تا عصر جدید

اجتمـاعی   در توسـعۀ سیاسـی  تغییر الگوي حکومت . است» سازي جامعه«در هنر 

 دشـوار  يین تغییرات کارسـاز چن ایجادداشته است؛ اما پیامدهاي بسیاري  ،انسان

جوامع . ها اندك بوده است دگرگونی گونهاین ،طی هزاران سال تمدن بشري .است

تغییـر بنیـادین در نظـم سیاسـی      پـذیرش دلیلـی بـراي    ،موفق در قرون متمادي

  .نداههاي خود نداشت دولت

شـاهد تنهـا    ، مار ساختار دولت یا حکومت، دتا عصر جدید واقع، ازعصر برُنز در

 و .هاي چندفرهنگی وريتامپرا .2. پادشاهی یا حکومت مطلقه. 1: ایم بودهسه الگو 

  . دولت مدرن که مشخصۀ آن تفکیک قوا و حکومت قانون در سطح ملّی است .3

هاي خواستار »انقالب«اصطالح  هاي اجتماعی و به که خیزش اما حقیقت تلخ این

 هـاي اجتمـاعی   اجتماعی پیشرفته، معموالً به ساختارهاي حکومتی و واقعیت نظم
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نظم سیاسـی سـابق   همان شوند که شباهت فراوانی به  میمنجر اقتصادي دیگري 

  . نداناتواندارند و در ایجاد دگرگونگی دلخواه اجتماعی 

سـاده   یزاران سال هـدف به بعد، ه فرمانروایان خودکامه در گذشته، از عصر برُنز

، یـا نـابود   با فرهنگ خـود  شدهتصرفهاي  سازي فرهنگ سرزمین یکسان: دداشتن

   .قلمروهاآن ها و تحمیل فرهنگشان به  آن فرهنگ کردن

نظـم سیاسـی امپراتـوري در ایـن      پانصد سال پـیش، پیـدایش   و حدود دوهزار

نگـر کـه سرآمدشـان     انروایـان آینـده  فرم. وجـود آورد  بـه تغییري بنیادین  ،رویکرد

  ایجاد ساختار سیاسـیِ : به درك این واقعیت کهکردند شروع  ،بزرگ است کوروش

  .است پذیر، امکانبشري گوناگونِ ت بر جوامعِحاکمی عمالِقادر به ا

اثـر   ،اقتصاديرك انسان از رشد سیاسی و اجتماعی این نمونه از امپراتوري بر د

عطف مهمی در تاریخ سیاسی بشر ههمچنین نمایانگر نقط. شتگاري باقی گذاماند

   .دیگران بارواداري یا تساهل  :پیشرفت اوستزمینۀ آغاز جدیدي در سرو 

نخستین تغییر تاریخی در «به این  ،بزرگ در قرن پنجم پیش از میالد کوروش

را بنیان نهادنـد کـه    اي»يامپراتور«بزرگ اولین  او و داریوش. اندیشید »حاکمیت

همکـاري اقتصـادي و    ازايِ در ،هـاي دیگـر را   هاي دینی و فرهنگـی ملـت   آل ایده

همراه  اي به گمان پیامدهاي گسترده هایشان بی تالش. کرد تحمل می آنان، سیاسی

  .داشت

تنـوع و متشـکل از مـردم    ترین اجتماع م ، این نوع تازة حاکمیت بزرگدر ایران

و  رشـد شـکوفایی،  که تا آن زمان وجود داشت و موجب وجود آورد بهگوناگونی را 

این شـکل جدیـد دولـت از    . امپراتوري شدآن  درونِنوآوري چشمگیر فرهنگ در 

ي روم رافت و امپراتـو گسترش ی تا روم و از غرب در چین »کین«شرق تا سلسلۀ 

 امپراتوري بریتانیا ،بعدها. را بر آن داشت که ساختار سیاسی مشابهی را بنیان نهد

 یهـاي چنـدفرهنگ   هاي سیاسی این امپراتوري نظام. از همان روش پیروي کردنیز 

  . مالحظه بود قابل ،شانسلطههاي تحت ملت نگفرهن و نظر تحمل دی از
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اي بود که تشکیل ایـن   نوآوري ساده» خودبیانگري ملی«خالصه، تحمل  طور به

