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 چكيده
کته   یمفهتوم  است.   یرانا ياسیس یشهدر اند یاساس يماز مفاه یكی یرانشهری،مفهوم ا

 یجو نتا یخآن وجود دارد، اما در مورد روند تحولش در طول تار يستیعام بر سر چ یتوافق

مفهتوم  و   یت  بته ا  یشمنداننگاه اند یهس.  چگونگ یفراوان ینظرهامنتج از آن اختالف

روست.    يشاند، مسئله مقالته  ت  استخراج کرده یرانا یختار رکه از عملكرد آن د یجینتا

 یدر ستامانه نظتر   یرانشتهری مفهتوم ا  یگتاه جا یبازخوان یقمسئله را از طر ی  اسخ به ا

که   ردازییه  دو نظریماجستجو کرده ییطباطبا يدجوادو س یانکاتوز یونهما یمحمدعل

مفهتوم را عامتل    یت  ا یانکاتوز دارند؛قرار  یكدیگرمفهوم در نقطه مقابل  ی در رابطه با ا

 یت  ا یتی   متا در ابتتدا چرا  دانتد یم یرانا ین را عامل بقاآ ییو طباطبا یراناستبداد در ا

در  یرانشهریعالوه بر نقد مفهوم ا یانشرح داده و در  ا ي طرف یرا از خلل آرا گيریيجهنت

 یشته اند یمفهوم برا ای کرده  یجادا یدر نشان دادن تنگناها یسع ی،دو سامانه نظر ی ا

  یمدار یرانا ياسیس

 .یاسیس یشهاستبداد، دولت، اند ی،یرانشهرا: کليدیاژگانو
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 مقدمه

 ی( است که در زبان پهلو1057)آموزگار،  یاییقلمرو آر یبه معنا یی، در زبان اوستا1ایرانشهر

دانسته شده است. از  یرانکشور ا یا «یاییاز تبار آر» یتلفظ شده و به معنا« ارانشتر»صورت به

 و( 1059 ی،)شهباز شدیاطالق م یرانکشور ا به قلمرو یرانشهرواژه ا یاناز دوره ساسان یشپ

 یریواژه با قدرت گ ینا یبار مفهوم یرفته در دل دولت ساسانداشت. اما رفته یاییجغراف یبار

با  یخود را بعد از عهد ساسان یاتواژه ح ین. ایافت 2سیاسی -فرهنگی یوجهکرد و  ییرمغان تغ

 یبرا« هریرانشا»به آن دارند، واژه  یکه اشارات یجز متون اندکادامه داد و به یاربس یزهایافت خ

واژه  یفتح اسالم» دیگریانببه یامسلط قرار گرفت،  یگفتمان یدراز خارج از فضا یانسال

و  یند یآن در قالب توأمان یتذهن یک)همان(. ل« حذف کرد یرا از اسناد رسم ایران /یرانشهرا

 مد)که امام مح«  فره» یااست( و  یه سهرورد)که مورداستفاد« خره»در قالب واژه  یاملک و 

 خود ادامه داد.  یاتبه ح ی( در متون فارسگویدیاز آن سخن م یغزال

قرار  یشده و مورداستفاده در گفتمان روشنفکر یابیباز «یرانشهریا»اواخر دوران قاجار واژه  در

که  یشههاییقرار دارد؛ اند هپرستانیهنم هاییشهاند یلوا یردر آغاز ز یابیباز ینا یک. لگیردیم

ر یکه البته تحت تأث یروندوطن و ملت م یهامفهوم واژه ییرقبل از مشروطه به سراغ تغ

 یپاسخ یگرد یاست و از سو ی( و تحوالت عثمان1051زاده،  یشرق اروپا )پرچ یونالیسمناس

نده و فرهنگ عرب ما یالیکه تحت است یکشور «یرانا یماندگعقب ییچرا»است به سؤال 

که مفهوم  یزمان-بعد از مشروطه  یهاتمدن نو را باخته است. اما در سال یهقاف گونهینا

شهروند شدن مردم  یدر راستا یواسطه قانون، قدمد آمده و بهیاز وطن پد یدیجد

و با آغاز  شودیم ازپیشیشب «یرانیتمدن ا»وجه باشکوه  ینانگشت نهادن بر ا -شدهبرداشته

مشروع کردن  یتالش برا یگرد یو از سو ییاز سو یونالیسمناس یشترب یریو پاگ یسلطنت پهلو

 .روندیم یرانشهریا یاسیس یشهحکومت تازه مستقر، روشنفکران به سمت اند

 -یاما در بعد فرهنگ شود،یاستفاده م «ی»خود بدون پسوند  یاییجغراف یدر معنا «ایرانشهر»

است به شخص پادشاه و  یاکه آن اشاره گیرد،یمبه خود  «ی»خود معموالً پسوند  یاسیس

 یوهش یا) اییواسطه ارتباطش با خدا، سامان اجتماعآن و به یجهکه درنت یهاندر ک یو یتموقع

واسطه پادشاه به یرانشهریا یشهواقع در انداست. به یکه پر از دادگر آوردی( فراهم میکشوردار

در عالم نظر، »ممتاز به دست آورد.  یتیاست موقع دارد، توانسته یزدیکه با فرّه ا یوندیپ

و موجب  آوردیکشور و مردمان را فراهم م یشفرمان براند و فره آسا تواندیپادشاه تنها با فره م

                                                           
1 airyānēmxšaƟra )امالی کلمه در زبان اوستایی( 
 (1031)نیولی،  گویدمذهبی می -سیراردو نیولی به آن سیاج 2
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 یباستان یاسیو س یبُعد فرهنگ ین(. ا11: 1031 یل،)اص «شودیو عدالت م یدادگر گسترش

 «یاییآر»که مردمان آن  ینیسرزم یکدر  یرس/فایبر زبان پارس یدو تأک یرانشهریمفهوم ا

 یانروشنفکران ب یاز زبان برخ یدوران پهلو یلدر اوا« واژه» ینبود که از ا یتیهستند، روا

 یده. اشناسیمیم «هایبرلن» یا یانگراها را با لقب باستانکه امروز آن رانی. روشنفکشدیم

 یو در راستا هایتوسط آلمان شان،یفکرو خطوط عمده  یو منابع ماد هایگروه برلن یلتشک

)در آغاز  یرانیبه روشنفکران ا هایآلمان یکیبود. نزد شدهفراهم« شرق یسوبه یشپ» یاستس

از آلمان  خواستندیم هایرانیا»هر دو طرف بود.  یبرد برد برا یباز یک درواقع( زادهیحسن تق

 های( و آلمان3: 1075)بهنام، « ده کنندو روس استفا یسانگل یهسوم عل یروین یکعنوان به

تر کرده و با فراخ یانهراه نفوذ خود را به خاورم یکینزد ینقصد آن داشتند که با استفاده از ا

راستا  یناول را به نفع خود خاتمه دهند. در ا یو روس، جنگ جهان یسانگل یبرا یمشکل تراش

گرد آمده و  زادهیبودند در کنار حسن تف یجانآذربا یدان و از اهالکه عمدتاً زبان یروشنفکران

 یننامه فرنگستان و مجله علم و هنر( پرداختند. در ا یرانشهر،به نشر چهار مجله مهم )کاوه، ا

کردند که با کار مستشرقان آن زمان  یرانا یخاز تار یدر پرداختن به عناصر یها سعآن یات،نشر

شوند و  یادآور یرانیانرا بر ا «یمنافع مل»به نام  یزیتا چ یدندکوش ینبرجسته شده بود. همچن

 کنند.  یرانا« انحطاط» ییدر فهم چرا یسع

 دیگریانببه یا ینملک و د یپادشاه، توأمان« فر» یا یرانا یخپادشاه در تار ینیجانش مسئله

 یمختلف دولت پهلو یو بعدها نهادها هایاست که گروه برلن یاز گفتمان یقسمت «یرانشهریا»

ها بحث ینمجدداً طرح کردند. طرح ا یاسی،س-یاهداف خود با بار فرهنگ یآن را در راستا

 یه. در ساشد یرانا یاسیس یشهدر حوزه اند ینینو ینظر هاییدگاهساز به وجود آمدن دسبب

شکافته شد و مفهوم  یزن یرانا یاسیس یشهاند یخاز تار یو گفتگوها قسمت هایدگاهد ینا

برجسته شد، چنانکه امروز  یاسی،س یشهاند ینا یممفاه ترینیاز اساس یکینوان عبه یرانشهریا