بـه   هـزار سـال  که بـیش از دو ؛ نهادهایی نهادهاي سیاسی بزرگ را ممکن ساخت

  .اند ی کردهفراوانهاي  کمک رشد بشر

یـانی  دسـت اروپای  کـه بـه   ـ  در آمریکـا  هاي بریتانیـا  در قرن هجدهم، مستعمره

از  ـ  ساخته شده بودند که از آزارهاي دینی در کشورهاي خودشان گریخته بودنـد 

  . را بنیان نهادند »دولت مدرن«سلطۀ امپراتوري بریتانیا آزاد شدند و زیرِ یوغ 

آزار دینی تجربۀ تاریخیشان در  سابقۀدلیل  آمریکا به هگذاران ایاالت متحد بنیان

پـذیر و   از ایدة یک دولـت روادار یـا تحمـل    ،شانتحت استعمارت و وضعی در اروپا

هـا را بـه    این ارزش وجود آوردند نی که بهدولت مدر. آزادي مذهب استقبال کردند

منسوخ کرد  ،»ندات امپراتوريشهروندان رعی«که را افراد تعمیم داد و این دیدگاه 

خـود و   سرنوشـت  و شهروندانی آزاد با حقوق مسـلم تربیـت کـرد کـه حـاکم بـر      

   .در جهان استاین دومین تغییر مهم در الگوي حکومت  .حکومتشان بودند

کمتـر   یشده در مدت شهروندان این جمهوري جدید با حقوق و آزادي محافظت

وجود آوردند  در تاریخ جهان بهرا پنجاه سال، قدرتمندترین دولت و کشور  و از صد

  . سابقه بود که دستاوردي بی

اهمیـت و دور از   دولتی کوچک و بـی  سرزمین پارس ومت کوروش،زمان حک در

بـا اسـتفاده از اصـل رواداري و    کوروش و داریوش  ،حال بااین. رقیبان قدرتمند بود

تـرین   بـزرگ  توانسـتند  ان اصل اساسی در تشـکیل امپراتـوري ـ   عنو بهـ همکاري  

 یهایی که درون سـاختار دولتـ   وردن اجتماعهم آاساس گردامپراتوري جهان را بر

  . کردند، تأسیس کنند همکاري میهم با ،واحد

و  »شـهروندي آزاد «بـا قـراردادن دو اصـل     آمریکا هپدران مؤسس ایاالت متحد

بـراي تـدوین قـانون     ،در مرکز جمهـوري جدیـد   »تحمل حقوق و عقاید دیگران«

ایـن   ،در مدت نسبتاً کوتاهی. پیروي کردندروش از الگوي رواداري کو شان،اساسی

  .را به تمدنی قدرتمند تبدیل کرد اياصول پایگاه مستعمرة دورافتاده
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و نیـز   دولـت  حال، تاریخ نشان داده اسـت کـه ظرفیـت بشـر بـراي درك      بااین

 سـاختار اجتمـاعی قـدیمی در    ،نتیجـه  در .کند همواره تغییر می آنانتظاراتش از 

هـاي قدرتمنـد    در دولت مدرن، تأثیر فسادآور شرکت. ی بیابدیگزینباید جا ،نهایت

امـا ایـن    ،لگوي جدیـدي نیـاز دارد  حکومت به ا. دموکراسی را ناکارآمد کرده است

شایان  ،حقیقت در. گیرد هاي مدرن نشأت نمی الگو احتماالً از قدرتمندترین دولت

دار را اجتمـاعی معنـ  شده و قدرتمند تغییـر ا  ذکر است که نهادهاي سیاسی تثبیت

چنـین  : بـراي ایـن موضـوع وجـود دارد     ايدلیـل سـاده  . اند ندرت آزمایش کرده به

که قدرت زیادي در دست جایی قدرت بینجامد و کسانی  جابه تواند به آزمایشی می

هاي نوبنیاد بـا   دولت ،دلیل همین به .کنند ندرت آن را داوطلبانه واگذار می به ،دارند

ن همچـو اغلـب   ،شـده  تثبیـت زماندهی و ساختار قـدرت کمتر از سادرجۀ کمتري 

  .کنند هایی براي ایجاد الگوهاي سیاسی جدید عمل می آزمایشگاه

برآمدن فرهنگ و فناوري جهانی بیش از هر زمان دیگري براي فرد این امکـان  

، نظم اجتماعی دلیل همین به. را فراهم کرده است که بر جامعه تأثیر مثبت بگذارد

هـایی خواهـد بـود کـه بـه تعـداد بسـیار بیشـتري از          اساس الگـو تماالً برجدید اح

شهروندان اجازه دهد قدرت بگیرند، از نوآوري در حل مشکالت اسـتفاده کننـد و   

  . ندازندیکار ب خالقیتشان را به نفع بشریت به

اهمیتی که مشکالت  تاریخ همچنین نشان داده است که هر کشور کوچک و بی

  . اهمیت نخواهد ماند ده را حل کند، براي مدت زیادي کوچک و بیاجتماعی بازدارن

تحمل تنوع آرا و اعتمـاد شـهروندان آزاد   : نداترین عوامل تغییر بسیار ساده مهم

  . الن محلی تغذیه یا پرورده شودبراي بسط خالقیت افراد توسط مسؤ جامعه که

هـایی کـه از    تها شدنی اسـت و ملـ   اجراي چنین تمهیداتی در بسیاري از ملت

حـال   هایی کـه در  دولت. دکرخواهند دریافت آن را   فرصت استفاده کنند، پاداش

  . دداشته باشنقدرت زیادي  ،انند در آینده کی دارند، بسا که بتواندقدرت  ،حاضر 

یـم،  اهاست که آن الگویی از حکومت که ما در این کتاب پیشـنهاد کـرد   روشن 
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ما معتقدیم که عوامل شـتاب بـراي   . فعلی است تکامل ساده از دولت مدرننوعی 

بـه یکایـک    ،الگـویی کـه در آن  : حـال افـزایش اسـت    انتقال بـه الگـوي دیگـر در   

طور کامل بـه رشـد و شـکوفایی     شود تا به شهروندان آزاد اعتماد و قدرت داده می

اعضاي اجتماع براي نیازهاي خـود پشـتیبانی کامـل     در مقامبالقوة خود برسند و 

  .کنند دریافت

 ،وجـود خواهـد آورد کـه در آن    هـایی را بـه   انتخاب الگوي پیشنهادي ما اجتماع

هاي خواستو اجتماعی کمتري براي تحقق خالقیت و  روکراتیکوحکومت موانع ب

هـا و   اي مشترك از اندیشه اساس مجموعهها بر این اجتماع. جاد خواهد کردمردم ای

ند شد و تنوع آراي فردي تحمل و گرامی داشته خواهـد  اصول ساده تشکیل خواه

هـا و   ل ایجاد دولـت ؤها قدرت داده شده است، مس شهروندان محلی که به آن. شد

 اقتصـادهایی کـه بـرخالف    ؛گو و مستقر در محـل خواهنـد بـود    هایی پاسخ اقتصاد

رل که تمام منابع را از دور کنتـ  هستند قتصاد دولت مدرن و بسیار متمرکز فعلیا

باید تنوع آرا و خالقیت فردي را نیز زیر سلطه میکند و براي حفظ سلطۀ خود  می

  . داشته باشد

قدرتمنـدي    توانـد بـه سـالح    ایم، مـی  اي که پیشنهاد کرده عمال تغییرات سادها

  . هایی قوي، باتدبیر و توانمند براي ایجاد دولتتبدیل شود 

ایـن   ،زیـاد احتمـال   بـه . جود خواهد آمـد و رن بهدیر یا زود، جانشینی براي دولت مد