و  رسدیمفهوم ناممکن به نظر م ینبدون تأمل در مورد ا یرانیجامعه ا و یاستتأمل در س

ارائه کند  یرانجامعه ا یبرا یاسیس-یاجتماع اییهکه بخواهد نظر اییشهواقع هر اندبه

سازد.  یانمواجه شود و تناسب خود را با آن ع یزدیفر ا یا نشهرییراا یشهبا اند بایستیم

 یدجوادو س یانکاتوز یونهما یاست که محمدعل مسئلهرتصو یناحتماالً در چهارچوب ا

اند. اگرچه تالش پرداخته یرانشهریا یاسیس یشهاند یراموندر روزگار ما به تأمل پ ییطباطبا

و  گویدیسخن م یرانشهریاز ا ییاست )طباطبا تهیرفصورت پذ یناهمسان یمها با مفاهآن

 اند. متمرکز کردهمسئله واحد  یکخود را بر  ه( اما هر دو درواقع توجیزدیاز فر ا یانکاتوز

 یزن یشمنددو اند ینشده توسط اساخته یمسئله واحد، سامانه نظر ینکنار توجه به ا در

 اییهنظر یعنیاند، مخاطب خود قرار داده را یرانا یخدارد: هر دو طول تار یاریبس یهاشباهت
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است که  یتکالن روا یکهر دو  یهاساس نظر یناند. بر همفراهم آورده یرانا یخهمه تار یبرا

 یخبه خطوط گسست در تار یاست و توجه چندان یرانا یخآن عناصر متداوم در تار کایمحل ات

 یر( و  تحت تأث1023 ،دهه یلاوا)هر دو متولد  یدر زمانه مشابه یشمندندارد. هر دو اند

 یکه رنگ و بو یشانهاها و ترجمهنوشته ینو اول اندیافتهگفتمان مسلط آن زمان پرورش

 یاو  یرانشهریکه مسئله ا یااست به گفتمان مسلط آن دوران؛ زمانه شیچپ دارد، واکن یشهاند

 یهاافکنده و قرائت یهسا یفکر یچپ بر فضا هاییشهشده، انددر آن مطرح یتازگبه یزدیفر ا

 فته است. گراز اسالم شکل ینینو

دارد )که از انتخاب  یزدی/فر ایرانشهریبر مسئله ا یمتفاوت یدتأک یدو سامانه فکر ینا اما

است،  یاسیباور س یا یستمس یک یعام برا یاطالق یرانشهریاست ا یانع یزها نآن یواژگان

را در درون مسئله  یزدیفر ا یان(. کاتوزیستمآن ساست در دل  یتیوضع یزدیآنکه فر احال

از  یاخود  جنبه یزدارد که آن ن یمدت جاکه خود در مبحث جامعه کوتاه دشاهپا ینیجانش

 ینا یخود را بر رو یهاساس نظر ییآنکه طباطبا. حالکندیمسئله استبداد است، مطرح م

 است. یرانشهریخورده به ارهگ کندیم یرانکه از ا یمفهوم استوار کرده است و مراد

اند که هر مقاله قرارگرفته ینرو کانون توجه اازآن یشمنددو اند ینها، اهمه افتراقات و شباهت با

و عمل  یدهکه ا یجینتا یابیامروز؛ در ارز یرانا یفکر یدر فضا شانیرگذاریتأث یرغمدو عل

دو  ینا قابلقابل هم قرار دارند. طبعاً تبه بار آورده است در نقطه م یرانا یخدر تار «یرانشهریا»

 یاسیس یشهمفهوم به ما کمک خواهد کرد تا وجوه مختلف اند یکدر حول  یسامانه نظر

 .یمبپرداز یرانا یاسیس یشهآن در دل اند تریرا بهتر فهم کرده و به نقد جد یرانشهریا

 یران: تداوم نظام فر، عامل استبداد اکاتوزیان

عبارت مورداستفاده  جوید،یدر آثار خود بهره نم یرانشهریاز واژه ا یانتوزکا یونهما محمدعلی

و  یتمسئله مشروع» یاست برا یحلراه یزدیاست. فر ا «یزدیفر ا فره/» ینهزم یندر ا یو

را  ینیمفهم معضل جانش ینبر ا یبا تأس یشینیانبر آن است که پ یان. کاتوزیراندر ا «ینیجانش

مدت قرارگرفته جامعه کوتاه یدها یلکه خود ذ ینیو جانش یته مشروع. مسئلکردندیم عمرتف

 یقکه با عم اییهاست. نظر «یرانیاستبداد ا یهنظر» یعنی یانکاتوز یاصل یهاز نظر یاست، بخش

 یقدر نشان دادن تداوم استبداد و عدم توف یسع یران،جامعه و اقتصاد ا یاست،شدن در س

آن  یانآمده است و بن یدو اروپا پد یرانا یختار یسهاز مقا یهنظر یندارد. ا یراندر ا یمندقانون

 (. 3: 1037 یان،استوار است )کاتوز یرانروستاها  در ا یو پراکندگ یآببر مسئله کم

 ین، چراکه زم یامدن یدهرگز پد ییاروپا یسمفئودال یرانبر آن است که در ا یرانیاستبداد ا نظریه

به  «یازامت» یکعنوان اعطا نشد، بلکه دولت آن را به یبه کس رانیدر ا یتعنوان حقّ مالکبه
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 تبودن دول یمسئله به خاطر استبداد ینا یاناست. به نظر کاتوز گرفتهیپس م یاداده  یکس

 یاقتدار نظام یزو ن یتحق مالک یبر انحصار دولت یمبتن ینظام حکومت استبداد. »دادیم یرو

(. 7: 1035 یان،)کاتوز «آیدیم پدید آن براثر که بود -متمرکز لزوماً نه اما– یدیشد یوانیو د

که در اروپا  یابود. طبقه یرانمالک در ا-یستوکراتنشدن طبقه آر یدارامر پد ینا یجهنت

 یشهر یاسیتوانستند در نظام س یاییبودند و در مناطق مختلف جغراف ینمالک زم اندرنسلسلن

منوط به اجازه و اراده دولت  یمسئله اقتصاد یراند. اما در ابه خود کنن یدبدوانند و دولت را مق

و  یاست که در اروپا نقش اساس یدر حال ینداشت، ا یاساس یدولت نقش یراندر ا یعنیبود، 

نبود، بلکه طبقات  یاطبقه یچه یندهنما یرانداشتند. دولت در ا یرا طبقات اجتماع کردیکار

 یطبقات اجتماع» یانها قرار داشت. ازنظر کاتوزآن« فوق»تحت سلطه دولت بودند و دولت در 

 یت،نوع مالک ی،او مشاغل حرفه یرسم یهاها در پستآن یزوجود داشتند و وجوه تما یشههم

 ینزم یتدولت را به خاطر انحصار مالک یطشرا ین(. در ا3)همان:«  بوده است مدثروت و درآ

که در  یدولت کرد،یبه دولت م یرا متک طبقات یت،وضع یندانست. ا« استثمارگر کل» یدبا

 یعنی کرد؛یراه کسب م یناز هم یقاًخود را دق یتفوق طبقات و فوق جامعه قرار داشت، مشروع

 قدرت آن بود. یتاز واقع یدولت ناش یتمشروع

وجود  یکه اشاره شد، حقفقدان قانون است )چنان آورد،یم یدپد یدولت ینکه چن وضعیتی

اعمال قدرت  یبرا یاست که ضوابط و حدومرز یهم نخواهد بود(. منظور قانونندارد پس قانون 

. بخشدیدولت و جامعه نظم و انضباط م یانبه رابطه م یقطر ینو از ا کندیدولت فراهم م

دولت در  روینکند . ازا ییرهرلحظه تغ توانستیدولت بود که م ین عبارت از رأیراقانون در ا

که آن  دهدیرا به طرح مفهوم استبداد ره م یانها، کاتوزگزاره ینبود. ا یبینپیشیرقابلغ یرانا

نبودن آن به  ی. استبداد از محدود نبودن دولت به قانون و متّکداندیمتفاوت م یکتاتوریرا با د

است و محدود به  یبه طبقات متّک یکتاتوریاست که د یدر حال ین. اشودیحاصل م اتطبق

 قانون.