وجـود   اي پویا با ظرفیت قدرت دادن به شهروندان خالقش بـه  الگوي جانشین از جامعه

  . خواهد آمد و به نیروي اجتماعی و فرهنگی غالب در آینده تبدیل خواهد شد

  .واهند بودرا انتخاب کنند، پیشتاز خالگو هاي منطقۀ منا این  و ملت اگر ایران
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  ها یادداشت

  :مقدمه

الگوي تـاریخ و آنچـه درمـورد آینـده آشـکار      : کند حکومت می ، چرا غربیان موریس. 1

  ).2010فرار، استراوس و گیروکس، نیویورك، : نیویورك(سازد  می

  :فصل یکم

عنوان  پژوهش این فصل به. بسیاري را در بردارد هاي تاریک دوره تاریخ اجتماعی ایران. 1

مـا  . بارة تاریخ اجتماعی ایران انجام شد که بعـداً منتشـر خواهـد شـد     اي در کار جداگانه

هاي تـاریخی کـه از منـابع اصـلی و اولیـه       تصمیم گرفتیم از ارائۀ منابعمان براي مشاهده

   .نظر کنیم کاهد، صرف گرفته شده و از تمرکز این کتاب می

  ).Vintage Books ،1979: نیویورك(شناسی  ادوارد سعید، شرق. 2

داغی گیالنی، دنیـاي کتـاب، تـاریخ    . ت. ژنرال سر پرسی مولزورث سایکس، ترجمۀ م .3

  ). 1988تهران، علمی، ( سرزمین پارس

  فصل دوم

، برنامـۀ درسـی تـاریخ جهـان     »تأثیر اکتشاف بر اروپا«نلسون، . تحلیل این فصل مرهون لین ه. 1

  ،1968فوریه  26گروه تاریخ دانشگاه کانزاس، : الرنس، کانزاس. (است

http://vlib.iue.it/carrie/reference/worldhistory/sections/19impact.html (  

  ).1978انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، : برکلی( اقتصاد و جامعهماکس وبر، . 2

  ،)Routledge ،1996: لندن( دولت مدرن، پیرسونکریستوفر . 3
(http://psi424.cankaya.edu.tr/uploads/files/Pierson%20The%20M
odern%202nd%20ed.PDF.(  
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، تجدیـد چـاپ   )1919انتشارات دانشگاه یِیـل،  (:  اقتدار در دولت مدرنهارولد الزکی،  .4

  2000، انتاریو، ، کیچنرBatoche Booksتوسط 

و  هاي سیاسی بازارها در رژیم سـابق فرانسـه   بنیان: سرچشمۀ امتیازروت، . هیلتون ل. 5
  ،)1994انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، : برکلی(، انگلیس

http://ark.cdlib.org/ark:/13000030/ftl1779n74g.  

بوسـتون،  ( هـاي سیاسـی و اقتصـادي دوران مـا     گاهخاست: تحول بزرگکارل پوالنیی، . 6

  ).2001انتشارات بیکن، 

  38: همان. 7

  39: همان. 8

  19، صفحه )1953سیمون و شوستر، : نیویورك( جهانی فیلسوفان اینهیلبرونر، . رابرت ل. 9

 G. Bell: نـدن ل(پریچارد . و. ناگنت، بازبینی ج. ، روح قوانین، ترجمه تمونتسکیو. 10
& Sons ،1949.(  

  2همان، ج دوم، بخش . 11

  6همان، ج یازدهم، بخش . 12

  6همان، ج نهم، بخش . 13

کند،  جنگ یا صلح ایجاد می«کند، قدرت اجرایی  گذاري قوانین را تصویب می قدرت قانون. 14