 توانیمیچون قانون وجود ندارد نم ینکها یکی دهد،یم یدو اتفاق رو یاستبداد یطشرا ینا در

 یبه معنا یاستقرار دارد. س یاستاز س یشپ یطیجامعه در شرا یعنی یم؛حرف بزن یاستاز س

است که همه منوط به حضور  یرپذامکان یفحقوق و تکال یهاست که بر پا یمبادله اجتماع

نظام  هاییژگیو یناست. ا یفعهده دولت قرار گرفتن تمام وظادوم بر  تفاققانون است. ا

آورده است. منظور  یدپد ییبا جوامع اروپا یسهآن در مقا یرا برا ییباال یارتحرک بس یاستبداد

 ینجا(. در ا11: 1053 یان،است )کاتوز« در درون طبقات گوناگون یتحرک اجتماع»از تحرک، 

آن را  یدبا«  فقدان تداوم»عبارت  یلکه ذ کندیا مطرح ممدت رمفهوم جامعه کوتاه یانکاتوز

 داندیبودن انباشت م یرناپذدر نبود قانون و امکان یانفقدان تداوم را کاتوز ینداد. علّت ا یجا
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 یزچهمه»که در آن  ی. نظامگیردینشأت م یدولت در نظام استبداد یتاز وضع هاینکه همه ا

 دارد.« دولت او یالتو تشک مانروافر یتبه شخص یبستگ

 ییراتمدت بودن تغمحور بودن جامعه و فرمانروا محور بودن دولت، کوتاهدولت ینا نتیجه

 یوستهپهممدت بهکوتاه یهااز دوره یاآن را بدل به رشته یخاست که تار یرانا یخدر تار یاساس

است  دادهیرو یرانیدر جامعه ا ییراتاست که تغ ینساده ا یانبه ب یانکرده است. سخن کاتوز

است.  گشتهیبرم یاستبداد یتدوباره به وضع یزچاند و همهمدت بودهکوتاه ییراتتغ ماا

 است: ینچن یانمدت نزد کاتوزجامعه کوتاه ینا هاییژگیو

 .دارد ینیو جانش یتمشروع مشکل

 .است اعتباریو جان در آن ب مال

 .دارد یانباشت و توسعه مشکالت برای

که در  پردازیمیم ینیو جانش یتتنها به مشکل مشروع یقبه جهت موضوع تحق ینجاا در

مطرح  را«یزدیفره ا»به زبان خود  یا یرانشهریا یشهاند یانمشکل، کاتوز ینچهارچوب ا

است و بر اساس  یرانیاستبداد ا یهاز وجوه نظر یکی ینیو جانش یت. مشکل مشروعکندیم

درک  یبرا یهپا یممفاه ،«ناپذیریبینییشپ»و « قانون»د. مفهوم کنیآن عمل م هایفرضیشپ

 یرپذ بینییشپ یبرا ایشدهیتنسبت تثب یامشکل به نبود قانون  ینمشکل است. چراکه ا ینا

 یاله یضف یا یزدیرا فرّه ا ینیجانش ینا یتنها قاعده اصل یانمربوط است. کاتوز ینکردن جانش

بر  یاناست. کاتوز یقاعده شاهنامه فردوس ینا یحتوض یبرا یو ظرمنبع ازن ینترو مهم داندیم

 شکیب یفردوس هاییتدر روا -1شد:  یکبه شاهنامه نزد یدبا یاطآن است که با دو احت

 ینبا ا یگوناگون فرق کرده است. و یهاها در دورهواژه یمعنا -2حضور دارد.  یزن یراو یتذهن

 یاو  یمانند شاهنامه ابومنصور یمأخذ منثور یدارا امهو با توجه به آنکه شاهن هایاطاحت

(، 1077 یان،)کاتوز داندیم هانامکیمانند خدا یمدون عصر ساسان یا یو مأخذ شفاه یقی؛دق

کتاب به دنبال مفهوم  یندر درون ا یاناست. کاتوز یدهخود برگز پردازییهنظر یکتاب را برا ینا

از  یااز آن  یبرخوردار یامدهایو پ یزدیره فره ااسطو یاه ینظر» گویدیو م گرددیم یزدیفره ا

 یا یقهرمان یری،ازجمله در بخش اساط یدست دادن آن در عمل، در سراسر شاهنامه فردوس

(. در شاهنامه هر جا 17: 1053یان،)کاتوز «خوردیبه چشم م یخیدر بخش تار یزو ن یحماس

 یلدل ینبه هم یزن یحکومت و دارد و ینیحق جانش شودیکه فرمانروا از فره برخوردار م

 گذاریانبابکان، بن یرمورد داستان اردش ینشرح ا یبرا یانکاتوز یاز استنادها یکیمشروع است. 

و  گریزدیاردوان م یبابکان از چنگ پادشاه اشکان یردر شاهنامه است. اردش یساسان یامپراتور

که  شودیوستا متوجه مبه ر روستا یجستجو ین. در ازندیم یو یباردوان دست به تعق

بابکان درحرکت است.  یرکه به دنبال اردش گویندیسخن م یقوچ یاو دهقانان از بره  ییانروستا
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و  یداد پاسخ که او فر اوست / به شاه ینچن»و دهقان یستچ ینکه ا پرسدیاردوان م

تجسم اراده  ینکهچون در ا» داندیتجسد فر/فره را مهم م ینا یانکاتوز«. پر اوست اخترییکن

به نام  اییهشاهنامه به نظر یشترب یسپس با بررس ی)همان(. و «گذاردینم یاست شک یزدان

 : شمردیپادشاه چهار صفت برم یبرا ی. فردوسیابدیدست م یاز زبان فردوس« پادشاه کامل»

 کند تا جور یکیکه ن یدببا  بود در گهر یپادشاه اگر

 یزسه گذشته چهار است ن ینکز یزبرد بر سه چ یگر گمان سزد

است. شرط دوم داشتن  یزدیاست داشتن فر ا یشرط الزم و کاف ییاول که به معنا شرط

است  یگریآموختن از د یبرا یآمادگ یا ییاصل و نسب است. شرط سوم توانا یا« تخمه پاک»

 یشاه موجود سانیناز بد است. بد یکن یزتم یو شرط چهارم خردمند بودن است که به معنا

فرمان او کار کشور را به سامان که به یزدان یدهو برگز یاجتماع طبقاتبر فراز  ییاست استثنا

کشور رامش و  یاست. برا یو دادگر یروبرکت. در عالم نظر وجود او سرچشمه خآوردیم

همه  یفرد ین. چنداردینگه م «یرانو تازش ان یآغالش درون»و آن را از  آوردیم یابیکام

 یدکه با یداستجامعه است و پ یهمه نهادها گاهیو تجل رداقتدارات را در دست دا و یاراتاخت

 یهاخصلت ین. ایدبرآ یشخو یرخ یفبرجسته باشد تا از عهده وظا یاربس یستگیدر توان و شا

که بر جان و مال شهروندان و بر سرنوشت  یاست، کس یفرد یخودکامگ یضرور ی،فوق بشر

نگاه دارد و در  یبدارد تا کشور را از آس یازن یفوق بشر یهاکشور مسلط است، به خصلت

و  یدادنرود و به ب یرونب یدادگر یینو خردمند باشد که از آ داریشتنخو یهکاربرد قدرت آن ما

برشمرده در  هایییلتفض یرانشهری،ا یاسیس یشهسبب است که در اند ین. بدیازدستم دست ن

است  ینا یانبحث در نظر کاتوز ینا یجه(. نت12،10: 1032 یل،)اص آیندیپادشاه فرهمند گرد م

. حال چون کندیرا مشروع م یناز فر، جانش یاست ب( برخوردار یزدیا یکه الف( فر بخشش

خداست و خداوند بر او بخشش کرده است، پس پادشاه تنها در برابر خدا پاسخگو  یدهشاه برگز

. اما اگر معناستیهم ب تد، پس تعهد مردم به دولهم به قانون وجود ندار یازین گونهیناست. ا

معناست که  ینشوند، بد یروزپ یو بر او بشورند و آنگاه بر و یندمردم از کرده فرمانروا به تنگ آ

 یاز شاه رو یقبر آن است که فر به دو طر یانفر از پادشاه رو برگردانده است. کاتوز

 یدادگریب یگر،دو د ؛کردن شاه ییخدا یو ادعادر برابر خدا  یمتمرد مستق یکی: گرداندیبرم

. دهدیدو بدن پادشاه را نشان م دیگریانببه یابودن پادشاه  یمسئله دو ساحت ینشاه به خلق. ا

شدن  یدهکه با برچ یو انسان یو مقدّس دارد و هم ساحت ماد یهم پادشاه ساحت الوه یعنی

 یبعد از برکنار ما. اشودیادشاه برکنار مو پ گرداندیبرم یرو یزن یساحت الوه ی،ساحت ماد