برابـر   نـد و در ک پذیرد، امنیت عمومی را برقرار می کند یا سفیران خارجی را می سفیر اعزام می

و قوة قضائیه نوع خاصی از قدرت اجرایی است که به دعواهاي مدنی و » شود تجاوزها آماده می

 ،چه از مـردم  ،چه از اشراف باشد ،اگر فقط یک نفر یا یک دستگاه«. پردازد مجازات کیفري می
کـار   بـه هاي عمومی و محاکمۀ دعواهاي افـراد را   این سه قدرت تصویب قوانین، اجراي تصمیم

  ).6همچنین، ج نهم، بخش . (»چیز به پایان خواهد رسید گیرد، همه

  . 6همان، فصل . 15

  6همان، فصل . 16

  6همان، فصل . 17

  ،)1848( مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس. 18

http://www.marx.org/Archive/1848-CM 2، صفحه.  

  .همان. 19

طرفداران حکومت : الکساندر همیلتون، جان جِی و جیمز مدیسون«، مورِي فورسیت. 20

سپِر -کینز. فورسیت، م. همیلتون تا میل، ویرایش م: هاي برجستۀ سیاست ، چهره»فدرال



 ...اندازي براي  چشم/ ر امیدمحو
 

162  

  37-36، صفحات )1993انتشارات دانشگاه آکسفورد، : نیویورك(هافمن  .و ج

  37-36همان، . 21

  . تغییر یافت تا انتخابات مستقیم سناتورها مجاز شود این شرط بعداً. 22

یافته به هـر ایالـت بایـد     هاي اختصاص هنوز یک مسألۀ دیگر در تعیین سهم نماینده. 23

شدند و در این صورت، چگونه؟ واضح است که  ها باید شمارش می آیا برده: شد بررسی می

هر برده  مسأله با توافق به شمارش. شد ها داده نمی ها شهروند نبودند و حق رأي به آن آن

با تصویب » شمارش«این نظام . ها حل شد پنجم یک نفر در تخصیص نماینده عنوان سه به

  . داري را لغو کرد، باطل شد اصالحیۀ سیزدهم که برده

شود که تعدادشان معادل تعداد کل  این دستگاه از نمایندگانی از هر ایالت تشکیل می. 24

. کنـد  هـا را انتخـاب مـی    یندگان مجلس است و قوة مقننـۀ هـر ایالـت آن   سناتورها و نما

که هیچ کاندیدایی اکثریت آرا را دریافت نکند، مجلس نمایندگان حق دارد مقام  درصورتی

شـود، رأي   طور رسمی اجرا می هنوز به سنت که این درحالی. ارشد اجرایی را انتخاب کند

. اندازنـد  ها مـی  أي محبوب آن ایالت در صندوقهایشان را طبق ر دهندگان هر ایالت رأي

  . هنوز مورد مناقشه است ،این مسأله که مجمع گزینندگان باید لغو شود یا نه

  17، صفحۀ »همیلتون، جِی و مدیسون«، فورسیت. 25

  . سوم آراي هر دو مجلس کنگره است همچنین نیازمند دوامر این . 26

ه شد، شکل اولیۀ اجراشدة الیحۀ حقوق بشر براي شهروندان فقـط  که اشار گونه همان. 27

دادگاه عالی با استفاده از  ،با گذشت زمان. کاربرد داشت دربارة ارتباطشان با دولت فدرال

تدریج بسـیاري از ایـن حقـوق را     عنوان مبنا، به بند حمایت برابر در اصالحیۀ چهاردهم به

ایـن  . هاي ایالتی نیز کاربرد داشته باشد ة ارتباط شهروندان با دولتتا دربار» الحاق کرد«