کس که بتواند قدرت را به چنگ آورد و آن را حفظ آن نشیند؟یبر تخت م یپادشاه چه کس

معناست که فر بعد از وقوع  ینبد یناست و ا یروزیاز فره نفس پ یآزمون برخوردار یعنیکند، 
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 (. 23 - 17: 1053 یان،)کاتوز شودیآشکار م یروزیپ

در دو بعد حضورداشته است. در  یزبعد از اسالم ن ینی،مشکل جانش ینبر آن است که ا یانکاتوز

 یان،)کاتوز« ندارد یعبا مقام امام در مذهب تش یچندان تفاوت یگاهجا ینا»که  یبعد مذهب

چون  ینیو تحت عناو گفتندیبه آن فر نم یگراگرچه د ینی؛(. و هم در بعد سرزم91: 1052

دارد که معموالً  یبعد مذهب یزن ینکه البته خود ا کردندیم یانآن را ب« بله عالمق»و « ظل اهلل»

 یتمشروع« االمر منکم یالرسول و اول یعوو اط یعواهللاط» یفهشر یهظل اهلل با آ یاقبله عالم 

 یثح یناز ا یزدیبا مفهوم فره ا« االمر یاول»بر آن است که  ینهمچن یاناند. کاتوزشده یبخش

کننده فرمان خداوند به حکومتکه به یتیمشروع دارندیدو مبهم هستند و معلوم نمهر  هک

 یه( شب11: 1035 یان،)کاتوز گیردیحاکم است چگونه تعلق م ینکهحکم اجز به گیرد،یتعلق م

 یآن را در آثار خود بررس یرو س گویدیم ینهزم یندر ا یانهم هستند. درواقع آنچه کاتوز

 یاصل یژگیآن را و اششدهیماست که با مختصات ترس «یراندر ا ینیشجان تسن» کندیم

 . داندیمدت مکوتاه یجامعه

از  یقاًآن است و دق یاسیس-یبعد اجتماع کندیم برجسته یزدیدر مورد فره ا یانکاتوز آنچه

هم  مدت راجامعه کوتاه یانمعنادار است. کاتوز یرانمدت بودن جامعه ابعد مفهوم کوتاه ینهم

است.  یدولت استبداد یجهکه خود نت داندیم یرانا یخعلت و هم معلول فقدان ساختار در تار

 است.  یانو کاتوز ییاز نقاط افتراق طباطبا یکیمسئله  ینا

 یرانا یعامل بقا یرانشهریا یشه: اندطباطبایی

ز مفهوم تداوم در ا یاًو ثان آوردینم یانبر م یسخن یاوالً از دولت و دولت استبداد طباطبایی

 یطدر شرا زمینیرانا یو فرهنگ یخیتداوم تار» یشترب یو مراد و زندیحرف م یرانیجامعه ا

در کتاب خواجه نظام  یشترمبحث را ب ینا یاست. و «یخیو انحطاط تار یشهاند یجیزوال تدر

 توانیم گسست و تداوم یممفاه یلاست. ذ یدهکاو یرانا یگفتار در تداوم فرهنگ ی؛طوس کالمل

 م قرائت نمود.را در کنار ه یانو کاتوز ییطباطبا

و آن را از بعد  داندی( م1073 یی،)طباطبا« تداوم در گسست» یارا تداوم  یرانا یختار طباطبایی

آنچه  یعنی دهد؛یمنظر مورد مداقه قرار م یناز هم یزرا ن یرانشهریا یده. اکندیمراد م یفرهنگ

 یلآن را ذ ییاست، که طباطبا یرانشهریا یدها یافتهسالم تا امروز تداوماز قبل ا یرانا یخدر تار

 کندیرا از هم جدا م ییو طباطبا یانمفهوم فرهنگ قرار داده است .  در نگاه نخست آنچه کاتوز

نگاه  یرا در بردارد ول یاستجامعه و س یانکاتوز یخیاست. نگاه تار یخدو در فهم تار ینمنظر ا

 یمدت ولکوتاه یرانجامعه را در ا یانکاتوز روینرا. ازا یاستفرهنگ و س ییطباطبا یخیتار

 یانکار کاتوز یگرد ی. از سوداندیمداومت م یدارا یرانفرهنگ را در ا ییطباطبا یدجوادس
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را  یراندر ا یتکامل اجتماع یشرویپ یتحول دولت و چگونگ یرابطه جامعه و دولت، چگونگ

خط تکامل  یمبه دنبال ترس یندارد؛ و ینگاه ینر کار خود چند ییاما طباطبا گیردیفرام

 گویدینم یان. کاتوزکندیرا دنبال م یاسیس یشهتحول اند یخ. بلکه تاریستن یراندر ا اجتماعی

 یاستبداد یجز مقاطع کوتاه یرانکه دولت در ا گویدیم ی... ویاکه دولت در انحطاط بوده 

را  یرانا یخکل تار تر،یکل یو در نگاه شودینم یرئله درگمس ینبا ا ییبوده است. اما طباطبا

در تکامل  یهگل یالکتیکهمچون د ییطباطبا یدولت برا روین. ازاخواندیانحطاط م تاریخ

خود حفظ  یخیتار یندرا در فرا یمنزل قبل یاما مرتبه  یعنی. یتکامل منف یکاست، اما در 

 .رسیمی( نمرسدیبه آن م یهگل یالکتیککه دانمنزل باالتر )چن یااما به مرتبه  کنیمیم

 یدرآمد»بار در کتاب . اولپردازدیم یرانشهریا یشهعمدتاً در دو اثر خود به وجوه اند طباطبایی

خواجه نظام »تر است در کتاب و بار دوم که البته مبسوط «یراندر ا یاسیس یشهبر اند یفلسف

مفهوم در  ینروند ا یدست به بررس یرانشهریا دهیا یحتوض یبرا یدر هر دو کتاب و«. الملک

ها به آن یکه و داندیم یمفهوم را معضله  متون ینو ا پردازدیم یاسیس یشهاند دل

 یراندر ا یاسیس یشهاند یانجر ینتررا مهم یسینو نامهیاستس ی. وگویدیم «نامهیاستس»

به وجود آمده است  یدوره ساسان یسی( که در ادامه اندرزنامه نو71: 1072 یی،)طباطبا داندیم

که برخالف  یاستوار است. شاه یآرمان یشاه یرانشهریا یشهها بر شالوده اندآن ینظر یانو بن

 یگزار یزو تما یلاز تحل ینجادر ا یفهاست. عنوان خل یزدیخدا و دارنده فر ا یدهبرگز یفهخل

 هانامهیعتاست که شر یامسئله یفه. خلآیدیم یدپد نامهیعتو شر نامهیاستس یانم ییطباطبا

استوار است. شاه برخالف  یبر شالوده شاه آرمان نامهیاستس یانبن کهیدازند درصورتپریبدان م

واسطه به یاو  یشینتوسط امام پ یفهخل کهیاست، درحال یخدا و دارنده فر شاه یدهبرگز یفهخل

 شهرییرانا یاسیس یشهر تداوم با اندد یطورکلبه نامهیاستس. »شودیامّت انتخاب م یعتب

 یاسیس یشهعمده اند یانبا جر یاروییدر رو یاسیس یشهاند یناند و با بازتاب دادن اشدهینتدو

هر دو در  ی(. اما مسئله اصل71)همان، « انددرکقابل هانامهیعتشر یعنی ی،اسالم یامپراتور

تفاوت که  ینبا ا دهند،یخالفت انجام مها از است که آن یدئولوژیکیا یهتوج یینظر طباطبا

 یویو روابط دن یادن نامهیاستقرار دارد. اما س یردر کانون تفس یعتشر یس،نو نامهیعتشر یبرا

 صرفاً عامل قوام است. ینجادر ا یانتخود قرار داده است و د یلرا اساس تحل

عنصر  ترینیادیبن»هم  و داندیم نامهیاستآن را هم شالوده س ییکه طباطبا «یآرمان شاه»

 یفر را متعلّق به کشورها یی،استوار است. طباطبا یزدیبر فر ا «یرانشهریا یاسیس یشهاند

بر آن  تواندینم اییرانیان یفرمانروا یچو بر آن است که ه داندیو زرتشت مقدّس م یاییآر

 یّتر به تبعاصل است و آن باو یکتعلق به  یاییآر یتعلق فر به کشورها ینبد. ایادست

محقق خواهد شد که قدرت  یزمان یاست و شاه یسرشت شاه یجهان از دگرگون یدگرگون
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 ییاست که طباطبا یامسئله ینعدل )ملک( و د یتوأم شود. توأمان ینحکومت با عدل و د

 ین. با اداندیم یرانشهریا یشهاند یاصل یدمهم و شا یژگیو راو آن  نهدیم یدکرات بر آن تأکبه

آن  یاست و نه مجر یعتشر ینع یزدیفر ا یدارا یگفت که شاه آرمان توانیاشت مبرد

جهان است  یتر گفته شد چون سرشت شاه اسباب دگرگونکه قبل( و چنان1053 یی،)طباطبا

 یدهکه شاه برگز شودیم یاز آن ناش لهمسئ ین. اهاستیو بد هایکیخاستگاه همه ن یپس و

که  یگاهیاز بندگان را به پا یکو هر  دهدیرا مالش م یانعاص» یدهشاه برگز ینخدا است. ا

دار حافظ و نگه ی( درواقع و110بسامان برقرار کند )همان:  یتا نظام رساندیاو است م یستهشا

شاه )ملک(  ینیبعد زم ینا یحتوض ازبعد  یی. طباطبارودیهمه طبقات به شمار م یانتعادل م

 یدآگاه بودن او تأک ینو بر د گرددیآن بازم یتا به بعد الوهمتن اوس یبا بازخوان یگربار د

 یشاه توازن ینیو زم یدو بعد الوه یانمسئله است که م ییدر نزد طباطبا ین. مسئله دکندیم

 یه( بر پایراناست کشورش )ا اناو به سام یندارد سرزم ینشاه چون د یعنی. کندیبرقرار م

 یاست. و یعتشر ینرو عخداست و ازآن یدهدارد برگز ینن دقانون و داد استوار گشته و باز چو

فر از آن زرتشت اشون بود که : »گویدیکه م کندیاز اوستا همراه م ینوع نگاه را با متن ینا

در  یار،شهر ینبهتر یریارفتار کرد، در شهر ینیسخن گفت و د ینیکه د یشید،اند ینید

)به نقل از « بود یروزترینپ یروزیو در پ یندترمنفره یمنددر فره یومندترین،را یومندیرا

 (.117: 1051 یی،طباطبا

و  یفارس یهااست که در متن ییبر آن است که واژه فر، برگرفته از خوارنه  اوستا طباطبایی

فر  یانب یکه دو واژه در اوستا برا گویدیم ییمعادل نور آمده است. طباطبا یدوره اسالم یعرب

 یرانیانا یژهکه و یرانیفر ا -2شاهان است.  یابیو کام یپادشاه یهکه ما نییافر ک -1وجود دارد 

در  یو بازپرداخت فردوس پردازدیبه مطالعه شاهنامه م یانیبر فر ک یدبا تأک یاست. سپس و

که البته شرح همه  یریتفس داند،یم یدر دوره اسالم یرانشهریا یشهتداوم اند ینمتن را مب ینا

 ینمربوطه چن یاتبا ذکر اب ییوجوه فر را طباطبا یندر آن وجود دارد. اوجوه استعمال فر 

. شودیاز تولّد شاه بر او عرضه م یشپ یاست، گاه حت یزداز ا یکه فر ناش کندیم بندیصورت

که فر خاستگاه و  یراز شودیم یخوش دگرگونآمدن فر نزد شاه همه امور کشور دست یدبا پد

 یزن یعیدر امور طب ییعالوه بر فرمانروا یدگرگون یناست و ا ایییبو ز یسرچشمه بخت و خوب

بعد از  ی. وشودیو زمان به کام مردمان م ینجا آباد و زمو از برکتش همه گرددیحادث م

 یفلسف یریکه تفس گیردیم یپ یمفهوم را در حکمت سهرورد ینشاهنامه بازپرداخت ا یبررس

 یانیبه مفهوم فر ک یچنان بسط یسهرورد گویدیو معرضه کرده است  یرانشهریا یشهاز اند

برجسته  ینزد سهرورد یداده بود. آنچه و یحماسه مل ینبا تدو وسیاز او فرد یشداد که پ

نور،  ینبود. ا «یرانفرزانگان ا یقهبوده که طر یاآن قاعده»نور است و  یامفهوم خرّه  کندیم
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عدل را بر  یهواسطه سا ینو بد دماندیشاه مبر پاد یشاست که خداوند به قدرت طاق خو ینور

 .داردیم هرو شر را ق گستراندیعالم م

است که دو بخش  اییشهاند یرانشهریا یشهکه اند داردیعنوان م یدو بررس ینبعدازا طباطبایی

و تداوم  دهدیم یونددوران باستان و دوره بعد از اسالم را به هم پ یعنی زمین،یرانا یختار

 یپل یاساس و ین(. بر ا171)همان:  کندیم ینرا تضم یرانا یشگیو اند یفرهنگ یخی،تار

است.  یاساس یامر یزن یدر دوره اسالم یرانشهریا یاسیس یشهاند ینکهد بر طرح اسازیم

که  داردیو عنوان م کندیرا برجسته م یعمختصّات تش یدر دوره اسالم یشترب ییطباطبا

 ینملک و د یتوأمان یدهبر ا یو ینجا(. باز ازا177 :ست )همانسازگار ا یعبا تش یرانشهریا

و ملک دو برادر همزادند  یند»که گفت:  کندیم یاد  یسمرقند یعروض یو از نظام گرددیبازم

 یچه یغمبری،بعد از پ یّت،قض ینحکم او نقصان ندارند. پس به یادتز یچکه در شکل و معنا ه

بر آن  یی(. طباطبا175)همان:  «یستتر از ملک نگران یملع یچو ه یتر از پادشاهگران یحمل

گفته فوق را « االمر منکم یالرسول و اول یعواهلل و اط یعواط» یهآ بریهبا تک یاست که سمرقند

بعد از شرح  ییواقع طباطبا. بهشودیقائل نم یاواسطه یامبرپادشاه و پ یانو م داردیم یانب

آورده را از  یاجمال از زبان سمرقندباور را که به ینمختلف ا نیسندگااز نو یطوالن ییهاپاره

 یتوأمان ینکه بر ا یگرید یشمند. اندداندیم یرانشهریا یاسیس اندیشهمفردات  ترینیاساس

را با توجه به  یانتد یمعتقد است و ییدارد، خواجه نظام الملک است که طباطبا یدتأک

و بر آن است که  داندیشرع مقدّم م یرا بر اجرا یاستس یو یعنی. فهمدیم یاستمختصات س

اشاره دارد که  یبه تفاوت یی(. اما طباطبا79است )همان،  هعدالت وابست یتملک به رعا یداریپا

 یروز یگاهو آن انتقال دادن نقش و جا آوردیبه وجود م نامهیاستخواجه نظام با نگارش کتاب س

گونه  ینسلطنت کرد و بد یبرا یبه مکمل یلرا تبد یرممتاز است. نظام الملک وز یبه مقام

برقرار کند. درواقع نظام الملک  یرانشهریا یشهترکان و اند اییلهنظام قب یانم یوندیتا پ یدکوش

که  یراندر ا یادامه روند کشوردار یبرا یکارراه خواستیم یکار در دوران سلجوق ینبا ا

نظر و عمل  یبرا یدارد و آن را به سرمشق ا زنده نگهبود ر یرانشهریا یشهوابسته و منوط به اند

 کند.  یلتبد

 یسوبه یراندر ا یفکر یانمغول، همه جر یالیبعد از قتل خواجه و است یینظر طباطبا به

 .(153 )همان: شودیم یلتعط یرانشهریا یشهو اند رودیم یگرید

 یشهشدن بازمانده اند ینمغوالن و جانش یورشو مقارن  یرانفرهنگ ا ینعصر زر یانپا با

شد و  یداپ یرانا یاسیس یشهدر اند یاساس یتحول یزی،چنگ یاسایبا  یرانشهریا یاسیس

 یتحول شاه دارا ینکرد. در ا یلسلطنت مطلقه م یهبه نظر یآرمان یشاه یشهاند ازپیش،یشب

  شد. یلکرامت و خوارق عادات تبد یدارا یموجود یا یااسطوره یبه موجود یزدیفر ا
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و با  یزهاییوخما، حال با افت یخاست که در تار ینا کندیاز آن دفاع م ییطباطبا آنچه

 یراندر دوران باستان ا یدها ینوجود داشته است. ا «یرانشهریا»به نام  اییشهاند هایییدگرگون