  .ادامه یافت 1960فرآیند تا اواخر دهۀ 

و  هاي پیچیده و گـاهی متنـاقض الك   شدة بحثاین البته مشخصاً شکل بسیار ساده. 28

  . است روسو

الیحـۀ حقـوق بشـر در تـاریخ     ، »قوق در تـاریخ آمریکـا  آگاهی از ح«، راجرز. دنیل د. 29
، )2008انتشارات دانشگاه ایندیانا، : بلومینگتون(الی . و. برادنمر و ج. ج. ، ویرایش دآمریکا

  14-13صفحات 

در میان همۀ شروط، اصالحیۀ چهاردهم . تصویب شد 1865اصالحیۀ سیزدهم در سال . 30

نباید هیچ قانونی را تصویب کند یا «هیچ ایالتی : گیرد حساس را در برمیاین بیانیۀ ) 1868(

را محـدود کنـد؛    هاي شهروندان ایاالت متحد آمریکـا  به اجرا بگذارد که امتیازها یا مصونیت
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کس را از زنـدگی، آزادي یـا     هیچ ،همچنین، هیچ ایالتی نباید بدون رسیدگی شایستۀ قانون

کـس در حـوزة صـالحیت     وم کند و نیز نبایـد حمایـت برابـر قـانون را از هـیچ     مالکیت محر
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کنگـره اختیـار اجـراي ایـن مـاده را بـا       «و » شـود رنگ یا وضعیت سـابق بردگـی محـدود    

  ).1920( اصالحیۀ نوزدهم به زنان حق رأي داد. »گذاري مناسب خواهد داشت قانون

  14، صفحۀ »آگاهی از حقوق«، راجرز. 31

  9، صفحۀ »آگاهی از حقوق«، راجرز. 32

  17-16صفحۀ ، »آگاهی از حقوق«، راجرز. 33

کرد که یک متل با مالـک خصوصـی کـه در یـک      براي نمونه، دادگاه حکم صادر می. 34

خرد در بازرگـانی   بزرگراه بین ایالتی قرار دارد یا رستورانی که از یک ایالت دیگر کاال می

بین ایالتی شرکت دارند و این فعالیتی است که تعیین مقـررات بـراي آن در مـادة سـوم     

» حمایت برابر«همراه با بخشی از اصالحیۀ چهاردهم که . به کنگره داده شد قانون اساسی

توانست قانون ایالتی را کـه جداسـازي    کند، دولت فدرال بینی می همۀ شهروندان را پیش

  . داشت، باطل کند یا تبعیض را در بخش خصوصی مجاز می
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رود در آن حریم خصوصی وجود داشته باشد، کانکتیکت فروش هرگونه  منطقی انتظار می

  .منع کرده بود ـ هاي متأهل حتی به زوجـ  را لوازم و داروهاي ضدبارداري

ــه . 36 ــایقۀ هم ــکار آن مض ــتثناي آش ــک اس ــالك و   ی ــوق، ازدســت دادن ام ــۀ حق جانب

جـایی بـراي بـیش از صـدهزار نفـر بـا        هـاي جابـه   اقامت اجباري و ناخواسته در اردوگـاه 

هـاي   بـین سـال  ) بودنـد  ها شـهروند ایـاالت متحـد آمریکـا     سوم آن که دو(اصلیت ژاپنی 

ــت 1945و  1942 ــلی . اس ــدف اص ــی      ه ــتور اجرای ــق دس ــه طب ــاري ک ــت اجب اقام

ــیس ــر        رئ ــا ب ــود؛ ام ــانوس آرام ب ــاحل اقی ــاکنان س ــد، س ــام ش ــت انج ــور روزوِل جمه

هـاي   اردوگـاه «کـه انتخـاب شـدند تـا بـه       کسـانی . هاي دیگر نیـز تـأثیر گذاشـت    منطقه