 یزعرب ن یدهبر عق یوجود داشته و حت یزن یرانپررنگ بوده و بعد از حمله عرب به ا یاربس

(. در 1032 یی،)طباطبا شودیم یافت یزالبالغه نکه نمود آن در نهجوخ کرده است چنانرس

و هم در شعر  شودیم یرانتر از دو قرن سکوت اپررنگ یاربس یدها ینا یرانفرهنگ ا ینعصر زر

. اما در دوران بعد از شودیم یدهکرات دزمان به یاسیس یشمندانو هم در عرفان و هم در اند

سلطنت  یدهبه ا یلتبد یسی،دگرد یکبا  یرانشهریا یشهاند یان،و برآمدن صفو مغول ییالاست

به زبان  یبه سلطنت مطلقه سخن چندان یرانشهریدر تحول ا یی. طباطباشودیمطلقه م

تحول را به تسلط اهل  یناز عوامل ا یکیاما با برجسته کردن مسئله اهل سنت،  آورد،ینم

سازگارتر است و  یعبا تش یرانشهریکه چرا ا دهدینم یحتوض یکل دهدینسبت م یرانسنت بر ا

خصوص  یندر ا ییوجود دارد. اشاره مهم طباطبا یدها ینا یبرا یدر مذهب اهل سنت چه موانع

شد که  ینتدو اییشهبا اند یکاردر پ یرانشهریا یشهتداوم اند یاست که در دوره اسالم ینا

( ازنظر 117: 1030یی،آن قرار داشت )طباطبا ونانخالفت در ک یتمشروع یهمفهوم و توج

 یشهکه ر یمقابله با بحران بود، بحران یبرا یرانشهریا یشهپرورانده شدن اند گونهینا ییطباطبا

به مدد مسئله امامت  توانستیم یدها ینا یعداشت اما در تش یدر بسته شدن نبوت در عالم سن

محقق شد  یبا فاراب یکار ازنظر و ینکند و ا یسأسرا ت یننو یاستیاز نبوت، س یعیش یرو تفس

 یخو مداومت آن در طول تار یصورت عملبه یدها ین(. تحقق ا131-191: 1030 یی،)طباطبا

 یخدر طول تار  یرانا یعامل بقا ینتربه مهم ییرا در نظر طباطبا یرانشهریا یشهاست که اند

 (.1052 یی،بدل کرده است )طباطبا

 یرانشهریادر مفهوم  درنگی

اول، آن را  یرکه اردش یاییاست جغراف یمفهوم سویکدار است. از معضله یمفهوم «ایرانشهر»

است  یمفهوم یگرد ی( و از سو1059 ی،)شهباز یدبرگز یرانا ینیقلمرو سرزم یدننام یبرا

 یونالیسمناس»و  «یمانو ینگرجهان»زاده کشمکش  یدمفهوم دوم را با ین. ایاسیس-یفرهنگ

 اش،یو مذهب یفرهنگ یتمغان در کنار ماه یروزیبا پ یالدیدانست که در قرن سوم م «یمغ

 یناز معضله ا یقسمت توانی(. م1059 یولی،)ن« به خود گرفت یاسیس یارزش قطع یک»

مشاهده  یرانا یخآن، در تفاوت دو قرائت آورده شده از تار یاسیس-یمفهوم را، در بعد فرهنگ

ها، خوانش ین. عالوه بر ایماستبداد ارائه کرد یتبقا و روا ایتدر قالب روکرد؛ که ما آن دو را 

را گسترش  یادشدهدامنه معضله  یرانشهریا یشهاند یااز مفهوم فره  یگرد یهاحضور قرائت

 . کندیاز آن را برجسته م یمتفاوت یجخاص، نتا اییهبر زاو یدبا تأک ی. چراکه هر خوانشدهدیم
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از  «یو هم موبد یاری/ هم شهریزدیمنم گفت با فره ا: »یترا با آوردن ب بهار، فره مهرداد

 یو فره پهلوان یفره شاه ی،موبد-ییفره خدا کندیم یسه جلوه معرف یدارا ی،شاهنامه فردوس

است که در  یقبائل هند اروپائ ییسه جلوه در نظر بهار همان ساختمان ابتدا ین. ایآورو جنگ

 یرمسئله در اساط ینکه ا کندیگوشزد م یبود. و یزو پهلوان ن یلهقبجادوگر  یلهقب یسآن رئ

 ین(. فراتر از ا223و  227: 1037)بهار،  خوردیبه چشم م یزن هایقیو فن هایتیه یان،مصر

« ملَمّو»که به آن  خواندیم النهرینینمعمول در ب اییدهرا پد یدهپد ینمسئله، بهار ا

 یدآن را تائ یاست )برخ یبتبرابر با درخشش پره یباًتقر ییمعنا یدارا یزکه آن ن اندگفتهیم

 هایینکه در سرزم داردیو عنوان م گذاردیصحه م یزن یزربرداشت فر یناند(. بر اگفته یزن یاله

 ییخود منزلت خدا یاتمصر در طول ح یانمثالً فرمانروا یم،قدرت را سراغ دار ینا یرنظ یگرد

اطالق  یدبودند. درواقع هرچه که به خورش هاینها و سرزمهمه ملّتتسلط بر  یداشتند و مدع

(. پورداوود بر 1053 ی،قاسم یربه نقل از ام یزرمصر قابل اسناد بود )فر یبه فرمانروا شدیم

است.  یافتهراه یهود ینبه د یسنامزد ین: فر از دگویدیکرده م یدتأک یدهعق ینا ینیجنبه د

فروغ و تسلّط مخصوص  یبه معنا یزکه آن ن اند،گفتهیم «یناخش» یدهپد ینبه ا یهودیان

نتوانست و  یچون از فراق پسر صبور یبود ول یناشخ یهم دارا یعقوبکه است. چنان ییخدا

 ین(. همه ا290: 1077برگرداند )پورداوود به نقل از ثاقب فر،  یاز او رو ینافغان کرد، شخ

را فاقد  یرانیانو ان داندیم هایاییاست که فر را متعلق به آر یین پندار طباطبایبا ا یرها مغاگفته

 . شماردیآن م

اکثراً  «یرانشهریا» یا« فر»موجود راجع به  یاسیس-یاجتماع هاییلتوجه داشت که تحل باید

 یز. بهار نگیرندیم هایدها یناست که محققان از ا اییجهمانند هم دارند، مسئله نت یابعاد

که  گویدیدارد. مثالً بهار م یدها تأکبر آن ییکه طباطبا شماردیدشاه را برماز پا یابعاد

که ممکن بود او را  یحلقه ارتباط مقدّس است و هر خطر ینمردم وابسته به وجود ا وشبختیخ

خدا بلکه  یندهتنها نما. شاه نهرفتیسرتاسر کشور به شمار م یگران برا یکند خطر یدتهد

بود. اما شاه  ینشو در برابر خدا مسئول سعادت و رونق سرزم آمدیساب محبه یزن یو یشکارپ

 یدتیازنظر عق یو قدرت مطلقه و شدینبود چراکه در نزد خدا مسئول شمرده م ردمم یجوابگو

. شدیشمرده م یزکه شاه چوپان مردم ن داردیبهار عنوان م ینبود. همچن یهتوج ینبر ا یکمک

و  شدندیخود شمرده م یناداره امور سرزم یالزم برا یرداره و تدبمردم ظاهراً فاقد شعور ا»

شاه بود  ینبره خود را راهبر شود. ا یشیچونان م یاکند  یترمه را هدا ینا یچوپان بایستیم

قانون و عدالت بدهد، از  زبانیبه گوسفندان ب یش،قادر بود به رمه خو یانکه براثر ارتباط با خدا

(. اما 705و  703: 1037)بهار، « را حفظ کند هایمتثبات ق یند و حتک یبانیمستضعفان پشت

 یانبر استبداد پادشاه است. کاتوز یلیدل هاینکه ا انجامدیبهار بدان جا م یلا تحلهیناز همه ا
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است که در زمان  یاستبداد اتفاق ییطباطبا ی. اما برایابدیمهم دست م ینخود بد یلبا تحل یزن

 ینبلکه بر آن است که ا نهدیرا استبداد نم یتوضع یننام ا یحت یو تد،افیحمله مغول م

 ییسلطنت مطلقه در نزد طباطبا ینکه ا یستکه گفته شد معلوم ناست. چنان لقهمط یسلطنت

 است. یرانو انحطاط ا یخیآن زوال تار یجهبه چه معناست اما نت

 یانکه در م داندیپاره مسه یامر یرانبهار، قدرت را در ا یلبر اساس تحل یرقاسمیام مینو