هــا ســرپناه، بهداشــت و امکانــات آشــپزي  برونــد کــه مشخصــۀ اصــلی آن» جــایی جابــه

داد  هـا فرصـت مـی    مـدتی کـه اغلـب فقـط بـه آن      العیـۀ قبلـی کوتـاه   ناکافی بـود بـا اط  

  . هایشان بیرون رانده شدند هایشان را بر دوش بگیرند، از خانه لباس
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 10 ...........................................لریم يگر

  47 ................................................ ها گوت

  ل

 168 ,100 ,95 ................................. الك

 88 .................................................... ییلو

 10 ...................................... نآزبو ان یل

 ,137 ,136 ,112 ,111 ,64 ,6برالیل
138, 140, 141, 160 

  م

 39 ............................................... هرقل.م

 66 ..................................... عهیمابعدالطب

 167 ,31 ..................................... مارکس

 31 ....................................... ستیمارکس

 32 ,31 ................................ سمیمارکس
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 59.............................................. ماکسوبِر

 62................................................. مأمون

 135 ........................................ یفستیمان

 41................................ حارث بن یمثَنَ

 98..................................... انیاع مجلس

 62............. یالخوارزم یموس محمدبن

 32.................................... محمدرضاشاه

 10...................................ینگاه یمرتض

 109 ................................... سمیلیمرکانت

 - یاجتماع يستمهایس مرکز

 9 ...2"ریپذ سازش و دهیچیپ يفناور

 38............................................. انیمزدک

 47 ,39 ,33 ,29 ,20 ................... حیمس

 56 ,39 ,28 ........................... انیحیمس

 47 ,40 ................................... تیحیمس

 32............................................. مشروطه

 ,69 ,65 ,62 ,60 ,54 ,53 ,52معتزله
70, 74 

 64............................................ اول معلم

 64........................................... یثان معلم

 73............................................... ها مغول

 69................................... ياشعر مکتب

 69.................................... یشافع مکتب

 67............................................... هیمالمت

 72......................................... ظاهر ملک

 101 ,100 ..... يشهروند منشورحقوق

 110 ............................. تیرو سونیمور

 80 ,35 ......................................... یموس

 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91ویمونتسک
100, 167  

 ن
 77 ................................................ناپلئون

 11 .................................... بوش. ا ینانس

 10 ..................................... ئىایض دیناه

 66 ................................................... نجوم

 ,101 ,93 ,90 ,89يسوداگر نظام
109 
 68 ................................................ یۀنظام

 39 .................................................. نَعمان

 34 ............................................ ها ینوبابِل

 37 ................................................... نوروز

 170 ,117 ............................... برالینئول

  و

 77 ................................................... واترلو

 89 ................................................ واسالها

 52 ....................................عطا بن واصل

 137 ..................................... تیاستر وال

 38 ................................................. نیوالر

 60 ................................................... یوح

 88 ............................................. ایوِستفال

  55 ................................................... ونداد

 47 .............................................. ها وندال

 27 ,5 ............................. لسونیو وودرو

  



  173  فهرست اعالم

  هـ

 29.......................................... یهخامنش

 40 ,39 .................................. وسیهراکل

 55................................................. هرمزد

 29................................................... تلریه

 90............................................. لبرونریه

 166 .................................... سیمور انی

 127 ............................... تریشومپ وزفی

 48 ,28 ............................ انوسینیوستی

 42........................................... ومالجسری

 34................................................... وداهی

 80 ,56 ...................................... انیهودی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  فهرست اماکن

  

  ا

 77............................................... اصفهان

 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,39 ,30اعراب
46, 49, 50, 51, 57, 62, 79 