را به شاه اعطا « فر»است که  یتروحان ینپادشاه و ارتش قرارگرفته است. ا یت،مثلث روحان

 یستاده. شاه در دربار خود در کنار مغان اداردیم یتتثب یو ارتش قدرت را در قلمرو و کندیم

دربار  یرونگو است. اما در بپاسخو در مقابل آنان  گیردیمهم کمک م یماتتصم یآنان برا زو ا

بر آن است  ینهمچن یرقاسمی. امکنندیم یترا حما یو یانشاه همگام با سپاه است و سپاه

 یکقدرت در دل  یزوجود دارد و آنجا ن یزنظام الملک ن نامهیاستمسئله در متن س ینکه ا

 یلتحل ینز ا(. ا1053 یرقاسمی،)ام شودی)شاه، مغان و سپاه( حفظ م یضلعمثلث سه

آنچه را که در  یانو هم کاتوز ییمسئله شد که هم طباطبا ینمتذکر ا توانیم یرقاسمیام

ملک  یناست که آن در نحوه اداره ا یریو تأث یتاند مسئله روحانخود لحاظ نکرده یلتحل

که چگونه  شودیشدت احساس ممسئله به یندو فقدان ا ره یشهدر اند کهیداشته است. درحال

 یکه فر از او رو رسدیم ییجاچگونه به یعمل و ینو ا کندیم یندگیدشاه شرع را نماپا

رابطه موجود  دیگریانب. بهشوندیفر را مردمان چگونه متوجه م یبرگردان یرو ینو ا گرداندیبرم

بل در دست شاه  یاننه در دست روحان ینو چگونه د یافتهچگونه ساخت یانشاه و روحان یانم

 یانجیم یداست( با یننهاد، نهاد د ینا یرانا یخ)در تار ینهاد رسدی. به نظر مماندیممحفوظ 

 ینچن توانیاو آگاه کند. م یدادبخشد و مردم را از ب یتمردم و پادشاه باشد و بر پادشاه مشروع

لحاظ  یرانا یاسینهاد در ساختار س یکعنوان را به دین یی،و طباطبا یانعنوان کرد که کاتوز

در مراکز  توانیرا م ین. اگویندیآن در شخص پادشاه سخن م یو تنها از توأمان کنندینم

که  یرانا یخیدار تارمعضله یهادوراز محدودهمشاهده کرد که به یزدو ن ینا نگارییختمرکز تار

 .ندداری، گام برم یهو صفو یلخانیانا یه،بوکند، مانند آلیم یفاا یزمتما ینقش ینها ددر آن

بر آن است که  ی. ونهدیانگشت م «یرانشهرا» یبر وجوه مذهب «یرانا یدها»در کتاب  یولین جراردو

اول قرن سوم بعد از  یمهوپرداخته نو ساخته یننماد یمفهوم یرانشهری،ا یمذهب-یاسیمفهوم س

 هبیمذ -یاسیس یغاتو مهم تبل یادینبن یهارا بخش یرانشهرچون فره و ا یمیمفاه یاست. و یالدم

 ینبه خواست موبدان، ا تردیدیب» یزوجود دارد و آن ن ییاوستا یکه در آن انعکاس داندیم یانساسان

 یکبود... اما  یافتهآنان تقدّس  یاربه اخت یگرد یانیصورت گرفته بود و به ب یداران سنت زرتشتامانت

 یاستس یکو  المانهرد ععملک یکآن حاصل  ینهرگز وجود نداشت. بنابرا تریباستان یرانشهرا

 یدمسئله تأک ینبر ا ینهمچن یولی(. ن1031 یولی،)ن  «کندیسنت را ابداع م یکاست که  یفرهنگ
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صورت  یرانا یخدر تار یاریبس یهاو تالش یستن یگانهنوع ب یناز ا هایییدهبا پد یرانا یخدارد که تار

 یولیگفته ن ینا یشود. بوسان یبخش یتوعمشر یاافسانه یاگذشته بریهگرفته تا وضع موجود، با تک

. با نگاردیم یرانا ی( و آن را اسباب نجات فرهنگ1031 یولی،)به نقل از ن نامدیم «یباستان ساز»را 

مفهوم استفاده کرده و با توسل به آن،  ینکه از ا یشمندانیعنوان کرد که، اند توانیبرداشت م ینا

 یبرا اند،مفهوم قرائت کرده ینا یاسیس یجبه نتا هتوج را بدون یرانا یاسیو س یفرهنگ یختار

 اند. کرده یسازیتمشروع یران،ا یاسیمختلف س هاییتوضع

  گيرینتيجه

مختلف   یاسیس هایتتوسط متفکران و شخص یرانا یخدر طول تار یرانشهری،ا مفهوم

)بار  اشیدرون یژگیاعصار و و یمفهوم در ط ینمورداشاره و پژوهش قرارگرفته است. مداومت ا

 یاسیس یاتاله یکبه  یسنت ابداع یک(، آن را از کندیمفهوم با خود حمل م ینکه ا ایینید

دانست که  یزیکیمتاف اییهرو یدبا یرانا یخمفهوم را در تار یناست. ا ردهک یلتبد داریشهر

 یتآن، مشروع یضمن یددر تأک ینینگاشتن قوان یاها پس از استقرار، با توسل به آن و دولت

به  اییشهاند یرانی،ا یاسیس یشهدر دل اند رسدیبه نظر م رویناند. ازاآوردهخود را به دست 

 مفهوم مشخص سازد.  ینخود را با ا یفوجود نخواهد آمد مگر آنکه تکل

مفهوم  ینخود با ا یفتکل یینبه تع رویناند و ازانکته واقف ینهر دو بر ا یانو کاتوز طباطبایی

در  یمفهوم، طرح بحث یناز پرداخت به ا یانمتفاوت. دغدغه کاتوز یکردهاییاند، هرچند با روپرداخته

فقدان قانون  ییفهم چرا یخود برا یخیتار هاییابییشهصرفاً در ر یو یست،ن یاسیس یشهحوزه اند

 هاییژگیاز و ییکعنوان ( بهیزدی)فره ا یرانشهریبه مفهوم ا یران،ها در ابودن دولت یو استبداد

 یتکه روا یخیتار یدارد و در درازا یاسیاما دغدغه فلسفه س ییها نظرکرده است. طباطبادولت ینا

 یرگذارتأث یهنظر ینتر. در نظر او پررنگکندیرا برجسته م یختار ینا ینظر یرگذارتأث یقدقا کندیم

همه تالش خود را از  یانکاتوز همانند یزن یو یکاست. ل یرانشهریا یهنظر یرانا یاسیس یخدر تار

مردم ندارد. عامل بقا  یعنیدولت  هاییاستبه مقصد س یو توجه رساندیدولت به انجام م یدد یهزاو

 یم،مردم نگاه کن یهاز زاو یمقابل وقت دراست .  یهزاو یندرست از هم یزن یرانشهریخوانده شدن ا

و  گیردیامر مطاع در نظر م یعانعنوان مطبه یاستنقش مردم را در س است که یمفهوم یرانشهریا

 یهابه پرسش ییدر زمان خود جامع بوده و توان پاسخگو یاسیمفهوم س ینا ید. شایشترب یزینه چ

چرا  و چگونه؟  ی؟از از فکر کردن به چه کسنییرا داشته است و ما را ب یاستحوزه س یاساس

را  یاسیبه نام مداخله مردم در امر س یزیچ شهیاند ین(، اما ا1039 ی،وندو رستم ی)قادر کردهیم

با خود حمل  یاسیمفهوم س یکعنوان به یرانشهری،ا یشه. درواقع آنچه انددهدیمفروض قرار نم

 است. « مردم»مسئله  دهد،ینم یحو توض کندینم
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 یاست، برقرار شدهیهمردم به پادشاه توص یاستدر حوزه س یرانشهریکه در چارچوب ا یزیچ تنها

 ی)پادشاه( باشد. اما دادگر یارگوش شهر یزهآو یدآنان )مردم( است که با یاندر م یدادگر یاعدالت 

 یآن از سو یاسیکاربست س یبرا یحیاست که توض یااست  مسئله یرپذو چگونه امکان یستچ

که عدالت بر آن یدارائه نشده است، جز تأک یرانشهریمند به مفهوم امعاصر عالقه یشمنداناند یا قدما