 40............................................ ارمنستان

 94............................................ انگلستان

 166 ,95 ,87 ............................. سیانگل

 137 ................................................ ایتالیا

 47........................................ یشرقیاروپا

 137 ,86 ,76 ............................... ایاسپان

 119 ......................................... استنفورد

 137 ,33 .................................... لیاسرائ

 47.................... هیاسکندر ماعظ اسقف

 ,20 ,19 ,18 ,17 ,9 ,6 ,5 ,2 ,1رانیا
22, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 88, 124, 125, 
130, 136, 139, 141, 152, 160, 

162, 165, 166 
  آ

 47 ,28 .............................................. آتن

 77 .................................................... ایآس

 47 ..................................... يمرکزیایآس

 17 .......... )مناۀمنطق( یشمال يقایآفر

 114 ,31 ,29 ................................ آلمان

 ,77 ,76 ,75 ,53 ,28 ,21 ,6کایآمر
87, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 
102, 103, 104, 107, 109, 110, 
111, 113, 116, 117, 119, 122, 
123, 125, 137, 138, 162, 163, 

168, 169, 170 

  



  175  فهرست اماکن

  ب

 34...................................................... بابل

 137 ,87 ,16 ................................ لیبرز

 164 ...................................... کیبروکرات

 162 ,137 ,94 ,93 ,92 ,31 ..... ایتانیبر

 65 ,53 ,52 ,45 ............................. بصره

 68 ,65 ,64 ,63 ,62 ,59 ............. بغداد

 39.....................................المقدس تیب

 48 ,47 ,41 ,39 ......................... زانسیب

 48........................................ نیالنهر نیب

  پ

 86................................................. پرتغال

  ت

 48.................................................. یۀترک

 55.................................................... توس

  چ

 162 ,94 ,87 ,76 .......................... نیچ

  ح

  71.................................................... حلب

  خ

 159 ,135 ,77 ,30 ,19 ,17 انهیخاورم

 52...................................................... خَرا

 62 ,56 ,55 ,44 ,38 ............... خراسان

  د

 31................................... تهران دانشگاه

 11 ,10 ....................... فوردهام دانشگاه

 42 ,40 ........................................... دجله

 37 .................................... اریخشاةدرواز

  ر

 55 ....................................... زابۀرودخان

 168 ,100 ,95 ............................... روسو

 31 ,30 ......................................... هیروس

 ,85 ,52 ,48 ,47 ,44 ,41 ,38روم
116, 162 

  ژ

 114 ,14 .......................................... ژاپن

  س

 108 ....................... متحد ملل زمانسا

 15 ... (NGO) یردولتیغ يسازمانها

  

  ش

 ,49 ,48 ,46 ,45ینظام يها هرك
50, 51, 53, 54, 56 

 45 ,2 ,1 ........................................ رازیش

  ع

 116 ,74 ,42 .................................. عراق

 ,46 ,45 ,44 ,43 ,41 ,32 ,30عرب
51, 55, 62, 81, 136 

 ,50 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39عربستان
55, 56 

  ف

 43 ,35 ........................................... فرات

 166 ,95 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 فرانسه
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  ك

 51 ,48 ,40 .................................. سایکل

 76......................... ارتودوکس يسایکل

 39.......................... قبرمقدس يسایکل

 39................................. امتیق يسایکل

 94.......................... یشرق هند یکمپان

 45 ,43 ............................................ کوفه

  ل

 74................................................... لبنان

  م

 145 ,99 ,98 ...................... سنا مجلس

 145 ,32 ............................ یمل مجلس

 32....................................... یملّ مجلس

 52 ,43 ,41 ,40 ........................... نهیمد

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 157 ,156 ,80 ,39 ,19................. مصر

 47 ........................................... يها معبد

 41 ,40 ............................................. مکه

 1،9  .................  ونزیاست يفناورۀمؤسس

  ن

 55 ............................................... شاپورین

 87 ,36 ,35 ....................................... لین

 119 ............................................ وزلندین

  هـ

 87 .................................................... هلند

 93 ,87 ,76 ,57 .............................. هند

137 ,77 ,54 ,36 ,28 .................. ونانی



  
 