 یمشاهده شد، سامانه نظر یزن ییو طباطبا یانکاتوز یآرا یحکه در تشراساس ملک است. چنان

 ی. از سواستمفهوم عدالت  یرامونپ یاتیفاقد جزئ پردازدیم یرانشهریآنکه به مقوله ا یرغمها علآن

مردمان  یانو م یندر سرزم« داد»تنها فراهم آوردن  یمدار یازن ورزییاستآنچه ما در س یاآ یگرد

 یگسترده که رفاه، اخالق، عدالت، آزاد یتغادانست به یمفهوم یدرا با« داد»باشد،  یناست؟ اگر چن

را  یاریبس یرتفاس یاسیواژگان س یرهکه خود در دا یمیمفاه شود؛یو... را همزمان شامل م

از  ی، خال«داد» یرنظ یمیاذعان کرد که مفاه یدهستند(. با یته یکه دال ییم)اگر نگو اندیرفتهپذ

 یمابهام، مفاه ینمبهم هستند و ا یتغابوده و به یاسیعمل س یاو  یاسیسامان س یک یبرا یاتجزئ

 یرصرفاً تفس یرانشهری،فرد در چارچوب ا یر. منظور ما از تفس کندیفرد م یررا سخت وابسته به تفس

 یانرب و هموست که داد را در مگو به خدا و اوست پاسخ یدهپادشاه است. چراکه اوست برگز

مراتب پادشاه است. پادشاه بر رأس سلسله یزچهمه یان. پس آغاز و پاداردیم یمردمان جار

 یشهاند دیگریانب. بهوستحضور ا یجهقرارگرفته و هر آنچه در جامعه وجود دارد، نت یاجتماع

مسئله توازن در دوران مدرن است که در مقابل  مدرنیشاپ یسلسله مراتب یشهاند یک یرانشهریا

 یاًاوالً مقوله مردم مهم است و ثان هایچراکه در دوران مدرن و در عصر دموکراس دارد؛یترک برم

مدرن  یشاپادشاه در دوران پ کهحالیهاست دراراده آن یبرا گرییدولت، مجر یسانتظار مردم از رئ

 اراده خود است.  یمجر

دولت  یابییتو مشروع« ساخت دولت»در حوزه  یآن، مفهوم یگفرهن-یاسیس یدر معنا ایرانشهری

اساس قانون را در  ین. بر همدهدیرا مخاطب قرار نم یجمع یاسیس یزندگ یایزوا یاست و مابق

نفر  یکآن را مختص به  یسبب که هم انشاء قانون و هم اجرا ین)بد بردیفرو م یپر چالش یتموقع

که  یاست مفهوم یداگرفته است. ناگفته پپادشاه شکل یتبر محور مفهوم ینکند(، چراکه اساساً ایم

در  یرانا یعامل بقا ینترمهم» تواندیرا هدف قرار داده است نم یاسیس یاتجنبه از ح یکتنها 

بر تمام  لدولت افض یمحور باشد و بقادولت یتصور یران،باشد. مگر آنکه تصور ما از ا  «یخطول تار

 دیگریانببه یاگردد.  یمردم یاربس یهاخود شاهد شورش یخدر همه تار یرانا دیامور. گر نه چرا با

 یناست بشورند؟ اگر ا ینملک و د گاهیکه تجل یپادشاه یعنیخود  یبر عامل بقا یدمردم چرا با

 یرانشهریا یدها ای: آیدکش یشرا پ ترییپرسش اساس توانیطرح شده باشد، آنگاه م یقپرسش دق

تا بتواند در  ریزدیم یگرانکردن د یعمط یخود برا یسکه دولت به گاه تاس یر خوناست ب یسرپوش

با مسامحه گفت که  توانیباشد م یپرسش آر ینداشته باشد؟ اگر پاسخ بد یتمصدر امور مشروع
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 بوده است.« استبداد» یرانا یختار یهادر اکثر دوره یدها ینا یعمل یجهنت
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 ،«یدر شاهنامه فردوس یاریشهر یاسیس شناسییبآس«: داد»و « آز( »»1037) یتق وندی،رستم -

 .1-23: 9شماره  ،ینظر ياس. ژوهش س هینشر

در  ،«یو اشکان یدر دوره هخامنش یرانیا یت: هویرانا یدها یختار( »1059شاپور ) شهبازی، -

 .یتهران: ن ی،احمد یدحم ینترجمه و تدو ،ی هلو یاناز دوران باستان تا  ا یرانیا ی.مجموعه هو

 .یرتهران: کو ،یراندر ا سیياس یشهبر اند یفلسف یدرآمد( 1072) یدجوادس طباطبایی، -

، سال با مجلّه نقد و نظر ییگفتگو، «مفهوم سنت؛ نگاه وارونه( »1073) یدجوادس طباطبایی، -

 .157-219: 7و0پنجم، شماره 

گزارشی از سمینار تأملی در باره ایران، معرفی، نقد و بررسی کتاب »( 1032) یدجوادس طباطبایی، -

)مشاهده شده  http://www.negaresh.de/?p=1968 یت، در سا«ای بر نظریه انحطاط ایراندیباچه

 (.59اسفند  12 یخدر تار

انحطاط  ینظر یدر مبان یگفتار ؛یراندر ا ياسیس یشهزوال اند( 1030) یدجوادس طباطبایی، -

 .یرانتشارات کو ،تهران:«تهران یران،ا

، با مجله مهرنامه یامصاحبه، «مضاعف یزدگغرب ییگراسنت( »1053) یدجوادس طباطبایی، -

 .137-133: 13شماره 

 تهران: ثالث. ،یاب  خلدون و علوم اجتماع( 1051) یدجوادس طباطبایی، -



  120  ...استبداد؟ ای بقا عامل ،«یرانشهریا»

 

 یتاست، در سا «یرانشهریا» یشهاند یرانا یعامل بقا ینترمهم (1052) یدجوادس طباطبایی، -

http://www.cgie.org.ir/fa/news/3426  (57اسفند  1 یخ)مشاهده شده در تار. 

 ،«یمفهوم یهامختصات و مؤلفه یرانشهری؛ا یشهاند( »1039) ی،تق ی،وندحاتم و رستم قادری، -

 .120-173: 95شماره  ،11، سال رادانشگاه الزه یمجله علوم انسان

: 9شماره  ،ینظر ياس. ژوهش س یهنشر، («1) یونانیدر آثار  یرانشهریا( »1037حاتم، ) قادری، -

57-77. 

: 1شماره  ،ینظر ياس. ژوهش س یهنشر، («2) یونانیدر آثار  یرانشهریا( »1033) حاتم قادری، -

13-27. 

در عصر  یمل یترجمه الهام کوشا، در مجموعه خودکاو ،«یرانا یدها( »1031جراردو ) نیولی، -

 .سرایدهتهران: قص شدن،یجهان

، در مجموعه «باستان یراندر ا یرانیا یتو هو یرانا یدها یریگشکل( »1059گراردو، ) نیولی، -

 .یتهران: ن ی،احمد یدحم ینترجمه و تدو ی،پهلو یاناز دوران باستان تا پا یرانیا یتهو

 یکوکارین یادتهران: بن ،یانبر تاز یرانيانا يروزیراز   یزدیفره ا (2909) نصرت اهلل کاسمی، -

 .یانینور

 یمجله اطالعات اقتصاد، «انپادشاه یو حق اله یزدیفره ا( »1077) یونهما یمحمدعل کاتوزیان، -

 .7-15: 125-103شماره  ،ياسیو س

نف. و توسعه  یران؛ا یخیتار یشناسب، نه مقاله در جامعه (1077) یونهما یمحمدعل کاتوزیان، -

 تهران: مرکز. یب،ط یرضاترجمه عل ،یاقتصاد

 ،ی.  هلوسلطن یانتا  ا ي.از مشروط یرانا ياسیاقتصاد س( 1037) یونهما یمحمدعل کاتوزیان، -

 تهران: مرکز. یزی،عز یزو کامب یسیترجمه محمدرضا نف

 ترجمه حسن افشار، تهران: مرکز. ،یراندول. و جامعه در ا( 1035) یونهما یمحمدعل کاتوزیان، -

تهران:  ی،، ترجمه عبداهلل کوثرمدتجامعه کوتاه یرانا( 1053) یونهما یمحمدعل کاتوزیان، -

-http://donya-e یتدر سا ،«یخاز تار دئولوژیکیا یتروا»( 1051حسن ) محدثی،.ین

eqtesad.com/news/1100332  (1051خرداد  9)مشاهده شده در. 


